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ПРОГРАМА ДОСЛІДНИЦЬКИХ СТИПЕНДІЙ ІМЕНІ КАРНЕГІ 

(CARNEGIE FELLOWSHIP RESEARCH PROGRAM - CRFP) 

 

Національна рада євразійських і східноєвропейських досліджень 

(National Council for Eurasian and East European Research - NCEEER) за 

підтримки Американських рад з міжнародної освіти (American Councils for 

International Education) спільно з Корпорацією Карнегі (Carnegie Corporation 

of New York) надає стипендії науковцям для проведення досліджень в 

університетах Сполучених Штатів Америки. 

Тривалість стипендії – 1 семестр (до 4 місяців).  

Галузь досліджень – гуманітарні та соціальні науки.  

Здобути стипендію можуть: 

науковці (кандидати та доктори наук); 

аспіранти, докторанти; 

викладачі університетів, дослідники. 

які протягом останніх років не проводили досліджень у США, не 

мають “green card” та не подавали документи на іммігрантські візи.  

Вимоги до претендентів: 

мати громадянство однієї з країн (Азербайджан, Білорусь, Вірменія, 

Грузія, Молдова, Україна, Російська Федерація; 

мати відповідний рівень володіння англійською мовою (як письмовою, 

так і розмовною), необхідний для проведення досліджень і спілкування з 

американськими колегами; 

наявність публікацій (аспіранти можуть подавати тези доповідей 

конференцій); 

відсутність перешкод для отримання американської візи J-1. 

Передбачене фінансування: 

дорожніх витрат (авіаквиток в обидві сторони); 

витрат на придбання наукової літератури та участь у конференціях на 

території США. 

Також стипендіатам надається:  

щомісячна стипендія;медичне страхування; доступ до бібліотек та 

архівів США; можливість брати участь у заходах Програми Карнегі. 

Останній термін подання документів – 30 квітня 2016 о 17.00 (час у 

Тбілісі).  

Програма діє щорічно. 

Alexei Kharlamov (Олексій Харламов) 

проспект Чавчавадзе 35a 

0162 Тбілісі, Грузія  

Tel: +995 32 229 21 06 

Fax: +995 32 225 21 07 

alexei@nceeer.org 

Детальна інформація на сайті www.nceeer.org  

http://www.nceeer.org/


 

 

ГРАНТ ФОНДУ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФОРМАЦІЇ (США) 

Фонд інженерної інформації США пропонує грант розміром від 5000 

до 25000 доларів на реалізацію інноваційного проекту у сфері інженерії. Він 

орієнтований на навчальні програми та проекти у галузі інженерної освіти та 

досліджень. Запропонований проект має бути орієнтованим на підтримку і 

зміцнення програм у сфері освіти і послуг, які могли б допомогти викладачам 

і студентам отримувати доступ і ефективно використовувати необхідні їм 

інформаційні технології, на залучення до інженерії жінок, забезпечення 

доступу до технічної та інженерної інформації країн, які розвиваються. 

Автори проектів мають змогу переглянути останні гранти, щоб мати 

уявлення про види проектів, які цікавлять фонд. 

Заявки на гранти подаються в довільній формі, а тому для їх написання 

доцільно буде скористатися консультаційними матеріалами, наведеними у 

розділі «Що таке гранти та заявки на них?». 

Кінцева дата прийому заявок: щорічно до 28 лютого та 31 січня 

Детальніше:  http://www.eifgrants.org/ 

 

ГРАНТИ ІМ. Х’ЮБЕРТА ГАМФРІ ДЛЯ СТАЖУВАННЯ В 

США 

Фонд Х’юберта Гамфрі надає стипендії для 10-місячного академічного 

стажування в США. Кандидати визначаються на основі їхнього лідерського 

потенціалу та залученості до громадської роботи. 

Спеціальності: сільське господарство, комунікації, журналістика, 

економіка, освіта, фінанси, запобігання ВІЛ / СНІД, право, екологія, публічне 

адміністрування, викладання англійської мови як іноземної, урбаністика. 

Рівень: стажування. 

Розмір гранту: покриваються кошти на переліт, проживання, 

навчання, купівлю книг, участь у конференціях, мовні курси. 

Дедлайн: до 1 жовтня щороку. 

Детальна інформація: https://www.humphreyfellowship.org/about-

program 

 

http://spr.khnu.km.ua/index.php/content/index/331
http://www.eifgrants.org/
https://www.humphreyfellowship.org/about-program
https://www.humphreyfellowship.org/about-program


 

 

ПРОГРАМА ІМ. БАНТІНГА 

Уряд Канади пропонує щороку близько 70 стипендій ім. Бантінга для 

іноземних дослідників. Дослідження можуть здіснюватися як у Канаді, так і 

за її межами. 

Спеціальності: здоров’я людини, природничі, соціальні та гуманітрні 

науки, інженерія. 

Рівень: проведення досліджень. 

Розмір гранту: $70 000 на рік (тривалість програми – 2 роки) 

Критерії відбору: 

 Дослідницький потенціал та лідерські якості 

 Якість запропонованого дослідницького проекту 

 Зв’язок між амбіціями апліканта та державними пріоритетами 

(має бути засвідчена підтримка установи, в якій працює аплікант) 

Кінцева дата подачі заявок: восени щороку. 

Контакти: banting@researchnet-recherchenet.ca  

Детальна інформація: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-

accueil-eng.html  

Подача заявки: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/app-dem/guide-

eng.html  

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ ВІЗИТІВ НАУКОВЦІВ У ТУРЕЧЧИНУ 

Організація: Науково-технічна дослідницька рада Туреччини 

(TÜBİTAK)  

Стипендії надаються для іноземних вчених/дослідників, які хотіли б 

проводити семінари/ конференції/лекції чи здійснювати дослідження в 

Туреччині в галузі природничих наук, технічних і технологічних наук, 

медичних наук, сільськогосподарських наук, соціальних і гуманітарних наук. 

Апліканти повинні мати ступінь кандидата наук або щонайменше 5 

років досвіду у сфері наукових досліджень. 

Стипендії фінансують такі види візитів: 

 короткострокові (до 1 місяця); 

 довгострокові (до 12 місяців); 

 творчі відпустки (від 3 місяців до 12 місяців). 

Кінцевий термін подання заявок: постійно 

Детальніша інформація щодо програми та вимоги до 

учасників:http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-

fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-

scientists-on-sabbatical-leave 

mailto:banting@researchnet-recherchenet.ca
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/app-dem/guide-eng.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/app-dem/guide-eng.html
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave


 

 

ЩОРІЧНІ СТИПЕНДІЇ УРЯДУ СЛОВАЧЧИНИ 
 

Уряд Словаччини виділяє стипендії для підвищення мобільності 

студентів, науковців, митців.  

Тривалість стипендії залежить від програми: 

 студенти-магістри – 1-2 семестри; 

 аспіранти – 1-12 місяців; 

 науковці та митці – 1 – 12 місяців. 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура, аспірантура, проведення досліджень. 

Розмір гранту: покриття коштів на проживання і харчування. 

Дедлайн: 30 квітня (поточний рік), 21 жовтня (літній семестр 

наступного року). 

Детальна інформація на сайті: 
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-

applicants  
 

СТИПЕНДІЇ УРЯДУ КНР 

Уряд КНР виділив Україні, у рамках угоди про співпрацю, квоту 

стипендій на 2016-2017 н.р. 

Фактична кількість стипендій на 2016-2017 н.р.: 44. 

Прийом громадян України до вищих навчальних закладів в КНР на 

рівні: бакалавр, магістр, аспірант, стажер. 

Термін подачі заявок – 11 березня 2016 р. 

Перелік необхідних документів та детальна інформація на сайтах: 

www.csc.edu.cn/laihua або www.campuchina.org. 

Увага! МОН прийматиме заявки у електронному та паперовому 

форматі (необхідно надіслати документи в обох зазначених форматах). 

Усі документи мають бути скріплені у верхньому лівому куті ( у 

паперовому форматі має бути 2 примірники – перший пакет документів – 

оригінал, другий – копія). 

У електронному форматі скановані документи необхідно надіслати на 

електронну адресу МОН ukrainemon@gmail.com, зазначивши у темі листа 

«Стипендії на навчання в КНР 2016».  

 

 

 

 

 

http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
http://www.csc.edu.cn/laihua
http://www.campuchina.org/
mailto:ukrainemon@gmail.com


 

 

ГРАНТИ НА ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У НІМЕЧЧИНІ 

Фонд Олександра Гумбольдта надає стипендії науковцям з будь-якої 

галузі науки для проведення досліджень у наукових установах Німеччини. 

Гранти розраховані на тих учених, які завершили аспірантуру не пізніше 4 

років тому і бажають провести дослідження тривалістю від 6 до 24 місяців. 

Обов’язкове знання англійської або німецької мови. 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Дедлайн: дедлайну немає. 

Розмір гранту: покриття транспортних витрат, витрат на мовні курси, 

проживання, перебування в Німеччині родини науковця (якщо дослідник має 

родину). 

Джерело: http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-

fellowship-postdoc.html 

 

СТАЖУВАННЯ В КОМІТЕТІ РЕГІОНІВ ЄВРОПИ 

 

Грант: €1100/міс 

Коли: щороку 2 рази на рік 

Де: Брюссель, Бельгія 

Кожного року Комітет регіонів реалізує програму стажувань для 

молодих випускників  строком на 5 місяців. Заявки приймаються двічі на рік. 

Стажування включає в себе роботу в одному з відділів комітету. 

Кандидати повинні або отримати диплом про вищу освіту (або 

еквівалентну ступінь), або успішно закінчити не менше  4х років навчання у 

вузі. Також, кандидати повинні вільно володіти однією з офіційних мов 

комітету, а саме, англійською або французькою. 

 16 лютого —  15 липня (весняне стажування); Початок прийому 

заявок: 1 квітняДедлайн: 30 вересня (12 noon Brussels time)  

16 вересня — 15 лютого (осіннє стажування). Початок прийому заявок: 

1 жовтня Дедлайн: 31 березня (12 noon Brussels time) 

 Вимоги до кандидатів: Бути громадянином держав-членів ЄС та 

офіційних країн-кандидатів (особливо вмотивовані громадяни інших країн 

також можуть пройти стажування, якщо добре обґрунтують своє бажання); 

Мати як мінімум ступінь бакалавра;Добре володіти англійською або 

французькою. 

Заявку на участь необхідно заповнити онлайн на сайті Комітету 

http://www.eesc.europa.eu  

http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.humboldt-foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html
http://www.eesc.europa.eu/


 

 

СТАЖУВАННЯ В ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КОМІСІЇ 

 

Грант: 1000 євро/місяць 

Коли: щороку 2 рази на рік 

Де: Брюссель, Бельгія 

Європейська Комісія запрошує на стажування строком від 3 до 5 

місяців випускників університетів, в том числі і тих, хто в рамках 

неперервного навчання тільки отримав університетський диплом і починає 

нову професійну кар’єру. Стажування проходять двічі на рік і починаються 1 

березня та 1 жовтня. 

Основні цілі стажування: 

 Забезпечити учасників практичними знаннями про роботу в 

Європейській комісії 

 дати їм можливість  отримати особистий досвід за допомогою 

контактів, встановлених під час повсякденної роботи; 

 створити можливості, перш за все в областях своєї компетенції. 

Кандидати з країн поза зоною ЄС повинні вільно володіти як мінімум 

однією з робочих мов Європейської комісії. Набір стажерів здійснюється 

двічі на рік на строк від 3 до 5 місяців. Заявки на стажування заповнюються 

онлайн. 

Учасники отримають фінансову допомогу в розмірі 1000 євро 

щомісячно. Учасники с обмеженими можливостями можуть отримати 

додаткове фінансування. 

 Вимоги до кандидатів 

 мати закінчену  першу ступінь вищої освіти і отримати диплом до 

закінчення дедлайну отримання заявок; 

 не брати участь у стажуваннях інших інституцій Європейського Союзу; 

 дуже добре володіти англійською, французькою або німецькою мовою. 

Щоб подати заявку необхідно: 

 заповнити онлайн форму заявки на сайті http://www.ec.europa.eu  ; 

 прислати файл з заявкою, бажано замовною поштою, до закінчення 

строку подачі заявок. 

Заявку можна подавати двічі на рік: до 31 серпня та 31 січня. 

 

 

 

http://www.ec.europa.eu/


 

 

МІЖНАРОДНЕ СТАЖУВАННЯ В ІНСТИТУТІ КАТОНА У 

ВАШИНГТОНІ 

 

Грант: $900/месяц 

Коли: щороку 3 стажування на рік 

Де: Вашингтон, США 

Інститут Катона – це авторитетна дослідницька та просвітницька  

організація ліберального напрямку 3 рази на рік запрошує студентів та 

недавніх випускників вузів на оплачувані стажування в Вашингтон. Всі 

стажери виконують такі обов’язки, як діловодство, заповнення сайту, 

допомога в дослідженнях, а також організація заходів в інституті. 

Стажування також включає участь в різноманітних семінарах про свободу та 

лібералізм. Необхідні відмінне знання англійської мови та базові навички 

перекладу з англійської на російську. 

Строки подачі заявок: 

1 червня для осіннього семестру; сповіщення до 1 липня; 

1 жовтня для весняного семестру; сповіщення до 1 листопада; 

1 лютого для літнього семестру; сповіщення до 1 квітня. 

Час стажувань: 

Осінь: з початку вересня і до кінця грудня 

Весна: з початку січня і до кінця травня  

Лето: з початку червня і до кінця серпня 

 Вимоги до кандидатів 

Для участі у програмі необхідно заповнити анкету на сайті 

http://www.cato.org/intern/application і написати автобіографію розміром до 

250 слів. 

 

ПРОГРАМА ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА 

 

Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, посідає чільне 

місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена ідеєю взаємодії та 

взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, 

вона успішно діє з 1946, нині – у 155 країнах світу. За час існування 

Програми в Україні — з 1992 року — близько 900 українців навчались, 

стажувались, проводили дослідження в США; у свою чергу, понад 530 

американців викладали в українських вишах й займались науковою працею. 

 

http://www.cato.org/intern/application
http://fulbright.state.gov/


 

 

Щорічні конкурси 

для студентів та випускників ВНЗ 

 Fulbright Graduate Student Exchange Program 

для молодих викладачів та дослідників 

 Fulbright Faculty Development Program 

для кандидитів та докторів наук, молодих дослідників та 

аспірантів 

 Fulbright Scholar Program 

 Fulbright Scholar-in-Residence Program 

для навчальних та наукових установ України 

 U.S. Fulbright Scholar Program 

 Fulbright Specialist Program 

Більш детальна інформація на сайті: http://www.fulbright.org.ua 

 

КОНКУРСИ МІЖНАРОДНОЇ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 

ERASMUS+ 

Еразмус+ - це програма Європейського Союзу на період 2014-2020 рр., 

що підтримує проекти, партнерства, заходи і мобільність у сфері освіти, 

підготовки, молоді і спорту. 

Компоненти програми: 

Вища освіта 

Всі напрями відкриті для України. 

Головні цілі: 

Удосконалення навичок і здатності до працевлаштування студентів та 

сприяння конкурентоздатності європейської економіки 

 Покращення якості викладання та навчання 

 Виконання Стратегії модернізації вищої освіти в країнах-членах 

програми та розвиток потенціалу країн-партнерів 

 Посилення міжнародного виміру у програмі ЕРАЗМУС+ 

 Підтримка Болонського процесу та діалогу щодо політики у 

стратегічних країнах-партнерах 

 

КА1: Мобільність студентів у вищій освіті 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, 

можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на 

мобільність для студентів. 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/22/scholar-in-residence.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/39/us-scholar.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/40/us-specialist.html
http://www.fulbright.org.ua/


 

 

Організація проектів Академічної мобільності та Спільних 

магістерських програм вищими навчальними закладами: 

2016_Credit & Degree MobilityProjects Guide for HEIs under Erasmus+ 

(19.11.15) 

Цілі: 
 Надати більше кращих можливостей для розвитку  навичок і 

компетентностей у студентів, залучити найкращі таланти з-за кордону 

Основні види діяльності за напрямом: 
 Кредитна мобільність, включаючи стажування за кордоном: 

мобільність для студентів відкрита для країн-партнерів в обох 

напрямах (НОВЕ) 

 Ступенева мобільність: зразкові спільні магістерські програми, 

пропоновані університетами Європи та, в деяких випадках, країн-партнерів, 

що приваблюють найкращих студентів з усього світу 

 Студенти для отримання стипендій подають заявки на участь в 

конкурсах безпосередньо до вищих навчальних закладів (кредитна 

мобільність) на основі міжінституційних угод, або/чи партнерств (ступенева 

мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. 

Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу. 

 Презентація для бажаючих отримати стипендії для навчання, 

освіти за спільними магістерськими програмами, стажування, молодіжних 

обмінів і професійного розвитку: 

Стипендії / Scholarships for Students and Staff under Erasmus+ 

(InfoDay_20.11.15) 

 

КА1: Мобільність працівників у вищій освіті 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Вищі навчальні заклади з країн-партнерів, в тому числі з України, 

можуть бути партнером університетів з Європи для організації проектів на 

мобільність для викладачів і адміністративного персоналу. 

Презентація, як університету взяти участь в організації проекту на 

мобільність та запровадження спільної магістерської програми: 

Організація проектів Академічної мобільності та Спільних 

магістерських програм вищими навчальними закладами: 

2016_Credit & Degree MobilityProjects Guide for HEIs under Erasmus+ 

(19.11.15) 

Цілі: 
 Надати більше кращих можливостей для підвищення якості 

викладання та навчання 

Основні види діяльності за напрямом: 
 Викладання (викладацьке відрядження): розроблення 

інноваційних методів викладання, мобільність відкрита для країн-партнерів в 

обох напрямах (НОВЕ) 

http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=28:e-credit-mobilityprojects-for-heis
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=28:e-credit-mobilityprojects-for-heis
http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=29:erasmusmundusscholarships-for-2015
http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=29:erasmusmundusscholarships-for-2015
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=28:e-credit-mobilityprojects-for-heis
http://www.erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=28:e-credit-mobilityprojects-for-heis


 

 

 Професійний розвиток: удосконалення навичок і 

компетентностей у викладацького складу та адміністративного персоналу, 

відкритий для країн-партнерів в обох напрямах(НОВЕ) 

 Запрошення працівників підприємств: з метою підвищення 

актуальності навчальних програм 

Викладачі для отримання стипендій на викладання, підвищення 

кваліфікації чи стажування подають заявки на участь в конкурсах 

безпосередньо до свого вищого навчального закладу (кредитна мобільність) 

на основі міжінституційних угод, або/чи до партнерств (ступенева 

мобільність), так само як і представники інших країн, обмежень немає. 

Привілеїв чи/або обмежень немає для жодної країни світу. 

Презентація для викладачів і адміністративного персоналу, які бажають 

отримати стипендії для стжування, викладання, підвищення кваліфікації і 

професійного розвитку: 

Стипендії / Scholarships for Students and Staff under Erasmus+ 

(InfoDay_20.11.15) 

 

КА2: Співпраця задля інновацій 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Стратегічні партнерства 

Цілі: 
 Зміцнення співпраці між ВНЗ та ключовими стейкхолдерами 

(підприємствами, науково-дослідними установами, соціальними партнерами, 

місцевими / регіональними органами влади, іншими  організаціями у галузі 

освіти, професійної підготовки або молодіжної політики) заради сприяння 

якості та інноваціям у вищій освіті 

Основні види діяльності за напрямом: 
 Розроблення, тестування, запровадження нових спільних 

навчальних планів і програм, спільних модулів, інтенсивних програм 

навчання 

 Розвиток співпраці з підприємствами в рамках проектів з метою 

вивчення прикладів з реального життя 

 Використання потенціалу відкритих освітніх ресурсів, спільного 

(колективного) та персоналізованого навчання 

 Інтеграція різноманітних форм і методів навчання 

(дистанційного, заочного, модульного) 

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера 

тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі 

в такому партнерстві 

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-

innovation-and-exchange-good-practices_en 

 

 

http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=29:erasmusmundusscholarships-for-2015
http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=29:erasmusmundusscholarships-for-2015
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en


 

 

КА2: Співпраця задля інновацій 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Альянси знань 

Цілі: 
 Посилити структуровану та довготермінову співпрацю між ВНЗ і 

підприємствами задля пошуку інноваційних шляхів вироблення і поширення 

знань у проектах, націлених на результат, зокрема у новітніх галузях 

Основні види діяльності за напрямом: 
 Розроблення нових мультидисциплінарних навчальних планів, 

що відповідають потребам бізнесу 

 Стимулювання розвитку у студентів, викладачів і працівників 

компаній підприємницького способу мислення 

 Сприяння обміну, поширенню та спільному створенню нових 

знань за участю ВНЗ і підприємств 

Участь країн-партнерів, в тому числі України, можлива як партнера 

тільки за умов унікального досвіду да обгрунтованої доданої вартості участі 

в такому альянсі 

Деталі: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-

innovation-and-exchange-good-practices_en 

 

КА2: Співпраця задля інновацій та обміну кращими практиками 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Розвиток потенціалу вищої освіти (ex-TEMPUS) 

Основні види діяльності за напрямом: 
Два типи проектів співпраці держав-членів ЄС, інших європейських 

держав, країн-кандидатів (усього 34) з країнами-сусідами, Росією, країнами 

Азії, Латинської Америки, Африки, Карибського басейну та Тихоокеанського 

регіону (близько 150 країн-партнерів): 

Спільні проекти: Нові навчальні плани та програми, методологія 

викладання та навчання, розвиток (підвищення кваліфікації) персоналу, 

забезпечення якості, урядування, інструменти Болонського процесу 

 Структурні проекти: Реформи на національному рівні за участю 

органів влади в країнах-партнерах (модернізація освітньої політики, заходи із 

запровадження Болонського процесу, урядування та менеджмент в системі 

вищої освіти…) 

+ Додатковий компонент мобільності в обох напрямах –з ЄС та до 

ЄС для країн Європейської політики сусідства та країн-кандидатів (які не 

мають Національних агентств): для студентів і працівників, ті ж правила, що 

й для кредитної мобільності (максимум 12 місяців). 

Україна є повноправним учасником напряму та може як ініціювати 

проекти та бути кординатором-заявником, так і бути рівноправним 

партнером проектів. 

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/cooperation-for-innovation-and-exchange-good-practices_en


 

 

Деталі: http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-

spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html 

 

КА3: Підтримка реформ 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Цілі: 
 Підтримка напрацювань/розробок ЄС в сфері освітньої політики 

задля досягнення кращого системного впливу 

Основні види діяльності за напрямом: 
 Підтримка Відкритого методу координації, порядок денний з 

модернізації вищої освіти, Болонський процес 

 Розвиток і запровадження інструментів прозорості ЄС (ЄКТС, ...) 

 Визнання кваліфікацій (NARIC – Національний інформаційний 

центр офіційного визнання свідоцтв про освіту) 

 Мережа експертів з реформування вищої освіти у країнах-сусідах 

та країнах-кандидатах 

 Міжнародний діалог щодо освітньої політики 

 Всесвітня асоціація випускників 

 Міжнародна привабливість і пропагування 

В рамках цього напряму в Україні запроваджується проект: 

Національна команда експертів з модернізації вищої освіти 

(HERE):http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-

reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html 

 

Напрям Жан Моне 

Вища освіта   /   Ключовий напрям діяльності 

Ціль напряму Жан Моне в рамках Еразмус+: 
активізувати євроінтеграційний дискурс, сприяти досконалості 

євроінтеграційних студій, залучати вищі навчальні заклади до дослідження 

євроінтеграційних процесів та поширення ідей Об'єднаної Європи. 

Основні види діяльності за напрямом: 

 Викладання й дослідження ("Кафедри", "Модулі", "Центри 

досконалості"); 

 Дебати між представниками науково-педагогічних кіл та 

академічні обміни ("Мережі" та "Проекти"); 

 Підтримка діяльності організацій або асоціацій; 

 Надання операційних грантів окремим закладам. 

Напрям діяльності: викладання та дослідження 

Підтримка надається на: 

 Модулі – розроблення та викладання курсів, навчальних програм, 

присвячених ЄС та євроінтеграційній тематиці, обсягом не менше 40 годин, 

із подальшим включенням до навчальних планів і програм; 

http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka2-proekty-spivpratsi/rozvytok-potentsialu-ex-tempus.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html
http://www.erasmusplus.org.ua/erasmus/ka3-pidtrymka-reform/natsionalna-komanda-ekspertiv-here.html


 

 

 Кафедри – викладацькі ставки обсягом не менше 90 годин для 

викладачів, науковців, що спеціалізуються на європейських студіях, 

розроблення нових та оновлення існуючих курсів євроінтеграційної 

тематики, наукові розвідки, керівництво дослідницькими проектами з 

євроінтеграційної тематики; 

 Центри досконалості – заснування та підтримка діяльності 

ресурсних центрів, утворених на базі університетів, із залученням асоціацій, 

мереж, фахових спільнот, з метою заохочення їх до проведення 

міждисциплінарних досліджень з питань європейської інтеграції та 

розповсюдження результатів їх діяльності через медіа-ресурси та 

комунікативно-інформаційні заходи. 

Напрям діяльності: дебати та обміни 

Підтримка надається на: 

 Мережі – сприяння співробітництву міжнаціональних 

дослідницьких колективів (участь мінімум 5 різних країн), стимулювання 

академічної полеміки та міждисциплінарних досліджень, поширення 

результатів. 

 Проекти – активізація євроінтеграційного дискурсу через 

конференції, семінари, круглі столи, літні школи, опрацьовування новітніх 

підходів і методологій дослідження, створення платформ для обміну знань з 

метою поширення кращих практик і досвіду; творення нового змісту. 

Напрям діяльності: підтримка асоціацій 

Підтримка надається: 

 Асоціаціям: задля організації та здійснення їх статутної 

діяльності, якщо вона пов'язана із євроінтеграційними студіями, поширенням 

інформації про Європейський Союз, сприянням активному громадянству. 

Національний Еразмус+ Офіс в Україні відповідає за напрями 

Erasmus+ у сфері вищої освіти і Жан Моне: www.erasmusplus.org.ua 

2016_Jean Monnet Actions under Erasmus+ (19.11.15) 

 

Кінцевий термін прийому проектних заявок: визначений окремо для 

кожного конкурсу 

Офіційний ресурс програми: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-

plus/index_en.htm 

 

Обов’язковою умовою для участі у проектах програми ЄС Еразмус+  є 

наявність PIC-коду.  

Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського 

зареєстрований на сайті програми – PIC: 933514712 

 

 

http://www.erasmusplus.org.ua/
http://erasmusplus.org.ua/2014-05-30-14-56-19/prezentatsii/category/1-materialy-informatsiinykh-dniv.html?download=4:erasmus-jean-monnet
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_en.htm


 

 

БЕЗКОШТОВНІ ОНЛАЙН-КУРСИ COURSERA 
 

Coursera — проект в в області масової онлайн-освіти, 

заснований професорами інформатики Стенфордського 

університету Эндрю Ином та Дафною Коллер. В його рамках існує 

проект з публікації освітніх матеріалів в інтернеті, у вигляді 

безкоштовних онлайн-курсів. 

Проект співпрацює з університетами, які публікують та 

проводять в системі курси у різних галузях знань. Слухачі 

проходять курси, спілкуються з однокурсниками, здають тести та 

екзамени безпосередньо на сайті Coursera. На листопад 2014 року в 

Coursera зареєстровано 10 млн користувачів та 844 курса від 108 

навчальних закладів. 

В проекті представлені курси з фізики, інженерних 

дисциплін, гуманітарних наук та мистецтва, медицини, біології, 

математики, інформатики, економіки та бізнесу. Продовженість 

курсів приблизно від шести до десяти тижнів, з 1—2 годинами 

відеолекцій на тиждень, курси містять в собі завдання, щотижневі 

вправи та інколи заключний проект або екзамен. 

Доступ до курсів обмежений в часі: кожне домашнє завдання 

або тест має бути виконано тільки за визначений період часу. По 

закінченню курса, за умови успішного складання проміжних 

завдань та заключного екзамену, слухачу видається сертифікат про 

закінчення. 

Основна частина курсів представлена англійською мовою, є 

курси на китайською, іспанською, французькою, російською, 

португальською (більше десяти), є декілька курсів іншими мовами.  

Для курсів доступні веб-форуми, а деякі слухачі також 

домовляються про особисті зустрічі для навчання, використовуючи 

соціальні мережі, існують товариства з регулярними зібраннями 

слухачів. 

Повна інформація на офіційному сайті www.coursera.org 

 

 

 

 

 

 

http://www.coursera.org/


 

 

 

 

 

Міжнародні наукові та 

освітні програми та гранти, 

термін подачі заявок на які 

закінчився ( надіслано 

факультетам та інституту 

раніше та не отримано жодної 

реакції у відповідь) 
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ПРОГРАМА ІМ. БАНТІНГА 



 

 

Уряд Канади пропонує щороку близько 70 стипендій ім. Бантінга для 

іноземних дослідників. Дослідження можуть здіснюватися як у Канаді, так і 

за її межами. 

Спеціальності: здоров’я людини, природничі, соціальні та гуманітрні 

науки, інженерія. 

Рівень: проведення досліджень. 

Розмір гранту: $70 000 на рік (тривалість програми – 2 роки) 

Критерії відбору: 
- Дослідницький потенціал та лідерські якості 

- Якість запропонованого дослідницького проекту 

- Зв’язок між амбіціями апліканта та державними пріоритетами (має 

бути засвідчена підтримка установи, в якій працює аплікант) 

 

Дедлайн: 23 вересня 2015 року. 

Контакти: banting@researchnet-recherchenet.ca 

Джерело: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html 

Подача заявки: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/app-dem/guide-eng.html 

 

СТИПЕНДІЇ: УКРАЇНА В ЄВРОДІАЛОЗІ 

 

Ця програма для молодих науковців має на меті підтримати 

дослідження молодих вчених, які завершують або вже завершили підготовку 

дисертації у ВНЗ України.  Вона забезпечує доступ до ресурсів Інституту 

Гуманітарних Наук (Відень) молодим дослідникам, які проявили винятковий 

талант і надає їм можливість працювати над  їх власним проектом. Стипендії 

відкриті для всіх академічних дисциплін у сфері соціальних наук (включаючи 

історію).  Проекти, пов’язані з однією з головних сфер дослідження 

інституту, вітаються.  

Вимоги до кандидатів 

 повинні бути громадянами України 

 повинні працювати над дисертацією або нещодавно отримали 

ступінь кандидата наук  

 вік – до 35 років 

Умови 

Відібрані кандидати будуть запрошені до Інституту Гуманітарних Наук 

з січня по вересень 2016 року, для того, щоб продовжити роботу над 

проектом. Запрошені молоді науковці отримають стипендію 1800 євро на 

місяць, щоб покрити витрати на проживання, переїзди, страхування здоров’я 

і будь-які непередбачувані витрати, пов’язані з перебуванням у Відні. 

Окрім цього, Інститут Гуманітарних Наук забезпечує дослідників 

окремим кабінетом, доступом до Інтернету, дослідженням на місці, 

адміністративними та іншими послугами безкоштовно.  

mailto:banting@researchnet-recherchenet.ca
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html
http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/app-dem/guide-eng.html


 

 

Подання заявок 

 Для подання заявки необхідно заповнити онлайн-форму 

www.iwm.at/fellowships/ukraine-in-european-dialogue/ , включаючи наступне: 

 опис проекту англійською мовою (максимум три сторінки з 

подвійним інтервалом) 

 резюме 

 список публікацій 

 два рекомендаційних листа від науковців, ознайомлених з 

науковою працею заявника  

 

Кінцева дата подання заявок: 28 вересня 2015 року 

 

 

ПРОГРАМА ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ У ТУРЕЧЧИНІ 

Досвідчені науковці запрошуються до участі в програмі “Brain 

Circulation Scheme”. Програма передбачає проведення дослідження, тему 

якого обирає сам науковець. Під час відбору кандидата основними будуть 

такі критерії: 

 наукова та технічна якість проекту 

 дослідницький потенціал апліканта 

 кар’єрні аспекти грантової підтримки апліканта 

 імплементація результатів дослідження 

 вплив отриманих результатів на турецький та європейський 

дослідницький простір. 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: проведення досліджень. 

Розмір гранту: заробітна плата становить 4167 € – для науковців з 

досвідом менш ніж 10 років; 4792 € – з досвідом більш ніж 10 років. 

Приймаюча організація виділяє додатково 7200 € на пов’язані із 

дослідженням витрати. 

Дедлайн: 21 вересня 2015 року. 

Джерело: http://www.cocirc.tubitak.gov.tr/node/1 

 

 

 

 

 

СТИПЕНДІЯ В ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ 

http://www.iwm.at/fellowships/ukraine-in-european-dialogue/
http://www.cocirc.tubitak.gov.tr/node/1


 

 

Центрально-Європейський університет пропонує стипендії для вступу 

на програми з економіки для іноземних аплікантів. 

Рівень: 

1. магістратура (1 рік) 

2. магістратура (2 роки) 

3. аспірантура. 

Галузі досліджень: 

1. поведінкова економіка 

2. економічна географія 

3. економічна теорія 

4. фінансова економіка 

5. міжнародна макроекономіка 

6. міжнародна торгівля 

7. право та економіка 

8. та інші спеціалізації 

Детальна інформація про стипендії: https://www.ceu.edu/financialaid 

 

Дедлайн: 4 лютого 2016 року. 

 

СТИПЕНДІЯ У ГАЛУЗІ МАТЕМАТИКИ 

 

Центрально-Європейський університет пропонує стипендії для вступу 

на програми з математики для іноземних аплікантів. 

Рівень: 

1. магістратура (один рік) 

2. аспірантура. 

Галузі досліджень: 

1. алгебраїчна геометрія 

2. біоінформатика 

3. дискретна математика 

4. фінансова математика 

5. функціональний аналіз 

6. геометрична топологія 

7. та інші галузі 

Інформація про стипендії: https://www.ceu.edu/financialaid 

 

Дедлайн: 4 лютого 2016 року. 

 

 

 

 

СТИПЕНДІЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ “MEDIEVAL 

STUDIES” 

https://www.ceu.edu/financialaid
https://www.ceu.edu/financialaid


 

 

 

Центрально-Європейський університет запрошує подавати заявки для 

навчання на стипендійних програмах. 

Рівень: 

1. магістратура (один рік) 

2. магістратура (2 роки) 

3. аспірантура. 

Галузі досліджень: 

1. політична і правова історія Середніх віків 

2. історія релігії, філософії та науки 

3. археологія, історія навколишнього середовища, культурна 

антропологія, історія повсякденного життя 

4. історія мистецтва, візуальна культура, дослідження рукописів 

 Інформація про стипендії: https://www.ceu.edu/financialaid 

 

Дедлайн: 4 лютого 2016 року. 

 

СТИПЕНДІЯ GOOGLE В IT-СФЕРІ ДЛЯ ЖІНОК 

 

Компанія Google оголосила про заснування стипендії імені Аніти Борг -

 The Google Anita Borg Memorial Scholarship, яка допоможе жінкам Європи, 

Близького Сходу та Африки досягти успіху і стати лідерами в області 

інформаційних технологій.  

Доктор Аніта Борг (1949-2003) прагнула того, щоб до 2020 року 50% 

випускників комп'ютерних дисциплін становили жінки, створивши 

організацію, яка тепер носить її ім'я - The Anita Borg Institute for Women and 

Technology. 

Кожен стипендіат The Google Anita Borg Memorial Scholarship отримає 

€ 7000 (або еквівалент) на 2016-2017 навчальний рік. Студентки бакалаврату, 

магістартури та аспірантури будуть відбиратися на підставі академічних 

досягнень, прагнення до залучення жінок до інформаційних технологій та 

лідерських якостей. 

Стипендіати The Google Anita Borg Memorial Scholarship братимуть 

участь в унікальній програмі, яка включає професійний розвиток, а також 

пропаганду технологій у своїй спільноті, яка стартує влітку 2016 року. 

Проекти цієї програми будуть у різних форматах проходити в Ізраїлі, ПАР і 

Румунії. 

 

Щоб мати право на стипендію жінки повинні: 

 

 Бути студентками університету в 2015-2016 навчальному році; 

https://www.ceu.edu/financialaid
http://www.google.com/anitaborg/emea/


 

 

 Мати підстави для стаціонарного навчання на бакалавраті, в 

магістратурі або аспірантурі в університеті Європи, Близького Сходу 

чи Африки у 2016-2017 навчальному році; 

 Вивчати інформатику, обчислювальну техніку або тісно пов'язані 

науки. 

 Мати гарну академічну успішність. 

Крайній термін подачі документів: 31 грудня 2015 року. 

Деталі за посиланням: 
http://osvita.ua/abroad/higher_school/scholarships/49009/  

 

СТИПЕНДІЯ ІМ. ГЕРДИ ХЕНКЕЛЬ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ 

ДОСЛІДЖЕНЬ 

Науковці зі ступенем кандидата наук у гуманітарних та соціальних 

науках запрошуються до участі в дослідницькій програмі у Софії. Аплікант 

сам обирає тему свого дослідження. 

Спеціальності: гуманітарні та соціальні науки 

Рівень: проведення досліджень. 

Розмір гранту: 750 євро, проживання, вільний доступ до бібліотеки та 

цифрових ресурсів, тревел-грант, витрати на дослідження –100 євро, витрати 

на організацію польових досліджень – до 1500 євро. 

Необхідні документи: 
 Заповнена аплікаційна форма 

 Фото 

 Для молодих науковців (менш ніж 12 років після захисту) – 2 

рекомендаційні листи 

 Відсканований диплом кандидата наук 

Дедлайн: 1 жовтня 2015 року. 

Контакти: 
Mr. Dimiter Dimov, e-mail: dimov@cas.bg 

Centre for Advanced Study Sofia; Sofia 1000, 7-B, Stefan Karadja Str, 

tel.: + 359 2 9803704 / fax: + 359 2 9803662 

Джерело: http://cas.bg/en/news/call-for-applications-gerda-henkel-

fellowship-1756.html 

 

УНІВЕРСИТЕТСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ КОМПЛЕКС «ШАРІТЕ» 

 

Відкрито прийом заявок на отримання стипендій на навчання в 

магістратурі та аспірантурі університетського медичного комплексу 

«шаріте». 

Магістратура 

Дедлайн: 15 січня 2016  

Деталі за посиланням: 
http://www.medical-neurosciences.de/en/admission/application_master/  

https://google.eresources.com/applications/default.asp
http://osvita.ua/abroad/higher_school/scholarships/49009/
http://cas.bg/en/news/call-for-applications-gerda-henkel-fellowship-1756.html
http://cas.bg/en/news/call-for-applications-gerda-henkel-fellowship-1756.html
http://www.medical-neurosciences.de/en/admission/application_master/


 

 

Аспірантура 

Дедлайн: 10 січня 2016 

Стипендії надаються за наступними напрямами: 

 Молекулярні механізми розвитку та функціонування нервової системи 

 Механізми руйнування нейронів та клітинний вік 

 Ендогенний захист мозку 

 Відновлення нервової системи 

 Взаємовплив нервової та імунної систем 

 Порушення розвитку 

 Синаптична пластичність 

Деталі за посиланням: 

http://www.neurocure.de/phd-fellowships.html 
 

УРЯД РЕСПУБЛІКИ КАЗАХСТАН ВИДІЛИВ ГРОМАДЯНАМ 

УКРАЇНИ НА 2015-2016 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 20 ОСВІТНІХ ГРАНТІВ 

 Відповідно до Угоди між МОН України і МОН Республіки Казахстан 

про співробітництво в галузі освіти і науки від 2010 р. казахстанська сторона 

виділила громадянам України на 2015-2016 навчальний рік 20 освітніх 

грантів (10 – бакалаврат, 10 – магістратура). 

Пріоритетні спеціальності на 2015-2016 навчальний рік: економіка, 

соціальні науки, природничі науки, хімічна технологія та інженерія, 

фізико-математичні науки, архітектура, інформатика та 

обчислювальна техніка, міжнародні відносини, комп’ютерні науки. 

МОН прийматиме заявки в електронному та паперовому форматі 

(необхідно надіслати документи в обох зазначених форматах). 

Поштова адреса: Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна 

Міністерство освіти і науки України 

Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції 

У електронному форматі скановані PDF документи необхідно 

надіслати на електронну адресу МОН ukrainemon@gmail.com, зазначивши у 

темі листа “Гранти на навчання в РК”. 

Необхідні документи: 

анкета встановленого зразка, (заповнити друкованими літерами з 

фотографією, прикріпленою у правому верхньому куті анкети); 

копії сторінок паспорта з зазначенням громадянства та реєстрації 

місця проживання; 

копії документів про освіту із зазначенням оцінок з усіх предметів 

(учні шкіл подають довідку про навчання у випускному класі 

загальноосвітньої школи з оцінками за півріччя, завірену директором школи); 

мотиваційний лист українською мовою. 

Просимо терміново до 10 травня подати необхідний пакет документів 

до управління міжнародного співробітництва МОН. 

http://www.neurocure.de/phd-fellowships.html


 

 

ОГОЛОШЕНО ПРОГРАМУ ОБМІНУ ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ 

IREX(UGRAD) НА 2015-2016 Р.! 

 

Спеціальності: Американські студії; Антропологія; Бізнес; Біологія; 

Бухгалтерський облік; Геологія; Економіка; Журналістика та ЗМІ; Інженерія; 

Комп'ютерні дисципліни; Кримінальне право; Менеджмент готельного та 

ресторанного господарства; Менеджмент охорони навколишнього 

середовища; Методологія освіти; Міжнародні відносини; Планування міста; 

Політологія; Право; Психологія; Сільське господарство; Соціологія; Фізика; 

Хімія; інші спеціальності 

Ця програма повністю фінансується та передбачає: 

 візову підтримку ( віза J-1) 

 оплату подорожі від міста проживання учасника програми до 

відповідного навчального закладу у США і назад додому після закінчення 

терміну навчання; 

 обмежене медичне страхування на випадок хвороби або нещасного 

випадку; 

 плату за навчання та обов'язкові студентські внески; 

 проживання та харчування; 

 щомісячну стипендію; 

 кошти на придбання підручників; 

 різноманітні можливості професійного розвитку випускників обмінних 

програм. 

Вимоги до учасників та критерії відбору описані в аплікаційній формі. 

Кінцевий строк подачі анкет - 22 лютого, 2015 р.! 

Програма адмініструється Посольством США. Деталі 

на http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/academic_exchanges/ugrad_de

scription.html! 

 

УКРАЇНУ ВКЛЮЧЕНО ДО АВСТРАЛІЙСЬКОЇ 

СТИПЕНДІАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ 

 
Міністр Австралії з питань освіти і підготовки кадрів Крістофер Пайн 

оголосив про початок прийому заяв на тур 2016 року Стипендіальної 

програми для студентів та аспірантів. До розширеного списку країн, що 

беруть участь в турі 2016 року, включено Україну. 

 Стипендіальна програма для студентів та аспірантів спрямована на 

формування репутації Австралії щодо високих стандартів у галузі освіти і 

наукових досліджень, підтримку інтернаціоналізації австралійської вищої 

освіти та науково-дослідного сектору і пропонує особам австралійського та 

іноземного походження, що мають високі досягнення, можливості для 

підвищення їх продуктивності та досвіду у їхніх сферах. 

http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/academic_exchanges/ugrad_description.html
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/academic_exchanges/ugrad_description.html


 

 

 Стипендіальна програма для студентів та аспірантів відкрита для 

іноземних студентів щодо набуття австралійської кваліфікації в Австралії, в 

тому числі у фахових освітніх установах і навчальних закладах. Це в 

подальшому підтримуватиметься Стипендіальною програмою для іноземних 

аспірантів і дослідників з метою проведення наукових досліджень в 

Австралії. 

Включення України до Стипендіальної програми є результатом 

діяльності Тимчасового Посольства Австралії в Києві. 

Більш детальна інформація про Стипендіальну програму для студентів 

та аспірантів можна отримати за посиланням: 

http://internationaleducation.gov.au/endeavour 

 Кінцевий термін подачі заявок - 30 червня 2015 року. 

 

ПРОГРАМА “YALE WORLD FELLOWS” 

 

Відкрито подачу заяв на участь у програмі “Yale World Fellows”, яка 

передбачає 4-місячне академічне стажування в Єльському університеті.  

Дедлайн: 2 грудня 2015 року 

Детальний опис: 

Заявки на участь у програмі приймаються за всіма напрямами з усього 

світу. У 2016 програма триватиме з середини серпня до середини грудня. 

Учасники повинні знаходитися в Єлі весь період програми.  

Вимоги до кандидатів: 

- досвід роботи у своїй сфері принаймні 5 років і зазвичай не більше 20, 

з високими досягненнями та надзвичайним потенціалом. Обмежень за віком 

немає;  

- вільне володіння англійською мовою; 

- відсутність громадянства США. 

Деталі відбору: 

 надзвичайні досягнення та чесність; 

 відданість участі у критичних питаннях і внесення змін на краще 

на національному або міжнародному рівні; 

 розвиток майбутньої кар’єри лідерства та значний вклад;  

 здатність до критичного, творчого, підприємницького та 

стратегічного мислення; 

 здатність отримати користь від участі в програмі та зробити свій 

внесок в глобальне розуміння в Єльському університеті;  

 відданість строгій програми діяльності, постійне перебування в 

Єльському університеті протягом усього терміну дії програми,  

наставництво студентів та часті промови на території кампусу; 

Компенсаційний пакет:  

http://internationaleducation.gov.au/endeavour


 

 

 оподаткована стипендія, яка покриє витрати на перебування в 

Нью-Хейвені; 

 cкромна, мебльована квартира на період тривалості програми; 

 медичне страхування; 

 проїзд в обидва боки. 

Детальна інформація: http://worldfellows.yale.edu/apply/want-be-

world-fellow  

 

 

ДОСЛІДНИЦЬКА ПРОГРАМА В ГАРВАРДІ В ГАЛУЗІ 

ПРИРОДНИЧИХ НАУК 

 

Дослідники зі ступенем кандидата наук (захист у період з травня 2012 

по серпень 2016 року) запрошуються до участі в програмі «Environmental 

Fellows program». 

Спеціальності: природничі науки 

Рівень: проведення досліджень. 

Розмір гранту: заробітна плата в розмірі USD 62,000 на рік; медичне 

страхування; тревел-грант. 

Необхідні документи: 

CV із списком публікацій 

Деталізована дослідницька пропозиція (обсяг до 5 сторінок) 

До трьох зразків статей 

Три рекомендаційні листи, один з яких має належати науковому 

керівникові дисертації апліканта 

Лист підтримки від установи, в якій працює аплікант 

Дедлайн: 13 січня 2016 року 

Контакти: 

James Clem, the HUCE managing director: 

clem@fas.harvard.edu  

Детальна інформація: http://environment.harvard.edu/environmental-

fellows-program  

 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ В АСПІРАНТУРІ У ГОНКОНЗІ 

Уряд Китаю надає 230 стипендій на навчання в аспірантурі 

випускникам ВНЗ усього світу у провідних ВНЗ Гонконгу: Міський 

університет, Баптистський університет, Університет Лінгнан, Китайський 

університет, Інститут освіти, Політехнічний університет, Університет науки і 

технології, Гонконгський університет. 

Напрями: 

 Природничі науки; 

 Технічні науки; 

 Медицина та здоров’я; 

http://worldfellows.yale.edu/apply/want-be-world-fellow
http://worldfellows.yale.edu/apply/want-be-world-fellow
http://environment.harvard.edu/environmental-fellows-program
http://environment.harvard.edu/environmental-fellows-program


 

 

 Сільське господарство; 

 Соціальні науки; 

 Гуманітарні науки; 

 Мистецтво. 

Вимоги до кандидатів: високі наукові здібності, дослідницькі 

здібності,комунікабельність, лідерські якості. 

Тривалість навчання: 1-3 роки 

Грантові деталі: щорічна стипендія у розмірі $30.000 та оплата витрат 

на поїздки повязані з дослідженнями $1.300. 

Дедлайн: 1 грудня 2015 

Детальна інформація на сайті: 

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html  

 

ПРОГРАМА ПЕТРА ЯЦИКА 

Постдокторська стипендія 

Освітній фонд Петра Яцика оголошує конкурс на отримання 

дослідницької стипендії Петра Яцика з Української політики, Культури та 

Суспільства, який буде проходити на базі Центру європейських, російських 

та євразійських студій (CERES) Університету Торонто. 

Мета дослідницької стипендії – підтримати на щорічній основі одного 

з найперспективніших молодих вчених, який вивчає сучасну Україну, і тим 

самим сприяти розвитку академічного розуміння української політики, 

культури та суспільства. 

Освітній фонд Петра Яцика організовує конкурс та несе 

відповідальність за присудження стипендій на основі висновків відібраного 

комітету вчених, які вивчають Україну. Заявки на участь необхідно 

відправити одночасно на: pjef@bellnet.ca  та jacyk.program@utoronto.ca . 

Запитання з приводу стипендій необхідно направляти на ім’я Ольги 

Кесарчук, менеджера програми Петра Яцика електронною поштою 

(jacyk.program@utoronto.ca) або за телефоном (416-946-8497). 

Програма включає в себе як дослідження, так і викладання. Успішний 

кандидат буде проводити більшу частину свого періоду, проводячи 

дослідження та даючи лекції в освітніх закладах, у 

резиденції CERES (Канада) та 2-4 тижні в Україні. 

Дослідницька програма Петра Яцика доступна для молодих вчених 

у галузі соціальних і гуманітарних наук з науково-дослідним та 

викладацьким акцентом на сучасній Україні. Стипендія доступна для тих, хто 

недавно отримав ступінь PhD (у період до трьох років). 

Програма оголошується на міжнародному рівні не має жодних 

обмежень щодо громадянства. Програма триватиме дванадцять місяців. 

Стипендія включає: 40,000 $ канадських доларів та витрати, що 

пов'язані із дослідженням і поїздками. 

Кінцева дата подання заявок: 1 лютого 2016 року. 

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html
mailto:pjef@bellnet.ca
mailto:jacyk.program@utoronto.ca
mailto:jacyk.program@utoronto.ca
http://munkschool.utoronto.ca/ceres/


 

 

Деталі щодо подання заявки за посиланням: 

http://sites.utoronto.ca/jacyk/postdoctoral%20fellowship/call%20for%20applicatio

ns.htm   

Програма для запрошених вчених імені Петра Яцика 

Програма для запрошених вчених імені Петра Яцика  від Університету 

оголошує початок прийому заявок на 2016-2017 академічний рік. Програма 

дає можливість вченим, які досліджують питання України у сфері соціальних 

та гуманітарних наук Торонто, включаючи нещодавніх кандидатів наук, 

проводити дослідження в університеті Торонто (Канада) та співпрацювати з 

канадськими вченими України та регіону. Заявки докторантів також будуть 

розглядатися.   

Кінцева дата подання заявок: 1 лютого 2016 року. 

Деталі щодо подання заявки за посиланням: 

http://sites.utoronto.ca/jacyk/Visiting%20Scholars%20Program.htm  

 

 

КОРЕЙСЬКИЙ ІНСТИТУТ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ НАДАЄ 

СТИПЕНДІЇ НА НАВЧАННЯ У 2015 РОЦІ 

  

До МОН України надійшло звернення від Корейського провідного 

інституту науки і технологій (Korea Advanced Institute of Science and 

Technology - KAIST) з проханням поширити інформацію щодо надання 

згаданим навчальним закладом урядових стипендій іноземним студентам на 

навчання за програмою «Глобальні IT технології». 

KAIST є відомим науково-технічним вищим навчальним закладом в 

Республіка Корея, в якому багато років успішно проводяться передові 

дослідження. 

Прийом документів розпочнеться з 31 березня 2015 р. 

Детальна інформація щодо закладу, контактів, термінів і умов подання 

документів на сайті МОН України http://www.mon.gov.ua/usi-

novivni/povidomlennya/2015/03/16/uvaga!-korejskij-institut-nauki/ 
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