
  
  

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. DAAD: стипендії на навчання на магістратурі у Німеччині. 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. Кінцевий термін: 15 листопада 2021 о 23:59 за київським часом 

2. ATLAS: Стипендії для кандидатів наук на проведення досліджень у Франції. Це 

можливість пройти стажування у сфері суспільних та гуманітарних наук у Франції. У 

вас буде стипендія на два-три місяці, протягом яких ви зможете проводити польові 

дослідження, працювати у бібліотеках та архівах. Кінцевий термін: 10 грудня 2021 о 

18:00 за київським часом 

3. 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. 

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

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

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

експертами, дипломатами та високопосадовцями з різних галузей. Заявки у письмовій 

формі надсилайте у паперовому вигляді до 30.11.2021 р.  до відділу політики Посольства 

Німеччини у Києві за адресою: вул. Б. Хмельницького 25, 01901 м. Київ). 

5. 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. 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/255
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/261
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
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


6. Навчайтеся онлайн з університетом Великої Британії безкоштовно. Понад 300 курсів від 

британських університетів світового рівня. Безкоштовні «цифрові оновлення» для учнів 

у 143 країнах. Можливість отримати сертифікат по закінченню навчання.  

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

листопада 2021 року. 

8. 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.  

9. 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. 

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

рекомендаційного листа до ІЦ DAAD  у Києві до 15.11. 

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

рекомендаційного листа до ІЦ DAAD  у Києві до 15.11. 

12. 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).  

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. Digital Labs: викладачі точних та природничих наук. Кінцевий термін: 16 листопада 2021 

о 15:00 за київським часом. Ця онлайн-лабораторія допоможе вирішити виклики, 

пов'язані з викладанням точних наук та використанням IT-технологій у навчальному 

процесі. 

5. Digital Labs: викладачі соціально-гуманітарних наук зі Східної України. Ця онлайн-

лабораторія допоможе вирішити виклики у викладанні соціально-гуманітарних наук та 

посередництва у конфлікті. Кінцевий термін: 16 листопада 2021 о 15:00 за київським 

часом 

https://www.futurelearn.com/study-uk?utm_campaign=study_uk_2021&utm_source=facebook&utm_medium=britishcouncil_ua&fbclid=IwAR3scl1Aby4EpmfGNshr8XX4bGC4qLn_3abvfyy8WUaU4aWaXg1TyD2vjAM
https://bolashak.gov.kz/ru
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
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://houseofeurope.org.ua/opportunity/288
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/287


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

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

7. Всеукраїнському онлайн-ідеятон "Активних Громадян" наближається! Фокус ідеятону 

– помітність соціальних ідей, робота з новими медіа, сторітелінг та інноваційність, про 

яку хочеться розповідати. Протягом заходу команди пройдуть навчання, здобудуть 

корисні контакти, зможуть розробити свою ініціативу та позмагаються за фінансову 

підтримку на її реалізацію у розмірі до 40 000 грн! Реєструйтеся для участі до 21 

листопада. 

8. Досвід роботи Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій та закладів (IFLA) й 

Німецької бібліотечної асоціації. Goethe-Institut в Україні та ВГО Українська 

бібліотечна асоціація запрошують на   доповідь  «Бібліотеки майбутнього – без 

політичного лобіювання не обійтись! », який відбудеться 17 листопада 2021 року 

онлайн. 

https://supporthere.org/finalconference
https://supporthere.org/finalconference
https://www.britishcouncil.org.ua/active-citizens/ideathon-2021?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=ceees-all-all-we-ua&fbclid=IwAR0r_pPoLb3rKvVHioLU3PX5BVSZGxdSaEpOFUwGYqFOfclS_iG4uDiMKak
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ver.cfm?forceDesktop=1&event_id=22478286
https://www.goethe.de/ins/ua/uk/ver.cfm?forceDesktop=1&event_id=22478286

