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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_fello

wships 

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


 

 

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. 



 

 

Стипендії для навчання в Таллінському університеті 

в Естонії 

 

Таллінський університет запрошує іноземних студентів подавати заявки на 

отримання стипендії для навчання в університеті за програмою бакалаврату та 

магістратури.  

Список бакалаврських програм: Міжнародний бізнес, Бізнес-адміністрування, 

Право, Комплексні інженерні 

Список магістерських програм: Електроніка, Комп'ютерні та інженерно-технічні 

системи, Проектування та інжиніринг, Електронні технології, Інженерно-

фізичний, Екологічний інжиніринг та управління, Промислової інженерії та 

менеджменту, Стала енергетика, Технології деревини та пластику, Міжнародне 

ділове адміністрування, Міжнародні відносини, Право і технології управління. 

Для участі у програмі необхідне підтвердження знання англійської мови IELTS 

(Academic) або TOEFL (iBT). 

Дедлайн – 1 травня 2017 року 

Джерело:  http://bit.ly/2jm6TKN 

  

http://bit.ly/2jm6TKN


 

 

 

Стипендії імені Фулбрайта для студентів 

старших курсів і випускників ВНЗ на здобуття 

ступеня магістра у США Fulbright Graduate 

Student Program 

 

Fulbright Graduate Student Program пропонує можливість навчання в 

американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня 

магістра. 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 

- володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного 

спілкування в англомовному академічному середовищі 

- мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 

2018 р.) 

- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно 

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

Умови гранту: 
- оплата навчання в університеті  

- щомісячна стипендія 

- медичне страхування 

- квиток в обидва боки 

Кінцевий термін подання заявок – 16 травня 2017 року. 

Детально про Програму, перелік документів для участі у конкурсі та 

вимоги до їх оформлення, а також про перебіг конкурсного відбору за 

посиланням: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html 

 

https://goo.gl/bDE7wE


 

 

 

Стипендія для навчання в університеті Плімута 

 

Плімутський університет надає іноземним студентам стипендію в рамках 

програми «International Student Merit Scholarship». Перш ніж подавати 

документи на отримання стипендії, студент має отримати запрошення на 

навчання від університету. 

Спеціальності: всі програми університету. 

Рівень: магістратура. 

Розмір гранту: £2 500 

Необхідні документи: 

▪ Заповнена заявка 

▪ Копія листа-запрошення від університету 

▪ Рекомендаційний лист (має бути іншим, ніж той, що подавався під час вступу 

на саму освітню програму) 

▪ Оцінки за бакалавріат 

Дедлайн: 30 червня 

Джерело: https://www.plymouth.ac.uk/study/fees/scholarships-bursaries-and-

funding/funding/postgraduate-scholarships-for-international-students 

https://www.plymouth.ac.uk/study/fees/scholarships-bursaries-and-funding/funding/postgraduate-scholarships-for-international-students
https://www.plymouth.ac.uk/study/fees/scholarships-bursaries-and-funding/funding/postgraduate-scholarships-for-international-students


 

 

Навчання в магістратурі та аспірантурі 

Інституту Масдар (ОАЕ) 

 

Масдарський науково-технологічний інститут (Masdar Institute 

of Science and Technology) запрошує на навчання в 

магістратурі та аспірантурі молодих науковців технічних 

спеціальностей. Грант передбачає повне забезпечення 

студента: оплата навчання, медичне страхування, проживання, витрати на відрядження 

та ноутбук.  

Кандидати повинні заповнити онлайн-заявку і надати наступні документи: 

Копія диплому бакалавра/магістра 

Мотиваційний лист 

Копія GRE і TOEFL (або IELTS) балів 

Копія CV 

Дедлайн - 31 травня 2017 року 

Джерело: https://www.masdar.ac.ae/admissions/how-to-apply 

 

  



 

 

Стажування від Rotary Peace 

Fellowship 

Rotary Peace Fellowship – це стипендія, що 

дозволяє пройти магістерську програму з 

міжнародних відносин, миру та розв’язання конфліктів, сталого розвитку або 

подібної дисципліни в одному з шести університетів (в Австралії, Англії, Японії, 

США, Швеції або Таїланді). Стипендія покриває усі витрати. Кандидати повинні 

мати щонайменше диплом бакалавра та мінімум трирічний досвід роботи у 

відповідній сфері. 

Кваліфікаційні вимоги 

Rotary Peace Fellowship призначений для фахівців, що мають досвід роботи в 

міжнародних відносинах або запобіганні та врегулюванні конфліктів. 

 

Кандидати також повинні відповідати таким вимогам: 

Вільне володіння англійською мовою; знання другої мови настійно 

рекомендується 

Сильна прихильність міжнародного взаєморозуміння і миру, як 

продемонстровано за допомогою професійних і академічних досягнень, так і 

особистих або громадських робіт 

Відмінні навички лідерства 

 

Претенденти ступеню магістра: мінімум три роки відповідної роботи; ступінь 

бакалавра: мінімум п’ять років відповідного досвіду роботи або досвіду роботи на 

громадських засадах, висока академічна успішність. 

Дедлайн - 31 травня2017 року 

  



 

 

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&Gr

ainEntryID=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


 

 

Урядові стипендії для навчання в Бельгії 

 
Уряд регіону Фландрія оголошує про запуск стипендійної програми – 

MasterMind Scholarships, завдяки якій інозмені студенти можуть навчатися у 

вищих наукових установах Бельгії. 

Студенти не можуть подавати заяви самостійно. Для того, щоб подати заявку, 

університет апліканта має підпсиати договір про співпрацю з бельгійським 

університетом. 

Перелік університетів у Бельгії: 
▪ KU Leuven / University of Leuven: Hilde Nijs – hilde.nijs@kuleuven.be 

http://www.kuleuven.be/english 
▪ University of Antwerp: International Relations Office –

 incomingstudents@uantwerpen.be – 
http://www.uantwerpen.be/international 

▪ Ghent University: Charlotte Moulin – charlotte.moulin@Ugent.be 
http://www.ugent.be/en/education/degree/practical/application 

▪ Hasselt University: Liesbeth Oeyen – liesbeth.oeyen@uhasselt.be 
http://www.uhasselt.be/internationaloffice 

▪ Vrije Universiteit Brussel: International Relations –
 international.relations@vub.ac.be 
http://www.vub.ac.be/en/study/ects 
University colleges (Arts and Nautical Sciences) 

▪ Antwerp Maritime Academy: Willem Bruyndonx – international@hzs.be 
http://www.hzs.be/en/ 

▪ Artesis Plantijn University College Antwerp: Annelies Verstraeten –
 annelies.verstraeten@ap.be 
https://www.ap.be/international 

▪ Erasmus University College Brussels: Annelore Schittecatte –
 annelore.schittecatte@ehb.be 
http://www.erasmushogeschool.be/international/studying 

▪ Karel de Grote University College: An Masschelin (study) –
 an.masschelin@kdg.be / Charlotte Maeyens (internship) – charlotte.maeyens@kdg.be 
http://www.kdg.be/international/kdg-in-english 

▪ LUCA School of Arts: Wim Aerts – wim.aerts@luca-arts.be 
http://www.luca-arts.be/en/exchange-students 

▪ University College Ghent: Inez Adriaensen – inez.adriaensen@hogent.be 
https://www.hogent.be/en/ 
Дедлайн: 30 квітня 2017 року. 
 
Джерело: http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/master-mind-
scholarships/ 

mailto:hilde.nijs@kuleuven.be
http://www.kuleuven.be/english
mailto:incomingstudents@uantwerpen.be
http://www.uantwerpen.be/international
mailto:non-ErasmusAgreements@Ugent.be
http://www.ugent.be/en/education/degree/practical/application
mailto:liesbeth.oeyen@uhasselt.be
http://www.uhasselt.be/internationaloffice
mailto:international.relations@vub.ac.be
http://www.vub.ac.be/en/study/ects
mailto:international@hzs.be
http://www.hzs.be/en/
mailto:annelies.verstraeten@ap.be
https://www.ap.be/international
mailto:annelore.schittecatte@ehb.be
http://www.erasmushogeschool.be/international/studying
mailto:an.masschelin@kdg.be
mailto:charlotte.maeyens@kdg.be
http://www.kdg.be/international/kdg-in-english
mailto:wim.aerts@luca-arts.be
http://www.luca-arts.be/en/exchange-students
mailto:inez.adriaensen@hogent.be
https://www.hogent.be/en/
http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/master-mind-scholarships/
http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/master-mind-scholarships/


 

 

Стипендії на навчання в університеті 

Брайтона 

 
Доступні часткові стипендії для навчання на магістратурі в університеті 

Брайтона. 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура. 

Розмір гранту: £5,000 на рік – знижка на навчання. 

Необхідні документи: для того, щою отримати перелік необхідних документів, 

потрібно надіслати запит на пошту internationalscholarships@brighton.ac.uk 

Дедлайн: 31 січня, 31 березня, 31 травня, 31 липня. 

Контакти: internationalscholarships@brighton.ac.uk 

Джерело: https://www.brighton.ac.uk/studying-here/fees-and-

finance/postgraduate/international-students/scholarships/international-

scholarships.aspx 

 

 

mailto:internationalscholarships@brighton.ac.uk
mailto:internationalscholarships@brighton.ac.uk
https://www.brighton.ac.uk/studying-here/fees-and-finance/postgraduate/international-students/scholarships/international-scholarships.aspx
https://www.brighton.ac.uk/studying-here/fees-and-finance/postgraduate/international-students/scholarships/international-scholarships.aspx
https://www.brighton.ac.uk/studying-here/fees-and-finance/postgraduate/international-students/scholarships/international-scholarships.aspx


 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ. Італійський дослідницький центр 

Fabrica. 

 

Fabrica, дослідницький центр і студія в Італії, запрошує 

представників творчих професій приєднатися до своєї команди 

дослідників. 

Взяти участь у програмі можуть програмісти, архітектори, графічні дизайнери, 

музиканти, письменники, режисери, фотографи, журналісти, ілюстратори, 

аніматори. 

Організатори оплачують учасникам квиток до Італії, житло у Тревізо, обіди з 

понеділка до п’ятниці, медичну страховку, а також надають щомісячну стипендію 

на особисті витрати. 

Вимогами до учасників є: вік до 25 років і знання англійської мови. 

Для участі потрібно заповнити аплікаційну форму (англійською, італійською або 

французькою мовою), яка містить копію портфоліо, CV, мотиваційний лист, 

рекомендаційний лист. 

 

Аплікаційна форма:  http://www.fabrica.it/apply/ 

Deadline – постійно діюча.  



 

 

Симпозіум для молоді від WIIS у 

Вашингтоні (США) 

Організація WIIS (Women in International Security) 

організовує п'ятиденний симпозіум для молоді в 

Вашингтоні, США. Симпозіум буде присвячений 

дослідженню питань міжнародної безпеки з 

гендерної точки зору. Участь візьмуть 24 студенти 

з різних країн.  

На симпозіумі будуть представлені інтерактивні лекції та дискусії семінару з 

гендерних аспектів міжнародних проблем в області безпеки. Крім того, учасники 

симпозіуму будуть отримувати професійний розвиток і навчання навичок, в тому 

числі, як ефективно спілкуватися зі ЗМІ, писати для політики, а також 

використовувати соціальні медіа. 

Кандидати повинні бути:  

►В даний час навчається або випускник-магістр або PhD в міжнародних 

відносинах, політології, міжнародного розвитку, досліджень в області безпеки, 

гендерні дослідження, антропологія або суміжній дисципліни  

►У віці від 25 до 40 років;  

►Вільно володіє як розмовною, так і письмовою англійською мовою. 

Кандидати повинні надати: Заявка; Резюме; Мотиваційний лист; Диплом 

магістра; Два рекомендаційних листи; Фото 

Дедлайн - 1 червня 2017 року 

Джерело: http://wiisglobal.org/programs/wps-gps-initiativ/ 

  



 

 

Стипендії для правників в університеті 

Ньюкасла 

 

Для бажаючих навчатися на юридичному факультеті університет Ньюкасла 

(Newcastle University) пропонує шість стипендій, які надаються на основі 

академічної успішності кандидата. 

Спеціальності: право. 

Рівень: післядипломна освіта. 

Розмір гранту: 1 стипендія, яка повністю покриває витрати на навчання; 5 

стипендій у розмірі £3,000 кожна. 

Необхідні документи: 

▪ заповнена аплікаційна форма; 

▪ копія паспорта; 

▪ копії дипломів та додатків до них; 

▪ мовні тести. 

Документи мають бути перекладені англійською мовою. 

Дедлайн: чіткого дедлайну немає, але документи слід подавати якомога 

раніше. 

Контакти: 

Gemma Hayton 

Newcastle Law School 

E-mail: gemma.hayton@ncl.ac.uk 

Джерело: http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/search/list/waller 

mailto:gemma.hayton@ncl.ac.uk
http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/funding/search/list/waller


 

 

 

Стажування Professional Fellows Program 

 

Professional Fellows Program (PFP) – це програма 

стажування молодих працівників законодавчої влади, 

спонсором якої є Бюро з питань освіти та культури 

Державного департаменту США.  

Програма дає перспективним молодим фахівцям 

можливість отримати практичний досвід та наочність роботи в уряді США 

протягом шести тижнів. Знання та інтерес цих молодих професіоналів щодо 

американських політичних процесів буде розширений завдяки 

короткостроковому стажуванню в місцевих законодавчих органах США, а 

також в установах державного рівня і в некомерційних організаціях, які мають 

відношення до тематики програми. Аплікант повинен мати мінімум два роки 

відповідного досвіду роботи і працювати в даний час у сфері законодавчої 

влади, володіти на достатньому рівні англійською мовою. 

 

Дедлайн - 7 квітня 2017 року. 

Джерело: 

http://professionalfellows.americancouncils.org/sites/default/files/Recruitment%20Y

SEALI%20PFP%20One%20Pager%20(FALL%202017).pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Стипендії для навчання в університеті Західної 

Англії 

 

Університет Західної Англії (Брістоль) пропонує іноземних студентам 

стипендії, що передбачають повне покриття плати за навчання. 

Спеціальності: всі спеціальності університету. 

Рівень: магістратура. 

Розмір гранту: покриття плати за навчання. 

Необхідні документи: до подачі документів на отримання стипендії апліканти 

мають вступити на обрану програму університету. Після отримання пропозиції 

навчатися в університеті студент повинен буде пройти відбір на одну зі 

стипендії. Детальніше 

тут: http://www1.uwe.ac.uk/students/feesandfunding/fundingandscholarships/interna

tionalstudentfunding/internationalscholarships/postgraduatescholarships.aspx 

Дедлайн: 30 квітня 2017 року. 

Джерело: http://www1.uwe.ac.uk/students/feesandfunding/fundingandscholarships/i

nternationalstudentfunding/internationalscholarships/postgraduatescholarships.aspx (

у списку стипендій треба обрати “Chancellor’s Scholarship”) 

 

 

 

http://www1.uwe.ac.uk/students/feesandfunding/fundingandscholarships/internationalstudentfunding/internationalscholarships/postgraduatescholarships.aspx
http://www1.uwe.ac.uk/students/feesandfunding/fundingandscholarships/internationalstudentfunding/internationalscholarships/postgraduatescholarships.aspx
http://www1.uwe.ac.uk/students/feesandfunding/fundingandscholarships/internationalstudentfunding/internationalscholarships/postgraduatescholarships.aspx
http://www1.uwe.ac.uk/students/feesandfunding/fundingandscholarships/internationalstudentfunding/internationalscholarships/postgraduatescholarships.aspx


 

 

Безкоштовне навчання у FHWS 

 

Німецький державний університет прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт 

(FHWS) пропонує безкоштовні програми, що викладаються англійською 

мовою. 

FHWS пропонує наступні курси рівня Міжнародного Бакалавра англійською 

мовою: 

 • Бізнес і інжинерія   

•Міжнародний менеджмент   

•Логістика   

•Мехатроніка  

Переваги для студентів:  

• Немає плати за навчання (вартостість навчання оплачується урядом 

Німеччини)  

•Всі лекції англійською мовою  

•Здобуття рівня бакалавра за 3,5 років  

•Широко визнаний німецький диплом 

 •Співпраця з компаніями в ході досліджень  

•Відмінні перспективи кар'єрного росту  

•Інтенсивна підтримка з боку україномовних працівників  

•Програми інтеграції та підтримка  

•Курси німецької мови під час навчання 

Терміни подачі заявок на зимовий семестр: 1.04.17 - 15.07.17.  

Початок семестру: 01.10.17 

Джерело: https://international.fhws.de/en/ 

https://international.fhws.de/en/


 

 

Повні стипендії на навчання у 

Вестмінстерському університеті 

 

Щороку університет Вестмінстера (University of Westminster) пропонує 

бакалаврські стипендії для іноземних студентів. Критеріями відбору є 

академічна успішність кандидата, потенціал та необхідність фінансової 

допомоги. 

Спеціальності: всі спеціальності, окрім медицини 

Рівень: бакалавріат 

Розмір гранту: покриття витрат на навчання, проживання, стипендія та тревел-

грант 

Необхідні документи: 

Слід заповнити онлайн-заявку, додавши до неї мотиваційний лист і 

рекомендацію від викладача, вчителя або працедавця. 

Дедлайн: 1 травня (щороку) 

Джерело: http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-

funding/scholarships/undergraduate-scholarships/university-of-westminster-full-

international-scholarships 

 

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/university-of-westminster-full-international-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/university-of-westminster-full-international-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/university-of-westminster-full-international-scholarships


 

 

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). 

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


 

 

Проведення досліджень в університеті Бонна 

 
Дослідники будь-якої національності запрошуються до участі в програмі ZEF. 

Незважаючи на те, що вікових обмежень немає, з моменту отримання 

магістерського ступеня має пройти не більше 6 років. Обов’язковою умовою є 

цікавість до міждисциплінарних досліджень. 

Спеціальності: економіка, соціологія, екологія, політологія, сільське 

господарство, біологія, лісове господарство, математика, науки про Землю. 

Рівень: аспірантура. 

Розмір гранту: 
▪ Покриття витрат на навчання 

Аплікант має покрити кошти на проживання в Німеччині самостійно або за 

допомогою зовнішніх фондів. Якщо такої можливості в апліканта немає, 

рішення про надання йому фінансової підтримки буде надаватися в 

індивідуальному порядку. 

Необхідні документи: 
▪ Аплікаційна форма з паспортним фото 

▪ Якщо аплікант вже має стипендію – лист з підтвердженням цього. 

▪ Апліканти з країн, що розвиваються, можуть звертатися за стипендією DAAD 

(передумова – наявність дворічного професійного досвіду) 

▪ CV 

▪ Дослідницька пропозиція 

▪ Автореферат магістерського диплому 

▪ Копії попередніх дипломів з оцінками (включно зі шкільним атестатом). 

▪ Завірені переклади дипломів англійською або німецькою мовами. 

▪ Сертифікати TOEFL або IELTS 

▪ Необов’язково – результати тестів GRE або GMAT 

▪ Необов’язково – список публікацій 

▪ Якщо аплікант уже працює, необхідно надати лист від працедавця, бажано із 

зазначенням того, чому для апліканта важливо здобути ступінь кандидата наук. 

▪ Копія паспорта 

Дедлайн: 31 серпня. 

Контакти: 

Dr. Günther Manske (academic coordinator) and Maike Retat-Amin (assistance), 

Email: docp.zef@uni-bonn.de 

Джерело: http://www.zef.de/index.php?id=2190 

 

mailto:docp.zef@uni-bonn.de
http://www.zef.de/index.php?id=2190


 

 

Комп’ютерні науки в університеті 

Единбурга 

 

Единбурзький університет (University of Edinburgh) пропонує стипендії для 

здобуття ступеня магістра в галузі комп’ютерних наук. На стипендію можуть 

претендувати громадяни будь-якої країни світу. 

Спеціальності: High Performance Computing (HPC), High Performance 

Computing with Data Science (HPC with DS). 

Рівень: магістратура 

Розмір гранту: покриття витрат на навчання. 

Необхідні документи: 

▪ заповнена онлайн-заявка; 

▪ два рекомендаційні листи; 

▪ копії дипломів з додатками; 

▪ тест з англійської мови. 

Дедлайн – 1 травня 2017 року. 

Контакти: 

The International Office 

The University of Edinburgh 

33 Buccleuch Place Edinburgh EH8 9JS 

Tel:+44 (0) 131 650 4296 

Сайт: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-

funding/postgraduate/international/science-engineering/masters-hpc 

http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/science-engineering/masters-hpc
http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-funding/postgraduate/international/science-engineering/masters-hpc


 

 

Повні стипендії на навчання у 

Вестмінстерському університеті 
 

Щороку університет Вестмінстера (University of 

Westminster) пропонує бакалаврські стипендії для 

іноземних студентів. Критеріями відбору є академічна успішність кандидата, 

потенціал та необхідність фінансової допомоги. 

 

Спеціальності: всі спеціальності, окрім медицини 

 

Рівень: бакалавріат 

Розмір гранту: покриття витрат на навчання, проживання, стипендія та тревел-

грант 

 

Необхідні документи: 

Слід заповнити онлайн-заявку, додавши до неї мотиваційний лист і рекомендацію 

від викладача, вчителя або працедавця. 

 

Дедлайн: 1 травня (щороку) 

Джерело:http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-

funding/scholarships/undergraduate-scholarships/university-of-westminster-full-international-scholarships 

  

http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/university-of-westminster-full-international-scholarships
http://www.westminster.ac.uk/study/prospective-students/fees-and-funding/scholarships/undergraduate-scholarships/university-of-westminster-full-international-scholarships


 

 

Стипендії для навчання в університеті 

Західної Англії 

Університет Західної Англії (Брістоль) пропонує 

іноземних студентам стипендії, що передбачають повне 

покриття плати за навчання. 

 

Спеціальності: всі спеціальності університету. 

 

Рівень: магістратура. 

 

Розмір гранту: покриття плати за навчання. 

 

Необхідні документи: до подачі документів на отримання стипендії апліканти 

мають вступити на обрану програму університету. Після отримання пропозиції 

навчатися в університеті студент повинен буде пройти відбір на одну зі стипендії.  

 

Дедлайн: 30 квітня 2017 року. 

 

Джерело: 

http://www1.uwe.ac.uk/students/feesandfunding/fundingandscholarships/internationalst

udentfunding/internationalscholarships/postgraduatescholarships.aspx (у списку 

стипендій треба обрати “Chancellor’s Scholarship”) 

  



 

 

Стипендії для навчання в університеті 

Аделаїди 

Університет Аделаїди (The University of 

Adelaide), Австралія, пропонує стипендії для 

іноземних студентів будь-якої національності. 

Для участі в програмі необхідно продемонструвати високі академічні досягнення, 

які б підтверджувалися червоним дипломом. Тривалість стипендії – два роки для 

магістерських програм, три – для аспірантських. 

 

Спеціальності: всі спеціальності з наявних в університеті. 

 

Рівень: магістратура, аспірантура. 

 

Розмір гранту: покриття витрат на навчання, проживання і медичне страхування. 

 

Дедлайн: 30 квітня 

 

Джерело: http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-

international/opportunities/adelaide-scholarship-international/ 

  

http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/research-international/opportunities/adelaide-scholarship-international/


 

 

Грант на постдокторские исследования в 

области права в Будапеште 

Венгерская академия наук (The Hungarian Academy of Sciences Centre for Social 

Sciences Institute for Legal Studies) совместно с Католическим университетом 

Пе́тера Па́зманя (Pázmány Péter Catholic University Faculty of Law and Political 

Sciences) предлагают грант. Длительность программы – 10 месяцев с 1 сентября 

2017 по 30 июня 2018. Кандидаты будут занимать пост  “research fellow” в 

Венгерской академии наук и “adjunct professor” в Католическом университете 

Пе́тера Па́зманя. 

Грант можно получить на исследования любой области права, в приоритете 

сравнительное правоведение, международное публичное право, европейское 

право. 

Участники программы будут обеспечены: 

рабочим местом в двух Вузах в течении 10 месяцев; 

учебные и научно-исследовательские материалы; 

ежемесячное пособие размером в 458,300 HUF (около1484.84€), (подлежит 

налогообложению); 

проживание; 

возможность дальнейшего развития научной деятельности исследователей в этих 

учебных заведениях; 



 

 

полное вовлечение в научную работу университетов с возможностью принимать 

участие во всех научных программах и мероприятиях. 

 

Требования к кандидатам: 

кандидаты, которые имеют степень кандидата наук в области права; 

кандидаты наук, отлично владеющие английским языком (знание венгерского не 

требуется); 

 

Для получения гранта необходимо отправить такие документы: 

CV 

список публикаций; 

электронные версии трех публикаций, которые по мнению кандидата являются 

его/ее лучшими работами; 

презентацию проекта; 

мотивационное письмо. 

Дедлайн: 30 апреля 2017 

Источник: http://jog.tk.mta.hu/call-for-applications-for-a-postdoctoral-fellowship-

2017 

  



 

 

Стипендия правительства Индонезии для 

студентов бакаловров из развивающихся 

стран 

Стипендиальная 

программа Kemitraan Negara Berkembang (KNB) – финансовая помощь 

правительства  Индонезии студентам из развивающихся стран. Стипендию можно 

получить для обучения в магистратуре одного из Индонезийских Вузов. 

Кандидаты имеют возможность выбрать программу магистратуры одного из 16 

Вузов Индонезии в области гуманитарных наук, социальных наук, 

инженерного дела, естественных наук, педагогики. 

 

Стипендия состоит из оплаты: 

авиа-перелета эконом классом в Индонезию и обратно, включая трансфер с 

аэропорта до университета, в котором будет обучаться студент. 

1,000,000DR студент получит по прибытию в Индонезию; 

курса по изучению индонезийского языка и подготовительной программы; 

проживания во время обучения на подготовительной программе; 

ежемесячной стипендии во время обучения в магистратуре (оплата обучения, 

проживания, исследования); 

медицинской страховки. 



 

 

Стипендия выплачивается в течении 36 месяцев. Если студент заканчивает 

обучение раньше, он перестает получать стипендию, как только возвращается на 

родину. 

Стипендия оплачивает проживание только на одного человека! 

 

Стипендию могут получить кандидаты, которые: 

являются гражданами Украины; 

не старше 35 лет; 

имеют степень бакалавра; 

не имеют степени магистра и не обучались в магистратуре; 

знают английский язык (TOEFL – 500, IELTS – 5 или эквивалент). 

 

Документы: 

рекомендательное письмо от посольства Индонезии на родине кандидата; 

рекомендательное письмо от правительства родной страны кандидата; 

2 академических рекомендательных письма; 

сканированная копия паспорта; 

сканированная копия диплома бакалавра и выписки с оценками (на английском); 

сканированная копия сертификата на знание английского языка, которому не 

более 2-х лет; 

сканированная копия медосмотра. 

Дедлайн: 30 мая 2017 

Источник: http://www.uajy.ac.id/international-affairs/international-

students/programs/knb-scholarship-program/ 

  



 

 

Грант на проведение постдокторских 

исследований во Франции 

 

Организация Foundation of the House of Human Sciences предлагает грант на 

проведение краткосрочных исследований (в течении 3-х месяцев) во Франции. 

Грант предназначен для ученых, которые защити диссертацию после 2010 года. 

Грант: 4500€ 

Ученые должны проводить исследования в одной из лабораторий или 

исследовательских центрах Франции. В конце программы ученый должен 

предоставить краткий отчет о проделанной работе. 

 

Ученые будут получать ежемесячную стипендию размером в 1,500€ (граждане 

Украины получат грант размером 4700€). Этих финансов достаточно для оплаты 

транспортных расходов и оплаты проживания. Стипендия выплачивается тремя 

платежами. Также организаторы предоставляют помощь в получении визы. 

  

Грант могут получить: 



 

 

граждане Украины, которые работают в Вузе или исследовательском институте у 

себя на родине; 

исследователи должны иметь степень кандидата наук, полученную не позднее 

2010 года; 

кандидаты должны проводить исследования в одной из социальных или 

гуманитарных наук (антропология, литература, искусство, история, 

география, философия, политология, социология, археология). 

 

Документы заявки подаются на английском или французском языках: 

заявка; 

CV 

копия диплома; 

письмо от директора лаборатории/исследовательского центра во Франции; 

письмо от директора учреждения, в котором работает ученый у себя на родине; 

презентация проекта  

 

Дедлайн: 20 апреля 2017 

 

Источник: http://www.fmsh.fr/fr/international 

  

http://www.fmsh.fr/fr/international


 

 

Программа для молодых исследователей 

политологии в Италии 

NASP(Network for the Advancement of Social and Political Studies) принимает 

заявки на участие в программе подготовки молодых ученых в области 

политологии (NASP Young Investigator Training Program in Political Studies).  Грант 

предоставляется с целью дать возможность молодым исследователям проводить 

исследования, принимать участие в тренингах, исследованиях, семинарах, 

конференциях, которые проводятся в Итальянских учреждениях. 

Грант: 4000€ 

Для участия в программе необходимо подать на рассмотрение такие документы: 

заявка 

полная автобиография 

мотивационное письмо 

1 рекомендательное письмо  

тезисы доклада или полная неопубликованная работа 

Дедлайн: 30 апреля 2017 

Источник: http://www.nasp.eu/news-events-seminars/cfa-nasp-yitp-2017.html 

  

http://www.nasp.eu/news-events-seminars/cfa-nasp-yitp-2017.html


 

 

«Стипендії Уряду Словацької Республіки 

2017 в рамках ODA». 

Триває он-лайн реєстрація на урядову 

стипендію Словацької Республіки для 

студентів бакалаврів/магістрів та докторантів 

з наступних спеціальностей: педагогічні 

науки; економіка та менеджмент; 

екологічні науки та науки про 

навколишнє середовище; архітектура та 

будівельна справа; інженерні конструкції 

та мережі, технології, виробництво; сільське та водне господарство; 

лісівництво. 

Умовою отримання стипендії Уряду Словацької Республіки є володіння 

словацькою мовою на необхідному рівні та прийняття на навчання за обраною 

навчальною програмою до публічного ВНЗ в Словацькій Республіці. 

Умовою отримання стипендії Уряду Словацької Республіки є володіння 

словацькою мовою на необхідному рівні та прийняття на навчання за обраною 

навчальною програмою до публічного ВНЗ в Словацькій Республіці. 

Останній термін подачі електронних заявок в режимі он-лайн на словацькому 

сайті та надсилання паперових копій Міністерству освіти і науки України – 30 

травня 2017 року. 

Надіслати заявку можна за посиланням https://www.vladnestipendia.sk/. 

Детальніше про програму можна дізнатися на сайті 

http://www.minedu.sk/scholarships-of-the-government-of-the-slovak-republic/. 

  



 

 

Урядова стипендія від корейського інституту 

KAIST в галузі інформаційних технологій 

 

Корейський навчальний заклад Korea Advanced Institute of Science and Technology 

(KAIST) надає урядову стипендію в галузі інформаційних технологій для 

отримання магістерського (2 роки) або докторського (3 роки) ступенів. 

Стипендія покриває витрати на навчання, проживання, місцеве медичне 

страхування, вартість перельоту в один бік, інші витрати, пов’язані з переїздом. 

Умови участі: 

- робота у державних структурах або дослідницьких установах, які займаються 

інформаційно-телекомунікаційними технологіями;  

- освітній рівень бакалавра чи магістра в галузі інформаційних технологій; 

- вільне володіння англійською. 

Останній термін подачі заявок на отримання стипендій – 18 квітня 2017 року. 

Детальніше про програму можна дізнатися за посиланням 
http://mon.gov.ua/Новини%202017/03/22/inform.-byuleten.pdf 

Заповнити аплікаційну форму можна за посиланням 

http://admission.kaist.ac.kr/international/ 

  

http://mon.gov.ua/Новини%202017/03/22/inform.-byuleten.pdf


 

 

Літні семінари з болгарської мови, 

літератури та культури за підтримки 

МОН Республіки Болгарія 

Відповідно до Протоколу про 

співробітництво та обмін між Міністерством 

освіти і науки України та Міністерством 

освіти та науки Республіки Болгарія, триває 

набір студентів та викладачів для участі у 

щорічному літньому семінарі з болгарської 

мови, літератури та культури. Семінар 

проводитиметься у Великотирновському університеті ім. Св. Кирила та Мефодія у 

період 17.07 – 06.08.2017 (2 місця) та Софійському університеті ім. Св. Климента 

Охридського у період 16.07 – 05.08.2017 (3 місця). 

Болгарська сторона безкоштовно забезпечує учасників всім необхідним для участі 

у семінарах, за винятком транспортних витрат та страхування.  

Для участі необхідно заповнити анкету встановленого зразка (болгарською або 

англійською мовою), надіслати мотиваційний лист (українською або англійською 

мовою) та лист-рекомендацію (українською або англійською мовою). 

Документи необхідно надіслати до 30 квітня 2017 року 

Детальніше про програму можна дізнатися на сайті http://mon.gov.ua/usi-

novivni/povidomlennya/2017/03/21/mon-respubliki-bolgariya-vidilyae-5-miscz-dlya-uchasti-u-litnix-

seminarax/ 

  

http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/03/21/mon-respubliki-bolgariya-vidilyae-5-miscz-dlya-uchasti-u-litnix-seminarax/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/03/21/mon-respubliki-bolgariya-vidilyae-5-miscz-dlya-uchasti-u-litnix-seminarax/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2017/03/21/mon-respubliki-bolgariya-vidilyae-5-miscz-dlya-uchasti-u-litnix-seminarax/


 

 

Конкурс на отримання грантів для молодих 

вчених на 2017 рік за підтримки 

Міжнародної антарктичної організації 

Науковий комітет з антарктичних досліджень 

(SCAR), Рада керуючих національними 

антарктичними програмами (COMNAP) та Комісія зі 

збереження морських живих ресурсів Антарктики 

(CCAMLR) спільно працюють над залученням 

талановитих дослідників, вчених, інженерів та інших 

фахівців, які задіяні у кліматичних та геофізичних 

дослідженнях, дослідженнях з біорізноманіття, охорони навколишнього 

природного середовища, а також у соціогуманітарних дослідженнях, пов’язаних з 

полярними регіонами Землі. Розмір грантів від 15 до 30 тисяч доларів США.  

Крайній термін подачі заявок для SCAR і COMNAP - 1 липня 2017 року. 

Крайній термін подачі заявок CCAMLR - 1 жовтеня 2017 року. 

Детальніше про програму можна дізнатися на сайті http://mon.gov.ua/usi-

novivni/povidomlennya/2017/03/20/mizhnarodni-antarktichni-organizacziyi-

ogoloshuyut-konkurs-na-otrimannya-grantiv/ 

  



 

 

Комп’ютерні науки в університеті Единбурга 

 

Единбурзький університет (University of Edinburgh) пропонує стипендії для 

здобуття ступеня магістра в галузі комп’ютерних наук. На стипендію можуть 

претендувати громадяни будь-якої країни світу.  

Спеціальності: High Performance Computing (HPC), High Performance Computing 

with Data Science (HPC with DS).  

Рівень: магістратура  

Розмір гранту: покриття витрат на навчання.  

Необхідні документи:  

* заповнена он-лайн-заявка;  

* два рекомендаційні листи;  

* копії дипломів з додатками;  

* тест з англійської мови.  

Дедлайн – 1 травня 2017 року.  

Джерело: http://www.ed.ac.uk/schools-departments/student-

funding/postgraduate/international/science-engineering/masters-hpc  



 

 

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). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


