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В  рамках проекту  IncoNet EaP  в період до 31.03.16 року бу-

дуть надаватися гранти науковцям, основною метою 

яких є підготовка пропозицій за конкурсами ГОРИЗОНТ 2020 змі-

цнення співробітництва між державами-членами ЄС та країна-

ми Східного партнерства та сталого наукового, технологічного 

та інноваційного співробітництва в рамках наукових проектів. 

Гранти будуть надаватися науковцям чия спеціалізація відпові-

дає вирішенню соціальних проблем, таких як: зміни клімату, здо-

ров'я, енергетика 

Гранти надаватимуться для проектів триваліс-

тю не більше 12 місяців.  

В проекті можуть брати участь: 

- Організації з досвідом у білатеральному та му-

льтилатеральному співробітництві між країна-

ми/асоційованими членами ЄС та  країнами схі-

дного партнерства (EaP); 

- Університети; 

- Науково-дослідні інститути; 

- Компанії, що займаються науково-дослідними 

розробками, які пов’язані з науковими напрямка-

ми 3-х соціальних викликів, щ вказані вище.  

Загальний бюджет для країн східного партнерс-

тва в оголошеному конкурсі в рамках проекту 

IncoNet становить 144.000 євро. 

На кожну заявку виділяється до 10.000 євро. 

Грант покриває наступні витрати: 

- Витрати на дорогу; 

- Добові; 

- Технічна та логістична підтримка для організації заходів 

(семінарів, кейтерингу); 

- Тимчасовий персонал (наприклад, студенти, молодші наукові 

співробітники для організації заходів, проведення аналізу даних, 

тощо). 

Детальніше на сайті: IncoNet EaP: http://www.inco-eap.net/

en/401.php 

 
 

1. TWINNING ГРАНТИ: КЛАСТЕРИЗАЦІЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ТА ІНСТИТУЦІЙ      

Джерело 
 

Дедлайн: 31.03.16  

http://www.inco-eap.net/en/401.php
http://www.inco-eap.net/en/401.php
http://www.fp6-nip.kiev.ua/index.php/uk/page-5/page-25/twinning/
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Н авчання в американських університетах від одного до 

двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі 

можуть брати участь студенти старших курсів, випу-

скники ВНЗ. 

Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з 

індивідуальною дослідницькою працею. Система цього рівня освіти пе-

редбачає широкий спектр можливостей: здобуття магістерського сту-

пеня (master's program); навчання за суміжною спеціальністю; річне/

півторарічне навчання без отримання диплому з метою поглиблення 

знань з певної наукової дисципліни (non-degree study program); підготов-

ка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate pro-

gram). 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природни-

чі дисципліни. 

*  Український Офіс ім.Фулбрайта не розглядатиме подання на такі на-

прямки, як бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, марке-

тинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина. 

**Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму у США з 

тієї спеціальності, з якої вже отримали диплом в Україні або іншій краї-

ні, або з суміжної до зазначеної в дипломі спеціальності. 

*** Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму зі спеці-

альності, відмінної від зазначеної в дипломі, якщо вони мають фаховий 

досвід роботи за цією спеціальністю (не менше 1-2-х років) або володіють 

базовими  знаннями та навичками з цієї спеціальності, одержаними за-

вдяки проходженню стажувань, тренінгів, сертифікатних та інших 

освітніх програм. 

Вимоги до кандидатів: 

мати українське громадянство та проживати в Україні; 

володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного 

спілкування в англомовному академічному середовищі; 

мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії 

(у серпні 2016 р.); 

повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту 

відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмі-

нів. 

Умови гранту: 

оплата навчання в 

університеті; 

щомісячна стипен-

дія; 

медичне страхування; 

квиток в обидва боки. 

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення: 

Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрай-

та комплект документів, до якого входять: 

анкета; 

обов'язкові додаткові форми; 

три рекомендаційні листи; 

копії всіх документів про вищу освіту, які свідчать про отриману 

кваліфікацію, ступінь чи звання (дипломи з додатками, сертифікати 

тощо)/ або копія залікової книжки для студентів 3-6-х курсів, які ще 

не отримали диплом на момент конкурсу; 

портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків). 

Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL 

iBT (Internet-based Test of English as a Foreign Language) та GRE General 

Test (Graduate Record Examination) у жовтні 2015 року. Фіналісти програ-

ми з юридичних спеціальностей складатимуть лише TOEFL. 

Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує учасникам конкурсу ви-

трати на проїзд та перебування у Києві під час співбесіди; оплачує ком-

п'ютерне тестування для фіналістів програми; надає візову підтримку 

стипендіатам. 

Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців імені 

Фулбрайта (США). Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає ви-

значити американські університети у відповідності до академічних ін-

тересів кандидатів. Програма бере до уваги побажання учасників стосо-

вно вибору місця навчання, але залишає за собою право остаточного ви-

значення конкретного університету у США. 

Координатор програми — Інна Ба-

риш ibarysh@iie.org; student.ukraine@iie.org. 

Асистент програми —  office.ukraine@iie.org.  

 

Джерело 

Дедлайн: 16.05.2015   

 

2. Fulbright Graduate Student Program, США    

http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/gre/
http://www.ets.org/gre/
mailto:ibarysh@iie.org
mailto:student.ukraine@iie.org
mailto:office.ukraine@iie.org
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
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Ф онд Берінгер-Інгельхайм за-

прошує молодих учених взя-

ти участь у програмі тревел-

грантів з метою приєднання до екс-

периментальних проектів. Метою 

поїздки має бути участь в біомедич-

ному проекті приймаючої лабораторії або науковому курсі будь-якої європейській країни (на вибір кандидата).  

Грант видається тільки за умови, що у вченого є фінансування за основним місцем навчання або роботи, тобто офіційна зарплата або 

стипендія. В заявці кандидат повинен обґрунтувати необхідність поїздки і її значення для свого наукового проекту. Грант покриває ви-

трати на проїзд, проживання та навчання. Після поїздки вчений повинен буде представити письмовий звіт про поїздку протягом двох 

місяців.  

Орієнтовна тривалість програми - три місяці.  
 

Вимоги до кандидатів  

Взяти участь в конкурсі можуть аспіранти до 30 років, які пра-

цюють над кандидатською дисертацією, кандидати наук до 32 

років, які працюють над дослідницьким проектом, а також ви-

пускники вузів, які планують навчання в аспірантурі.  

Заявка повинна бути надіслана звичайною поштою за шість 

тижнів до запланованої поїздки.  

Вона повинна бути написана кандидатом особисто англійсь-

мовою і містити наступну інформацію:  

- особисті дані;  

- отримана освіта (копії дипломів, інформацію про дисертації);  

- опис позанаукової діяльності;  

- опис поточного дослідницького проекту;  

- фінансові обставини;  

- інформацію про заплановану діяльність (у дослідницькому про-

екті або курсі);  

- рекомендаційний лист від наукового керівника;  

- лист від керівника приймаючої лабораторії зі згодою курува-

роботу кандидата або лист від організаторів наукового курсу;  

- план витрат;  

- копію диплома.  

  

3. Тревел-гранти для вчених-біомедиків від Boehringer Ingelheim Fonds  

Джерело 

Дедлайн: протягом  

року  

 

http://grantist.com/grant/trevel-granty-dlya-molodyx-uchenyx-biomedikov/
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У ніверситет Кардиффа (Великобританія) пропонує 

10 стипендій для іноземних студентів.  

Успішні кандидати розпочнуть своє навчання 1 жовтня 

2015 року. Тривалість програми – 3 роки. 

Спеціальності: Computer Science & Informatics 

Рівень:  аспірантура. 

Розмір гранту: щорічна стипендія у розмірі £ 13,863, пок-

риття витрат на навчання.  

Крім того, учасники програми мають право на оплачува-

викладання в університеті.  

Грант також розповсюджується на придбання ноутбуку 

та витрати, пов’язані із участю в наукових конференціях. 

Необхідні документи: 

заповнена онлайн-заявка; 

два академічні рекомендаційні листи; 

копії дипломів; 

дослідницький план обсягом 500 слів; 

English language test certificate (IELTS result of at least 6.5, 

with a minimum of 6.5 in writing, and a minimum of 6.0 in 

speaking, listening and reading). 

 

 
4. Аспірантура в галузі комп’ютерних наук, Великобританія       

Джерело 

Дедлайн: 1.05
.20
15 

 

http://unistudy.org.ua/cardiff-university-phd/
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У ряд Республіки Чехія надає стипендії для академічного перебування в чеських наукових установах 

та університетах. Тривалість перебування – від 2 до 10 місяців. Програма розра-

хована на студентів та аспірантів, дослідників та викладачів.  

Розмір гранту: 

для тих, хто ще не отримав ступеня магістра – CZK 9,000 (EUR 325); 

для тих, хто має ступінь магістра – CZK 9,500 (EUR 345). 

Спеціальності: всі спеціальності. 

Рівень: магістратура, аспірантура, проведення досліджень 

Учасники програми також звільняються від сплати за навчання. 

Детально: http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-

year-2015-2016?lang=2   

  
5. Стипендії від чеського уряду  

 Джерело  

Дедлайн: 31.03.2015   

 

Необхідні документи: 

аплікаційна форма; 

CV; 

список публікацій (якщо є); 

довідка про стан здоров’я; 

два рекомендаційні листи від наукового керівника 

або працедавця; 

копія диплома (якщо є); 

оцінки. 

  

6. Точні та природничі науки в Женевському університеті   

Д ля студентів, які бажають отримати ступінь магістра у Швейцарії, доступні стипендії  

  Женевського університету. Одна з вимог до потенційних учасників програми – вони ма-

ють входити до 10% кращих студентів свого потоку. 

Спеціальності: Астрономія, біологія, хімія, біохімія, науки про Землю, комп’ютерні науки, матема-

тика, фармацевтика, фізика. 

Рівень: Магістратура. 

Розмір гранту: від CHF 10’000 до CHF 15’000 за рік. 

Необхідні документи: 

Документи можуть подаватися англійською або 

французькою мовою і мають містити: 

заповнену аплікаційну форму; 

CV; 

оцінки, отримані під час навчання на бакала-

врській програмі; 

есе, в якому мають бути описані наукові інте-

реси апліканта і пояснене бажання апліканта 

навчатися в університеті Женеви на обраній 

програмі; 

два рекомендаційні листи; 

результати тестів GRE, TOEFL або інших мо-

вних тестів. 

Детальніше: http://www.unige.ch/sciences/

InformationsPratiques/Contacts_en.html. 

Джерело
 

 

Дедлайн: 15.03.2015   

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2015-2016?lang=2
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2015-2016?lang=2
http://unistudy.org.ua/governmental-scholarships-czech-republic/
http://www.unige.ch/sciences/InformationsPratiques/Contacts_en.html
http://www.unige.ch/sciences/InformationsPratiques/Contacts_en.html
http://unistudy.org.ua/formal-and-natural-sciences-geneva-university/
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У 
ряд Франції пропонує стипендії для іноземних студен-

тів на навчання за програмами магістратури (тривалістю 9 

місяців) та аспірантури (3 роки). Окремо пропонуються сти-

пендії для фахівців економічної та інженерної галузей для на-

вчання за програмою COPERNIC (12 місяців). 

Спеціальності: всі спеціальності; економічні та інженерні спеці-

альності. 

Рівень: магістратура, аспірантура. 

Розмір гранту: 

– магістратура – 615 євро; 

– аспірантура – 767 євро; 

– магістерська програма COPERNIC – 767 євро. 

Вимоги до кандидатів: 

– бути громадянином України віком до 30 років та постійно 

проживати в Україні; 

– мати диплом про вищу освіту українського навчального за-

кладу (Бакалавр / Спеціаліст / Магістр). 

Критерії надання стипендії: 

високий рівень академічної підготовки кандидата; 

якісний та аргументований навчальний проект з обґрун-

туванням професійної орієнтації; 

володіння французькою та/або англійською мовами залежно 

від навчального проекту; 

розробка індивідуального студентського проекту в рамках 

вже існуючого або новоствореного французько-українського 

проекту співпраці в освітній та/або науковій сфері. 

Процедура та термін подання документів: 

1) Заповнити анкету: 

на стипендію магістра 

нa стипендію на навчання у подвійній аспірантурі на сти-

пендію Copernic 

2) Підготувати наступні документи (французькою чи англійсь-

кою мовами залежно від навчального проекту): 

резюме (1 стр. максимально + публікації, формат doc чи pdf) 

чітко та детально викладений навчальний проект (2 

стр.макс., формат doc чи pdf) 

мотиваційний лист (1 стор. формат doc чи pdf) 

лист від французького навчального закладу, підтверджую-

чий зацікавленість Вашою кандидатурою, чи лист про попе-

реднє зарахування (формат pdf) 

переклад виписки оцінок за останні 4 роки навчання 

(формат doc чи pdf) . 

Кандидати на програму COPERNIC не мають подавати лист 

про зарахування, але мають додати до свого пакету докумен-

2 рекомендаційних листа, написані французькою чи англійсь-

кою мовами (формат pdf). 

Детальніше: http://www.ambafrance-ua.org/Dovgostrokovii-

stipendiiyi  

 
7. Стипендії від уряду Франції  

Джерело 
 

Дедлайн: 15.03.2015   

 

http://www.ambafrance-ua.org/Dovgostrokovii-stipendiiyi
http://www.ambafrance-ua.org/Dovgostrokovii-stipendiiyi
http://unistudy.org.ua/france-governmental-scholarships/
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Є вропейський університет 

Віадріна (м. Франкфурт-на

-Одері) пропонує стипендії 

для українських випускників для учас-

ті у наступних магістерських про-

грамах: 

Європейські студії  

зі спеціальностями право, культу-

рологія, економіка та політологія 

Міжнародне бізнес-

адміністрування (IBA)  

за напрямами фінанси, бухгалтерська 

справа, систематичний контроль та 

оподаткування; фінанси та міжнародна 

економіка; інформаційний і операційний менеджмент; менедж-

мент та маркетинг 

Історія культури Європи 

Культура та історія Центральної та Східної Європи 

Соціокультурні студії 

Мови, комунікація та культури Європи 

Магістр права  

LLM, додаткове післядипломне навчання з німецького права для 

іноземних юристів. 

Мета: дворічна освіта (для LLM - однорічна) за обраною магістерсь-

кою програмою з отриманням диплому Master або Magister 

Вимоги до пошукачів: 

- наявність диплому бакалавра, що відповідає вимогам обраної про-

грами; 

- відмінна успішність під час попереднього навчання; 

- добрі знання німецької мови (на рівні B1/B2); 

- добрі знання англійської мови (на рівні B1/B2); 

- виключно українське громадянство; 

- не дозволяється паралельне навчання в Україні під час навчання в 

Університеті Віадріна. 

Подальша важлива інформація про стипендії Європейського універ-

ситету Віадріна. 

Документи для заяви: 

автобіографія у табелярній формі з фотокарткою, актуальною 

поштовою адресою, електронною адресою та телефоном 

обґрунтування німецькою мовою (опис Ваших планів та намірів 

зв´язку з обраною Вами навчальною програмою, а також Ваші мірку-

вання з приводу майбутнього вибору навчальних курсів та можливо-

го наукового керівника для Вашої магістерської роботи) 

завірена копія та завірений переклад всіх дипломів з додатками 

або залікової книжки (якщо подається залікова книжка, диплом має 

бути пред’явлений до 31 травня 2015 року для програми IBA або до 15 

липня 2015 року для інших програм) 

рекомендація від одного професора / доцента з Вашого універси-

тету з інформацією про Ваші наукові досягнення 

свідоцтво про знання німецької мови (тест onDaF або мовний сер-

тифікат від лектора DAAD) та свідоцтво про знання англійської 

мови відповідно до вимог вибраної Вами навчальної програми. 

Подання заяв:  

Заяви подаються до інформаційного центру DAAD у Києві за адре-

сою: пр. Перемоги 37 (КПІ), корп. 6, 03056 Київ. 

Інформацію та консультації  щодо цієї програми Ви отримаєте за 

адресою info@daad.org.ua, в лекторів DAAD в Україні, чиї адреси мо-

жна знайти на сайті www.daad.org.ua/ukr/daad_ukraine.htm. 

Подальша інформація про програму також на сторінці університету 

Віадріна: www.europa-uni.de. 

 

Джерело  

Дедлайн: 31.03.2015   

 

8. Стипендії Європейського університету Віадріна, Німеччина    

http://www.daad.org.ua/ukr/stip_viadrina-komments.html
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_viadrina-komments.html
http://www.daad.org.ua/files/OnDaF.doc
http://www.daad.org.ua/ukr/daad_ukraine.htm
http://www.europa-uni.de/
http://www.daad.org.ua/ukr/stip_viadrina.html
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Національний технічний університет  України   
“Київський політехнічний інститут” 

      Випуск  № 207  інформаційної системи «Джерело»  

можна знайти на сайті: http://ipd.kpi.ua 

За інформацією звертатися до кімн.  171 (5) -  

головного корпусу  

Тел: 406-80-19, контактна особа – Бульбас Марія. 

E-mail: s.shukayev@kpi.ua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Керівник відділу  
міжнародних проектів      

Шукаєв С.М. 
19.02.15 
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