


 Обов’язковою умовою для участі у
проектах програми ЄС є наявність PIC-
коду.

 Миколаївський національний 
університет імені В.О. Сухомлинського 
зареєстрований на сайті програми –
PIC: 933514712

 Національний Еразмус+ Офіс в 
Україні відповідає за напрями
Erasmus+ у сфері вищої освіти і Жан 
Моне: www.erasmusplus.org.ua

 Сайт програми Горизонт 2020: 
2020.pntu.edu.ua





 Країна проведення досліджень: США

 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. 



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.

 Детальна інформація на сайті www.nceeer.org

http://www.nceeer.org/


 Фонд Х’юберта Гамфрі надає стипендії для 10-
місячного академічного стажування в США. 
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/ab
out-program

https://www.humphreyfellowship.org/about-program


 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.
 Детальна інформація: http://banting.fellowships-

bourses.gc.ca/home-accueil-eng.html

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


 Організація: Науково-технічна дослідницька рада 
Туреччини (TÜBİTAK)

 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

http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave


 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



http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants


 Фонд Олександра Гумбольдта надає стипендії для 
проведення досліджень у наукових установах
Німеччини. 

 Вимоги: завершення аспірантури не пізніше 4 років
тому 

 Тривалість досліджень: 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).

 Детальна інформація: http://www.humboldt-
foundation.de/web/humboldt-fellowship-postdoc.html

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


 Грант: €1100/міс

 Коли: щороку 2 рази на рік (до 30 вересня  та 31 
березня)

 Де: Брюссель, Бельгія
 Тривалість: до 5 місяців
 Стажування включає в себе роботу в одному з 

відділів комітету.

Вимоги до кандидатів: 
 Бути громадянином держав-членів ЄС та 

офіційних країн-кандидатів ; мати як мінімум 
ступінь бакалавра;добре володіти англійською або 
французькою.

 Детальна інформація та онлайн-заявка:
http://www.eesc.europa.eu

http://www.eesc.europa.eu/




 Грант: 1000 євро/місяць
 Коли: щороку 2 рази на рік
 Де: Брюссель, Бельгія
 Тривалість: 3-5 місяців

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.

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/




 Грант: $900/месяц
 Коли: щороку 3 стажування на рік
 Де: Вашингтон, США
 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. 

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.

Вимоги до кандидатів
 Бути студентом або недавнім випускником;
 відмінне знання англійської мови та базові навички перекладу з англійської на 

російську;
 Для участі у програмі необхідно заповнити анкету на сайті 

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

http://www.cato.org/intern/application


 Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США, 
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.

 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


http://fulbright.state.gov/
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/


 У конкурсі можуть брати участь: студенти старших 
курсів, випускники ВНЗ.

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

Вимоги до кандидатів:

 мати українське громадянство та проживати в Україні

 мати щонайменше диплом бакалавра на час 
призначення стипендії (у серпні 2017 р.)

Умови гранту:

 оплата навчання в університеті

 щомісячна стипендія

 медичне страхування

 квиток в обидва боки

Дедлайн: 16 травня щороку



 Тривалість досліджень: 6-9 місяців.
Вимоги до кандидатів:

 Особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом;
 Викладачі, аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового

ступеня; 
 кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту);
 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).

 мати українське громадянство та проживати в Україні

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

Учасники Програми отримують:
 щомісячну стипендію
 додаткові кошти для придбання професійної літератури
 медичне страхування
 квиток в обидва боки

Дедлайн: 1 листопада щороку



 Тривалість досліджень: 3-9 місяців.
Вимоги до кандидатів:

 кандидати та доктори наук;
 діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та 

юристи;
 дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не 

менше п'яти років та аспіранти або здобувачі напередодні
захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту 
(1 вересня).

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

Учасники Програми отримують:
 щомісячну стипендію
 додаткові кошти для придбання професійної літератури
 медичне страхування
 квиток в обидва боки

Дедлайн: 15 жовтня щороку



 Програма покликана сприяти налагодженню й розвитку
наукової й культурної співпраці у коледжах й університетах
США, що мають малий досвід у сфері міжнародної освіти, 
через запрошення фахівців на викладання, поглиблення
навчальних курсів й уведення нових навчальних програм, 
започаткування спільних наукових проектів й академічних
обмінів. 

 Відбором кандидатів на участь у Програмі займається
американська сторона відповідно до заявки американського
вишу.

 Повна інформація про програму знаходиться на сайті: 
http://www.cies.org/program/fulbright-scholar-residence-
program

 Координатор програми — Наталія Залуцька nzalutska@iie.org; 
scholar.ukraine@iie.org





 1. Наукові стажування для іноземних викладачів ВНЗ та науковців
 Мета: підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом

та встановлення зв´язків з колегами з фаху.
 2. Повторні запрошення колишніх стипендіатів DAAD
 3. Наукові стипендії - короткі стипендії
 Мета: підтримка 1-6-місячних наукових проектів в рамках написання

дисертацій.
 4. Наукові стипендії - річні стипендії
 Мета: підтримка 7-10-місячних наукових проектів в рамках 

написання дисертацій.
 5. Наукові стипендії - повна аспірантура у Німеччині
 6. Наукові стипендії - аспірантура з подвійним науковим

керівництвом
 Мета: підтримка написання дисертації в університеті на батьківщині з 

фазами дослідження у Німеччині.
 7. Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей

 Деталі на сайті: www.daad.org.ua

http://www.daad.org.ua/




 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. 
 Повна інформація на офіційному сайті www.coursera.org

http://www.coursera.org/


Сайти для пошуку навчальних стипендій та 
інших можливостей

 Scolars & Dev: www.scholars4dev.com
 EduActive: www.edu-active.com
 Велика Ідея: 

https://biggggidea.com/opportunities/
 «Спілка Форум»: www.union-forum.org
 StudyPortal: www.studyportals.com
 Hey Success: www.heysuccess.com
 «Платформа»: http://platfor.ma
 Mlad!nfo: http://www.mladiinfo.eu
 “Unistudy”:http://unistudy.org.ua/short-

term/training/

http://www.scholars4dev.com/
http://www.edu-active.com/
https://biggggidea.com/opportunities/
http://www.union-forum.org/
http://www.studyportals.com/
http://www.heysuccess.com/
http://platfor.ma/
http://www.mladiinfo.eu/
http://unistudy.org.ua/short-term/training/

