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Стипендії від уряду 

Литовської Республіки 

 
Уряд Литовської Республіки виділив громадянам України на 2015-2016 навчальний рік 

40 стипендій на навчання за магістерськими програмами до вищих навчальних закладів 

Литовської Республіки. 

Перевагу буде надано студентам вищих навчальних закладів України з Луганської та 

Донецької областей. 

 Стипендія включає в себе: 

- плату за навчання; 

- щомісячну допомогу 380 EURO. 

Необхідні документі: 

- копія паспорта; 

- копія диплому бакалавра та додаток до нього; 

- мотиваційний лист; 

- рекомендаційний лист; 

- лист про зарахування від вищого учбового закладу Литовської Республіки. 

Документи для участі у конкурсі на отримання таких стипендій необхідно подавати до 

Міністерства освіти і науки Литовської Республіки. 

Дедлайн: 15 липня 2015 р.   



 

 

Стипендії Університету 

Королеви Марії 

 

 

 

Університет Королеви Марії в Лондоні (Queen Mary University of London) надає 

студентам стипендії для часткового покриття плати за навчання на бакалавріаті, 

магістратурі або аспірантурі. Розмір гранту складає від £2 500 до £5 000. 

Стипендії розповсюджуються на спеціальності, запропоновані наступними 

факультетами: 

Факультет біологічних і хімічних наук 

Факультет електронної техніки та комп'ютерних наук 

Факультет інженерії та матеріалознавства  

(* за винятком магістерської програми Стоматологічні матеріали (J5S9)) 

Факультет фізики і астрономії 

 

Дедлайн: 31 липня 2015 р. 
 



 

 

Літня школа в Іспанії 
  

 

Факультет економіки та бізнесу університету Барселони запрошує магістрів та аспірантів 

взяти участь у міжнародній літній школі 6-10 липня 2015 року та пройти один із 

запропонованих курсів: 

- економічна оцінка транспортних проектів: аналіз витрат і прибутків; 

- міста і стійкий транспорт. 

 

Викладачі – відомі вченні з США та Європи. У рамках школи будуть запропоновані кава-

брейки, вітальна вечеря, прощальна коктейль-вечірка, ваучер «Туристичний автобус», а 

також будь-які матеріали, необхідні для курсу. 

Для участі потрібно заповнити аплікаційну форму онлайн. 

Студентам надається стипендії у вигляді знижки на курс. 

Дедлайн: 19 червня 2015 р. 



 

 

Стипендії на навчання в магістратурі в 

одному із Університеті АУФ 

 
Агенція Франкомовних університетів пропонує стипендії для 

студентів четвертого або п'ятого курсів на навчання в 

магістратурі в одному із університету, який є членом Agence 

Universitaire de la Francophonie, з будь якої дисципліни. 
 

  niveau Master 1 (maîtrise ou équivalent); 

  niveau Master 2 (DEA, DESS ou diplôme équivalent). 
  

Мова навчання – французька. 
 

Стипендія надається від одного до двох академічних семестрів або протягом 

максимального періоду 10 місяців. 

 

 Стипендія складається з: 

 

- плати за навчання; 

- плати за проїзд; 

- щомісячної допомоги, яка визначається на основі рівня життя приймаючого регіону; 

- медичної страховки. 

 

Необхідні документи: 

 

- СV; 

- мотиваційний лист; 

- копія диплома та додаток до нього; 

- довідка з місця навчання; 

- рекомендаційний лист; 

- довідка про зарахування від приймаючого університету; 

- сертифікат із знання французької мови. 

 

Усі необхідні документи повинні бути французькою мовою. 

   
 

Дедлайн: 18 липня 2015 р. 
 



 

 

Міжнародні гранти на наукову 

діяльність в Туреччині 

 

Науково-технологічна дослідницька рада Туреччини (ТЮБІТАК) надає гранти   

міжнародним вченим/дослідникам, які хотіли би провести семінари/конференції/лекції 

або проводити заходи з дослідження та розробки в Туреччині в галузі природничих наук, 

інженерних та технічних наук, медичних наук, сільськогосподарських наук, соціальних і 

гуманітарних наук. Програма спрямована на сприяння науково-технологічному 

співробітництву Туреччини з іншими країнами світу. 

 

В рамках цієї програми існують три типи мобільності: 

- короткостроковий візит вчених/дослідників (до 1 місяця); 

- візит вчених/дослідників на тривалий термін (до 12 місяців); 

- творча відпустка вчених/дослідників (від 3 місяців до 12 місяців). 

 

 Вимоги до кандидатів: 

- мати вчений ступінь кандидата або  принаймні п'ять років досвіду досліджень; 

- бути запрошені приймаючої організацією в Туреччині, якою можуть бути університети, 

науково-дослідні інститути, промислові підприємства з відділом дослідження та 

розробки. 

 

Грант покриває: 

- щомісячну допомогу у розмірі до 3.000 доларів;  

- проїзд;  

- медичну страховку. 

  

Заявки приймаються на постійній основі.  



 

 

Гранти на поїздки молодих вчених в 

області біомедичних досліджень 
  

The Boehringer Ingelheim Fonds пропонує гранти для 

короткострокових поїздок до 3 місяців в області 

біомедичних досліджень. 

 

Грант покриває: 

 

                            - вартість навчання; 

- витрати на проїзд; 

- проживання. 

Вимоги до кандидатів: 

- аспіранти та студенти-медики не старше 30 років; 

- доктори наук не старше 32 років; 

Необхідні документи: 

- короткий зміст поточного науково-дослідного проекту (MSc, PhD, MD або 

докторського  проекту); 

- мотиваційний лист; 

- список  публікацій (якщо є); 

- дипломи та додатки до них; 

- довідка з місця навчання або роботи; 

- лист про прийняття від лабораторії, із зазначенням, що інститут покриє витрати, 

пов'язані з дослідженням та деталі плати за навчання, інші витрати; 

- рекомендаційний лист від керівника вашого поточного дослідницького проекту. 

  

Заявки можуть бути подані в будь-який час. Для забезпечення достатнього часу для  

відбору, заявки повинні бути надіслані до фонду за 6 тижнів до запланованої дати 

від'їзду. 
 

 

 



 

 

Короткострокові стажування у Франції 

для молодих українських науковців 
  

Посольство Франції в Україні 

пропонує короткострокові стажування  

(1-2 місяці) у Франції для молодих 

українських науковців. 

 

Період стажування: з 1 жовтня по 31 

грудня. 

 

Стипендії складають 767–1060 євро на 

місяць. Витрати на транспорт не 

покриваються за рахунок стипендії. 

Цей вид стипендій пропонується для 

молодих українських науковців 

(аспірантів, докторантів, науковців) 

віком до 35 років, робота яких 

потребує дослідження та/чи тісної 

співпраці з французькою лабораторією 

(1-2 місяці). 

 

 

 Необхідні документи: 

 

- заповнити французькою чи англійською мовою форму онлайн реєстрації; 

- формуляр з описом наукового проекту французькою чи англійською мовою; 

- резюме кандидата; 

- лист підтримки від українського закладу, написаний французькою чи англійською 

мовою; 

- лист підтримки від французької лабораторії, написаний французькою. 

  

 

Дедлайн: 15 липня 2015 р.  
  

 



 

 

Міжнародна літня школа  

у Бухаресті 

 

 

Міжнародна літня школа з економічних та суміжних дисциплін - Bucharest Summer 

University проводиться з 9 по 23 серпня 2015 в Університеті Бухареста. 

Літня школа проводиться для студентів бакалавріату, магістратури або аспірантури.  

Метою літньої школи є забезпечення учасникам можливості обміну думками про 

перспективи і можливості підприємництва та агробізнесу в глобальній економіці.  

Організатори школи пропонують на конкурсній основі ряд стипендій для повного або 

часткового відшкодування витрат на участь у програмі.  

Необхідні документи: 

- заповнити заявку он-лайн; 

- CV; 

- есе на тему: «Планування підприємницької діяльності в агробізнесі». 

 

 Дедлайн: 12 червня 2015 р. 

 

   

 

 



 

 

Стипендії на навчання 

 у магістратурі в Парижі 

 
Міжнародний інститут теоретичної та спостережної космології і фізики високих енергій, 

Інститут Лагранжа (The Lagrange Institute, Франция) пропонує стипендії студентам 

магістратури, що спеціалізуються у фізиці, астрофізиці, фізиці елементарних частинок, 

космології та ядерній фізиці. 

Стипендіати проходять навчання за магістерськими програмами французьких 

університетів (Université Pierre et Marie Curie, Université Paris Diderot, Université Paris-

Sud, Ecole Normale Supérieure). 

Основна мета стипендіальної програми – надати студентам з серйозною 

фундаментальною підготовкою в галузі фізики можливість навчання в Парижі за 

широким спектром проблем астрофізики, космології, фізики часток, ядерної фізики 

тощо. 

Розмір стипендії складає 1100 євро на місяць.  

Дедлайн: 15 червня 2015 р. 

 

 



 

 

 Стипендії на навчання у Македонії в 

університеті імені Св. Апостола Павла  

 
Університет інформаційних наук і технологій ім. Св. Апостола Павла пропонує стипендії 

за програмами бакалавріату на 2015-2016 рр.  

Стипендії  надаються видатним студентам до 22 років, які хотіли б продовжити навчання 

в бакалавріаті за однією з наступних програм:  

1. Faculty of Communication Networks and Security (CNS); 

2. Faculty of Computer Science and Engineering (CSE); 

3. Faculty of Information Systems, Visualization, Multimedia and Animation (ISVMA); 

4. Faculty of Information and Communication Science (ICS); 

5. Study Program of Digital Business Informatics (DBI); 

6. Faculty of Applied IT, Machine Intelligence and Robotics (AITMIR); 

7. Study Program of E-Government, E-Business and E-Culture. 

  

Стипендія  покриває: 

  плату за навчання; 

  плату за проїзд; 

  плату за оформлення документів; 

  проживання та харчування (повний пансіон) в гуртожитку університету «Нікола 

Карєв» в місті Охриді; 

  щомісячна допомога 5000 MKD (приблизно 82 євро). 

  

 Дедлайн: 31 липня 2015 р. 



 

 

 Дослідницька стипендія  

в галузі наук про космос в Японії 
 

Японський Інститут космонавтики та аеронавтики, Агентство аерокосмічних досліджень 

Японії запрошують молодих талановитих та вмотивованих науковців до участі в програмі 

досліджень.  

Тривалість програми – від 3 до 5 років.   

Вимоги до кандидата: 

Заявки можуть подавати науковці, які мають ступінь кандидата наук у галузі 

природничих наук або інженерії та чий дослідницький досвід становить менше 8 років. 

 Грант покриває: 

-  791,000 JPY на місяць; 

- покриття коштів на подорожі, пов’язані з дослідженням; 

- інші дослідницькі витрати; 

- щорічна оплачувана відпустка; 

- медичне страхування.  

 

Необхідні документи: 

 он-лайн заявка; 

 CV; 

 список наукових досягнень та публікацій; 

 опис попередніх досліджень та майбутніх 

дослідницьких планів; 

 3 рекомендаційні листи. 

 

Усі документи повинні бути англійською мовою. 

 

Дедлайн: 19 червня 2015 р. 

 



 

 

Стипендії на навчання в 

університеті Манітоби (Канада) 

 

 
 

Університет Манітоби  запрошує студентів до участі у конкурсі на отримання стипендій 

на навчання  в магістратурі та аспірантурі.  

Стипендія надається протягом 24 місяців для магістрів та 48 місяців для аспірантів. 

Перш ніж подавати документи на отримання стипендії, кандидати мають   

зареєструватися на навчання в університеті. 

Кандидати можуть обрати будь-яку спеціальність, запропоновану  Університетом,  крім 

медицини та MBA. 

   

Розмір гранту: $18,000 для аспірантів, $14,000 для магістрів. 

 

Дедлайн: в залежності від обраної спеціальності (до 1 серпня). 

 

  



 

 

Стипендії на навчання у Сингапурі 

 
 

Наньянгський технологічний університет у Сінгапурі приймає студентів на навчання за 

технологічним і економічним спеціальностями. 

 

Університет пропонує наступні програми для магістрів та  PhD: 
 School of Art, Design and Media (ADM) 

 School of Biological Sciences (SBS) 

 School of Chemical and Biomedical Engineering (SCBE) 

 School of Civil and Environmental Engineering (CEE) 

 School of Computer Engineering (SCE) 

 School of Electrical and Electronic Engineering (EEE) 

 School of Humanities and Social Sciences (HSS) 

 School of Materials Science and Engineering (MSE) 

 School of Mechanical and Aerospace Engineering (MAE) 

 School of Physical and Mathematical Sciences (SPMS) 

 Wee Kim Wee School of Communication and Information (WKWSCI) 

 Nanyang Business School (College of Business)(NBS)  

 S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) 

 Interdisciplinary Graduate School (IGS) 

 

Необхідні документи: 

- копія паспорту та фото; 

- копія диплому та додаток з оцінками, перекладені англійською мовою; 

- резюме; 

- сертифікат зі знання англійської мови TOEFL/IELTS; 

- два рекомендаційних листа; 

- для PhD здобувачів - план дослідження і список публікацій. 

 

 Дедлайн: 30 липня 2015 р. 



 

 

Гранти на навчання  

у магістратурі в Лейпцигу 
 

 

Вища школа управління в Лейпцигу пропонує студентам, які здобули ступінь бакалавра 

в сфері бізнесу, подати заявку на отримання гранту на навчання у магістратурі. Мета 

програми - підготувати ефективних і відповідальних бізнес-лідерів. Кандидати будуть 

обиратися за їх академічною успішністю та сильною мотивацією.   

 

Грант становить 15 000 євро і частково покриває вартість навчання. Навчання триває два 

роки та буде проводитися англійською мовою. 

 

Необхідні документи: 

 

- он-лайн заявка; 

- резюме; 

- диплом бакалавра та додаток; 

- мотиваційний лист; 

- сертифікат GMAT 650 балів мінімум; 

- сертифікат TOEFL; 

- копія паспорту та фото. 

 
Дедлайн: 20 липня 2015 р. 

 



 

 

Програма стипендій  

New Europe College (Румунія) 

 
 

Новий Європейський Коледж (NEC), Інститут поглибленого вивчення гуманітарних та 

соціальних наук в Бухаресті пропонує стипендії на навчальний 2015-2016 рік за 

програмою Pontica Magna. Ця програма орієнтована на молодих дослідників (кандидатів 

наук або тих, хто закінчує аспірантуру), працівників засобів масової інформації, 

письменників та художників у віці до 40 років.   

Кандидати можуть подати заявку на один навчальний рік (10 місяців, починаючи з 

жовтня 2015 р.), або один термін (5 місяців, починаючи з жовтня 2015 р., з березня 2016 

р.). Стипендіати візьмуть участь як у щотижневих семінарах в інституті разом з усіма 

іншими румунськими та зарубіжними вченими, присутніми на NEC, так і в інших 

наукових заходах, організованих інститутом. 

Робочими мовами Інституту є англійська, французька та німецька; вимагається добре 

знання англійської мови. Ближче до кінця свого перебування, учасники зобов'язані 

документувати результати своєї роботи у вигляді наукової роботи (англійською, 

французькою або німецькою), або у іншому вигляді, відповідно до їхнього профілю. 

Стипендіатам надається щомісячна стипендія у розмірі 750 €, а також фінансуються 

проживання та витрати на відрядження. Також, до їх часу перебування в Бухаресті, 

пропонується один місяць досліджень в установі за власним вибором. 

  

Дедлайн: 28 червня 2015 р. 

https://uk-ua.facebook.com/internewsukraine/posts/922985857722695


 

 

Міжнародна парламентська 

стипендія 

 
Німецький Бундестаг запрошує Вас подати заявку на Міжнародну парламентську 

стипендію, щоб провести п'ять місяців у Берліні. Програма спрямована на 

висококваліфікованих молодих чоловіків і жінок, які зацікавлені в політиці, які хочуть 

грати активну і відповідальну роль у формуванні демократичного майбутнього своєї 

країни. Німецький Бундестаг, парламент Німеччини, пропонує молодим людям 

можливість познайомитися з німецькою парламентською системою та процесами 

прийняття політичних рішень і отримати практичний досвід парламентської роботи 

протягом 15-тижневого стажування. Переможці стипендії відбираються незалежною 

відбірковою комісією німецького Бундестагу. 

 

Вимоги до кандидата: 

 

- вища освіта; 

- дуже добре знання німецької мови; 

- бути не старше 30 років на початку стипендії. 

 

Стипендія включає 

 

- 450 євро на місяць; 

- безкоштовне проживання; 

- страхові і транспортні витрати. 

 

Дедлайн: 30 червня 2015 р. 



 

 

Літні курси німецької мови у 

Німеччині (м. Бремен) 
 

17 серпня - 11 вересня 2015 р. 
 

Курс з вивчення німецької мови включає різні рівні підготовки і розрахований на 4 тижні. 

 

В програмі курсу: 

-25 годин занять на тиждень (розвиток навичок аудіювання, читання, розмови і письма, 

граматики й фонетики) 

- лекції, які ведуть професори університету м Бремена за наступними напрямками: Наука 

і Технології, Політика та Економіка, Історія і Суспільство, Мистецтво і Література. Ці 

заняття включають вивчення спеціалізованої лексики, термінології, яку можна буде 

використовувати у проведених семінарах та виступах. 

- екскурсії містом та за його межами; 

- розважальні заходи; 

- відвідання місцевих підприємств і компаній; 

- проживання в кампусі університету; 

- додаткові семінари в другій половині дня; 

Всі викладачі німецької мови є випускниками філології з багаторічним досвідом 

викладання німецької мови як іноземної. 

 

Документи приймаються до 1 липня. 

 

 



 

 

 

Мовні курси в Англії 
 

Реєстрація до 31.07.2015  

 

 

Триває реєстрація на мовні курси англійської в Англії, м. Оксфорд. Початок курсів – 

кожного понеділка, починаючи з червня 2015 р. Тривалість курсів складає 2 тижні, 

інтенсивність занять – від 20 годин на тиждень, різні мовні рівні. Пропонується 

проживання в сім’ї, сніданки. Здійснюється візова підтримка, допомога в оформленні 

необхідних документів. 

 

 



 

 

 

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна запрошує всіх бажаючих на 

курси підготовки до складання тесту TOEFL iBT. Тривалість курсу становить 2 місяці. 

Після закінчення навчання всі бажаючі мають можливість записатися на складання тесту 

TOEFL iBT у сертифікованому тестовому центрі TOEFL iBT в університеті. 

 

Довідково: TOEFL (Test of English as a Foreign Language) — стандартизований тест на 

знання англійської мови, складання якого є обов’язковим для неангломовних іноземців 

під час вступу до вищих навчальних закладів США, Канади, країн Європи та Азії. 

Результати тесту враховуються в інших країнах при вступі до вищих навчальних закладів 

з англомовним навчанням, а також при зарахуванні на роботу в зарубіжні компанії. 

Реєстрація на складання тесту TOEFL iBT в Тест-центрі Університету: 

1. Зареєструватися на офіційному сайті www.ets.org/toefl 

2. Вибрати країну, місто і відповідний для вас день тестування. 

3. Вибрати тест-центр, код нашого тест-центру: STN14745A. 

4. Оплатити складання тесту (вартість можна переглянути за посиланням: 

http://www.ets.org/toefl/ibt/about/fees/). 

5. Роздрукувати підтвердження реєстрації, Registration Confirmation (із зазначенням 

ідентифікаційного номера, а також дати і часу тестування). 

 

Найближчі дати тестування: 

11 липня 2015, субота 

1 серпня 2015, субота 

7 серпня 2015, п'ятниця 

5 вересня 2015, субота 

26 вересня 2015, субота 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


