
Щорічні програми для 

викладачів



Гранти та стипендії від фонду 

імені Фріца Тіссена

Фонд імені Фріца Тіссена є одним з

перших великих приватних фондів

Німеччини, діяльність якого

спрямована на підтримку молодих

науковців з різних країн світу (у

формі стипендій) для проведення

досліджень у вищих навчальних

закладах і державних дослідницьких

установах Німеччини разом з

німецькими науковцями.

Галузі досліджень: економіка,

політологія, право, соціологія,

природничі науки та ін.

Країна: Німеччина

Дедлайн: щорічно 

Деталі: https://www.fritz-thyssen-

stiftung.de/?id=61

Стипендії на навчання та 

дослідження від фонду                   

ім. Гумбольдта

Фонд пропонує стипендійні

програми для:

• молодих вчених;

• досвідчених вчених;

• вчених вищого рівня, визнаних у

світі.

Країна: Німеччина

Дедлайн: щорічно

Деталі: https://www.humboldt-

foundation.de/web/programmes.html

https://www.fritz-thyssen-stiftung.de/?id=61
https://www.humboldt-foundation.de/web/programmes.html


Магістерські стипендії у Британії для 

викладачів англійської мови

На стипендію можуть подавати заявки

викладачі англійської мови, які

мешкають поза межами Сполученого

Королівства. Стипендії Освітнього

фонду А. С. Горнбі надаються щорічно

магістрам викладання англійської мови

(ELT) в університеті Уорвіка. Стипендії

покривають усі витрати в Британії

і включають щомісячну виплату на

житло та витрати на проживання,

вартість навчання, зворотні авіаквитки,

візу та вартість мовного екзамену.

Країна: Великабританія

Дедлайн: листопад 

(щорічно)

Деталі:

http://www.britishcouncil.org.ua/teach/hor

nby-scholarship

Стипендії від міжнародного фонду 

Мацумае (Японія)

Міжнародний фонд Мацумае (Японія)

щорічно виділяє 20 стипендій для іноземних

молодих вчених (наявність ступеня

кандидата наук або відповідна академічна

кваліфікація, яка буде визнана міжнародним

фондом Мацумае) з метою проведення ними

досліджень в японських державних та/або

приватних університетах, наукових центрах

або компаніях.

Тривалість стажування: 3–6 місяців.

Пріоритетні галузі для досліджень:

природничі науки, медицина.

Країна: Японія

Дедлайн: до кінця червня (щорічно)

Деталі: http://www.mif-

japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

http://www.britishcouncil.org.ua/teach/hornby-scholarship
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en


Програма академічних обмінів 

імені Фулбрайта

Конкурс на отримання

фулбрайтівських стипендій для

викладання та проведення

досліджень в університетах США.

Країна: США

Дедлайн: залежно від програми 

(щорічно)

Деталі: http://www.fulbright.org.ua/

Стипендійні програми Німецької служби 

академічних обмінів (DAAD)

Однією з найпопулярніших стипендійних

програм є DAAD. Німецька служба

академічних обмінів − організація, що

володіє багаторічним успішним досвідом

підтримки молодих учених-іноземців на

різних етапах їхньої академічної кар’єри.

Служба пропонує велику кількість

стипендій. DAAD фінансує і німецькомовні, і

англомовні навчальні програми.

Країна: Німеччина

Дедлайн: залежно від програми (щорічно)

Детальніше: https://www.daad-ukraine.org/uk/

http://www.fulbright.org.ua/
https://www.daad.de/de/
https://www.daad-ukraine.org/uk/

