ГРАНТИ, СТИПЕНДІЇ, НАВЧАННЯ ЗА КОРДОНОМ
МІЖНАРОДНИЙ ВИШЕГРАДСЬКИЙ ФОНД
Вишеградська стипендіальна програма
(Visegrad Scholarship Program)
Вишеградська стипендіальна програма створена для надання фінансової підтримки і
спрощення процедури академічних обмінів студентів та молодих науковців з країн як
Вишеградської четвірки, так і прикордонних з ними країн.
Вишеградська стипендіальна програма спрямована на підтримку серед інших:
- українських студентів будь-якої спеціальності, які щонайменше 4 семестри провчилися у
вищому навчальному закладі, розташованому на території України (Scholarship Program for
Ukrainian Students);
- молодих науковців віком до 35 років з Албанії, Білорусі, Боснії та Герцоговини, Хорватії, Грузії,
Македонії, Молдови, Чорногорії, Росії, Сербії та України, які планують навчатись або проводити
дослідження в одному з університетів країн Вишеградської четвірки (In-Coming Scholarship).
Останній термін подачі документів - 31 січня кожного року. Початок стипендіальної
програми - 15 вересня.
Аплікаційні форми подаються і заповнюються в режимі on-line. Доступ до системи
відкритий за місяць до кінцевого терміну подачі заявок.
Гранти на підтримку університетів
(Visegrad University Studies Grant)
Метою надання гранту є розробка відповідних курсів та навчальних програм, що
спрямовані на висвітлення особливих явищ та процесів, які проходять в країнах Вишеградської
четвірки з подальшим внесенням цих курсів та програм у навчальні плани закордонних вищих
навчальних закладів.
Грант надається факультетам, окремим підрозділам університету, які документально
підтвердять наміри внести вищезгадані програми до свого навчального плану з довготерміновою
перспективою.
Навчальні курси або програми повинні бути впроваджені у навчальний процес університету
не пізніше ніж за два роки з моменту одержання гранту.
Останній термін подачі документів - 15 лютого кожного року.
Аплікаційні форми подаються і заповнюються в режимі on-line. Доступ до системи
відкритий за місяць до кінцевого терміну подачі заявок.
Докладнішу інформацію можна знайти на офіційному сайті Міжнародного фонду
Вишеградських країн (http://www.vi segradfund. org)
ПРОГРАМИ ФУЛБРАЙТА В УКРАЇНІ
Fulbright Scholar Program
Програма передбачає проведення ДОСЛІДЖЄННЯ або читання лекцій в університетах США на
період від шести до дев'яти місяців.
Junior Fulbright Program
Програма пропонує можливість проведення дослідження або підвищення кваліфікації
молодим викладачам ВНЗ та дослідникам, фахівцям з бібліотекознавства та працівникам в галузі
культури віком до 39, які вільно володіють англійською та мають дворічний досвід роботи у
відповідних інституціях.
Fulbright-Kennan

У конкурсі можуть взяти участь дослідники та викладачі з академічних інститутів, ВНЗ і
наукових центрів, які активно займаються дослідницькою роботою у галузі гуманітарних та
суспільних наук.
Fulbright Graduate Student Program Випускники ВНЗ можуть взяти участь
у конкурсі для здобуття магістерського ступеня або стажування в університетах США, починаючи
з 1 вересня кожного року.
Отримати докладнішу інформацію можна на сайті: http://www.fulbright.org.ua

СТИПЕНДІЇ DAAD
Наукові стажування для викладачів ВНЗ та науковців
Іноземні науковці, які працюють у ВНЗ та науково-дослідних інститутах, мають
можливість провести дослідження в одному з державних або державно визнаних німецьких ВНЗ
або позауніверситетських науково-дослідних установ.
Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців
Стипендії пропонують можливість іноземним молодим науковцям провести дослідження
або підвищити кваліфікацію у одному з німецьких ВНЗ або науково-дослідних інститутів.
Стипендії на навчання для випускників ВНЗ
Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам ВНЗ навчатися у німецькому
ВНЗ на післядипломному курсі або у магістратурі (Aufbaustudium або Masterprogramm) та
отримати ступінь "Diplom" або "Master".
Стипендії DAAD/OSI
Німецька служба академічних обмінів (DAAD), Бонн, та Інститут відкритого суспільства
(OSI), Будапешт, проводять спільну стипендійну програму для випускників та молодих викладачів
ВНЗ з України в галузі гуманітарних та суспільних наук з метою навчання або проведення
досліджень та захисту дисертації у німецьких ВНЗ.
Стипендії для написання дипломних робіт для студентів-германістів
Стипендії пропонують можливість студентам германістики, німецької філології та
перекладознавства перебування в Німеччині в рамках короткострокової стипендії для підготовки
дипломної роботи, захист якої буде проходити у ВНЗ на Батьківщині.
ERP-стипендії на навчання для випускників в галузі економіки
Стипендії пропонують можливість іноземним випускникам в галузі економіки навчатися
на післядипломній магістерській програмі у німецьких університетах та отримати в Німеччині
диплом магістра.
Програма Європейського університету Віадріна
Європейський університет Віадріна (м. Франкфурт-на-Одері) пропонує стипендії для
українських студентів зі спеціальностями право, культурознавчі науки та економіка для участі у
наступних навчальних програмах: Європейські студії, міжнародне бізнес-адміністрування, історія
культури Європи, культура та історія Центральної та Східної Європи, соціокультурні студії,
міжнародні комунікації, магістр права.
Семестрові стипендії для студентів-германістів

Стипендії пропонують можливість іноземним студентам зі спеціальностями германістика,
німецька філологія та перекладознавство навчатися протягом одного семестру у державно
визнаному німецькому ВНЗ.
Літні курси у німецьких ВНЗ для іноземних студентів (після першого курсу)
Стипендії на літні курси пропонуються для відвідання мовних, країнознавчих курсів, а
також фахових курсів німецької мови, які пропонуються німецькими ВНЗ.
Групові поїздки для студентів до Німеччини "Studienreisen"
Стипендія на подорож до Німеччини групи студентів 2-5 курсу з одного факультету
українського ВНЗ, під керівництвом викладачів ВНЗ, з метою відвідання декількох університетів
та міст Німеччини.
Групові поїздки для студентів до Німеччини "Studienpraktika"
Стипендія на подорож до Німеччини групи студентів 2-5 курсу, з одного факультету
українського ВНЗ, під керівництвом викладачів ВНЗ, з метою проходження практики у одному
ВНЗ Німеччини. Заяву на стипендію подає німецький ВНЗ.
Більш детальна інформація, в т. щодо
http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm
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ПРОГРАМА IREX
Програма обміну для студентів (UGRAD)
Програма обміну для студентів ВНЗ надає можливість студентам першого, другого та
третього курсів навчатися протягом одного академічного року в університетах або дворічних чи
чотирирічних коледжах США.
Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (MUSKIE)
Програма MUSKIE надає можливості навчання в університетах США для отримання
ступеня магістра.
Програма стипендій ім. Едмунда С. Маскі (Muskie) є програмою Бюро у справах освіти та
культури Державного департаменту США та адмініструється Радою міжнародних наукових
досліджень та обмінів (IREX). Програма ім. Мшкіе надає можливості навчання в університетах
США для отримання ступеню магістра громадянам Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії,
Казахстану, Киргизстану, Молдови, Росії, Таджикистану, Туркменістану, України та Узбекистану.
Подробиці на сайті http://irex.ua/ua
ПРОГРАМИ МЕРЕЖЕВИХ СТИПЕНДІЙ МФВ
Студентська програма обміну
Однорічна програма для студентів другого курсу, що навчаються в університетах
Центральної та Східної Європи й колишнього Радянського Союзу. Метою програми є сприяння
міжнародному діалогу між студентами навчальних закладів різних країн. Стипендії на навчання
можливо одержати серед інших за такими дисциплінами: американські студії, міжнародні
відносини, політологія, економічна теорія.
Учасники програми вчаться в одному з американських університетів впродовж одного
року.
Центральноєвропейський університет

Центральноєвропейський університет — визнаний у світі заклад післядипломної освіти у
галузі суспільних наук. Його метою є сприяння розвитку відкритого суспільства в Центральній та
Східній Європі та країнах колишнього Радянського Союзу через впровадження системи освіти,
заснованої на творчості, критичному підході до аналізу ідей та порівнянні. Навчальні заклади ЦЄУ
знаходяться в Будапешті (Угорщина) та Варшаві (Польща).
ЦЄУ пропонує магістерські програми в т.ч. таких галузях: екологія, економіка, міжнародне
комерційне право, міжнародні відносини та європейські студії, південно-східноєвропейські студії,
політологія, порівняльне конституційне право, права людини, соціологія.
ЦЄУ пропонує програми для аспірантів, які здійснюють наукові дослідження в інших
освітніх закладах, але бажають скористатися можливостями, які надають ресурси ЦЄУ,
інноваційні програми та викладачі міжнародного рівня для написання дисертацій. Одно- або
двосеместрове перебування таких аспірантів у ЦЄУ спонсорує відповідний факультет
університету чи певна програма.
Кембриджський університет
Однорічна магістерська програма у всесвітньо відомому університеті. Надаються стипендії
на навчання у широкому діапазоні спеціальностей, серед яких: європейські студії, екологія,
кримінологія, англійська та прикладна лінгвістика, менеджмент, міжнародні відносини,
мовознавство.
Учасники конкурсу повинні мати диплом про вищу освіту, бути громадянами України,
мати високі академічні показники та вільно володіти англійською мовою.
Оксфордський університет
Дев'ятимісячна стипендія на навчання в Оксфордському університеті призначена для
молодих науковців, які бажають збагатити досвідом, здобутим під час навчання у Великій
Британії, вищу освіту на батьківщині та які демонструють не тільки високі академічні показники,
але й потенціал для того, щоб стати лідерами та впливати на формування громадської думки в
своїй країні. Підтримується здійснення досліджень у галузі гуманітарних та суспільних наук,
екології та охорони здоров' я. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня в
Оксфордському університеті. Учасники конкурсу повинні мати високі академічні показники,
представити чітке обґрунтування мети свого дослідження та вільно володіти англійською мовою.
Единбурзький університет
Мета програми — надати повну фінансову підтримку найкращим кандидатам на навчання
у Великій Британії в галузі гуманітарних та соціальних дисциплін. Учасники конкурсу повинні
бути віком до 35 років, мати українське громадянство та постійно проживати в Україні, навчатися
в очній чи заочній аспірантурі або принаймні планувати вступити до аспірантури. Підтримка
надається тільки на проведення наукових досліджень у Великій Британії; здобуття наукового чи
кваліфікаційного ступеня не фінансується. Пропонуються стипендії на навчання в таких галузях:
економіка, політика, право, психологія, соціологія, соціальна політика, соціальна робота, суспільна
історія, східноазійські студії, філософія, шотландські студії. Кандидати на отримання стипендій
повинні мати високі академічні показники та вільно володіти англійською мовою.
Літня програма візитів у коледжі Кембриджського університету
Короткочасний (один з літніх місяців) академічний візит до одного з коледжів
Кембриджського університету. Мета програми — дати можливість науковцям продовжити у
Кембриджі дослідження, розпочате на батьківщині, встановити академічні та наукові зв' язки та
ініціювати співпрацю з відповідним факультетом, яка може стати початком

подальшого наукового співробітництва. Кембриджський університет запрошує досвідчених
науковців та вчених, які мають широкий спектр наукових контактів, здатних використати
отримані в Кембриджі знання для впровадження нових навчальних планів у систему вищої освіти
в Україні.
Програма візитів у коледжі Оксфордського університету
Короткочасний академічний візит. До участі в конкурсі запрошуються викладачі
університетів або співробітники науково-дослідних інститутів, які бажають попрацювати у
бібліотеках Оксфорда або отримати консультації у фахівців Оксфордського університету з
предмету свого дослідження.
Літній університет ЦЄУ
Літній університет — академічна програма для викладачів університетів, адміністраторів
та спеціалістів. Вона пропонує серію інтенсивних дво-, три- та чотиритижневих курсів із
суспільних та гуманітарних наук з метою пропагування та підтримки академічної співпраці між
регіонами та розвитку навчальних програм, збираючи на своїх лекціях, семінарах та лабораторних
заняттях молодих викладачів.
Ресурсний Центр ЦЄУ з навчальних планів
Програма Центральноєвропейського Університету для викладання суспільствознавчих
наук в Центральній та Східній Європі. Викладачі університетів розробляють та викладають ті
дисципліни, які є в ЦЄУ. Візити зосереджені на розвитку нових навчальних планів. Кожен семінар
пропонує однотижневий курс з перегляду навчальних планів, роботи в бібліотеці та зустрічей з
професорами та студентами ЦЄУ. Ресурсний Центр також надає можливість відвідати заняття в
ЦЄУ з відповідної дисципліни.
Конкурс розробок нових навчальних програм
Програма, що адмініструється Центром ресурсного розвитку навчальних програм при
ЦЄУ, має на меті сприяння започаткуванню нових навчальних курсів, які є інноваційними з точки
зору їхнього наповнення, методології та підходів до викладання. Програма також призначена для
поширення нових навчальних програм в регіоні, до якого входять Центральна і Східна Європа,
країни колишнього Радянського Союзу та Монголія, вона пропонує ідеологію та засоби
міждисциплінарного міжнародного співробітництва науковців регіону.
Інформація щодо участі в Програмах мережевих стипендій
http://www.irf.kiev.ua/old-site/ukr/programs/edu/int/localframe.html
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ОСВІТНІ ПРОГРАМИ ЄС
Програма Темпус
Програма Темпус - (Транс'європейська програма мобільності для навчання в
університетах) - це програма зовнішньої допомоги Європейського Союзу. Її мета -сприяти
модернізації системи вищої освіти у країнах-партнерах (країнах-сусідах) ЄС через активізацію
співробітництва між вищими навчальними закладами ЄС та країн-партнерів. Програма Темпус
надає фінансування з метою заохочення взаємодії та збалансованого співробітництва між вищими
навчальним закладами у країнах-партнерах та в Європейському Союзі. Програма щорічна
раундова, тобто надання грантів здійснюється на основі багаторівневої оцінки поданих у
встановленому форматі заявок.

Програма Tempus є найбільш тривалою, її перший етап розпочався в 1990 році: Tempus I 1990-1994; Tempus II - 1994-1998; Tempus II mis - 1998-2000; Tempus III - 20002006. У 2008 року
розпочато новий етап програми - Tempus IV.
Умови участі в програмі оголошуються щорічно за певний період до початку конкурсу.
Третій конкурс програми Темпус IV попередньо очікується за наступним графіком:
- спільні проекти: оголошення конкурсу - в листопаді 2009 р., термін подання заявок лютий-березень 2010 р;
- структурні заходи: оголошення конкурсу - в листопаді 2009 р., термін подання заявок лютий-березень 2010 р.
Еразмус Мундус
Еразмус Мундус - освітня програма ЄС, націлена на активізацію міжнародного
співробітництва та підвищення мобільності серед студентів, викладачів, науковців європейських
університетів та вищих навчальних закладів третіх країнах на усіх континентах. Вона спрямована
на посилення такої співпраці та міжнародних зв'язків у сфері вищої освіти через підтримку
високоякісних європейських магістерських курсів, забезпечуючи студентів і науковців з усього
світу можливістю отримати ступінь магістра у європейському університеті, а також через
заохочення поїздок європейських студентів і науковців до інших країн.
Програма імені Жана Моне
Програма імені Жана Моне - ініціатива Європейської Комісії, започаткована у 1990 році з
метою пропагування європейської ідеї (ідеї Об' єднаної Європи) та поширення європейських
студій в Європі та на інших континентах.
Програми має три основні напрями:
- поширення знань про євроінтеграційні процеси, підвищення рівня поінформованості
суспільства через заохочення університетів, кафедр, викладачів до викладання дисциплін з
європейської інтеграції та проведення досліджень;
- активізація науково-теоретичних дискусій та громадських обговорень актуальних тем і
проблем, осмислення сучасних феноменів європейської інтеграції, інтерпретація її минулого та
пошук майбутнього шляхом організації науково-практичних конференцій, публічних дискусій
і дебатів;
- підтримка навчальних та науково-дослідних закладів, асоціацій, мереж, що спеціалізуються на
європейських студіях.
Програма імені Жана Моне адресована, у першу чергу, університетам, але також
асоціаціям та об' єднанням науковців і викладачів, що спеціалізуються на проблемах європейської
інтеграції, іншим державним або приватним установам, що надають освітні та тренінгові послуги
у сфері європейської інтеграції на місцевому та регіональному рівнях.
До участі запрошуються як представники держав-членів ЄС, так і представники країнпартнерів; умови участі для перших і других однакові.
Детальніше на сайті: http://www.tempus.org.ua/

