
ЗМІСТ 

1. СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ З ГНУЧКИМ 

СТРОКОМ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ 

1)  Програма ім. Георга Форстера для проведення досліджень у Німеччині (Georg Forster 

Research Fellowship) 

2) Fulbright Specialist Program 

3) Mitacs Globalink Research Internship Program (Канада) 

 

2. СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ, СТРОК ПОДАЧІ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ПЕРІОДІ ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ 

2020 

 

1) Програма стажування у компаніях Німеччини для громадян України 

2) Стажування для студентів від SWP (Німеччина) 

3) Стипендіальні програми для України від Німецької служби академічних обмінів DAAD 

4) Cтипендії уряду Франції для молодих українських науковців 

5) Загальна програма стипендій Шведського Колегіуму з підвищення кваліфікації 

6) Конкурс українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021-2022 рр. 

7) Програма ім. Г. Гамфрі (Hubert H. Humphrey Fellowship Program) 

8) Міжнародна парламентська стипендія (IPS)  2021 

9) Стипендії ім. Ернста Маха на навчання та стажування в Австрії 

 

3. СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ, СТРОК ПОДАЧІ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ПЕРІОДІ ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ 

2020 

 

1) Стажування для студентів від SWP (Німеччина) 

2) Fulbright Visiting Scholar Program 

3) Fulbright Research and Development Program (для молодих викладачів та дослідників) 

4)  U.S. Fulbright Scholar Program (для американських науковців, викладачів та фахівців) 

5) Національна стипендіальна програма Республіки Словаччина (для студентів, аспірантів, 

викладачів) 

6) Стипендіальні програми для України від Німецької служби академічних обмінів DAAD 

7) Пост-докторські стажування : програма Атлас 2020 

8) Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD) 

 

4. СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ, СТРОК ПОДАЧІ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ПЕРІОДІ СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2021 

 

1) Cтипендії уряду Франції для молодих українських науковців 

 



 

5. СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ, СТРОК ПОДАЧІ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ПЕРІОДІ БЕРЕЗЕНЬ-ТРАВЕНЬ 

2021 

 

1) Стипендіальна програма Китайського Уряду «Chinese Government Scholarship-

Chinese University Program» 

2) Стипендії уряду Франції: магістратура та докторантура (аспірантура) 

3) Cтипендії уряду Франції для досвідчених науковців в Україні 

4) Стипендії Вишеградського фонду (Visegrad Scholarship Program) 

5) Fulbright Graduate Student Program (для студентів старших курсів та випускників 

ВНЗ) 

6) Національна стипендіальна програма Республіки Словаччина (для студентів, 

аспірантів, викладачів) 

 

  



СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ З 

ГНУЧКИМ СТРОКОМ ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ  

 

 

Програма ім. Георга Форстера для проведення 

досліджень у Німеччині (Georg Forster 

Research Fellowship) 

 

Фонд Олександра фон Гумбольдта реалізує програму ім. Георга Форстера, що дає 

можливість науковцям з країн з перехідною економікою та економікою, що розвивається (у т.ч. 

Україна) працювати в установах Німеччини над власними дослідженнями, що мають важливі 

аспекти для розвитку свого регіону. 

Тривалість роботи над дослідженням за програмою: від 6 до 24 місяців. 

 

Спеціальності: всі галузі. 

 

Робочі мови: німецька, англійська. 

Умови фінансування: 

- щомісячна стипендія у розмірі 2 650 євро (для дослідників, які отримали науковий 

ступінь протягом останніх 4 років) або  3 150 євро (для досвідчених дослідників, які отримали 

науковий ступінь протягом останніх 12 років). 

-  фінансова підтримка для членів родини. 

 

Строки подання заявки: Заповнену форму заявки, включаючи необхідні додаткові 

документи, слід подати за 4-7 місяців до дати відбору кандидатів (комісія з відбору кандидатів 

збирається у лютому, червні та жовтні). 

Строки початку роботи над дослідженням: не раніше, ніж через 2 місяці, та не пізніше 

12 місяців  після засідання комісії. 

Детальна інформація про умови участі доступна за посиланням: 

https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-

fellowship.html?fbclid=IwAR0dbGNF2HHhF4XAjgmZKhtkERhOdSYS1f3tNLHlOLIH05WhXF4m

1dNWbyc 

 

 

 

 

  

https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html?fbclid=IwAR0dbGNF2HHhF4XAjgmZKhtkERhOdSYS1f3tNLHlOLIH05WhXF4m1dNWbyc
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html?fbclid=IwAR0dbGNF2HHhF4XAjgmZKhtkERhOdSYS1f3tNLHlOLIH05WhXF4m1dNWbyc
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html?fbclid=IwAR0dbGNF2HHhF4XAjgmZKhtkERhOdSYS1f3tNLHlOLIH05WhXF4m1dNWbyc


Fulbright Specialist Program 

 (для навчальних та наукових установ 

України) 

 

Програмою надається можливість українським навчальним та науковим установам 

запросити науковців із США для: 

 Читання лекцій для студентів та аспірантів; 

 Участі в наукових програмах та конференціях з врахуванням попередньо узгодженого 

плану роботи науковця; 

 Проведення консультацій з питань адміністрування освіти для керівників та 

адміністраторів вищих навчальних закладів; 

 Проведення семінарів та практикумів; 

 Розробки навчальних планів/навчальних матеріалів; 

 Проведення програм, спрямованих на підвищення кваліфікації українських спеціалістів; 

Тривалість програми: 2 - 6 тижнів. 

Галузі спеціалізації: 

 Антропологія та Археологія 

 Адміністрування бізнесу 

 Засоби комунікації та Журналістика 

 Економіка 

 Освіта 

 Охорона навколишнього середовища 

 Інформаційні технології 

 Право 

 Бібліотечні науки 

 Мирні ініціативи та Розв’язання конфліктів 

 Політичні науки та Громадська політика і Громадське управління 

 Охорона здоров’я 

 Соціологія та Соціальна робота 

 Американські студії (мистецтво, історія мистецтва, танець, історія, література, музика, 

масова культура, релігія, театр) 

 Планування міста. 

 

Розподіл витрат: дорога в Україну та виплата гонорарів покривається американською 

стороною. Український заклад, який запрошує науковця, бере на себе покриття дорожніх витрат 

в Україні й забезпечує американського спеціаліста житлом і харчуванням. 

 

Термін подання заявок: за 3 - 4 місяці до наміченої дати приїзду науковця. 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланням: 

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-specialist-program/ 

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-specialist-program/


Mitacs Globalink Research Internship 

Program  

(Канада) 

 

Програма Mitacs Globalink Research Internship – це міжнародна ініціатива для іноземних 

студентів з Австралії, Бразилії, Китаю, Франції, Індії, Німеччини, Мексики, Саудівської Аравії, 

Тунісу та України для дослідницького стажування в Канаді. Учасники, що пройшли відбір, 

беруть участь в дослідницькому стажуванні під керівництвом канадських викладачів 

університетів з різних наукових дисциплін: від інженерних, технічних і математичних до 

гуманітарних і соціальних наук. 

 

Тривалість програми: 12 тижнів, з травня по жовтень. 

 

Періодичність проведення програми: щороку 

 

Програма стажування в даний час доступна в більш ніж 70 університетах Канади 

(повний список університетів можна переглянути за посиланням: 

https://www.mitacs.ca/en/about/partners). 

Робочі мови: французька, англійська. 

Програма включає: 

 роботу над спільним проектом з професором канадського університету (згідно ваших 

інтересів, навичок та попереднього досвіду); 

 переліт Україна-Канада та Канада-Україна; 

 трансфер з аеропорту до місця вашого проживання; 

 стипендію на навчання до 300 доларів; 

 стипендію на житло, харчування та проживання; 

 медичне страхування; 

 зарахування на період стажування до канадського університету; 

 підтримку студентів-менторів на кампусі канадського університету; 

 можливість відвідування заходів, воркшопів, семінарів з професійного розвитку; 

 сертифікат, що підтвержує проходження програми Globalink Research Internship. 

 

Вимоги до кандидатів: 

 вік від 18 років; 

 бути зарахованим до загальноосвітніх програм бакалаврату (з терміном 1-3 семестри до 

закінчення навчання станом на осінь 2021) 

 студент університету, що має на право на участь у програмі (у т.ч. ХНЕУ ім. С.Кузнеця: 

повний список: http://www.mitacsua.org/spysok-universtytetiv-ukrayiny/); 

 володіння англійською або французькою мовою на розмовному рівні (екзамен не 

потрібний); 

 академічний середній бал вище 80%; 

https://www.mitacs.ca/en/about/partners
http://www.mitacsua.org/spysok-universtytetiv-ukrayiny/


 мати можливість приїхати до Канади на стажування у період з 1 травня до 31 липня 2021 

року; 

 мати можливість повернутися до України у період з 31 липня по 31 жовтня 2021 року; 

 закордонний паспорт дійсний не менше, ніж до січня 2022 року. 

Перелік необхідних документів: 

 Заявка на участь у програмі; 

 Рекомендаційний лист від професора; 

 СV; 

 Виписка з оцінками від університету ( середній академічний бал - вище 80%). 

Термін подачі документів: прийом заявок студентів на 2021 рік відкриється влітку 2020 

року. 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланнями: 

https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship 

http://www.mitacsua.org/mitacs-globalink-research-internship/#hto-mozhe-stati-uchasnikom 

  

https://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship
http://www.mitacsua.org/mitacs-globalink-research-internship/#hto-mozhe-stati-uchasnikom


СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ, СТРОК 

ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ПЕРІОДІ 

ЧЕРВЕНЬ-СЕРПЕНЬ 2020 

 

 

Програма стажування у компаніях 

Німеччини для громадян України 

 

Запрошуємо взяти участь у конкурсі для проходження стажування у компаніях Німеччини в 

рамках програми «Internship Programme of German Business for Ukraine». Програма пропонує 

українським студентам та молодим випускникам унікальну можливість отримувати практичний 

досвід у провідних німецьких компаніях протягом декількох місяців. Отриманий досвід буде 

використаний для економічного розвитку України та зміцнення культурних та економічних 

зв'язків між Україною та Німеччиною. 

Програма фінансується Федеральним міністерством економічного співробітництва та 

розвитку Німеччини (BMZ) та німецькими компаніями. 

Тривалість стажування: 3-5 місяців. 

Умови фінансування: щомісячна стипендія, оплата проживання у Німеччині, 

відшкодування транспортних витрат. 

Вимоги до кандидатів: 

1) Студенти останніх курсів (закінчили не менше 6 семестрів бакалаврських, 

магістерських, аспірантських програм підготовки) та молоді випускники з досвідом роботи або 

без нього. 

2) Напрями навчання: 

Переробка відходів; 

Будівництво; 

Гірничо-геотехнічна інженерія; 

Бізнес-адміністрування; 

Хімія / Фармацевтична промисловість; 

Управління енергією та відновлювальні 

джерела енергії; 

Фінанси / Страхування; 

Географія; 

Дизайн та архітектура; 

Правознавство; 

 

Комунікації / ЗМІ; 

Сільськогосподарська інженерія та 

управління; 

Машинобудування; 

Політичні та соціальні дослідження; 

Управлінський консалтинг; 

Економіка та аудит; 

Транспорт та логістика; 

Захист довкілля та «зелена економіка»; 

ІТ та комп'ютерні технології. 

3) Претенденти повинні бути зараховані до українського університету та мати 

громадянство України. 

4) вік – до 30 років. 

5) високий рівень володіння англійською та / або німецькою мовами. 

Строк подання заявок на 2021 рік: 01.05 – 15.06.2020. 

Початок стажування: 1 лютого 2021 р. 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланням: 

http://stipendienprogramm-ukraine.de/en/ 

http://stipendienprogramm-ukraine.de/en/


 

 

 

Стажування для студентів від SWP 

(Німеччина) 
 

Німецький інститут міжнародних та безпекових питань (Stiftung Wissenschaft und Politik), що 

займається консультаціями уряду Німеччини та Бундестагу та міжнародних організацій 

(Європейський Союз, НАТО та ООН) з питань міжнародної політики, зовнішньої політики та 

політики з безпеки, оголошує конкурс на проходження стажування у берлінському офісі 

організації. 

Тривалість стажування: 3 місяці. 

 

Галузі спеціалізації: політологія та пов'язані з нею суспільні науки (економіка, право, 

адміністрування, в окремих випадках - краєзнавство, етнологія або журналістика). 

 

В програмі можуть взяти участь студенти наступних рівнів навчання: 

 Студенти магістратури; 

 Студенти, які мають диплом бакалавра та вступають на навчання в магістратуру; будуть 

студентами магістратури під час стажування; 

 Студенти, які мають диплом бакалавра/магістра, які зараховані на додатковий 

бакалаврський або магістерський курс. 

 

Вимоги до кандидатів: 

-    Високий рівень володіння англійською мовою (письмовою та розмовною); 

-    Навички впевненого користувача ПК (Word, Excel, веб-браузери); 

-    Ідеї щодо результатів, що мають бути досягнені протягом стажування; 

-    Зацікавленість в політичних консультаціях та комунікаціях; 

-    Навички роботи у команді, амбітність та соціальні навички. 

 

Умови фінансування: стипендія у розмірі 300 євро на місяць. 

 

Дедлайн подання заявки: 

– 30 червня 2020 року (для стажування, що починається у вересні 2020 року). 

 

Детальна інформація про умови участі та вимоги до кандидатів доступна за посиланням: 

https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/jobs-internships/internships/ 

  

https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/jobs-internships/internships/


 

 

 

Стипендіальні програми для України від Німецької 

служби академічних обмінів DAAD 
 

Стипендії DAAD пропонують різноманітні можливості навчання, стажування, проведення досліджень та підвищення кваліфікації на базі 

ВНЗ або науково-дослідницьких установ Німеччини. Надаємо для ознайомлення стислий огляд стипендіальних програм для України. 

Стипендія/ 

програма 

   

Опис  Цільова група Галузь 

спеціаліза

ції 

Умови фінансування Триваліс

ть  

Дедлайн 

подання 

заяви 

Посилання на детальну інформацію 

про програму 

Стипендії для студентів та випускників 

Програма 

Гельмута Шмідта 

Навчання у 

магістратурі на 

обраних 

програмах  

Студенти з 

дипломом 

бакалавра з 

країн, що 

розвиваються 

(у т.ч. Україна) 

політологі

я, право, 

економіка 

та 

управлінн

я 

Щомісячна стипендія 850 євро;     

медичне  страхування;     

допомога на проїзд; субсидії на 

навчання та дослідження;  

субсидії на оренду житла. 

 

1-2 роки З 1 червня  

по 31 липня 

2020 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/?origin=17&status=3&type=a&q=&s

ubjectgroup=&onlydaad=0&language=e

n&pg=3&detail_to_show=50026397&sh

ow_tab=applicationreq 

 Стипендії для аспірантів та молодих науковців 

Research Grants – 

Short-Term Grants 

Наукові проекти в 

рамках написання 

дисертацій 

Випускники, 

аспіранти та 

вчені з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

щомісячна стипендія (850 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів та кандидатів наук), 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного страхування 

1-6 

місяців 

30 червня 

2020 

(початок 

програми з 

01 лютого 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=

0&q=0&status=0&onlydaad=1&languag

e=en&id=0&pg=4&detail_to_show=500

15434 

One-Year Grants 

for Doctoral 

Candidates (річні 

стипендії для 

аспірантів) 

Наукові проекти в 

рамках написання 

дисертацій 

Випускники та 

аспіранти  

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

щомісячна стипендія (850 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів та кандидатів наук), 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного 

страхування. Можливі додаткові 

виплати у вигляді субсидії на 

оренду житла та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

7-12 

місяців 

30 червня 

2020  

(початок 

програми з 

01 лютого 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=

0&q=0&status=0&onlydaad=1&languag

e=en&id=0&pg=4&detail_to_show=571

40602 

 

Doctoral Навчання в Випускники, У т.ч. щомісячна стипендія (850 євро До 4 30 червня https://www.daad-

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=3&detail_to_show=50026397&show_tab=applicationreq
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=3&detail_to_show=50026397&show_tab=applicationreq
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=3&detail_to_show=50026397&show_tab=applicationreq
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=3&detail_to_show=50026397&show_tab=applicationreq
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=3&detail_to_show=50026397&show_tab=applicationreq
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=3&detail_to_show=50026397&show_tab=applicationreq
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=3&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=0&language=en&pg=3&detail_to_show=50026397&show_tab=applicationreq
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess


Programmes in 

Germany  

аспірантурі та 

підтримка 

проведення 

досліджень у 

Німеччині 

аспіранти, 

молоді 

науковці 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів), відшкодування 

транспортних витрат та 

медичного страхування. 

Можливі додаткові виплати у 

вигляді субсидії на оренду житла 

та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

років 2020  

(початок 

програми з 

01 лютого 

2021) 

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&s

ubjectgroup&onlydaad=1&language=en

&pg=4&detail_to_show=57135739&sho

w_tab=applicationprocess 

 

Bi-nationally 

Supervised 

Doctoral Degrees / 

Cotutelle 

(бінаціональна 

аспірантура / 

подвійне наукове 

керівництво) 

Написання 

дисертації в 

університеті на 

батьківщині з 

фазами 

дослідження у 

Німеччині 

Випускники та 

аспіранти  

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

щомісячна стипендія - 1200 євро, 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного 

страхування. Можливі додаткові 

виплати у вигляді субсидії на 

оренду житла та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

 До 2 

років 

30 червня 

2020  

(початок 

програми з 

01 лютого 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&s

ubjectgroup&onlydaad=1&language=en

&pg=3&detail_to_show=57507783&sho

w_tab=applicationprocess 

 

Стипендії для вчених 

Research Stays for 

University 

Academics and 

Scientists (Наукові 

стажування для 

викладачів ВНЗ та 

науковців) 

Обмін досвідом та 

встановлення 

зв´язків з 

колегами з фаху 

Викладачі ВНЗ 

та науковці з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

Щомісячні виплати 2000 євро 

(доценти та викладачі), 2150 євро 

(професори); відшкодування 

транспортних витрат 

1-3 

місяці 

30 червня 

2020  

(початок 

програми з 

01 лютого 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=

0&q=0&status=0&onlydaad=1&languag

e=en&id=0&pg=4&detail_to_show=500

15456 

Bilateral Exchange 

of Academics 

(Двосторонній 

обмін 

науковцями) 

Покращення 

міжнародних 

відносин та 

двосторонньої 

наукової співпраці 

між німецькими та 

іноземними 

вишами 

Науковці з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економіка 

та 

суспільні 

науки 

Щомісячні виплати 2000 євро 

(доценти та викладачі), 2150 євро 

(професори); відшкодування 

транспортних витрат 

7 днів - 3 

місяці 

30 червня 

2020  

(початок 

програми з 

01 лютого 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&s

ubjectgroup=&onlydaad=1&language=e

n&pg=1&detail_to_show=50015508&sh

ow_tab=applicationprocess 

 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess


 
 

 

Cтипендії уряду Франції для молодих українських науковців 

 

Посольство Франції в Україні  проводить конкурс на фінансування короткострокових 

стажувань у Франції для молодих українських науковців. 

 

Періодичність програми: двічі на рік. 

 

Тривалість стажування:  від 2 тижнів до 1 місяця. 

 

Вимоги до кандидатів: 

 бути громадянином України, 

 від дати захисту дисертації має пройти менше  ніж 5 років, 

 кандидат потребує дослідження та/або поглибленої співпраці з французькою 

лабораторією. 

 

Критерії надання стипендії: 

 високий рівень академічної підготовки кандидата, 

 якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням професійної орієнтації, 

 володіння французькою та/або англійською мовою залежно від проекту стажування, 

 дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках існуючого партнерства або 

співпраці, яка розвивається між французькими та українськими науково-освітніми закладами. 

 

Особливості фінансування стипендіатів уряду Франції (BGF): 

 стипендія у розмірі 1704 €/ місяць, 

 допомога з пошуком житла, 

 страхування Campus France на період стажування, 

 підтримка Campus France у адміністративних процедурах, 

 не потрібно оформлювати візу за наявності біометричного паспорту, 

 витрати на транспорт не покриваються за рахунок стипендії. 

 

Необхідні документи: 

 форма реєстрації; 

 формуляр- опис наукового проекту; 

 резюме кандидата; 

 лист підтримки від українського закладу, написаний французькою або  

англійською мовою; 

 лист підтримки від французької лабораторії, написаний французькою. 



Терміни подачі документів: 

 

Перший конкурс: 

 прийом документів  до 9 лютого 2020 р. включно. 

 рішення буде повідомлено кандидатам починаючи з  17 лютого 2020 р. 

 період стажування передбачається з 1 квітня по 30 вересня поточного року. 

Другий конкурс: 

 прийом документів   з середини квітня до середини  червня 2020 року. 

 рішення буде повідомлено кандидатам у середині липня. 

 період стажування передбачається з 1 жовтня по 18 грудня поточного року. 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланнями: 

сайт Campus France Ukraine: https://www.ukraine.campusfrance.org/ctipendii-dlya-molodikh-

ukrainskikh-naukovciv 

сайт Посольства Франції в Україні: https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-

Dlya-molodih-ukrayins-kih-naukovciiv-4988 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/2020/Bourses/PV%20SSHN%20JCh%201er%20appel%202020-1.pdf
https://www.ukraine.campusfrance.org/ctipendii-dlya-molodikh-ukrainskikh-naukovciv
https://www.ukraine.campusfrance.org/ctipendii-dlya-molodikh-ukrainskikh-naukovciv
https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-Dlya-molodih-ukrayins-kih-naukovciiv-4988
https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-Dlya-molodih-ukrayins-kih-naukovciiv-4988


 

 

 

Загальна програма стипендій Шведського 

Колегіуму з підвищення кваліфікації 
 

Шведський колегіум з підвищення кваліфікації оголошує конкурс на участь у загальній 

стипендіальній програмі для вчених з усіх країн. Програма дає можливість зосередитись на 

власних наукових інтересах, звільняючи науковців від  викладацьких та адміністративних 

обов'язків. 

Також передбачається участь стипендіатів у семінарах та академічних заходах за межами 

власних галузей спеціалізації. 

 

Галузі спеціалізації: гуманітарні та суспільні науки. 

 

Тривалість програми: 1 семестр або 1 навчальний рік. 

 

Вимоги до учасників програми: 

 кандидат повинен мати ступінь PhD щонайменше протягом останніх трьох років; 

 кандидати мають продемонструвати власні наукові досягнення та наукові публікації. 

 

Умови фінансування: щомісячна зарплата, оплата проживання за рахунок Колегіуму. 

 

Комплект документів для участі у конкурсі: 

 заявка на участь, 

 CV, 

 опис дослідницького проекту, 

 список публікацій, 

 3 статті, включаючи коротке обґрунтування вибору статей, 

 рекомендаційні листи (до 3). 

 

Дедлайн подання заявки для 2021/22 року:  01 липня 2020 року. 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланням: 

http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Fellowships/generalfellowships.html 

 

  

http://www.swedishcollegium.se/subfolders/Fellowships/generalfellowships.html


 

 

Конкурс українсько-французьких 

науково-дослідних проєктів  

на 2021-2022 рр. 
 

Міністерством освіти і науки України, Міністерством Європи та закордонних справ Франції, 

Міністерством вищої освіти, досліджень та інновацій Франції оголошено конкурс спільних 

українсько-французьких науково-дослідних проєктів на 2021-2022 роки. 

Пріоритетні напрями: 

 дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-

економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення 

конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави; 

 інформаційні та комунікаційні технології; 

 енергетика та енергоефективність; 

 раціональне природокористування; 

 науки про життя, нові технології профілактики та лікування поширених захворювань; 

 нові речовини та матеріали; 

 фізика високих енергій; 

 аграрний сектор; 

 гуманітарні науки. 

 

Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти та 

наукових установ. 

 

Комплект документів для участі у конкурсі: 

 супровідний лист; 

 форма заявки на участь у конкурсі українською та англійською мовами; 

 лист-підтвердження від французького партнера (керівника проєкту); 

 акт експертизи на відкриту публікацію матеріалів за темою проєкту в довільній 

формі; 

 CV українською та англійською мовами в довільній формі українського та 

французького наукових керівників проєкту; 

 Google-анкета. 

 

Дедлайн подання заявки: 15 липня 2020 року. 

 

Детальна інформація про умови участі доступна за посиланням: 

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-

na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya 

 

 

https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-ukrayinsko-francuzkih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2021-2022-rr-dedlajn-podachi-zayavok-15-lipnya


 

 

 

 

Програма ім. Г. Гамфрі (Hubert H. Humphrey Fellowship Program) 

Програма ім. Гамфрі пропонує стажування у США, без отримання ступеню, яке включає 

академічну програму та професійне стажування фахівців, які знаходяться на середньому етапі 

професійної кар’єри, у певних галузях для громадян України та інших країн світу. 

Програма пропонує можливості для професійного розвитку завдяки вивченню вибраних 

навчальних дисциплін в університеті під час академічної програми (тривалість – 9 місяців), 

участі у конференціях, спілкуванню у професійних мережах, та набуттю практичного досвіду 

під час обов’язкового стажування (тривалість – 3 місяці). 

 

Галузі на 2021 – 2022 академічний рік для громадян України: 

 Аграрний та сільський розвиток; 

 Масові комунікації та журналістика; 

 Економічний розвиток; 

 Фінансова та банківська справа; 

 Управління освітою, планування та політика; 

 Управління природними ресурсами/ політика щодо довкілля/ зміна клімату; 

 Політика та управління у галузі охорони здоров’я; 

 Аналіз державної політики та державне управління; 

 Політика та управління наукою та технологіями; 

 Міське та регіональне планування. 

 

Фінансування: Основне фінансування програми здійснюється конгресом США через 

Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США. Інститут міжнародної 

освіти (IIE) допомагає Державному департаменту США в адмініструванні програми ім. Гамфрі. 
 

Вимоги до учасників конкурсу: 
закінчена вища освіта, 

не менше 5 повних років досвіду роботи (бажано у тій галузі, на яку вони подають 

заявку), 

обмежений або жодного досвіду навчання у США. 

Учасники конкурсу повинні продемонструвати лідерські якості, відданість громадській 

діяльності та гарне володіння англійською мовою. Очікується, що учасники програми матимуть 

навички адміністраторів та менеджерів. 

Дедлайн подання заявки: 19 липня 2020 р. 

Детальна інформація про умови участі доступна за посиланнями: 

Сайт Посольства США в Україні: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-

uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-program-uk/ 

Сайт програми Humphrey Fellowship Program: https://www.humphreyfellowship.org 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-program-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-program-uk/
https://www.humphreyfellowship.org/


 

 

Міжнародна парламентська 

стипендія (IPS) 2021 

 (Німеччина) 
 

 

Бундестаг Німеччини надає можливість молодим українцям пройти стажування в рамках 

програми «Міжнародна парламентська стипендія». Метою програми є сприяння розвитку 

відносин між Німеччиною та країнами-учасницями, поширення демократичних цінностей та 

толерантності, поглиблення розуміння культурного різноманіття, забезпечення мирного 

співіснування у світі. 

 

Тривалість стажування: 5 місяців (з 1 березня по 31 липня). 

 

Міжнародна парламентська стипендія передбачає стажування кваліфікованої, 

мотивованої молоді, зацікавленої політикою і участю у суспільно-політичному житті своєї 

країни,  в офісах депутатів Німецького Бундестагу в якості помічників та одночасне навчання в 

одному з трьох провідних університетів Берліна (Берлінському Вільному університеті, 

Берлінському університеті імені Гумбольдта або Берлінському технічному університеті). 

 

Умови фінансування: щомісячна стипендія у розмірі 500 Євро, безкоштовне 

помешкання в Берліні, медичне страхування, відшкодування транспортних витрат на переїзд 

до/з Берліна. 

 

Вимоги до учасників програми: 

- громадяни країни-учасниці Програми (у т.ч. Україна); 

- наявність диплому про вищу освіту; 

- високий рівень володіння німецькою мовою; 

- вік до 30 років. 

 

Дедлайн подання заявки: 31 липня 2020 року. 

 

Детальна інформація про умови участі доступна за посиланням: 

https://www.bundestag.de/en/europe/international/exchange/ips/ips-201258 

  

https://www.bundestag.de/en/europe/international/exchange/ips/ips-201258


 

 

Стипендії ім. Ернста Маха  

на навчання та стажування в Австрії 

 

Стипендії ім. Ернста Маха надають можливість випускникам, аспірантам та науковцям 

пройти навчання або стажування на базі ВНЗ Австрії за різноманітними напрямками 

підготовки. 

 

Спеціальності: 

 природничі науки; 

 технічні науки; 

 медицина; 

 сільське господарство; 

 суспільні науки; 

 гуманітарні науки 

 мистецтво. 

 

Тривалість програми: 1 – 9 місяців. 

 

Умови фінансування: 

1) щомісячна стипендія: студенти аспірантури – 1050 євро,  кандидати зі ступенем 

кандидата наук – 1150 євро; 

2) покриваються витрати на оплату навчання, проживання, медичної страховки. 

 

Вимоги до кандидатів: 

 вік не більше 35 років на момент подання заявки; 

 хороші знання англійської або німецької мов 

 

Необхідні документи: 
 2 рекомендаційних листи від викладачів ВНЗ ; 

 згода викладача з Австрії, який стане куратором; 

 копія паспорта; 

 копія диплома про освіту; 

 підтвердження про навчання в аспірантурі / роботу в університеті. 

 

Дедлайн подання заявки: 1 вересня 2020. 

 

Детальну інформацію про програму можна дізнатися за посиланням: 

https://oead.at/en/to-austria/grants-and-scholarships/ernst-mach-grant/faq-ernst-mach-grant-

worldwide/ 

 

 

  

https://oead.at/en/to-austria/grants-and-scholarships/ernst-mach-grant/faq-ernst-mach-grant-worldwide/
https://oead.at/en/to-austria/grants-and-scholarships/ernst-mach-grant/faq-ernst-mach-grant-worldwide/


СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ, СТРОК 

ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ПЕРІОДІ 

ВЕРЕСЕНЬ-ГРУДЕНЬ 2020 

 

  

Стажування для студентів від SWP 

(Німеччина) 
 

 

Німецький інститут міжнародних та безпекових питань (Stiftung Wissenschaft und Politik), що 

займається консультаціями уряду Німеччини та Бундестагу та міжнародних організацій 

(Європейський Союз, НАТО та ООН) з питань міжнародної політики, зовнішньої політики та 

політики з безпеки, оголошує конкурс на проходження стажування у берлінському офісі 

організації. 

Тривалість стажування: 3 місяці. 

 

Галузі спеціалізації: політологія та пов'язані з нею суспільні науки (економіка, право, 

адміністрування, в окремих випадках - краєзнавство, етнологія або журналістика). 

 

В програмі можуть взяти участь студенти наступних рівнів навчання: 

 Студенти магістратури; 

 Студенти, які мають диплом бакалавра та вступають на навчання в магістратуру; будуть 

студентами магістратури під час стажування; 

 Студенти, які мають диплом бакалавра/магістра, які зараховані на додатковий 

бакалаврський або магістерський курс. 

 

Вимоги до кандидатів: 

-    Високий рівень володіння англійською мовою (письмовою та розмовною); 

-    Навички впевненого користувача ПК (Word, Excel, веб-браузери); 

-    Ідеї щодо результатів, що мають бути досягнені протягом стажування; 

-    Зацікавленість в політичних консультаціях та комунікаціях; 

-    Навички роботи у команді, амбітність та соціальні навички. 

 

Умови фінансування: стипендія у розмірі 300 євро на місяць. 

 

Дедлайн подання заявки: 

– 30 червня 2020 року (для стажування, що починається у вересні 2020 року), 

– 30 вересня 2020 року (для стажування, що починається в січні 2021 року). 

 

Детальна інформація про умови участі та вимоги до кандидатів доступна за посиланням: 

https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/jobs-internships/internships/ 

  

https://www.swp-berlin.org/en/about-swp/jobs-internships/internships/


 

Програми iменi Фулбрайта в Українi  

 

 

 

 

1) Fulbright Visiting Scholar Program 

(для кандидатів та докторів наук, дослідників та фахівців) 

 

Програма надає грантові можливості для проведення досліджень в університетах США, 

дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо. 

Тривалість досліджень: 3 – 9 місяців. 

 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни. 

 

Кваліфікаційні вимоги до участі у конкурсі: 

 кандидати наук (PhD), доктори наук; 

 дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з 

досвідом науково-дослідної роботи не менше 5 років, з наявними публікаціями (статті, 

монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) 

наукових фахових виданнях; 

 діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, журналісти 

та громадські діячі. 

 

Загальні вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу; 

 вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування 

в англомовному науковому середовищі; 

 повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог 

візи J-1, що її отримують учасники програм обмінів. 

 

Умови фінансування: щомісячна стипендія, додаткові кошти для придбання 

професійної літератури, медичне страхування, квиток в обидва боки. 

Комплект документів для участі у конкурсі: 

 анкета; 

 опис проекту наукових досліджень; 

 бібліографія до наукового проекту; 

 CV та список наукових публікацій; 

 3 рекомендаційні листи; 

 лист-запрошення з американської інституції (за наявності, не є обов’язковим 

документом, але бажаним); 

 згода на обробку персональних даних. 

 

Дедлайн подання документів: 15 жовтня 2020 р. 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланням: 

http://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/ 

http://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/


2) Fulbright Research and Development Program  

(для молодих викладачів та дослідників) 

 

Програма надає грантові можливості для проведення досліджень в університетах США. 

Тривалість досліджень: 6 – 9 місяців. 

 

У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним 

досвідом: 

 викладачі; 

 аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; 

 кандидати наук; 

 адміністратори вищих навчальних закладів; 

 співробітники науково-дослідних установ; 

 журналісти; 

 фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; 

 спеціалісти у сфері управління культурою; 

 працівники громадських організацій (НДО). 

 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни. 

Американські студії 

Антропологія 

Археологія 

Архітектура / 

містопланування 

Астрономія 

Бібліотекарство 

Біологія 

Гендерні студії 

Генетика 

Географія 

Геологія 

Громадське управління 

Державна політика 

Екологія/охорона довкілля 

Економіка (теоретичні 

напрямки) 

Журналістика / засоби масової 

комунікації 

Інженерні науки 

Інформаційні науки 

Історія 

Історія, критика або 

менеджмент у галузі культури 

та театру 

Комп’ютерні науки 

Лінгвістика/ прикладна 

лінгвістика 

Література 

Математика 

Матеріалознавство 

Мистецтво (живопис, 

скульптура, музика, кіно, 

театр, 

фотографія,хореографія) / 

мистецтвознавство 

Міжнародні відносини 

Музеєзнавство 

Освіта/управління в галузі 

освіти 

Охорона здоров’я 

Охорона історичної спадщини 

Педагогіка 

Політичні науки 

Правознавство 

Психологія 

Релігійні студії 

Сільське господарство 

Соціальна робота 

Соціологія 

Українознавчі студії 

Фізика 

Філософія 

Фольклор 

Хімія 

 

 

*  Український Офіс Програми імені Фулбрайта не розглядатиме подання на такі 

напрямки, як бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, 

управління бізнесом, клінічна медицина. 

Вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство та проживати в Україні; 

 викладати (на умовах повної або неповної ставки) у ВНЗ або мати щонайменше 2 роки 

досвіду викладання, навчання в аспірантурі, дослідницької, адміністративної роботи у системі 

вищої освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі; 



 володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80 балів); 

 повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог 

візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів; 

 подаватись на іншу дослідницьку програму Fulbright Scholar не раніше ніж через 2 роки 

після перемоги у конкурсі за програмою Fulbright Research and Development Program; 

Умови фінансування: щомісячна стипендія, додаткові кошти для придбання 

професійної літератури, медичне страхування, квиток в обидва боки. 

Комплект документів для участі у конкурсі: 

 анкета; 

 обов’язкові додаткові форми; 

 три рекомендаційні листи; 

 копії всіх документів про вищу освіту; 

 портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків). 

Дедлайн подання документів: 1 листопада 2020. 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланням: 

http://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/ 

 

 

  

https://apply.iie.org/apply/?sr=5b5a74ae-fac9-4b69-a5cd-8e65e5225750
http://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/


3) U.S. Fulbright Scholar Program  

(для американських науковців, викладачів та фахівців) 

 

Програма пропонує гранти американським викладачам, дослідникам, адміністраторам й 

фахівцям різного спрямування для викладання, проведення досліджень й 

викладання/дослідження у вищих навчальних закладах й наукових установах України. 

Тривалість програми: 2 -12 місяців. 

Галузі спеціалізації: 

Американські студії; 

Бізнес, економіка, підприємництво; 

Комунікації; 

Освіта; 

Екологія, біологічні науки, хімія; 

Правознавство; 

Медичні науки; 

Політологія; 

Техніка, математика, інформатика; 

Викладання англійської мови як іноземної. 

 

Дедлайн подання документів: 15 вересня 2020 р. 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланням: 

https://www.cies.org/program/fulbright-us-scholar-program 

 

  

https://www.cies.org/program/fulbright-us-scholar-program


 

 

Національна стипендіальна програма Республіки 

Словаччина  

(для студентів, аспірантів, викладачів) 
 

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяти 

участь у Національній стипендіальній програмі Республіки Словаччина, що фінансується 

Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки. Програма 

орієнтована на підтримку академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, 

наукових співробітників з-за кордону на стажування у ВНЗ і науково-дослідних організаціях в 

Словаччині. 

 

На стипендію в рамках Програми можуть претендувати: 

1) студенти, які задовольняють всі наступні критерії: 

 навчаються у ВНЗ за межами Словаччини; 

 студенти магістратури або студенти, які закінчили як мінімум 2,5 роки навчання в 

університеті по цій самій спеціальності / програмі навчання; 

 будуть прийнятими на навчання до державного або приватного ВНЗ в Словацькій 

Республіці за програмою академічної мобільності. 

Тривалість навчання: 1 або 2 семестри (4-5 або 9-10 місяців відповідно). 

 

2) аспіранти, які задовольняють всі наступні критерії: 

 здобувають освіту та проходять науково-дослідну підготовку за межами 

Словаччини; 

 прийняті на навчання / проведення наукових досліджень до державного або 

приватного ВНЗ або науково-дослідної організації в Словаччині, що має право проводити 

навчання аспірантів , за програмою академічної мобільності. 

Тривалість стажування: 1 - 10 місяців. 

 

3) викладачі ВНЗ та наукові співробітники, які запрошені на викладацьке / науково-

дослідне стажування організацією, що має право виконувати НДДКР, є некомерційною і 

розташована в Словаччині. 

Тривалість стажування: 1 - 10 місяців. 

 

Умови фінансування: щомісячна стипендія, відшкодування транспортних витрат, 

проживання та харчування. 

Розмір щомісячної стипендії: 

1) студенти 400 € 

2) аспіранти 734 € 



3) викладачі ВНЗ / наукові співробітники:  

 без наукового ступеня кандидата наук (PhD); досвід роботи в якості 

викладача ВНЗ / наукового співробітника не більше 4 років; 

734 € 

 

 науковий ступінь кандидата наук (PhD); досвід роботи в якості 

викладача ВНЗ / наукового співробітника до 10 років; 

980 € 

 науковий ступінь кандидата наук  (PhD); досвід роботи в якості 

викладача ВНЗ / наукового співробітника більше 10 років. 

1 050 € 

 

Дедлайн подачі заявок: 30 квітня та 31 жовтня 2020 року. 

Перелік необхідних документів: 

-    онлайн-заявка; 

-    CV; 

-    мотиваційний лист; 

-    детальна програма навчального стажування; 

-    рекомендаційні листи; 

-    довідка ВНЗ претендента на стипендію про навчання; 

-    скан диплому про вищу освіту та додатку до диплому; 

-   список публікацій; 

-    лист - запрошення приймаючого університету у Словаччині. 

 

Робочі мови: словацька або англійська. 

Детальна інформація про умови участі у Національній стипендіальній програмі 

Республіки Словаччина доступна за посиланням: https://www.scholarships.sk/en/ 

  

https://www.scholarships.sk/en/


  

Стипендіальні програми для України від Німецької 

служби академічних обмінів DAAD 
 

 

Стипендії DAAD пропонують різноманітні можливості навчання, стажування, проведення досліджень та підвищення кваліфікації на базі 

ВНЗ або науково-дослідницьких установ Німеччини. Надаємо для ознайомлення стислий огляд стипендіальних програм для України. 

Стипендія/ 

програма 

Опис Цільова група Галузь 

спеціаліз

ації 

Умови фінансування Тривалість Дедлайн 

подання 

заяви 

Посилання на детальну інформацію 

про програму 

Стипендії для студентів та випускників 

Літні курси у 

Німеччині для 

іноземних 

студентів та 

випускників 

  

  

Поглиблення знань 

німецької мови 

(загальна німецька, 

фахова німецька) та 

країнознавства 

Студенти 2-3, а 

також 5 курсу 

(якщо він не 

випускний) 

Всі 

галузі 

Одноразова виплата стипендії - 

950 євро (на оплату курсу та 

проживання), кошти на проїзд, 

медичне страхування   

Мінімум 18 

навчальних 

днів 

(максимум 

5 днів на 

тиждень) 

З 15 вересня 

по 1 грудня 

2020 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup

=0&q=0&status=0&onlydaad=1&lang

uage=en&id=0&pg=6&detail_to_show

=50035295 

ERP-стипендії 

на навчання для 

випускників в 

галузі економіки 

Магістерська 

програма навчання 

у ВНЗ Німеччини  

Студенти, що 

закінчили 

навчання за 

рівнем 

«бакалавр» 

Економі

ка та 

бізнес-

адмініст

рування 

 Щомісячна стипендія 850 євро;     

допомога на навчання 460 євро 

на рік; медичне страхування;     

допомога на проїзд. 

      

10 – 24 

місяці  

16 

листопада 

2020 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=

0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=

1&language=en&id=0&pg=1&detail_t

o_show=50015171 

 Стипендії для аспірантів та молодих науковців 

Research Grants 

– Short-Term 

Grants (короткі 

стипендії) 

Наукові проекти в 

рамках написання 

дисертацій 

Випускники,ас

піранти та 

вчені з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

щомісячна стипендія (850 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів та кандидатів наук), 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного 

страхування. 

1-6 місяців 

16 

листопада 

2020 

(початок 

програми з 

01 червня 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup

=0&q=0&status=0&onlydaad=1&lang

uage=en&id=0&pg=4&detail_to_show

=50015434 

One-Year Grants 

for Doctoral 

Candidates (річні 

Наукові проекти в 

рамках написання 

дисертацій 

Випускники та 

аспіранти  

У т.ч. 

право, 

економік

щомісячна стипендія (850 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів та кандидатів наук), 

7-12 місяців 

16 

листопада 

2020 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/6/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015171
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602


стипендії для 

аспірантів) 

а та 

суспільн

і науки 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного 

страхування. Можливі додаткові 

виплати у вигляді субсидії на 

оренду житла та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

(початок 

програми з 

01 червня 

2021) 

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup

=0&q=0&status=0&onlydaad=1&lang

uage=en&id=0&pg=4&detail_to_show

=57140602 

 

Doctoral 

Programmes in 

Germany  

Навчання в 

аспірантурі та 

підтримка 

проведення 

досліджень у 

Німеччині 

Випускники, 

аспіранти, 

молоді 

науковці 

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

щомісячна стипендія (850 євро 

для випускників, 1200 євро для 

докторантів), відшкодування 

транспортних витрат та 

медичного страхування. 

Можливі додаткові виплати у 

вигляді субсидії на оренду житла 

та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

До 4 років 

16 

листопада 

2020 

(початок 

програми з 

01 червня 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q

&subjectgroup&onlydaad=1&language

=en&pg=4&detail_to_show=57135739

&show_tab=applicationprocess 

 

Bi-nationally 

Supervised 

Doctoral Degrees 

/ Cotutelle 

(бінаціональна 

аспірантура / 

подвійне 

наукове 

керівництво) 

Написання 

дисертації в 

університеті на 

батьківщині з 

фазами дослідження 

у Німеччині 

Випускники та 

аспіранти  

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

щомісячна стипендія - 1200 євро, 

відшкодування транспортних 

витрат та медичного 

страхування. Можливі додаткові 

виплати у вигляді субсидії на 

оренду житла та      допомоги для 

супроводжуючих членів сім'ї 

 До 2 років 

16 

листопада 

2020 

(початок 

програми з 

01 червня 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q

&subjectgroup&onlydaad=1&language

=en&pg=3&detail_to_show=57507783

&show_tab=applicationprocess 

 

Стипендії для вчених 

Research Stays 

for University 

Academics and 

Scientists 

(Наукові 

стажування для 

викладачів ВНЗ 

та науковців) 

Обмін досвідом та 

встановлення 

зв´язків з колегами з 

фаху 

Викладачі ВНЗ 

та науковці з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

Щомісячні виплати 2000 євро 

(доценти та викладачі), 2150 євро 

(професори); відшкодування 

транспортних витрат 

1-3 місяці 

16 

листопада 

2020 

(початок 

програми з 

01 червня 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup

=0&q=0&status=0&onlydaad=1&lang

uage=en&id=0&pg=4&detail_to_show

=50015456 

 

Bilateral 

Exchange of 

Academics 

(Двосторонній 

обмін 

науковцями) 

Покращення 

міжнародних 

відносин та 

двосторонньої 

наукової співпраці 

між німецькими та 

іноземними вишами 

Науковці з 

науковим 

ступенем 

У т.ч. 

право, 

економік

а та 

суспільн

і науки 

Щомісячні виплати 2000 євро 

(доценти та викладачі), 2150 євро 

(професори); відшкодування 

транспортних витрат 

7 днів - 3 

місяці 

16 

листопада 

2020 

(початок 

програми з 

01 червня 

2021) 

https://www.daad-

ukraine.org/uk/poshuk-

stipendij/stipendien-datenbank-

uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&

subjectgroup=&onlydaad=1&language

=en&pg=1&detail_to_show=50015508

&show_tab=applicationprocess 

 

 

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=4&detail_to_show=57135739&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/3/?origin=17&status=3&type=a&q&subjectgroup&onlydaad=1&language=en&pg=3&detail_to_show=57507783&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/4/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?origin=17&status=5&type=a&q=&subjectgroup=&onlydaad=1&language=en&pg=1&detail_to_show=50015508&show_tab=applicationprocess


 

 

 
 

 

 

Пост-докторські стажування: програма Атлас 2020 

Фундація Будинок наук про людину (FMSH), Центр французько-російських досліджень 

у Москві (CEFR) та Посольство Франції в Україні (AFU) надають допомогу для здійснення 

наукового стажування у Франції для молодих українських науковців.  Конкурс відбувається у 

рамках Програми Atlas короткострокових пост-доківських стажувань започаткованих FMSH та 

її партнерами. 

 

Тривалість стажування: 3 місяці 

 

Умови фінансування : 

 Лауреатам надається фінансова допомога у розмірі 4 704 € на 3 місяці (стипендія 

надається у 3 етапи, щомісячно). Ця допомога має допомогти покрити транспортні витрати та 

оплату проживання на місці. 

 Статус стипендіата уряду Франції звільняє від оплати консульських зборів та покриває 

страхування на період дії стипендії. 

 допомога у підготовці візового досьє та з вирішенням логістичних питань. 

 

Вимоги до кандидатів : 

 Бути українцем та працювати в закладі вищої освіти чи науковій установі; 

 Мати диплом кандидата наук. Захист дисертації проведено починаючи з 2014 року;. 

 Займатися дослідницькою діяльністю в галузі суспільних та гуманітарних наук; 

 Науковець повинен знайти місце для стажування і має бути запрошеним дослідницькою 

лабораторією чи центром. 

 

Документи для участі у конкурсі: 

 Анкета; 

 Проект досліджень; 

 Резюме 

 Копія диплому кандидату наук; 

 Лист від керівника лабораторії / дослідницького центру Франції; 

 Лист від директору українського закладу, де ви працюєте; 

 Перелік публікацій. 

 

Строки подачі документів: 

Відкриття конкурсу: 1 жовтня 2020 року 

Дедлайн подання документів: 16 грудня 2020 року. 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланнями: 

сайт Посольства Франції в Україні:   https://ua.ambafrance.org/Post-doktors-kii-

stazhuvannya-programa-Atlas-2020 

сайт Fondation Maison des sciences de l’homme: http://www.fmsh.fr/en/international/30457 

http://www.fmsh.fr/
http://www.centre-fr.net/
http://www.centre-fr.net/
http://www.ambafrance-ua.org/
http://www.fmsh.fr/fr/international/24272
https://ua.ambafrance.org/Post-doktors-kii-stazhuvannya-programa-Atlas-2020
https://ua.ambafrance.org/Post-doktors-kii-stazhuvannya-programa-Atlas-2020
http://www.fmsh.fr/en/international/30457


 

 

 

Програма обміну для студентів вищих навчальних 

закладів  

(Global UGRAD) 

 

Державний департамент США оголошує відкритий конкурс для участі у програмі обміну 

для студентів бакалаврату вищих навчальних закладів (Global Undergraduate Exchange Program) 

2020-2021. 

 

Тривалість програми: 1 семестр 

Фіналісти програми Global UGRAD будуть навчатися без отримання ступеня в 

університетах Сполучених Штатах Америки за будь-якими спеціальностями. 

 

Пріоритетні спеціальності: бізнес адміністрування, підприємництво, STEM 

(природничі науки, технології, інженерні спеціальності та математика). 

 

Фінансове забезпечення: оплату проїзду учасників програми до/із США, навчання в 

американському університеті, проживання та харчування, медичне страхування, необхідні 

підручники та щомісячну стипендію. 

 

Вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство, проживати в Україні та навчатися в вищому навчальному 

закладі України (стаціонар бакалаврської програми) на час проведення конкурсу; 

 бути старше за 18 років на момент початку навчання у США; 

 не бути студентом випускного курсу бакалаврської програми приватного або державного 

вищого навчального закладу України; 

 володіти англійською мовою на рівні, достатньому для навчання та спілкування в 

англомовному академічному середовищі; 

 мати високий рівень академічної успішності, соціальної активності та лідерський 

потенціал; 

 мати можливість почати навчання у Сполучених Штатах в серпні 2020 року чи у січні 

2021 року; 

 відповідати вимогам для отримання візи учасника програми обміну (J-1) для в’їзду до 

США; 

 повернутися в Україну після завершення програми. 

 

Критерії відбору: 

 академічна успішність, лідерський потенціал, участь у громадському житті, володіння 

письмовою та розмовною англійською мовою, мотивація та готовність стати студентом 

обмінної програми. 

 

Строки подачі документів: подача заявок на сезон 2020-2021 рр. почнеться у жовтні 2020р. 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланнями: 

сайт Посольства США в Україні:  https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-

uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-ugrad-uk/ 

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-ugrad-uk/
https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/global-ugrad-uk/


СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ, СТРОК 

ПОДАЧІ ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ПЕРІОДІ 

СІЧЕНЬ-ЛЮТИЙ 2021 Р. 

 

 
 

 

Стипендії уряду Франції для молодих українських науковців 

Посольство Франції в Україні  проводить конкурс на фінансування короткострокових 

стажувань у Франції для молодих українських науковців. 

 

Періодичність програми: двічі на рік. 

 

Тривалість стажування:  від 2 тижнів до 1 місяця. 

 

Вимоги до кандидатів: 

 бути громадянином України, 

 від дати захисту дисертації має пройти менше  ніж 5 років, 

 кандидат потребує дослідження та/або поглибленої співпраці з французькою 

лабораторією. 

 

Критерії надання стипендії: 

 високий рівень академічної підготовки кандидата, 

 якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням професійної орієнтації, 

 володіння французькою та/або англійською мовою залежно від проекту стажування, 

 дослідницькі стажування повинні відбуватись у рамках існуючого партнерства або 

співпраці, яка розвивається між французькими та українськими науково-освітніми закладами. 

 

Особливості фінансування стипендіатів уряду Франції (BGF): 

 стипендія у розмірі 1704 €/ місяць, 

 допомога з пошуком житла, 

 страхування Campus France на період стажування, 

 підтримка Campus France у адміністративних процедурах, 

 не потрібно оформлювати візу за наявності біометричного паспорту, 

 витрати на транспорт не покриваються за рахунок стипендії. 

 

Необхідні документи: 

 форма реєстрації; 

 формуляр- опис наукового проекту; 



 резюме кандидата; 

 лист підтримки від українського закладу, написаний французькою або  

англійською мовою; 

 лист підтримки від французької лабораторії, написаний французькою. 

 

Терміни подачі документів: 

 

Перший конкурс: 

 прийом документів  до 9 лютого 2020 р. включно. 

 рішення буде повідомлено кандидатам починаючи з  17 лютого 2020 р. 

 період стажування передбачається з 1 квітня по 30 вересня поточного року. 

Другий конкурс: 

 прийом документів   з середини квітня до середини  червня 2020 року. 

 рішення буде повідомлено кандидатам у середині липня. 

 період стажування передбачається з 1 жовтня по 18 грудня поточного року. 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланнями: 

сайт Campus France Ukraine: https://www.ukraine.campusfrance.org/ctipendii-dlya-molodikh-

ukrainskikh-naukovciv 

сайт Посольства Франції в Україні:   https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-

Dlya-molodih-ukrayins-kih-naukovciiv-4988 

  

https://institutfrancais-ukraine.com/uploads/files/2020/Bourses/PV%20SSHN%20JCh%201er%20appel%202020-1.pdf
https://www.ukraine.campusfrance.org/ctipendii-dlya-molodikh-ukrainskikh-naukovciv
https://www.ukraine.campusfrance.org/ctipendii-dlya-molodikh-ukrainskikh-naukovciv
https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-Dlya-molodih-ukrayins-kih-naukovciiv-4988
https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-Dlya-molodih-ukrayins-kih-naukovciiv-4988


СТИПЕНДІАЛЬНІ ПРОГРАМИ ТА ПРОГРАМИ СТАЖУВАННЯ, СТРОК ПОДАЧІ 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТЬ У ЯКИХ ЗАКІНЧУЄТЬСЯ У ПЕРІОДІ  

БЕРЕЗЕНЬ-ТРАВЕНЬ 2021 Р. 

 

  

Стипендіальна програма Китайського Уряду  

«Chinese Government Scholarship-Chinese 

University Program» 
 

 

 

Запрошуємо випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяти участь у конкурсі на отримання 

стипендій для навчання в китайських ВНЗ за програмою Китайського уряду «Chinese 

Government Scholarship-Chinese University Program. 

Chinese University Program - це стипендіальна програма, заснована Міністерством 

освіти Китаю з метою допомогти університетам деяких регіонів Китаю залучати іноземних 

студентів для навчання в магістратурі або аспірантурі в Китаї. Програма спрямована на 

випускників ВНЗ. 

 

Тривалість програми: 

 Магістерські програми: 2 – 3 роки, 

 Програми підготовки аспірантів: 3 – 4 роки. 

 

Спеціальності: 

Магістерські програми, що викладаються англійською мовою: 

First-level discipline Second-level discipline 

Management Science and Engineering Management Science and Engineering 

 

 

Business Administration 

Enterprise Management 

Financial Management 

Marketing 

Operation Management 

Technical Economics and Management 

Master of Business Administration Master of Business Administration 

Public Administration Public Administration 

 

Програми підготовки в аспірантурі, що викладаються англійською мовою: 

First-level discipline Second-level discipline 

Information and Communication 

Engineering 

Communication and Information System 

Signal and Information Process 

Network Security Network Security 

Computer Science and  Technology 

Computer Software and Theory 

Computer & Application Technology 

Computer System Structure 



Information Safety 

Management Science and Engineering Management Science and Engineering 

Business Administration 

Enterprise Management 

Financial Management 

Operation Management 

Technical Economics and Management 

 

Умови фінансування: програмою покривається вартість навчання, проживання, 

щомісячна стипендія, медичне страхування: 

- проживання: безкоштовно в студентському гуртожитку або субсидія на оплату житла: 

студентам магістратури - 700 юань в місяць, студентам аспірантури - 1000 юань в місяць; 

- стипендія: студентам магістратури - 3000 юань в місяць, студентам аспірантури - 3500 

юань в місяць. 

Вимоги до кандидатів: 

 студенти, які не є громадянами Китаю; 

 на момент подачі заявки на стипендію студенти не повинні бути зараховані ні в один 

університет Китаю (або закінчили ВНЗ Китаю більше 1 року тому); 

 кандидати на програму магістратури повинні мати ступінь бакалавра; вік – до 35 років; 

 кандидати на програму аспірантури повинні мати ступінь магістра; вік – до 40 років. 

 

Мови навчання: китайська, англійська. 

 

Комплект необхідних документів: 

 заповнений бланк заявки з фотографією; 

 копія паспорта; 

 план навчання або план дослідження; 

 CV; 

 2 рекомендаційні листи; 

 довідка про медогляд; 

 сертифікат про знання мови: китайська – HSK, англійська - IELTS або TOFEL; 

 диплом про вищу освіту. 

 

Дедлайн подачі заявок: 15 березня. 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланнями: 

http://isa.ustc.edu.cn/xs/disp.asp?menu1=99&menu2=02&degree=1&ucode=90 

або 

http://www.campuschina.org/content/details3_74779.html 

(Сайт Державного комітету по стипендіям КНР (China Scholarship Council) 

 

  

http://isa.ustc.edu.cn/xs/disp.asp?menu1=99&menu2=02&degree=1&ucode=90
http://www.campuschina.org/content/details3_74779.html


 

 

 

Стипендії уряду Франції: магістратура та докторантура (аспірантура) 

 

Щороку уряд Франції оголошує конкурс на отримання фінансування для навчання: 

 у магістратурі (Master) за будь-якою дисципліною, тривалістю  від 6 до 9 місяців 

(700 євро/місяць); 

 в аспірантурі під французько-українським подвійним науковим керівництвом для 

роботи над дисертацією: три наукові стажування по 3 місяці впродовж 3 

років  (1060 євро/місяць). 

Вимоги до кандидатів: 
 бути громадянином України віком до 30 років; 

 мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу (Бакалавр / Спеціаліст / 

Магістр). 

 

Стипендіати уряду Франції (BGF) отримують наступні послуги: 

 щомісячна стипендія протягом місяців навчання у Франції, 

 статус BGF дає право на безкоштовну студентську візу, 

 звільнення від плати за зарахування  до державних установ  Міністерства освіти, 

досліджень та інновацій  Франції, наприклад:  до університетів, 

 право на студентське житло та допомога з його пошуком, 

 соціальне та медичне страхування на період навчання, 

 підтримка Campus France в адміністративних процедурах. 

Критерії надання стипендії: 
 високий рівень академічної підготовки кандидата, 

 якісний та аргументований навчальний проект з обґрунтуванням професійної орієнтації, 

 володіння французькою та/або англійською мовою залежно від навчального проекту, 

 для аспірантів - розробка індивідуального студентського проекту в рамках вже 

існуючого або новоствореного французько-українського проекту співпраці в освітній 

та/або науковій сфері. 

Необхідні документи: 

 резюме, 

 чітко та детально викладений навчальний проект , 

 мотиваційний лист, 

 лист від французького навчального закладу, який підтверджує зацікавленість Вашою 

кандидатурою, або лист про попереднє зарахування , 

 переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання, 

 диплом / сертифікат про володіння французькою або англійською мовою. 

Дедлайн подачі документів на конкурс: 15 березня. 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланнями: 

сайт Посольства Франції в Україні:   https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-

Franciiyi-Na-navchannya-u-magiistraturii-ta-aspiiranturii-5011 

сайт Campus France Ukraine: https://www.ukraine.campusfrance.org/stipendii-uryadu-

francii-magistratura-ta-doktorantura-aspirantura 

https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-Na-navchannya-u-magiistraturii-ta-aspiiranturii-5011
https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-Na-navchannya-u-magiistraturii-ta-aspiiranturii-5011
https://www.ukraine.campusfrance.org/stipendii-uryadu-francii-magistratura-ta-doktorantura-aspirantura
https://www.ukraine.campusfrance.org/stipendii-uryadu-francii-magistratura-ta-doktorantura-aspirantura


 
 

 

Cтипендії уряду Франції для досвідчених науковців в Україні 
 

З метою розвитку та зміцнення французько-українського наукового та університетського 

співробітництва Посольство Франції в Україні відкриває конкурс стипендій для викладачів і 

науковців з великим досвідом роботи.  Короткострокові стипендії для науковців з досвідом 

призначені українським науковцям, які співпрацюють з французькими університетськими та 

науковими закладами. 

 

Тривалість програми: 2 тижні - 1 місяць. 

 

Умови участі у конкурсі: 
 бути громадянином України, 

 від дати захисту дисертації має пройти більше ніж 5 років, 

 працювати у наукових закладах вищої освіти та/або наукових установах, 

які співпрацюють із аналогічними французькими інституціями, 

 або планувати створити таке співробітництво із лабораторією / факультетом. 

 

Критерії надання стипендії: 

 стажування мають відбуватися у рамках існуючих партнерств між закладами та 

установами вищої освіти і науки Франції та Україні, або мати на меті створення таких 

партнерств, 

 стипендіальна комісія буде вивчати необхідність такої подорожі у контексті розвитку та 

підсилення французько-українського співробітництва. 

 

Стипендіати уряду Франції (BGF) отримують наступні послуги: 
 стипендія у розмірі 2055 €/ місяць, 

 допомога з пошуком житла, 

 страхування Campus France на період стажування, 

 підтримка Campus France в адміністративних процедурах, 

 не потрібно оформлювати візу за наявності біометричного паспорту, 

 витрати на транспорт не покриваються за рахунок стипендії. 

 

Необхідні документи: 

 форма реєстрації; 

 детальний опис перебування у Франції; 

 резюме кандидата; 

 лист підтримки від французької лабораторії, із зазначенням інтересу до співробітництва 

з установою, яку представлятиме кандидат. 

 

Дедлайн подачі документів: 15 березня . 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланнями: 

сайт Campus France Ukraine: https://www.ukraine.campusfrance.org/stipendii-dlya-

dosvidchenikh-naukovciv 

сайт Посольства Франції в Україні:   https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-

Franciiyi-Dlya-dosviidchenih-ukrayins-kih-naukovciiv-4987 

https://www.ukraine.campusfrance.org/stipendii-dlya-dosvidchenikh-naukovciv
https://www.ukraine.campusfrance.org/stipendii-dlya-dosvidchenikh-naukovciv
https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-Dlya-dosviidchenih-ukrayins-kih-naukovciiv-4987
https://ua.ambafrance.org/Stipendiiyi-uryadu-Franciiyi-Dlya-dosviidchenih-ukrayins-kih-naukovciiv-4987


 

 

Стипендії Вишеградського фонду 

(Visegrad Scholarship Program) 
 

 

Стипендії Вишеградського фонду підтримують навчання в магістратурі або аспірантурі в 

країнах Вишеградської четвірки: Чехії, Угорщини, Польщі та Словаччині. 

 

Термін навчання: 

 магістратура: 1 – 4 семестри, 

 аспірантура: 1 – 2 семестри. 

 

Фінансування: 

2300 євро на семестр для стипендіата + 1500 євро на семестр для приймаючої установи; 

 

Необхідні документи: 

 Паспорт; 

 Оцінки за останні 2 навчальних семестри (для магістратури); 

 Заявка до приймаючого закладу (для магістратури); 

 Лист-запрошення (для аспірантури). 

 

Дедлайн подання заявки: 15 березня. 

 

Детальну інформацію про програму можна дізнатися за посиланням:  

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/ 

 

  

https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/


 

Fulbright Graduate Student Program  

(для студентів старших курсів та 

випускників ВНЗ) 
 

 

Програма надає можливість навчання в американських університетах від одного до двох 

років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та 

випускники ВНЗ. 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни 

Американські студії 

Антропологія 

Археологія 

Архітектура / містопланування 

Астрономія 

Бібліотекарство 

Біологія 

Ґендерні студії 

Генетика 

Географія 

Геологія 

Громадське управління 

Державна політика 

Екологія/охорона довкілля 

Економіка (теоретичні 

напрямки) 

Журналістика/ засоби масової 

комунікації 

 

Інженерні науки 

Інформаційні науки 

Історія 

Історія, критика або менеджмент 

у галузі культури та театру 

Комп’ютерні науки 

Лінгвістика/ прикладна 

лінгвістика 

Література 

Математика 

Матеріалознавство 

Мистецтво (живопис, 

скульптура, музика, кіно, театр, 

фотографія,хореографія)/ 

мистецтвознавство) 

Міжнародні відносини 

 

Музеєзнавство 

Освіта/управління в галузі освіти 

Охорона здоров’я 

Охорона історичної спадщини 

Педагогіка 

Політичні науки 

Правознавство 

Психологія 

Релігійні студії 

Соціальна робота 

Соціологія 

Українознавчі студії 

Фізика 

Філософія 

Фольклор 

Хімія 

 

Вимоги до кандидатів: 

 наявність українського громадянства та проживання в Україні; 

 володіння англійською мовою на рівні, достатньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі; 

 мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії; 

 повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до вимог 

візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів. 

Умови фінансування: оплата навчання в університеті, щомісячна стипендія, медичне 

страхування, квиток в обидва боки. 

Необхідні документи: 

 анкета; 

 обов’язкові додаткові форми; 

 три рекомендаційні листи; 

 копії всіх документів про вищу освіту; 

 портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків). 

 

Дедлайн подачі заявки: 16 травня. 

 

Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланням: 

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/ 

https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/


  

Національна стипендіальна програма Республіки 

Словаччина  

(для студентів, аспірантів, викладачів) 
 

 

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяти 

участь у Національній стипендіальній програмі Республіки Словаччина, що фінансується 

Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки. Програма 

орієнтована на підтримку академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, 

наукових співробітників з-за кордону на стажування у ВНЗ і науково-дослідних організаціях в 

Словаччині. 

 

На стипендію в рамках Програми можуть претендувати: 

1) студенти, які задовольняють всі наступні критерії: 

 навчаються у ВНЗ за межами Словаччини; 

 студенти магістратури або студенти, які закінчили як мінімум 2,5 роки навчання в 

університеті по цій самій спеціальності / програмі навчання; 

 будуть прийнятими на навчання до державного або приватного ВНЗ в Словацькій 

Республіці за програмою академічної мобільності. 

Тривалість навчання: 1 або 2 семестри (4-5 або 9-10 місяців відповідно). 

 

2) аспіранти, які задовольняють всі наступні критерії: 

 здобувають освіту та проходять науково-дослідну підготовку за межами 

Словаччини; 

 прийняті на навчання / проведення наукових досліджень до державного або 

приватного ВНЗ або науково-дослідної організації в Словаччині, що має право проводити 

навчання аспірантів , за програмою академічної мобільності. 

Тривалість стажування: 1 - 10 місяців. 

 

3) викладачі ВНЗ та наукові співробітники, які запрошені на викладацьке / науково-

дослідне стажування організацією, що має право виконувати НДДКР, є некомерційною і 

розташована в Словаччині. 

Тривалість стажування: 1 - 10 місяців. 

 

Умови фінансування: щомісячна стипендія, відшкодування транспортних витрат, 

проживання та харчування. 

Розмір щомісячної стипендії: 

1) студенти 400 € 

2) аспіранти 734 € 

3) викладачі ВНЗ / наукові співробітники:  



 без наукового ступеня кандидата наук (PhD); досвід роботи в якості 

викладача ВНЗ / наукового співробітника не більше 4 років; 

734 € 

 

 науковий ступінь кандидата наук (PhD); досвід роботи в якості 

викладача ВНЗ / наукового співробітника до 10 років; 

980 € 

 науковий ступінь кандидата наук  (PhD); досвід роботи в якості 

викладача ВНЗ / наукового співробітника більше 10 років. 

1 050 € 

Дедлайн подачі заявок: 30 квітня та 31 жовтня. 

Перелік необхідних документів: 

-    онлайн-заявка; 

-    CV; 

-    мотиваційний лист; 

-    детальна програма навчального стажування; 

-    рекомендаційні листи; 

-    довідка ВНЗ претендента на стипендію про навчання; 

-    скан диплому про вищу освіту та додатку до диплому; 

-   список публікацій; 

-    лист - запрошення приймаючого університету у Словаччині. 

 

Робочі мови: словацька або англійська. 

Детальна інформація про умови участі у Національній стипендіальній програмі 

Республіки Словаччина доступна за посиланням: https://www.scholarships.sk/en/ 

 

 

 

https://www.scholarships.sk/en/

