
Стипендійні програми для викладачів 
 

 

 
 

Стипендія Фонду Стипендій Австрійської 

Республіки для кандидатів наук 



Напрями досліджень: природничі науки, 

 
Fulbright Visiting Scholar Program 



Галузі спеціалізації: гуманітарні, 

суспільні, точні, технічні та 
природничі дисципліни. 



Тривалість – 3-9 місяців. 

Програма не передбачає 
здобуття наукового ступеня. 



Дедлайн – 15 жовтня щорічно. 

соціальні науки, гуманітарні науки. 



Тривалість стипендії – 1-12 місяців. 
 

Види стипендій:

• семестрові стипендії; 

• річні стипендії; 

• стипендії на дослідження. 



Вимоги до претендентів: 

• вік від 40 років; 

• вільне володіння німецькою або англійською 

мовами (мовні курси не оплачуються); 

• кандидати не повинні проводити 

навчання/стажування/дослідження в Австрії 

протягом шести місяців до початку стипендії. 



Дедлайн – 01 березня щороку. 



Програма Лізи Майтнер для 

науковців (Lise Meitner Program 

for scientists from abroad) 

 


Програма підтримки 
висококваліфікованих науковців з 
усього світу. 

 



Стипендія надається терміном 
від 1 до 2 років для  проведення 
наукових досліджень в  наукових 
установах Австрії. 



Тематика досліджень довільна. 

 


Дедлайн подачі заявки - протягом 
року 

Стипендія фінського центру 

міжнародної мобільності (Center for 

International Mobility) 

 
 Стипендії молодим науковцям для навчання або 
стажування у вищих навчальних закладах Фінляндії.



Тривалість програми – від 3 до 12 місяців. 

 
 Спеціальності: гуманітарні науки, соціальні 
науки, ІТ, екологія.


Заявку на здобуття стипендії подає вищий 
навчальний заклад Фінляндії (приймаюча 
установа) від імені кандидата. 



Вимоги: 

- молоді науковці, які проводять 
докторські дослідження; 

- кандидат має налагодити контакт з ВНЗ, в 

якому планує працювати чи навчатися. 



Дедлайн – необмежений, проте заявки 

потрібно подавати щонайменше за 5 місяці 
до початку навчання чи стажування. 



 

 

 

Програма малих грантів 

публічної дипломатії на 2021 рік 

для підтримки проектів у галузі 

освіти від Посольства США в 

Києві 
 

 
Національна стипендійна програма 

від Уряду Словаччини 

 
Тривалість: 1 – 10 міс. (не раніше 1 
лютого 2020 р., не пізніше 31 серпня 
2020 р.) 
 

Стипендія: 580 €, 850 €, 1 000 €/міс.


Термін подачі заявок: 

- до 31 жовтня щорічно для навчання у 
літній семестр 2019-2020 н.р.; 

- до 30 квітня щорічно для навчання 
впродовж 2020-2021 н.р. 

Посольство США виділятиме гранти 

організаціям, що базуються в Україні. 

Проект повинен бути адаптований до 

української аудиторії, а всі проектні 

заходи мають містити американський 

компонент та здійснюватися в Україні. 

Напрями: освітня реформа в 

Україні. 

 

Заявки приймаються постійно з 15 

грудня 2020 року по 15 липня 2021 

року.



 

 

 

 

 
 

КА1.Академічна мобільність 

 

 

 

КА2. Проекти співпраці 

 

 
Жан Моне («Кафедри», «Модулі», 

«Центри досконалості», «Мережі», 

«Проекти») 



 

 КА1.Академічна мобільність 
 

 

 

 

 

 

• МІЖНАРОДНА 

КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ – 

короткострокові програми обміну: 



на навчання (3-12 міс.) та 

на практику (2-12 міс.) для 

бакалаврів, магістрів, 

аспірантів, докторантів; 



 викладання / підвищення 
 кваліфікації / на стажування (від 5 
днів до 2 міс.) для викладачів та 
працівників закладів вищої освіти. 

• СПІЛЬНІ МАГІСТЕРСЬКІ 

ПРОГРАМИ – повний курс 

 навчання / викладання на спільних 

освітніх програмах Erasmus 

Mundus з отриманням повної вищої 

освіти в Європі на рівні магістра. 



Участь у програмі можуть 
брати: 

-студенти - для навчання (1,5-2 

роки); -викладачі - 

викладання 

унікальних інноваційних 

курсів (протягом 3-х міс.). 



 

 КА2. Проекти співпраці 
 

 

 
• РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ 



Національні, регіональні пріоритети і 
бюджет конкурсів визначаються для 
виконання спільних (на рівні інституцій) та 
структурних (на рівні країн/регіонів, систем, 
галузей) проектів: 

- розроблення освітніх програм 
шляхом підготовки інноваційних курсів 
та методик (тільки для спільних проектів – 
Joint Projects); 

- модернізація врядування, управління 
й функціонування вищої освіти; 

- посилення зв’язків між вищою 
освітою та ширшим економічним і 
соціальним середовищем. 
 Тривалість проекту: 24 або 36 міс.

• АЛЬЯНСИ ЗНАНЬ 



ЦІЛІ ПРОЕКТІВ: 

- розробити нові, інноваційні та 

міждисциплінарні підходи 

до викладання і навчання; 

 
- стимулювати підприємництво і 

підприємницькі навички працівників 

закладів вищої освіти та підприємств; 

 
- сприяти обміну, розповсюдженню 

і спільному створенню знань. 


Тривалість проекту: 24 або 36 міс. 



 
Розмір гранту: від 500 000 до

1 000 000 євро. 
Обов'язковим є співфінансування (інші 

витрати що не покриваються грантом). 

Максимальний розмір гранту: 

700 000 євро (2 р.) - 1 000 000 євро 

(3 р.) 



 

 Жан Моне 
 

 

Проекти розраховані 12 місяців, 24 місяці, 3 роки 

 Основні види діяльності за напрямами: 

 

викладання й дослідження 
 

 

 Модулі Жана Моне : 



загальні або вступні курси з 

 Кафедри Жана Моне: 

 
вдосконалення, поглиблення

питань Європейського Союзу, 



спеціалізовані курси про 
події, основні тенденції та стан 
розвитку Європейського Союзу, 


літні школи, інтенсивні 
курси, що супроводжуються 
визнанням здобутих знань. 



Тривалість проекту: 3 роки. 

курсів євроінтеграційної тематики, 
включених до офіційних навчальних 
програм закладу вищої освіти; 
 

п оглиблене вивчення питань,

пов’язаних з Європейським Союзом, 

майбутніми фахівцями в тих галузях, 

на які зростає попит на ринку праці. 



Тривалість проекту: 3 роки. 
 

 

 

. 



 

 Жан Моне 

обмін знаннями 
 

 Мережі Жана Моне  Проекти Жана Моне 



збір та поширення інформації та 

результатів застосування методологій, 
що використовувалися для проведенні 
досліджень та викладання європейських 
студій; 



поглиблення співпраці між різними 
закладами вищої освіти та іншими 
залученими установами з Європи й 
усього світу; 



Протягом тривалості проекту, 
команди проектів Жан Моне можуть 
займатися різноманітними, типовими 
для них видами діяльності, як 
наприклад Інновації. 



Тривалість проекту: 12 міс., 
24 місяці. 

обмін знаннями та досвідом з 
метою взаємозбагачення і поширення 
кращих практик; 



посилення співпраці та створення 
платформи з обміну знань з 
найактуальніших питань євроінтеграційної 
тематики між громадськими діячами 
(publicactors) та Європейською Комісією. 
 Тривалість проекту: 3 роки.



 
 

 

Грантова програма на підтримку 

розвитку громадянського 

суспільства та впровадження реформ 



Пріоритетні напрями: 

- Підвищення позицій організацій 

громадянського суспільства в Україні; 

- Посилення верховенства права 

з акцентом на боротьбі з корупцією; 

- Розробка програм 

громадянської освіти та участі молоді. 



Дедлайн - 1 жовтня щорічно 

Конкурс проектів Фонду сприяння 

демократії 

 
 

Фонд підтримує проекти, які сприяють 
демократичним перетворенням і побудові 
громадянського суспільства в Україні. 


Тематичні цілі: 

-громадська підтримка освітніх ініціатив; 

-вирішення конфліктів, зміцнення довіри 

та миру в суспільстві; 

-права людини, у тому числі права 

меншин, лгбт, інвалідів та жінок; 

-громадянська освіта; 

-розвиток виборчої системи; 

-протидія торгівлі людьми. 



Дедлайн - постійний 



 

 

Гранти від Міністерства закордонних 

справ Естонії 

 


Максимальна сума гранту становить 15 000 
євро. 


Заявник повинен подати свої проектні 
пропозиції 


естонською або англійською мовою до 
Посольства Естонії в Україні. 


Галузі: 

1) освіта; 

2) охорона здоров'я; 

3) мир і стабільність; 

4) розвиток демократії і верховенство закону; 

5) економічний розвиток; 

6) екологічно сприятливий розвиток; 

7) інформування громадськості та глобальна 

освіта. 



Український фонд соціальних 

інвестицій 



Пріоритети діяльності: 

- сприяння реформуванню системи 

соціальних послуг(розробка проектів 

нормативних документів та методичних 

документів спрямованих на регулювання 

діяльності у сфері соціальних послуг 

вразливим групам населення); 

 
- створення інноваційних моделей 

соціальних послуг для вразливих груп 

населення (осіб з обмеженими можливостями, 

дітей-сиріт, безпритульних, осіб похилого 

віку, жертв насилля тощо); 

 
- розвиток потенціалу територіальних 

громад у вирішенні місцевих проблем, 

активізація їх участі у процесі прийняття 

рішень. 

Дедлайн - постійний 

Дедлайн - постійний 



 
 

 

Вишеградська 

стипендіальна програма 



Сфери діяльності: 

- культура; 

- наука і дослідження; 

- молодіжні обміни; 

-транскордонне 

співробітництво; 

-розвиток туризму. 

 
Фонд Чарльза 

Стюарта Мотта 



Сфери діяльності : 

- громадянське суспільство; 

- освіта; 

- навколишнє середовище. 



Дедлайн - постійний 

 



https://www.visegradfund.org/app 
ly/grants/ 

https://www.visegradfund.org/apply/grants/
https://www.visegradfund.org/apply/grants/


  

Горизонт 2020 

 
Пріоритети діяльності: 

- передова наука; 

- індустріальне лідерство; 

- соціальні виклики. 

Додаткові пріоритети: 

1. Поширення передового досвіду 

та розширення участі 

2. Наука з дітьми і для суспільства 

3. Європейський інститут інновацій і 
технологій (EIT) 

4. Програма навчань та досліджень 

Євратом 2014-2018 

 
Дедлайн – постійний 

Гранти від Британської Ради 

 
Пріоритети діяльності: 

- мистецька програма; 

- викладання англійської мови; 

- освіта (взаємодія університетів 

України та Великої Британії); 

- суспільна галузь (підтримка проектів 

та інших громадських ініціатив). 

 
 

Дедлайн - постійний 



  
 

Фонд демократії ООН 

 
Сфера діяльності проектів: 

- права та розширення прав жінок / 

гендерна рівність; 

- громадська активність; 

- верховенство права та права людини; 

- залучення молоді; 

- зміцнення потенціалу громадянського 

суспільства для взаємодії з урядом; 

- ЗМІ та свобода інформації; 

- інструменти для знань. 

 
Бюджет: до 300 000 грн. 

 
Дедлайн- постійний 

Глобальний Фонд для жінок 
 

Пріоритети діяльності: 

- розбудова миру і викорінення 

гендерної нерівності; 

- забезпечення економічної та 

екологічної справедливості; 

- підвищення доступу до освіти; 

- розвиток філантропії на підтримку 
соціальних змін. 

 
Бюджет: від 500 до 20 000 доларів 

 
Дедлайн – постійний 



 

 
 

Програма професійного обміну 

InterActions 

Програма InterActions підтримує обмін 

досвідом та налагодження 

партнерських зв'язків між 

громадськими ініціативами, НУО, 

медіа, соціальним бізнесом і 

аналітичними центрами в Східній 

Європі і Центральній Азії. 

 

Обмін на 1-2 місяця 

 

Коли: вересень-грудень 2020 р. / 

лютий-травень 2021 р. / червень- 

серпень 2021 р. 

 

Мови: англійська, російська 

 

Строк подачі (у 2020 році): 

30.04.2020 р. 

 

 
Програма Hubert H. Humphrey 

 

Опис програми: Програма ім. Гамфрі пропонує 

стажування у США, без отримання ступеню, яке 

включає академічну програму та професійне 

стажування фахівців, які знаходяться на 

середньому етапі професійної кар’єри. Програма 

пропонує можливості для професійного розвитку 

завдяки вивченню вибраних навчальних дисциплін 

в університеті під час академічної програми 

(тривалість – 9 місяців), участі у конференціях, 

спілкуванню у професійних мережах, та набуттю 

практичного досвіду під час обов’язкового 

стажування (тривалість – 3 місяці). 

 

Термін подання заявок на участь у програмі в 

2021-2022 р.: 19 липня 2020 р. 



 
 

 
 

Програма сертифікації 

«Антикорупційні студії» 

 

Освітня програма присвячена 

комплексному вивченню корупції як 

соціально-правового явища та шляхів 

її запобігання. Для проведення лекцій 

запрошені теоретики та практики у 

сфері протидії корупції з України, 

Нідерландів та Німеччини. Програма 

буде корисною для представників 

антикорупційних органів, активістів 

громадського сектору, помічників 

народних депутатів, працівників 

органів влади, журналістів, 

викладачів, юристів приватних 

компаній, а також студентів. 

 

Початок програми: вересень 2020 р. 

 

Мова: українська/англійська. 

 

Дедлайн: 06.09.2020 р. 

 

 
House of Europe 

Європейський Союз запустив програму 

можливостей для українців House of Europe, 

за якою освітяни можуть отримати до 4000 

євро на професійну поїздку до ЄС. 

Подати заявку на грант можна за цим  

 посиланням. 

Ця можливість найкраще підходить для: 

 менеджерів та викладачів навчальних закладів 

на всіх рівнях освіти (дошкільна, середня, 

професійно-технічна, вища, післядипломна); 

 професіоналів, що працюють у сфері 

неформальної освіти; 

 працівників місцевих управлінь та відділів 

освіти. 

На поїздки від 5 до 14 днів передбачені гранти 

до 2000 євро, від 15 до 28 днів – до 4000 євро. 

 

Детальніше про можливість можна дізнатись тут. 

Також дивіться інструкцію, як податись на грант. 

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/16
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/16
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/16
https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2019/10/Application_Guidelines_Mobility_Grants_UKR.docx


 
Конкурс грантів програми НАТО 

«Наука для миру та безпеки» 

Конкурс підтримує міжнародні 

наукові проєкти співпраці за 

напрямками: протидія тероризму, 

енергетична безпека, кібер безпека, 

захист від хімічної зброї, екологічна 

безпека, прогресивні технології у 

безпековому секторі, безпека 

кордонів та портів, знешкодження 

вибухових речовин, гуманітарні та 

соціальні аспекти безпеки. 

Тривалість реалізації проєкту: від 

24 до 36 місяців. 

Бюджет проєкту: 150-350 тис. Євро 

 

 

 
Конкурс секторально-цільових грантів від 

міжнародної організації «Пакт» 

Напрямки проєктів: 
Програма спрямована на підвищення обізнаності та 

рівня участі громадян у громадській діяльності на 

національному, регіональному та місцевому рівнях. 

Тривалість проєкту: максимум 18 місяців з 

01.01.2021 до 30.06.2022 

Бюджет: до 50 000 $ 

Дедлайн: конкурс є відкритим і безтерміновим. 

Пакт розглядатиме заявки на постійній основі. 


