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Зміст

• Стипендії фонду ім. Фулбрайта (США);

• Програма обміну для студентів ВНЗ UGRAD (США);

• Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда (Польща);

• Програми Австрійської служби обмінів OEAD (Австрія);

• Програма Європейського університету Віадріна (Німеччина);

• Стипендія ім. Коперніка (Німеччина);

• Стипендія ім. Генріха Болля (Німеччина);

• Програма стипендій ім. Ньютона для кандидатів наук
(Великобританія);

• Всесвітні студії (WorldWideStudies) – програма Фонду Віктора
Пінчука



Програма
aкадемічних обмінів
імені Фулбрайта в

Україні

www. fulbright.org.ua



Програми

• Студентам і випускникам ВНЗ (1-2 роки) –
Fulbright Graduate Student Program (16 травня);

• Викладачам і дослідникам віком до 40 
років (9-10 місяців) – Fulbright Faculty
Development Program (31 березня);

• Кандидатам і докторам наук, дослідникам і
аспірантам (4-9 місяців) – Fulbright Scholar
Program (15 жовтня).



Стипендії для студентів / випускників:
Стипендії на навчання

• Здобуття магістерського ступеня
•Навчання за суміжною спеціальністю
•Річне/півторарічне навчання без отримання
диплому з метою поглиблення знань з певної
наукової дисципліни (Non-Degree Program) та ін.
• Студенти 4-5 курсу, випускники
• Тривалість 1-2 роки
• Вільне володіння англійською мовою
•Оплата навчання, щомісячна стипендія, 
медичне страхування,  квиток в обидва боки.

інші разові виплати
Кінцевий термін подання: 16 травня



Стипендії для викладачів і дослідників:
Наукові стипендії

•Проведення досліджень / написання дисертації
• Тривалість 1 академічний рік
• Випускники, аспіранти, молоді науковці
• Наявність наукового проекту
•Працювати у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки
досвіду викладання
•Англійська мова на рівні 80 балів TOEFL iBT
• Стипендія, проїзд, страхування, інші разові
виплати

Кінцевий термін подання: 31 березня



Стипендії для кандидатів та докторів наук, 
дослідників та аспірантів напередодні захисту:

Наукові стажування

•Проведення досліджень
• Тривалість 3-9 місяців
•Стипендія, проїзд, страхування, інші витрати

Кінцевий термін подання: 15 жовтня



Документи для заяви

•Анкета
• Автобіографія (CV)
•Мотиваційний лист / Опис проекту наукових
досліджень
• 3 рекомендаційних листа
• Документи про освіту / звання
• Інформація про 3 бажані університети
• Вільне володіння англійською мовою



ПрограмаПрограма обмінуобміну длядля студентівстудентів
вищихвищих навчальнихнавчальних закладівзакладів

(UGRAD)(UGRAD)
Можливість студентам стаціонару першого, другого, третього та

четвертого курсів стаціонарно навчатися в США

Всі учасники будуть: 

• відвідувати академічні заняття протягом одного року;
• брати участь у не менш ніж 20 годинах волонтерської роботи на

користь того міста, де вони будуть мешкати; та

• брати участь у стажуванні: стажуванні на неповний робочий день під
час другого семестру (для учасникив однорічної програми) та
програмі підвищення професійного досвіду (для учасників
семестрової програми )



ПрограмаПрограма обмінуобміну длядля студентівстудентів
вищихвищих навчальнихнавчальних закладівзакладів

(UGRAD)(UGRAD)
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.

Deadline: 28 лютого 2014 р.

Сайт: http://irex.ua/ua/education/ugrad

http://irex.ua/ua/education/ugrad


• Двосеместрове навчання у ВНЗ Польщі;
• 2-4 тижневі професійні стажування у державних або приватних

установах і організаціях;
• Стипендія 1800 PLN / місяць;
• Покриття витрат на навчання, проживання, страхування, білети, візові

витрати, купівлю матеріалів і навчальних посібників.

СПЕЦІАЛЬНОСТІ:
• економіка і менеджмент;
• адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, охорона

навколишнього середовища, охорона здоров’я);
• державне управління (органи державної влади і самоврядування);
• право;
• суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);
• політологія і міжнародні відносини;
• політика розвитку та гуманітарна допомога.

СТИПЕНДІАЛЬНАСТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМАПРОГРАМА
імім. . ЛЕЙНАЛЕЙНА КІРКЛАНДАКІРКЛАНДА ((ПОЛЬЩАПОЛЬЩА))

длядля викладачіввикладачів вузіввузів



ОБОВ’ЯЗКОВІ ВИМОГИ:

• громадянство і постійне проживання в Україні;

• повна вища освіта (ступінь магістра);

• вік до 35 років;

• знання польської мови;

• або знання англійської мови – у випадку обрання
конкретного навчального курсу на цій мові;

• досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки.

СТИПЕНДІАЛЬНАСТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМАПРОГРАМА
імім. . ЛЕЙНАЛЕЙНА КІРКЛАНДАКІРКЛАНДА ((ПОЛЬЩАПОЛЬЩА))

длядля викладачіввикладачів вузіввузів



НЕОБХІДНІ ДОКУМЕНТИ:
1. Заповнена он-лайн заявка на участь в програмі:
а) анкета;
б) проект перебування (мотиваційний лист) – обґрунтування
намірів кандидата стосовно участі в Програмі Кіркланда;

2. Два рекомендаційних листи з переліком досягнень та
кваліфікацій кандидата (польською, російською або
англійською мовою).

3. Копія диплому про вищу освіту (при наявності – також
диплому кандидата наук).

Дедлайн: 1 березня 2014 р. 

Детальна інформація: http://www.kirkland.edu.pl

СТИПЕНДІАЛЬНАСТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМАПРОГРАМА
імім. . ЛЕЙНАЛЕЙНА КІРКЛАНДАКІРКЛАНДА ((ПОЛЬЩАПОЛЬЩА))

длядля викладачіввикладачів вузіввузів

http://www.kirkland.edu.pl


АВСТРІЙСЬКААВСТРІЙСЬКА СЛУЖБАСЛУЖБА ОБМІНІВОБМІНІВ
(OEAD)(OEAD)

Проведення стипендіальних програм та
надання сприяння дослідницьким проектам

АВСТРІЙСЬКІ СТИПЕНДІЇ OEAD

www.oead.at/willkommen_in_oesterreich

www.grants.at

www.scholarships.at

http://www.oead.at/willkommen_in_oesterreich
http://www.grants.at
http://www.scholarships.at


СтипендіїСтипендії ФондуФонду стипендійстипендій АвстрійськоїАвстрійської
РеспублікиРеспубліки длядля кандидатівкандидатів наукнаук

Напрями: природничі науки, технічні науки, гуманітарні та
соціальні науки, економічні науки, образотворче мистецтво.

Тривалість стипендії: 4-12 місяців.
Розмір щомісячної стипендії становить € 1040. Можлива

додаткова оплата дорожніх витрат до € 500.
Самостійно стипендіатом оплачується страхування від

нещасних випадків, медичне страхування і проживання: 
• Австрійська служба академічних обмінів (OeAD-GmbH) 

пропонує житло (кімнату в гуртожитку або квартиру) з
оплатою € 220-470 на місяць. За надання помешкання - € 18 
адміністративного збору;

• OeAD-GmbH може придбати для стипендіата медичну
страховку та страховку від нещасних випадків за рахунок
стипендії. 



СтипендіїСтипендії ФондуФонду стипендійстипендій АвстрійськоїАвстрійської
РеспублікиРеспубліки длядля кандидатівкандидатів наукнаук

Вимоги до претендентів:
• науковий ступінь кандидата наук; 
• вік до 40 років;
• вільне володіння німецькою або англійською мовами.
Необхідні документи:
• аплікаційна форма, заповнена в режимі on-line; 
• автобіографія (CV);
• план проведення досліджень в Австрії;
• список публікацій;
• два рекомендаційні листи з рідного університету претендента;
• копію відповідного сертифікату про складання тесту з німецької або

англійської мови (сертифікат у форматі PDF надсилають разом із
аплікаційною формою);

• згода на проведення досліджень приймаючої установи.

Deadline: 01 березня щороку.
Докладніше - http://www.oead.at, http://www.grants.at

http://www.oead.at
http://www.grants.at


ВсесвітняВсесвітня стипендіястипендія ЕрнстаЕрнста МахаМаха
((ErnstErnst MachMach StipendiumStipendium -- weltweitweltweit))

Напрямами: природничі науки, технічні науки, 
гуманітарні та соціальні науки, економічні
науки, образотворче мистецтво.

Тривалість стипендії: 1-9 місяців.

Розмір щомісячної стипендії: € 940 для
аспірантів і € 1040 для кандидатів наук, 
старших за 30 років.

Можлива додаткова оплата дорожніх витрат.

Усі стипендіати звільняються від оплати за
навчання.



ВсесвітняВсесвітня стипендіястипендія ЕрнстаЕрнста МахаМаха
((ErnstErnst MachMach StipendiumStipendium -- weltweitweltweit))

Вимоги до претендентів: 

• вік до 35 років;

• протягом останніх шести місяців перед поданням
заявки на стипендію не повинні працювати, 
навчатись, проводити дослідження в Австрії;

• добре володіння німецькою або англійською
мовами (вимагається документальне
підтвердження).

Deadline: 01 березня щороку.

Сайти: http://www.oead.at, http://www.grants.at

http://www.oead.at
http://www.grants.at


ПідтримкаПідтримка мобільностімобільності вв рамкахрамках
науковонауково--технічноїтехнічної співпраціспівпраці зз УкраїноюУкраїною

Підтримка надається науковцям для проведення спільних
досліджень за напрямами: природничі науки, технічні науки, 
екологія, біотехнологія та безпека продуктів харчування, 
інформаційні технології, нанофізика та нанотехнології.

Фінансування виділяється на кожний рік окремо, два роки
поспіль

Австрійська сторона покриває витрати, пов'язані з:
• поїздками австрійських науковців до України (до 10 діб);
• перебуванням українських науковців у Австрії (добові, 

проживання).

Deadline: орієнтовно весна 2014 р.
Сайти: http://www.oead.at, www.mon.gov.ua

http://www.oead.at
http://www.mon.gov.ua


ПрограмаПрограма ЄвропейськогоЄвропейського

університетууніверситету ВіадрінаВіадріна ((НімеччинаНімеччина))

Мета: дворічна освіта з отриманням диплому Master або
Magister

Навчальні програми:
• Європейські студії (право, культурологія, економіка та політологія)
• Міжнародне бізнес-адміністрування (фінанси, бухгалтерська справа, 

фінанси та міжнародна економіка; менеджмент та маркетинг)
• Історія культури Європи
• Культура та історія Центральної та Східної Європи
• Соціокультурні студії
• Міжнародні комунікації
• Магістр права (LLM, додаткове післядипломне навчання з німецького

права для іноземних юристів)



ПрограмаПрограма ЄвропейськогоЄвропейського

університетууніверситету ВіадрінаВіадріна ((НімеччинаНімеччина))
Вимоги до пошукачів:
- наявність відповідного диплому бакалавра;
- відмінна успішність під час попереднього навчання;
- добрі знання німецької мови (на рівні B1/B2);
- добрі знання англійської мови (на рівні B1/B2);
- виключно українське громадянство;
- не дозволяється паралельне навчання в Україні під час навчання в

Університеті Віадріна
- не дозволяється перебування у Німеччині з метою навчання, роботи або

як Au-Pair або волонтер протягом літнього семестру 2014 (березень-
липень).

Тривалість програми: з 1 серпня 2014 року до 30 вересня 2016 року
Період подання заяв: до 31 березня 2014 року
Сайти: www.europa-uni.de, http://www.daad.org.ua/ukr/stip_viadrina.htm

http://www.europa-uni.de
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_viadrina.htm


СтипендіяСтипендія імім. . КопернікаКоперніка
((НімеччинаНімеччина))

• Навчання один семестр в Берліні, Гамбурзі або Мюнхені (Німеччина);
• покриття транспортних витрат, витрат на проживання, харчування, 

навчання, страховку, візовий збір; 
• карманні витрати – 220 Євро;
• навчання в університеті;
• стажування в міжнародних компаніях, державних організаціях і

установах в сфері міжнародного співробітництва.

Пріоритетні напрямки:
• Політологія; 
• Правознавство;
• Економіка.

Deadline: 01.03.2014, 01.09.2014
Сайт: http://www.copernicus-stipendium.de

http://www.copernicus-stipendium.de


Стипендії на навчання в магістратурі і аспірантурі
університетів Німеччини

Пріоритетні напрямки:
• математика,
• інформатика, 
• природничі і технічні науки, 
• охорона навколишнього середовища

Вимоги:
• Мінімальний рівень бакалавра;
• Сертифікат знання німецької мови;
• Підтвердження зарахування на навчання німецьким вузом.

Deadline: 01.03.2014
Сайт: http://www.boell.de/

http://www.boell.de/


МіжнароднаМіжнародна програмапрограма стипендійстипендій імім. . НьютонаНьютона
длядля кандидатівкандидатів наукнаук ((ВеликобританіяВеликобританія))

Спеціалізація: фізичні, природничі, гуманітарні, соціальні дисципліни
Фінансування:
• £24,000 / рік протягом 2 років;
• £8,000 –на проведення досліджень;
• £2,000 – тревел-грант.
• £6,000 – можливість отримання щорічно до 10 років для підтримки

контактів з науковцями Великобританії

Основні вимоги:
• Науковий ступінь;
• Якісний науковий проект; 
• Запрошення від науковця з університету Великобританії і узгодження

з ним майбутнього наукового проекту.

Deadline: 10 березня 2014 р.
Сайт: http://www.newtonfellowships.org/

http://www.newtonfellowships.org/


Всесвітні студії
(WorldWideStudies) –

програма Фонду Віктора Пінчука

Отримання магістерського ступеню за наступними
спеціальностями:

• Аграрні науки
• Екологія та охорона навколишнього середовища
• Право
• Державне управління
• Альтернативна енергетика
• Аерокосмічна інженерія



Всесвітні студії (WorldWideStudies) –
програма Фонду Віктора Пінчука

Щоб претендувати на отримання гранту Фонду, кандидати
повинні:

• бути громадянами України, яким ще не виповнилось 35 
років на момент вступу до університету;

• мати ступінь бакалавра, або вище, за фахом, 
що вимагається обраним закордонним університетом
та магістерською програмою даного університету;

• бути зарахованими до складу студентів
магістерської програми закордонного університету
та почати навчання наступної осені;

• мати чіткий план застосування отриманих знань
та навичок в Україні;

• мати твердий намір працювати в Україні за отриманим
фахом;

• володіти мовою країни навчання.



Всесвітні студії (WorldWideStudies) –
програма Фонду Віктора Пінчука

Кроки участі у програмі:

01 Вибір програми; 
02 Іспити та тести;
03 Подача документів для вступу в університет - жовтень - березень

кожного року (залежить від країни навчання);
04 Подача заявки на грант від Фонду (1 грудня — 15 травня кожного

року);
05 Співбесіда з членами журі Фонду (травень — червень)
06 Укладання договору про надання гранту (липень – серпень);
07 Навчання в університеті (вересень-жовтень до кінця курсу);
08 Робота по закінченню магістерської програми (мінімум 5 років по

завершенню навчання).

Deadline: 15 травня 2014 р.
Сайт: http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/

http://worldwidestudies.org/ua/page/programm/


Гранти для молодих дослідників
National Geographic

Відкритий для: молодих людей у віці 18-25 років, чиї проекти, 
як правило, не поширюється на інші джерела
фінансування

Гранти: $ 2000 - $ 5000 США
Гранти молодих дослідників (Young Explorers Grants) 

відкривають можливості для осіб віком від 18 до 25 для
проведення досліджень, збереження та пошукових
проектів відповідно до існуючих грантових програм
National Geographic.

Вимоги: Програма грантів для молодих дослідників підтримує
різноманітні проекти, не охоплені іншими джерелами
фінансування. Заявники не зобов'язані мати вченої
ступені. Проте, наявність попереднього досвіду в галузі
наукових досліджень, збереження ресурсів є необхідною
умовою.

Строк подання: постійно
Сайт: http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants-

programs/yeg-application/
http://www.mladiinfo.eu

http://www.nationalgeographic.com/explorers/grants
http://www.mladiinfo.eu


Детальна інформація
Консультації:
Відділ міжнародних зв’язків: 4/31
Понеділок, середа, п’ятниця: 13.00-15.00


