
  
  
Дайджест актуальних конкурсів, стипендій, грантів та стажувань для викладачів та 

студентів від відділу міжнародних зв’язків НПУ імені М. П. Драгоманова  
  
  

Стипендії та гранти  

1. Гранти на дослідження в Історичних архівах ЄС . Кінцевий термін: 31 жовтня 2021 о 
23:59 за київським часом. Це можливість попрацювати з матеріалами Історичних архівів 
ЄС (HAEU) для українських науковців, що цікавляться питаннями євроінтеграції. Ви 
отримаєте 5 000 євро на дослідження з права, історії, політології, економіки, соціології 
або будь-якої іншої гуманітарної чи соціальної дисципліни.  

2. Гранти уряду Німеччини у сфері культури, освіти, медіа. Кінцевий термін: 15 жовтня 
2021 о 23:59 за київським часом. Це програма, що підтримує співпрацю між 
представниками громадянського суспільства з України та Німеччини. Разом із 
німецьким партнером ви можете отримати від 20 000 євро на здійснення свого проєкту. 

3. Visual Arts Project Fund: Гранти на німецько-українські проєкти з візуального мистецтва. 
Кінцевий термін: 15 жовтня 2021 о 13:00 за київським часом. Це шанс отримати до 25 
000 євро на творчий проєкт, створений спільно з митцями з Німеччини. Розробіть і 
проведіть виставку, серію дискусій або придумайте щось інше, пов'язане з візуальним 
мистецтвом, дизайном, архітектурою, артосвітою, культурною медіацією або на 
перетині сфер. Готовий проєкт обов’язково потрібно продемонструвати в Україні та 
задокументувати, щоб він з'явився у галереї на сайті Goethe-Institut. 

4. MEET UP! українсько-німецькі зустрічі молоді. Кінцевий термін: 31 жовтня 2021 о 23:59 
за київським часом. Ця програма підтримує зустрічі молоді з України та Німеччини для 
спільної роботи над проєктом на соціально важливу тему. Ви можете отримати до 50 
000 євро на організацію зустрічей в одному з наступних форматів:  Проєкт має 
стосуватися культури пам’яті, залученості молоді або Цілей сталого розвитку ООН й 
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має побачити світ до кінця 2023 року. Представник вашої організації також зможе 
пройти стажування в команді партнера до кінця 2022 року.  

5. Chevening: стипендії на магістратуру у Великій Британії. Кінцевий термін: 02 листопада 
2021 о 15:00 за київським часом. Це стипендійна програма, що покриває отримання 
магістерського ступеня у великобританському університеті. Протягом року ви будете 
навчатися, розширювати мережу контактів та пізнавати культуру Сполученого 
Королівства. Щоб взяти участь у програмі, потрібно мати розвинені лідерські якості.  

6. Академія культурного лідера: онлайнова нетворкінгова навчальна подорож до Баден-
Вюртембергу (Німеччина). Кінцевий термін: 21 жовтня 2021 о 15:00 за київським часом. 
Ви познайомитеся з менеджерами та управлінцями, які втілюють вражаючі культурні 
проєки у невеликих містах та з мінімальними бюджетами. Вивчите структуру місцевих 
установ, дізнаєтеся про ефективні інструменти та отримаєте персональні поради.  

7. Active Citizens Camp online: ненасильницький підхід для порозуміння та партнерства. 
Кінцевий термін: 25 жовтня 2021 о 15:00 за київським часом. Active Citizens Camp 
об’єднує молодіжних лідерів з усієї України, щоб познайомитися та навчитися 
ефективно взаємодіяти з людьми, використовуючи емпатію у спілкуванні.  

8. Міжнародні студентські стипендії в університеті Лойоли в Новому Орлеані.  
Дедлайн: 15.11.2021 

9. Стипендіальна програма Президента Республіки Казахстан «Болашак». Дедлайн: 28 
листопада 2021 року. 

10. DAAD: стипендії на навчання на магістратурі у Німеччині. Кінцевий термін: 15 
листопада 2021 о 23:59 за київським часом. Це стипендійна програма, завдяки якій ви 
можете поїхати на магістерську програму до Німеччини й не перейматися через гроші 
— щомісячна стипендія розміром 861 євро покриє витрати на проживання. Ви також 
отримаєте кошти на проїзд туди й назад, страхування та навчальні матеріали. 

11. Резиденція в Німеччині Künstlerhaus Dortmund. Для митців, що працюють з візуальним 
мистецтвом. Дедлайн - 31 жовтня. 

12. Всесвітні студії (WorldWideStudies) — освітня програма Фонду Віктора Пінчука, 
спрямована на формування нового покоління української професійної еліти. Програма 
пропонує підтримку громадянам України віком до 35 років в отриманні магістерського 
ступеню у найкращих університетах світу в галузях, які Фонд Віктора Пінчука вважає 
пріоритетними для подальшого розвитку України, а саме: аграрні науки, екологія та 
охорона навколишнього середовища, публічне право, державне управління, 
альтернативна енергетика, інженерія та технології.  

Конференції, вебінари, онлайн зустрічі 

1.  “Research in Germany” –віртуальний кар’єрний ярмарок з університетами прикладних 
наук. Цікавитеся прикладними дослідженнями у Німеччині? Приєднуйтеся до 
віртуального ярмарку з університетами прикладних наук 14 жовтня 2021 року, 16:00-
20:00.   
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2. Онлайн-конференція - Наукові дослідження і наукове писемне мовлення в Україні та 
Німеччині (26.-27.11.2021)  / Online-Konferenz - Wissenschaftliches Arbeiten und 
Schreiben in der Ukraine und in Deutschland (26.-27.11.2021).  

3. «Ukrainian Erasmus+ Marathon». Для школярів, студентів, батьків, працівників 
університетів та молодіжних організацій. Дедлайн - 15-16 жовтня  

4. III Барановичський науково-освітньоній форум «НОВАТОР - +2021». Дата проведення: 
14 жовтня 2021 року.  

5. Підбір видання та оформлення матеріалів для публікації. Технічні та наукові критерії 
якості наукового видання. ISSN, doi, impact factor, які можуть бути варіації останнього. 
Як порівняти видання та обрати краще для публікації ваших досліджень. Публікаційний 
процес. Оформлення публікації, референс-менеджер EndNote, бізнес-моделі видання та 
як друкуватися безкоштовно, види рецензування, розповсюдження публікації, чи можна 
розмістити повний текст на своєму сайті. Як перевірити чи індексується видання у Web 
of Science. Відповіді на запитання, поставлені під час реєстрації наприкінці вебінару. 
Дата проведення: 12 жовтня 2021 року.  

6. Erasmus Days. Дата проведення: 14-16 жовтня. Це кілька днів історій учасників 
Еразмус+, презентацій можливостей для індивідуальних осіб та організацій та 
незабутньої атмосфери.  

7. Онлайн-ярмарка Study UK: Знайомтесь з університетами Великої Британії! Дата 
проведення: 11 жовтня 2021 року – 12 лютого 2022 року.  

8. Study UK вебінари: перед зустріччю з університетами Великої Британії приєднайтесь до 
них, щоб дізнатися базову інформацію та про стипендії. Дати проведення: 11-15 жовтня 
2021 року. 
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