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Випуск 48 

         Грудень 2016 



 

 

Дослідницькі гранти від Фундації 

 ім. Герди Хенкель 

 

Молоді дослідники з України запрошуються до участі в дослідницьких програмах в 

галузі гуманітарних та соціальних наук. Аплікант повинен мати ступінь кандидата 

наук. 

Рівень: проведення досліджень тривалістю 5 або 10 місяців. 

Розмір гранту: щомісячна стипендія в розмірі 750 євро; тревел-грант; покриття 

витрат на проживання в Бухаресті; покриття дослідницьких витрат. 

 

Необхідні документи: 

 заявка 

 фото 

 2 рекомендаційні листи 

 диплом кандидата наук 

 

Дедлайн: 16 січня 2017 року. 

 

Детальна інформація: 
          http://nec.ro/fellowships/gerda-henkel/ 
  

http://nec.ro/fellowships/gerda-henkel/


 

 

Аспірантура в університеті Уорвіка 

в Англії 

 
  

 

 

 

 

Університет Уорвіка (The University of Warwick) пропонує стипендії для студентів 

усіх спеціальностей на навчання в аспірантурі. Стипендія надається на весь термін 

програми – три з половиною роки.   

Розмір гранту: покриття коштів на навчання та проживання. 

 

 

 

Необхідні документи: різняться 

залежно від програми. 

 

Дедлайн: 13 січня 2017 року. 

 

 

Детальна інформація:  
http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding

/chancellorsinternational/ 

 

http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/chancellorsinternational/
http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/chancellorsinternational/


 

 

  Вишеградська стипендія: 

  
Стипендіальна програма сприяє академічним обмінам шляхом надання фінансової 

підтримки студентам чи дослідникам на навчання у Чехії, Угорщини, Польщі та 

Словаччині.   

Тривалість періоду 

навчання/дослідження становить 10 

місяців (2 семестри) або 5 місяців ( 1 

семестр). Максимальна довжина 

підтримки навчання магістрів становить  

20 місяців (4 семестри). 

 

При поданні документів на 

стипендіальну програму фонду ви 

повинні мати лист про прийняття на 

навчання  з обраного вами університету 

країн Вишеградської четвірки.      
 

 

 
Стипендія складає 2300 € на семестр. 

 

 

 

Дедлайн: 31 січня 2017 року 
  
 

 

Детальна інформація: 

http://visegradfund.org/home/ 

 

http://visegradfund.org/home/


 

 

Літня освітня програма  

університету Лозанни 
 

 
 

 

Студенти-бакалаври природничих спеціальностей запрошуються до участі в літній 

школі, яку організовує Федеральний політехнічний інститут Лозанни (Ecole 

polytechnique federale de Lausanne). На момент участі в програмі студенти мають 

завершити щонайменше 2 курси університету. Програма розрахована на студентів, 

які навчаються за спеціальностями ―біологія‖, ―фізика‖, ―хімія‖, ―біохімія‖, 

―комп’ютерні науки‖ та планують продовжувати своє навчання в галузі ―наук про 

життя‖. 

 

 

Дати: 3 липня – 25 серпня 2017 року. 

 

Місце: Лозанна, Швейцарія. 

 

 

Дедлайн: 31 січня 2017 року. 

 

  

Детальна інформація: 

http://sv.epfl.ch/summer-research-program 

 

http://sv.epfl.ch/summer-research-program


 

 

Гранти на проведення досліджень в Коледжі 

Європи 

 

Українські дослідники запрошуються до участі в конкурсі на отримання 

дослідницьких грантів від Коледжу Європи (Бельгія). 

Спеціальності: європейські міждисциплінарні студії, міжнародна дипломатія, 

європейські політичні та адміністративні студії, європейська економіка, право. 

Рівень: проведення досліджень. 

Розмір гранту: дослідницькі витрати, витрати на проживання та харчування, тревел-

грант. 

Необхідні документи: 

- онлайн-заявка 

- копія дипломів 

- довідка з місця навчання 

- мотиваційний лист   

- два рекомендаційні листа 

- CV європейського формату 

- копія паспорта 

 

Дедлайн: 18 січня 2017 року. 

Детальна інформація: 

https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-university-graduates-

coming-european-neighbourhood 

https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-university-graduates-coming-european-neighbourhood
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-university-graduates-coming-european-neighbourhood


 

 

Аспірантура в Цюрихській вищій школі економіки 

 

 
 

Висококваліфіковані випускники магістратури можуть подавати заявки на продовження 

навчання в аспірантурі в Zurich Graduate School of Economics. 

Спеціальності: економіка.  

Рівень: аспірантура 

Розмір гранту: CHF 42, 500 на рік; покриття витрат и на навчання. 

Необхідні документи: 

- копії дипломів з додатками 

- CV 

- результати GRE 

- результати  TOEFL 

- мотиваційний лист 

- наукового есе 

- два рекомендаційні листи 
 

 

Дедлайн: 31 січня 2017 року. 

 

 

 

Детальна інформація: 

http://www.ubscenter.uzh.ch/index.php/en/scholarships 

http://www.ubscenter.uzh.ch/index.php/en/scholarships


 

 

Програма обміну для студентів вищих 

навчальних закладів (UGRAD) 2017-2018 

 

Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів (Global UGRAD) – це 

програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури 

Державного департаменту США та підтримується народом Сполучених Штатів 

Америки. Ця міжнародна освітня й культурна програма обміну підтримує 

талановитих іноземних студентів, надає можливість майбутнім лідерам навчатися у 

США з метою поглиблення знань та вивчення культури і традицій Сполучених 

Штатів Америки. Програма для студентів вищих навчальних закладів (Global 

UGRAD) спільно здійснюється Бюро у справах освіти та культури Державного 

департаменту США, Посольством США в Україні та організацією World Learning. 

Учасники програми навчатимуться протягом одного семестру без отримання 

ступеня в Сполучених Штатах за будь-якими спеціальностями. 

Програма Global UGRAD підтримує талановитих іноземних студентів, надає 

можливість майбутнім лідерам навчатися у США з метою поглиблення знань та 

вивчення культури і традицій США. 

 

Дедлайн:31 грудня 2016 року 

 

Детальна інформація: 

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

 

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


 

 

Стипендія для навчання в національному 

університеті Сингапура 

  
 

Вища школа інтегрованих досліджень та інженерії Національного університету 

Сингапура (NUS Graduate School for Integrative Sciences and Engineering) запрошує 

високовмотивованих аплікантів подавати заявки на програми аспірантури. 

Спеціальності: біоінженерія, біоінформатика, біологічні науки, хімічна та 

біомолекулярна інженерія, комп’ютерні науки, технології збереження 

навколишнього середовища, інформаційні комунікації. 

Рівень: аспірантура 

Розмір гранту: щомісячна стипендія в розмірі $3,000; покриття витрат на навчання; 

покриття витрат на купівлю підручників та відвідування конференцій. 

Необхідні документи: 

- мотиваційний лист 

- дослідницька пропозиція 

- оцінки 

- результати іспиту GRE 

- два академічні рекомендаційні листи 

 

Дедлайн: 15 січня 2017 року. 

 

 

Детальна інформація: 

http://www.nus.edu.sg/ngs/NGSS.html 

http://www.nus.edu.sg/ngs/NGSS.html


 

 

Стипендії СІМО 

 

Програма стипендій CIMO розрахована на аспірантів або дослідників, які бажають 

виконати частину свого дослідження у фінських наукових установах.  

(Магістратура або докторантура не підтримуються).   

Період стипендії може варіюватися від 3 до 12 місяців. 

Щомісячна стипендія 1500 євро. 

Тільки приймаючий фінський університет може виступати в якості «заявника» в 

програмі СІМО. 

А також окрім заяви  потрібно мати: 

 Мотиваційний лист від заявника (приймаючого університету) 

 CV 

  План дослідження (2-5 сторінок) 

Дедлайн: заяви приймаються протягом всього часу, але принаймні за 5 місяців до 

передбачуваного терміну навчання за стипендією. 

 

Детальна інформація: 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowship

s 

http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships


 

 

Програма Skoll Scholarship для навчання в 

Оксфорді 
 

 

Оксфордський університет пропонує кваліфікованим студентам бакалаврам 

отримати стипендію, яка покриває оплату за навчання за програмою MBA. 

Перш ніж подавати заявку на отримання стипендії, аплікант має вступити на 

програму до Оксфордського університету та отримати підтвердження про 

зарахування. Деталі вступу до бізнес-школи – за цим посиланням:   

 

 

Дедлайн: 6 січня 2017 року   
 

   

 

   Детальна інформація: 

 http://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/mba/how-apply-mba 

 

http://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/mba/how-apply-mba


 

 

Дослідницькі гранти від уряду Швейцарії 
 

 

  

 

Уряд Швейцарії виділяє гранти для молодих науковців, які бажають 

здійснювати наукові дослідження в наукових та освітніх установах Швейцарії. 

  

Необхідний рівень: аспірантура, проведення досліджень. 

Розмір гранту:  

покриття витрат на проживання,  

медичне страхування,  

транспортні витрати,  

щомісячна 

стипендія.  

 

 

 

Дедлайн: 5 грудня 2016 року. 
 

Детальна інформація: 

www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-education-area/scholarships-and-

grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html 

 

http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-education-area/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html
http://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/topics/swiss-education-area/scholarships-and-grants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholars-an.html


 

 

Німецький Бундестаг у співпраці з 

університетом Гумбольдта в Берліні надає 

міжнародну парламентську стипендію 

 

 

 

 

 

 

 

 
Програма передбачає 15-тижневу роботу з членами німецького Бундестагу. 

Стипендіати виконують широкий спектр завдань: пишуть мови для виступів, статті, 

листи, готують матеріали для пленарних засідань 

Стипендія включає в себе:  

 450 євро на місяць 

 Безкоштовне проживання 

 Покриття  транспортних витрат 

Кандидати повинні відповідати таким вимогам: 

1. Вища освіта 

2. Дуже добре знання німецької мови 

3. Вік до 30 років на початок отримання стипендії 

Дедлайн: з 1 жовтня по 31 липня 2017 року. 

Детальна інформація: 

www.bundestag.de/ips 

http://www.bundestag.de/ips


 

 

Програма “SEED Grant” 

 

SEED Grant – це програма від Western 

NIS Enterprise Program, яка має на меті 

сприяти розвитку молодих талановитих 

професіоналів з України та Молдови, які 

вступили на одну з 50 кращих програм 

MBA в США, за умови повернення стипендіатів після навчання на батьківщину та 

інвестування своїх лідерських здібностей і навичок в розбудову країни. 

Програма покриває до 100% плати за навчання студента денної форми навчання, 

зарахованого на програму MBA з денною формою навчання у будь-якій з 50 кращих 

американських шкіл MBA протягом двох років. Витрати, пов’язані з навчанням за 

програмами Executive MBA (програми для топ-менеджерів) та з вечірньою/заочною 

формою навчання, не покриваються. 

SEED Grant присуджується кандидатам, які відповідають встановленим вимогам, і 

виплачується кількома частинами безпосередньо відповідному університету, допоки 

студент має гарну репутацію у цьому навчальному закладі. Надана фінансова 

допомога буде дійсною протягом двох років для однієї конкретної навчальної 

програми (програма MBA з денною формою навчання).   

Процес подачі заявки складається з трьох етапів: (1) оформлення он-лайн заявки та 

подача необхідних документів; (2) вручення документів та проведення інтерв’ю; (3) 

перегляд заявки та оголошення результатів Комітетом з присудження гранту. Заявки 

повинні подаватися через веб-сайт, присвячений SEED Grant.  

 

Крайній термін подачі заявок – 75 днів до початку Вашої програми MBA. 

Детальна інформація: 

www.bundestag.de/ips 

http://www.bundestag.de/ips


 

 

 Стипендії для навчання в університеті 

Лозанни 

 

Іноземні студенти запрошуються до участі в конкурсі на отримання стипендій 

для навчання на програмах магістратури. 

Рівень: магістратура 

Розмір гранту: CHF 1,600 на місяць. 

Необхідні документи: 
 Аплікаційна форма 

 Паспортне фото 

 Нотаріально завірена та перекладена копія диплому та додатка до нього 

 Нотаріально завірена та перекладена копія атестата про середню освіту та 

додатка до нього 

 Опис програми останнього семестру бакалавріату 

 CV 

 Супровідний лист 

 Два рекомендаційні листи 

 Розписаний бюджет 

 Копія паспорта 

 Нотаріально завірені копії атестату, диплому та додатків до них (українською 

мовою) 

 Адміністративний внесок у розмірі 200 CHF за розгляд документів 

 Дедлайн: 15 грудня 2016 року. 

Детальна інформація:  

http://seedgrant.wnisef.org/uk 

 

http://seedgrant.wnisef.org/uk


 

 

Магістратура з прикладної економіки 

 
 

Карлів університет (Charles University in Prague ) та Економічний інститут 

Чеської академії наук (the Economics Institute of the Czech Academy of Sciences) 

надають талановитим студентам можливість навчатися на програмі 

магістратури безкоштовно. 

Для студентів передбачена фінансова підтримка у вигляді часткових 

стипендій. Також доступна спеціальна програма підтримки Data-Driven 

Changermaker fellows – для тих, хто вже створив свої стартапи. 

  

 

 

Дедлайн:  31 березня 2017 року 
 

Детальна інформація: 

http://www.cerge-ei.cz/masters-in-applied-economics-admissions/masters-in-applied-

economics-financial-aid 

 

 

https://www.cerge-ei.cz/masters-in-applied-economics-students/data-driven-changemaker-fellowship-for-social-impact
https://www.cerge-ei.cz/masters-in-applied-economics-students/data-driven-changemaker-fellowship-for-social-impact
http://www.cerge-ei.cz/masters-in-applied-economics-admissions/masters-in-applied-economics-financial-aid
http://www.cerge-ei.cz/masters-in-applied-economics-admissions/masters-in-applied-economics-financial-aid


 

 

Урядові стипендії для проведення  

досліджень у Австрії 
 

 

Уряд Австрії виділяє гранти  на програми різних рівнів та різних спеціальностей. 

Рівень: проведення дослідження протягом 1 – 4 місяців. Апліканти можуть 

навчатися на бакалавріаті, в магістратурі, аспірантурі. 

Спеціальності: природничі, технічні, соціальні, гуманітарні науки, медицина, 

сільське господарство, мистецтво. 

Розмір гранту: стипендія в розмірі 940 євро на місяць; оплата проживання; можливе 

отримання тревел-гранту. 

Необхідні документи: 

 Онлайн-заявка 

 Два рекомендаційні листи від університетських викладачів 

 Лист-підтвердження від приймаючої австрійської установи 

 Копія паспорту 

 Копія бакалаврського, магістерського або аспірантського диплому та/або 

довідка з університету про ваше навчання на програмі 

Дедлайн: в залежності від спеціальності. 

Детальна інформація: 

www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainE

ntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2 

 

http://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2
http://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2


 

 

Програма Skoll Scholarship для навчання в 

Оксфорді 
  

 

 

Оксфордський університет пропонує кваліфікованим студентам отримати 

стипендію, яка покриває оплату за навчання за програмою MBA. 

 

Спеціальності: MBA 

Рівень: магістратура 

Розмір гранту: оплата навчання. 

 

 

Перш ніж подавати заявку на отримання стипендії, аплікант має вступити на 

програму до Оксфордського університету та отримати підтвердження про 

зарахування.  

 

 

Дедлайн: 6 січня 2017 року  

 
Детальна інформація: 

http://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/mba/how-apply-mba 

 

 

http://www.sbs.ox.ac.uk/programmes/degrees/mba/how-apply-mba


 

 

Стипендії для навчання в університеті 

Лейдена 
  

 

Університет Лейдена (Leiden University) виділяє кошти на підтримку іноземних 

студентів, зацікавлених у навчанні на магістерських програмах. Перш ніж подавати 

документи на стипендію, аплікант має подати заявку на навчання в Лейденському 

університеті та прикріпити до неї мотиваційний лист, який засвідчуватиме бажання 

отримати стипендію. 

 Розмір гранту: 

 10 000 євро 

 15 000 євро 

 Повне покриття коштів на навчання 

Необхідні документи: 

 копія паспорта 

 мотиваційний лист 

 копії дипломів та оцінок 

 копії сертифікатів IELTS, TOEFL, CPE 

 CV 

 2 рекомендаційні листи 

 Додаткові документи залежно від програми 

 

Дедлайн:   1 лютого 2017 року. 
Детальна інформація: 

http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html 

 

http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html


 

 

  

Yenching Academy of Peking University  представляє собою один рік глобальної 

програми з повним стипендій ним забезпеченням, що призначена для підтримки 

видатних студентів з міждисциплінарною освітою рівня «бакалавр», яка відображає 

глобальні перспективи. Програма дає можливість здобути ступінь магістра в галузі 

китаєзнавства В ході своїх досліджень, студенти будуть жити в Йєнчинській 

Академії,Пекінського університету, що побудована спеціально для програми. 

Стипендія: повна стипендія, яка забезпечує щедру щомісячне фінансування, 

охоплює проживання протягом одного року, медичне страхування та дорожні 

витрати з рідної країни студента до Китаю. 

Вимоги до кандидатів: 

• Видатні академічні успіхи; 

• знання англійської мови; 

• лідерський потенціал; 

• Ступінь бакалавра в будь-якій області, що присуджено не пізніше 31 серпня року, 

в якому вони хотіли б вступити; 

• Перевага віддається кандидатам віком до 27 років  

 

Необхідні документи: 

- заповнена он-лайн заява 

- автобіографія та резюме 

- мотиваційний лист (невелике есе з коротким описом мети вступу до університету) 

- додадок до диплому 

- 2 рекомендаційні листи 

- результати тестів, що підтверджують знання англійської 

(IELTS/TOEFL/Cambridge/CEFR) 

 

  Дедлайн: 31 cічня 2017 року 
Детальна інформація: 

http://yenchingacademy.org/ 

http://yenchingacademy.org/


 

 

Магістратура та аспірантура в Центрально-

Європейському університеті 

 

 

Студенти запрошуються до конкурсу на здобуття стипендій на навчання в 

магістратурі та аспірантурі в Центрально-Європейському університеті (Будапешт, 

Угорщина). 

 

Спеціальності за якими надається стипендія: 

 

- social sciences, 

- humanities, law, public policy,  

- business management,  

- economics,  

- environmental sciences and policy, 

- mathematics. 

  

Дедлайн : 4 лютого 2017 року. 

Детальна інформація: 

www.ceu.edu/scholarships?utm_source=Unistad&utm_medium=listervepost&utm_conten

t=General&utm_campaign=REC1516-UA 

 

http://www.ceu.edu/scholarships?utm_source=Unistad&utm_medium=listervepost&utm_content=General&utm_campaign=REC1516-UA
http://www.ceu.edu/scholarships?utm_source=Unistad&utm_medium=listervepost&utm_content=General&utm_campaign=REC1516-UA


 

 

Курси чеської мови: триває реєстрація  

 

 
 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна запрошує всіх бажаючих 

на курси чеської мови. 

Заняття проходитимуть: 

 

щовівторка та щоп’ятниці з 18:30 до 20:00 .  

 

 

Контактна інформація  

Відділ міжнародних програм та академічної мобільності,  

майдан Свободи, 6, кімната 400  

Телефон: +380 (57) 705-09-54 

 

 



 

 

 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна запрошує всіх 

бажаючих на курси підготовки до складання тесту TOEFL iBT. Тривалість курсу 

становить 2 місяці. 

Після закінчення навчання всі бажаючі мають можливість записатися на складання 

тесту TOEFL iBT у сертифікованому тестовому центрі TOEFL iBT в університеті. 

TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — стандартизований тест на знання 

англійської мови, складання якого є обов’язковим для неангломовних іноземців під 

час вступу до вищих навчальних закладів США, Канади, країн Європи та Азії. 

Результати тесту враховуються в інших країнах при вступі до вищих навчальних 

закладів з англомовним навчанням, а також при зарахуванні на роботу в зарубіжні 

компанії. 

Реєстрація на складання тесту TOEFL iBT в Тест-центрі Університету: 

1.Зареєструватися на офіційному сайті www.ets.org/toefl 

2.Вибрати країну, місто і відповідний для вас день тестування. 

3.Вибрати тест-центр, код нашого тест-центру: STN14745A. 

4.Оплатити складання тесту (вартість можна переглянути за посиланням: 

http://www.ets.org/toefl/ibt/about/fees/). 

5.Роздрукувати підтвердження реєстрації, Registration Confirmation (із зазначенням 

ідентифікаційного номера, а також дати і часу тестування). 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


