
  
  

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 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. 

2. Стипендії на навчання – магістратура в Німеччині для усіх спеціальностей. Потрібна 

онлайн-заява на порталі, а також подання рекомендаційного листа до ІЦ DAAD  у Києві 

до 15.11. 

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. Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців. Обмін досвідом та встановлення 

зв´язків з колегами з фаху. Онлайн-заява на порталі до 30.06 та до 15.11. 

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

2022 року, охоплює спеціалізовані семінари з міжнародних відносин, політології, 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/281
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=5&detail_to_show=50026200
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/277
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015456
https://kiew.diplo.de/ua-uk/themen/weitere-themen/hlep-2017/1292708?fbclid=IwAR2a2wU_tlOQOCrVOK-YECE8ol0tHqsOxRPjWefff9yvOdIoDWoUkIfstvI&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=262183172


економіки, дискусійні заходи, тренінги з публічних виступів, мовний курс, зустрічи з 

експертами, дипломатами та високопосадовцями з різних галузей. 

6. Двосторонній обмін науковцями. Покращення міжнародних відносин та двосторонньої 

наукової співпраці між німецькими та іноземними вишами. Потрібна онлайн-заява на 

порталі до 30.06 та до 15.11. 

7. 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.  

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. 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.  

12. Наукові стипендії – короткі стипендії в рамках написання дисертацій. Потрібна онлайн-

заява на порталі, а також подання рекомендаційного листа до ІЦ DAAD  у Києві до 30.06 

та до 15.11. 

13. Річні стипендії для аспірантів. Потрібна онлайн-заява на порталі, а також подання 

рекомендаційного листа до ІЦ DAAD  у Києві до 15.11. 

14. Навчання в аспірантурі у Німеччині. Потрібна Онлайн-заява на порталі, а також подання 

рекомендаційного листа до ІЦ DAAD  у Києві до 15.11. 

15. Мова, історія та культура німецької меншини у Центральній та Східній Європі: 

підвищення кваліфікації та проведення досліджень. Потрібна онлайн-заява на порталі 

до 15.11. 

 

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).  

https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&page=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=1&detail_to_show=50015508
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/250
https://www.science-community.org/uk/node/223772
https://bolashak.gov.kz/ru
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/255
https://worldwidestudies.org/
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=50015434
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57140602
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=4&detail_to_show=57135739
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?detail=57575939&utm_source=daad.de&utm_medium=referral&utm_campaign=StipDB-Shortlink_Studieren-im-Ausland
https://www2.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/21148-stipendiendatenbank/?detail=57575939&utm_source=daad.de&utm_medium=referral&utm_campaign=StipDB-Shortlink_Studieren-im-Ausland
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZAqoMarrvPn0nHKpuI3xDANdJ2_YBjbf6azSd7MREhPBNDg/viewform?fbclid=IwAR1mnnBAV0pZrtspRju-EMEHteUZwtw4FCQ1nO6tvEn6s0uOvio7JxYUibk
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeZAqoMarrvPn0nHKpuI3xDANdJ2_YBjbf6azSd7MREhPBNDg/viewform?fbclid=IwAR1mnnBAV0pZrtspRju-EMEHteUZwtw4FCQ1nO6tvEn6s0uOvio7JxYUibk


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

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

3. Літні курси у Німеччині для іноземних студентів та випускників. Онлайн-заява на 

порталі до 01.12. Поглиблення знань німецької мови (загальна німецька, фахова 

німецька) та країнознавства. 

4. Цифрова навчальна подорож DAAD 2021: світова політика та ЄС як глобальний актор. 

Дати проведення: 25 Жовтень - 12 Листопад 2021. 

5. Гранти House of Europe на персональні проєкти, сесія Q&A. Дата проведення: 2 

листопада 2021 року.  

6. Digital Labs для професіоналів у сфері культури. До 19 листопада House of Europe 

запрошує професіоналів зі сфери культури взяти участь у трьох спеціалізованих Digital 

Labs - онлайн-лабораторіях, що збирають представників сфери культури з усієї України, 

щоб за підтримки досвідченіших колег зрости професійно та дізнатися більше про свою 

галузь.  

7. HERE Annual Conference: Looking back, looking forward: Perspectives on Higher Education 

Reform (on-line). Дата проведення: 18-19 листопада.  

8. Study UK - пропозиція IELTS Coach. Дата проведення: 03.10.2021-03.11.2021. IELTS 

Coach  – це онлайн-сервіс підготовки до тесту IELTS з експертами Британської Ради. 

Він працює з кредитами, які можна використовувати для аналізу особистих потреб, 

навчальних занять з говоріння та писання, групових та приватних занять. Ви отримаєте 

безкоштовне приватне навчання з підготовки до IELTS на суму 58 євро, яке включає на 

33% більше кредитів, ніж звичайний пакет! Після реєстрації на захід Study UK все, що 

потрібно зробити, це у період з 3 жовтня по 3 листопада 2021 року оплатити тест IELTS 

у Британській Раді для будь-яких тестових сесій IELTS, доступних до 31 березня 2022 

року. 

9. Вебінар “ВЕЛИКІ ГРАНТИ ЄС. Грантові програми Європейської комісії”. Дата 

проведення: 3 листопада 2021 року.  

https://www.britishcouncil.org.ua/events/study-uk-meet-uk-universities-online
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stipendien-datenbank-uk/?type=a&origin=17&subjectgroup=0&q=0&status=0&onlydaad=1&language=en&id=0&pg=6&detail_to_show=50035295
https://www.daad-ukraine.org/uk/event/daad-digital-study-trip-2021-world-politics-and-the-eu-as-a-global-actor/
https://www.facebook.com/events/2345835958907668/
https://www.facebook.com/events/200132765575424/
https://supporthere.org/finalconference
https://supporthere.org/finalconference
https://www.britishcouncil.org.ua/events/study-uk-ielts-coach-offer
http://www.chaszmin.com.ua/vebinar/?fbclid=IwAR3wjMP0jf4feQZGuR5juE76vIAhTovN8zZLhHcRdb9eV67HhbOiOeg7m0o

