
  
  

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 на персональні проєкти у сфері роботи з молоддю. Кінцевий термін: 10 

листопада 2021 о 15:00 за київським часом. Грант пропонує до 4 000 євро на ваш 

особистий проєкт із залученням ЄС або Великої Британії. Скористайтеся з нього, щоб 

реалізувати ідею, яка вже давно не дає вам спокою.   Зберіть кращі європейські методи 

роботи з молоддю та створіть подкаст для колег або візьміть участь в онлайн-події для 

працівників сектору з усієї Європи, щоб знайти нових партнерів — ось лише кілька 

прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним проєктом. 

3. Гранти на персональні проєкти у сфері освіти. Кінцевий термін: 10 листопада 2021 о 

15:00 за київським часом. Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із 

залученням ЄС або Великої Британії. Скористайтеся з нього, щоб реалізувати ідею, яка 

вже давно не дає вам спокою.  Запишіться на воркшоп з інклюзії, проведіть анкетування 

європейських колег для посібника з освітнього менеджменту, проконсультуйтеся з 

експертами з ЄС з приводу викладання іноземних мов та використайте нові знання для 

створення застосунку, що допоможе дітям опанувати англійську — ось лише кілька 

прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним проєктом. 

4. Стажування в рамках High Level Experts Programme. Програма, що відбудеться навесні 

2022 року, охоплює спеціалізовані семінари з міжнародних відносин, політології, 
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економіки, дискусійні заходи, тренінги з публічних виступів, мовний курс, зустрічи з 

експертами, дипломатами та високопосадовцями з різних галузей. 

5. 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 

має побачити світ до кінця 2023 року. Представник вашої організації також зможе 

пройти стажування в команді партнера до кінця 2022 року.  

6. 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.  

7. 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.  

8. 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.  

9. Міжнародні студентські стипендії в університеті Лойоли в Новому Орлеані.  

Дедлайн: 15.11.2021 

10. Стипендіальна програма Президента Республіки Казахстан «Болашак». Дедлайн: 28 

листопада 2021 року. 

11. 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. 

12. Резиденція в Німеччині Künstlerhaus Dortmund. Для митців, що працюють з візуальним 

мистецтвом. Дедлайн - 31 жовтня. 

13. 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.  
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14. Young European Ambassadors. Кінцевий термін: 25 жовтня 2021 о 23:59 за київським 

часом. Це можливість для молодих лідерів думок, які мріють стати амбасадорами ЄС 

серед однолітків. Щоб у вас це добре виходило, програма передбачає безліч 

можливостей для прокачування лідерства, волонтерства та навичок, які знадобляться на 

роботі. 

Конференції, вебінари, онлайн зустрічі 

1. 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).  

2. Еразмус+ CBHE Virtual Fair. 26 та 27 жовтня 2021 р. Національні Еразмус+ офіси за 

підтримки Європейського виконавчого агентства з питань освіти та культури (ЕАСЕА) 

проведуть Еразмус+ CBHE Virtual Fair. Ярмарка проєктів організована з метою 

представити близько 100 проєктів з розвитку потенціалу у сфері вищої освіти - CBHE з 

усіх регіонів та їх досягнуті найактуальніші результати та успішні практики для різної 

цільової аудиторії з країн членів та партнерів Програми.  

3. Онлайн-ярмарка Study UK: Знайомтесь з університетами Великої Британії! Дата 

проведення: 11 жовтня 2021 року – 12 лютого 2022 року.  

4. Неформальне навчання за темою гендерної рівності - What’s Gender Got to Do with It? 

Дата проведення: 27-28.10.21. Метою цього онлайн -курсу є надання базового розуміння 

сучасних гендерних проблем, а також чіткий зв'язок між гендерною рівністю, освітою 

прав людини та молодіжною роботою. Також тренінг має на меті надати корисні 

інструменти та методи для молодіжних працівників для обговорення гендерних питань 

з молоддю. 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Українська освіта: аксіологія 

європейського вибору» (в межах проєкту Жан Моне «Європейські цінності різноманіття 

та інклюзії для сталого розвитку»). Дата проведення: 21–22 жовтня 2021 року. Мета 

конференції - об’єднати провідних дослідників та науковців для обміну досвідом та 

результатами досліджень із філософії, аксіології, педагогіки. Вона також забезпечує 

провідну міждисциплінарну платформу для дослідників, практиків і викладачів для 

презентації та обговорення останніх нововведень, тенденцій і практичних проблем, що 

виникають у галузях філософії та аксіології. 

6. Курс “Права людини у повсякденному житті”. Участь безкоштовна. Набір відкрито до 

29 жовтня 2021 року. Зустрічі в межах курсу відбуватимуться у період жовтень – 

грудень 2021 року. Координатор курсу: Сергій Буров, Освітній дім прав людини – 

Чернігів. 

7. European Parliament Stimulation. Не уявляєш свого життя без активної життєвої позиції? 

Хочеш поринути у сферу Європейського парламентаризму та прокачати свої лідерські 

навички? Тоді моделювання діяльності Європейського Парламенту, організоване 

Послами європейської молоді в Україні, – це саме те, що тобі потрібно! Дата 

проведення: 29-30 жовтня.  
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