
  
  

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. 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. 

2. Стипендія угорської діаспори. Стипендіальна програма доступна лише за межами 

Закарпатської області! Для членів угорської діаспори, які проживають в Україні. 

Кінцевий термін: 31 січня 2022 року.  

3. Active Citizens Camp online: студентське лідерство. Active Citizens Camp об’єднує 

проактивних студентів з усієї України. Долучайтеся, щоб зустріти молодих лідерів та 

навчитеся згуртовувати людей навколо корисних проєктів. Кінцевий термін: 24 

листопада 2021 о 15:00 за київським часом 

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. Глобальна програма обміну студентами 2022-23 (Global UGRAD) для бакалавриату за 

напрямками STEM та підприємництва (UUAESE). Кінцевий термін: 6 січня 2022 року.  

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/261
https://diasporascholarship.hu/apply/
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/295
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://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/academic-exchanges/global-ugrad/
https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/academic-exchanges/global-ugrad/


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. Бібліотека безкоштовних онлайн-курсів від Гарвардського університету. Безкоштовні 

онлайн-курси для студентів зі всього світу.  

9. 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.  

10. Програма стипендіатів Моріса Р. Грінберга. Це чотиримісячна програма проживання на 

повний робочий день, яка базується на Єльському інституті глобальних справ Джексона. 

Програма діє щорічно з середини серпня до середини грудня. Кінцевий термін: 8 грудня 

2021 року.  

11. Програма для лідерів спільнот. Це динамічна глобальна мережа новаторів, які працюють 

із громадами для вирішення важливих проблем 21-го століття. Кінцевий термін: 14 січня 

2022 року.  

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. Ця онлайн-лабораторія допоможе 

вирішити виклики, пов'язані з викладанням точних наук та використанням IT-

технологій у навчальному процесі. Кінцевий термін: 30 листопада 2021 о 15:00 за 

київським часом. 

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: 30 листопада 2021 о 15:00 за київським 

часом. 

6. Стипендії на наукові візити до Австрії. Це можливість поїхати до Австрії, щоб протягом 

декількох місяців працювати над дослідженням для своєї дипломної роботи під 

наглядом викладача місцевого вишу. Програма забезпечить щомісячну стипендію та 

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://online-learning.harvard.edu/catalog?keywords=&free%5b1%5d=1&max_price=&start_date_range%5bm
https://worldwidestudies.org/
https://worldfellows.yale.edu/the-program/application/
https://www.irex.org/program/community-engagement-exch
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
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/299?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=263436539


витрати на подорож для науковців, що досліджують медицину, сільське господарство, 

природничі, технічні, гуманітарні та соціальні науки, мистецтво. Кінцевий термін: 02 

березня 2022 о 00:59 за київським часом. 

7. Міжнародна онлайн виставка «Навчання закордоном». Дати проведення: 18-23 

листопада 2021 року.  

8. SAT Boot Camp. Це інтенсивна віртуальна програма для майбутніх абітурієнтів на 

бакалаврські програми в США, і вона буде дуже корисною для студентів, зацікавлених 

у навчанні в США. Дата проведення: 29. 11. 2021.  

9. Менторська платформа Mentorplacе. Працюєш над проєктом, опановуєш нову професію 

чи хочеш зрозуміти як розвивати  кар’єру в обраній галузі? Всеукраїнська платформа 

Mentorplace – місце твоєї зустрічі з найкращими фахівцями і фахівчинями українських 

компаній. Кінцевий термін: 24 листопада 2021 року.  

https://online.edu-abroad.com.ua/onlinefair/?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=263436539#CZ
https://www.facebook.com/events/302886338147555/
https://mentorplace.in.ua/#progs

