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У ВИПУСКУ

ГРАНТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТІВ

Гранти від Міжнародного Вишеградського Фонду VISEGRAD FUND

Гранти на підтримку розробки онлайн тренінгів у меблевому секторі в 

межах Програма USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

Конкурс для молодих архітекторів CANactions 2021

Грантова допомога по проєктах людської безпеки програми

«КУСАНОНЕ»

Конкурс дизайну No Waste Challenge

Конкурс стартапів «Еко-дія»

Конкурс на фінансування проєктів в рамках програми

«Культура законності»

Програма малих грантів громадської дипломатії у сфері освіти уряду 

США

Конкурс «Зберігаймо ресурси вдома!»

Програма «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в Україні 

“ВзаємоДія!”» за фінансової підтримки USAID
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У ВИПУСКУ

ГРАНТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТІВ

Гранти від Національного фонду підтримки демократії для зміцнення 

демократичних цінностей

Грант від Глобального інноваційного фонду на підтримку
соціальних інновацій

НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

ERASMUS MUNDUS: стипендії на навчання в магістратурі

Програма Global UGRAD - один семестр в США

Стипендії польського уряду для молодих вчених

Волонтерство у Литві: проєкт “GROWING TOGETHER”

Конкурс стипендій уряду Франції на магістратуру та аспірантуру на 

2021-2022 н.р.

Всесвітні студії (WorldWideStudies) - освітня програма Фонду Віктора 

Пінчука 

Стипендія MARION DÖNHOFF для молодих вчених та активістів
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У ВИПУСКУ

НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ ТА СТАЖУВАННЯ

Стипендії імені Фулбрайта для студентів та випускників — Fulbright 

Graduate Student Program

Стипендії імені Фулбрайта для кандидатів та докторів наук, 

дослідників та фахівців — Fulbright Visiting Scholar Program

Стипендії імені Фулбрайта для молодих викладачів та дослідників —

Fulbright Research and Development Program

Fulbright Specialist Program

Стипендії для студентів, аспірантів, викладачів та вчених

Стажування в компанії Тесла у сфері аналітики даних в Німеччині

ВІРТУАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Школа соціального лідерства

Безкоштовний англомовний курс соціального підприємця з 

можливістю виграти грант на наукове стажування у Fil. Dr. Jan-U. 

Sandal Institute (Норвегія)

EU Study Days -2021
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У ВИПУСКУ

ВІРТУАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ

Онлайн-стажування на базі Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Дистанційне науково-педагогічне стажування «Теорія і практика 

науково-педагогічних підходів в освіті» (Рига, Латвія)

6 набір на американську інкубаційну програму для стартапів eō 

Business Incubators 

Young European Ambassadors

Онлайн-курс: розвивати готельно-ресторанний бізнес у 

посткарантинні часи від Coca-Cola

Навчальна онлайн-платформа «Школа спроможних громад»

Безкоштовні онлайн-курси від Massachusetts Institute of Technology

Безкоштовний Гарвардський онлайн-курс з основ програмування від 

PROMETHEUS

Онлайн-курс від British Columbia University: введення у технології, що 

розвиваються

Дистанційне стажування в Твіттері

120 безкоштовних онлайн-курсів від українських навчальних 

платформ: Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow



Гранти на
реалізацію
проєктів
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Пріоритетні напрямки: 
- Культура та загальна ідентичність
- Освіта та розбудова спроможності
- Інновації, НДДКР, підприємництво
- Демократичні цінності та ЗМІ
- Державна політика та інституційне партнерство
- Регіональний розвиток, навколишнє 

середовище та туризм
- Соціальний розвиток

Детальніше: 
https://www.visegradfund.org 

Гранти від Міжнародного
Вишеградського Фонду

VISEGRAD FUND 

Хто подає заявку:

ЗВО, ГО

Дедлайн: 
1 лютого, 1 червня, 1 жовтня кожного року
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Гранти на підтримку розробки онлайн
тренінгів з ощадливого виробництва,
ефективного використання каналів
продажів та управління фінансами, а також
проведення цих тренінгів для компаній
малого та середнього бізнесу у меблевому
секторі

Детальніше: 
https://bit.ly/3oPe66E

Гранти на підтримку розробки онлайн
тренінгів у меблевому секторі

в межах Програма USAID 
«Конкурентоспроможна економіка

України»

Хто подає заявку:

ЗВО, ГО

Дедлайн: 

8 березня 2021 року
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Це конкурс для архітекторів, що мають ступінь бакалавра, де
головний приз — навчання у легендарному центрі баугаузу Дессау.
Також серед призів участь у Європейській Архітектурній Студентській
Асамблеї в Сербії, участь у воркшопі Технічного університету в Брно,
подорож до Німеччини в офіс компанії JUNG та інші можливості.
На конкурс можна подати будь-який проєкт, яким ви пишаєтеся. Це

може бути курсовий, дипломний, конкурсний або інший
архітектурний проєкт, який ви розробили самостійно або у команді.
Якщо ви плануєте подати проєкт, створений у команді,
переконайтеся, що ваш внесок становить щонайменше 33 %
загального обсягу робіт.

Вимоги для участі:
- вік не більше 35 років;
- громадянство України;
- ступінь бакалавра архітектури;
- володіння англійською мовою.

Детальніше: 
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/169?utm_medium=email&utm_sour
ce=UniSender&utm_campaign=248020048

Конкурс для молодих архітекторів
CANactions 2021

Хто подає заявку:
архітектори-бакалаври

Дедлайн: 

19 березня 2021 року (о 18:00 за київським часом)
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Програма фінансової допомоги для проєктів
розвитку призначається для задоволення 
різноманітних потреб країни. 

Особлива увага приділяється проєктам у таких 
сферах: 
- медична допомога; 
- освіта; 
- надання допомоги прошарку населення, що 

терпить нужду; 
- суспільний добробут; 
- навколишнє середовище 

Детальніше: 
https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_uk/ua_oda.html

Грантова допомога по проєктах
людської безпеки програми

«КУСАНОНЕ»

Хто подає заявку:
ГО

Дедлайн: 

31 березня 2021 року
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Приймаються нові ідеї і дизайн рішення, орієнтовані на скорочення
кількості відходів і переосмислення циклу споживання і виробництва.

Розмір гранту: 10 000 євро та спеціально розроблену програму розвитку,
щоб перетворити ваш проєкт на реальність.

Усі пропозиції повинні відповідати принаймні одному з трьох глобальних
тем дизайну:

- БЕРИ МЕНШЕ - Як ми можемо надихати на використання меншої кількості
природних ресурсів і більш усвідомлене їх споживання?

- ЗРОБИ КРАЩЕ - Як ми можемо виробляти продукти і матеріали, які не
впливають на природні системи і / або регенерують їх?

- ВИКОРИСТОВУЙ РОЗУМНІШЕ - Як ми можемо використовувати відходи в
якості ресурсу або утилізувати їх більш відповідально?

Крім того, всі пропозиції повинні бути представлені в одній або декількох з
наступних категорій:

- ВЗАЄМОДІЯ - інформаційний дизайн, рекламні кампанії, дизайн упаковки,
фільми, музика тощо;

- ПРОДУКТИ - стійкий дизайн продукту, дизайн одягу, дизайн продуктів
харчування, дизайн матеріалів;

- ПРОСТІР - дизайн інтер'єру, архітектура, ландшафтний дизайн та інші
форми просторового проектування;

- ПОСЛУГИ ТА СИСТЕМИ - цифрові або фізичні інструменти, послуги,
платформи, програми та інфраструктури.

Мова конкурсу: англійська

Детальніше: 
https://www.science-community.org/en/node/220258

Конкурс дизайну No Waste Challenge

Хто подає заявку:

студенти

Дедлайн: 

1 квітня 2021 року
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Екодія або енергоефективний стартап можуть бути різними: 
озеленення, сортування, прибирання та вивезення відходів, 
очищення водойм, вторинне використання речей, ресурсо- та 
енергозбереження.

Умови участі:
- Описати ідею або захід, конкретно та реалістично

пояснивши деталі екологічної ініціативи.
- Забезпечити свій внесок для втілення задуму або заходу в 

життя, можна у негрошовому вигляді -
роботами/інвентарем/обладнанням.

- Візуалізувати вже наявні результати. Обов’язковими є фото 
та/або відео із власним внеском.

Переможці отримають допомогу у негрошовому вигляді до 
15 000 грн. Проєкт оплатить матеріали, обладнання, роботи 
тощо, необхідні для впровадження задуму.

Детальніше: 
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-startapiv-eko-diya

Конкурс стартапів «Еко-дія»

Хто подає заявку:

молодь

Дедлайн: 

31 травня 2021 року
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Підтримуються ініціативи, що сприяють формуванню культури
законності та доброчесності як важливої складової вільного від
корупції суспільства. Увага до цих явищ за умов пандемії
коронавірусної інфекції вітається особливо.

Проєкт повинен передбачати проведення принаймні 1
анонсованого публічного заходу в онлайн чи офлайн форматі.

Максимальний бюджет - до 15 000 гривень.
Приклади можливої діяльності, на яку надається підтримка:

культурні заходи; круглі столи, дискусії; презентації, семінари,
тренінги, лекції, інклюзивні громадські заходи; відео та аудіо
ролики соціальної реклами; журналістські програми та публікації,
серії інтерв’ю, репортажів, колонок або інших журналістських
матеріалів (зокрема, про осіб, гідних відзнаки Доброчесність
України); онлайн-проєкти; будь-яка інша діяльність, яка відповідає
цілям програми «Культура законності» .

Детальніше: 
https://gurt.org.ua/news/grants/64991/

Конкурс на фінансування проєктів в
рамках програми «Культура законності»

Хто подає заявку:

ГО

Дедлайн: 

30 червня 2021 року
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Максимальний бюджет - до $40,000.
Тривалість проєкту – до 1 року.
Пріоритетні напрями проєкту:
1. Можливості професійного розвитку для освітян.
2. Розвиток активної співпраці між навчальними закладами та 

неприбутковими організаціями, місцевими адміністраціями та бізнесом 
для підтримки регіонального розвитку.

3. Розширення доступу до якісної освіти у державних школах та 
університетах для осіб з особливими потребами.

4. Програми молодіжної освіти з акцентом на залученні учнів старших 
класів та студентів університетів у сферах лідерства, підприємництва, 
інновацій та громадянської освіти. ГО, якими керує молодь, 
рекомендується подавати заявки.

Участь американських освітніх експертів настійно рекомендується. 
Усі проєкти повинні висвітлювати американсько-українську 

академічну співпрацю або просувати українські освітні цілі, включаючи 
значні американські дослідження, освітні підходи та практичний досвід. 

Детальніше: 
https://gurt.org.ua/news/grants/65718/

Програма малих грантів громадської
дипломатії у сфері освіти уряду США

Хто подає заявку:

ГО

Дедлайн: 

15 липня 2021 року
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Мета конкурсу - підвищення рівня обізнаності широкого загалу
щодо шляхів економії енергетичних та інших ресурсів Землі для
зменшення викидів вуглекислого газу та запобігання зміні клімату.

Ініціативи розглядатимуться у чотирьох номінаціях: Економний
електрокористувач; Крутий теплохранитель; Газонезалежний
господар; Лідер водозбереження

Критерієм для визначення переможців Конкурсу є ефект від
упроваджених заходів (економія конкретного ресурсу та
зменшення викидів вуглекислого газу).

Заходи, подані на конкурс, повинні мати технічний характер
(наприклад, заміна ламп розжарювання на світлодіодні,
встановлення аераторних насадок на змішувачі, утеплення будинку
тощо).

На переможців чекають цінні призи.

Детальніше: 
http://ees.energyschool.org.ua/zrv

Конкурс «Зберігаймо ресурси вдома!»

Хто подає заявку:

усі бажаючі

Дедлайн: 

15 липня 2021 року
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Напрями проєктів: проєкти, які мобілізують
суспільство на запобігання корупції, розроблення
аналітичних матеріалів щодо механізмів підвищення
обізнаності та виховання цінностей, спрямованих на
запобігання корупції, сприяють виникненню коаліцій,
об’єднаних довкола спільних питань, які спроможні
здійснювати адвокацію ефективних антикорупційних
заходів на національному і субнаціональному рівнях
та ефективно поширювати антикорупційні месседжі в
цільових громадах.

Тривалість проєкту – до 1 року.

Детальніше: 
https://gurt.org.ua/news/grants/65595/

Програма «Підтримка організацій-
лідерів у протидії корупції в Україні

“ВзаємоДія!”» за фінансової підтримки
USAID

Хто подає заявку:

ГО

Дедлайн: 

постійно



Chernihiv Polytechnic National University 

Пріоритетність реформ, що охоплюються конкурсом:
 антикорупційна діяльність;
 судова реформа;
 євроінтеграція;
 залучення громадськості до реформи системи надання

адміністративних послуг в регіонах внаслідок
децентралізації;

 забезпечення прав ЛГБТ-спільноти, людей з обмеженими
можливостями та інших вразливих груп – нарощення попиту
на фундаментальні європейські цінності;

 інші реформи, зокрема пенсійна, медична, освітня.
Орієнтовна тривалість гранту: до 18 місяців.
Розмір гранту: до $50,000.

Детальніше: 
https://gurt.org.ua/news/grants/58136/

Гранти від Національного фонду
підтримки демократії для зміцнення

демократичних цінностей

Хто подає заявку:

ГО

Дедлайн: 

постійно
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Проєкти направлені на підтримку інноваційних
способів вирішення глобальних проблем розвитку, з
акцентом на бідні та вразливі прошарки суспільства.

GIF відкритий для фінансування широкого спектру
проєктів на різних стадіях їх розвитку, починаючи від
ранніх етапів розробки проекту, до промислового чи
інших видів впровадження.

Сума: від 50 тис. до 15 млн. дол.

Детальніше: 
https://www.globalinnovation.fund/
Подати заявку:
https://www.globalinnovation.fund/apply/about/

Грант від Глобального інноваційного
фонду на підтримку
соціальних інновацій

Хто подає заявку:

ЗВО

Дедлайн: 

постійно



Наукові
стипендії та
стажування

Chernihiv Polytechnic National University 



Chernihiv Polytechnic National University 

Це можливість безкоштовно повчитися на магістратурі
одразу в декількох університетах у різних країнах.
Навчання, проживання та подорожі покриває стипендія.
Учасники можуть обрати з понад сотні різних програм.
Вимоги:
- диплом бакалавра, спеціаліста або навчатися на 4 курсі;
- володіння іноземною мовою + міжнародний

сертифікат на підтвердження цього.
Де: університети в різних країнах Європи і світу загалом
Що: магістратура 1,5 – 2 роки в залежності від програми
Фінансування: стипендія щомісяця, віза, страхування
Вікові обмеження: немає

Детальніше: https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/105

ERASMUS MUNDUS:
стипендії на навчання в магістратурі

Хто подає заявку:
усі бажаючі

Дедлайн: 

28 лютого 2021 року (23:59 за київським часом)
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Програма Global UGRAD надає студентам з різних країн
світу можливість провести один навчальний семестр в
коледжах і університетах США без отримання диплома.

Брати участь можуть студенти, які в даний час
навчаються на перших двох курсах чотирирічних
програм бакалаврату/

Відбір учасників програми здійснюється на підставі
академічної успішності, лідерських якостей, і хорошого
знання письмової та усної англійської мови.

Детальніше:
https://exchanges.state.gov/non-us/program/global-undergraduate-exchange-
program-global-ugrad?fbclid=IwAR2GSIQ-
8Rbl6lgttiq_aEtmsoNPowUW3N9fM_8Tn_xqZl2P3-VqPvUuUS8

Програма Global UGRAD - один семестр
в США

Хто подає заявку:
студенти 1-2 курсів

Дедлайн: 
28 лютого 2021 року
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Це можливість захистити наукову роботу з історії, міжнародних
відносин, політології, журналістики, соціології, етнології,
культурознавства, суспільної психології, менеджменту, права або
суміжних дисциплін. Протягом 10 місяців ви будете працювати над
дослідженням, відвідувати профільні лекції в університетах Польщі.

Початок Програми – 1 вересня 2021 року.
Вимоги: українські науковці віком до 35 років, які мають диплом

бакалавра, магістра або працюють над дисертацією; знання англійської та
польської мов.

Що я отримаю?
- Щомісячну стипендію розміром 1 500 злотих, що покриє витрати на 

проживання, харчування та страховку
- Підготовчий курс у Варшавському університеті, що включатиме 

загальні лекції та уроки польської мови
- Наукового керівника, що призначить університет
- Диплом про завершення стипендійної програми

Детальніше:
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/147

Стипендії польського уряду для
молодих вчених

Хто подає заявку:

молоді вчені

Дедлайн: 

1 березня 2021 року (23:59 за київським часом)
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Дати перебування волонтера/ки на проекті: 01.05.2021 – 31.01.2022.
Місцезнаходження: Анталієпте, Литва
Приймаюча організація: Innovators’ Valley
Про організацію: Innovators’ valley відновлює та розвиває унікальну
культурну спадщину - як монастир XVII століття -, так і красиві околиці - 12
гектарів парку. Крок за кроком вони розробляють це історичне та
природне місце як соціальні інновації, екологічний та неформальний
освітній центр (www.inovatiruslenis.lt). Волонтери допоможуть
практичним та креативним способом розробити це унікальне місце як
центр спільної роботи та спільного проживання серед природи.
Кишенькові гроші: волонтер матиме 4 € на день кишенькових грошей
(120 Eur) та грошей на їжу (120 Eur); виплата буде на початку кожного
місяця.
Графік роботи та завдання: волонтер буде працювати по 7 годин щодня 5
робочих днів на тиждень..
Заявка на участь: https://forms.gle/PwNGbZ3VvAbHQS9y8

Детальніше:
https://unistudy.org.ua/growing-
tog/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=naycikavish
i_programi_za_tizhden&utm_term=2021-02-11

Волонтерство у Литві: проєкт
“GROWING TOGETHER”

Хто подає заявку:

усі біжіючі віком 18-30 років

Дедлайн: 

10 березня 2021 року

https://forms.gle/PwNGbZ3VvAbHQS9y8


Chernihiv Polytechnic National University 

Навчання у магістратурі (Master) за будь-якою дисципліною, тривалістю 
від 5 до 9 місяців ( 700 євро/місяць),

Навчання в аспірантурі під французько-українським подвійним 
науковим керівництвом для роботи над дисертацією: три наукові  
стажування по 3 місяці впродовж 3 років ( 1415 євро/місяць).

Умови до кандидатури:
- бути громадянином України віком до 30 років;
- мати диплом про вищу освіту українського навчального закладу 

(Бакалавр / Спеціаліст / Магістр).
Критерії надання стипендії:
- високий рівень академічної підготовки кандидата;
- якісний та аргументований навчальний проєкт з обґрунтуванням 

професійної орієнтації;
- володіння французькою та/або англійською мовою залежно від 

навчального проєкту;
- розробка індивідуального студентського проєкту в рамках вже 

існуючого або новоствореного французько-українського проєкту співпраці 
в освітній та/або науковій сфері.

Детальніше:
https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bgf

Конкурс стипендій уряду Франції на
магістратуру та аспірантуру на 2021-2022 н.р.

Хто подає заявку:

усі біжіючі віком до 30 років

Дедлайн: 

21 березня 2021 року
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Програма «Всесвітні студії» пропонує підтримку 
молоді України для отримання магістерського 
ступеню у найкращих університетах світу,
Строк навчання – від 1 до 2 років
Напрямки навчальної програми:
• Аграрні науки
• Інженерія та технології
• Альтернативна енергетика
• Екологія та охорона навколишнього середовища
• Публічне право
• Державне управління

Детальніше:
https://worldwidestudies.org/

Всесвітні студії (WorldWideStudies) -
освітня програма Фонду Віктора

Пінчука

Хто подає заявку:

студенти, молоді вчені

Дедлайн: 

з 1 лютого до 15 травня 2021 року
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Напрямок проєкта:
🔸 охорона природи, екологічна освіта;
🔸 сталий регіональний розвиток;
🔸 загальний добробут суспільства.
Для кого?
🔸 молоді вчені (25-38 р.); 
🔸 громадські активісти у сфері політичної екології; 
🔸 громадські активісти розслідувальної
журналістики про довкілля та сталого розвитку
Обов’язкова умова - володіння англійською чи
німецькою мовами

Детальніше:
http://bit.ly/35YjStS

Стипендія MARION DÖNHOFF для
молодих вчених та активістів

Хто подає заявку:

молоді науковці

Дедлайн: 

1 липня 2021 року
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Навчання в американських університетах від 1 до 2 років на здобуття
ступеня магістра.
У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники

ЗВО.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та

природничі дисципліни.
Вимоги до кандидатів:
- мати українське громадянство та проживати в Україні на час

проведення конкурсу;
- володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного

спілкування в англомовному середовищі;
- мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії

(у серпні 2022 р.)
- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту

відповідно до вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів.
Умови гранту: оплата навчання в університеті; щомісячна стипендія; 
медичне страхування; квиток в обидва боки.

Детальніше:
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/

Стипендії імені Фулбрайта для
студентів та випускників — Fulbright 

Graduate Student Program

Хто подає заявку:

студенти та випускники

Дедлайн: 

16 травня 2021 року
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Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні
та природничі дисципліни
Вимоги:
- кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори

наук або дослідники без наукового ступеня з повною вищою
освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом науково-дослідної роботи
не менше 7 років, з наявними публікаціями (статті, монографії або
ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних
(міжнародних) наукових фахових виданнях;

- мати українське громадянство та проживати в Україні на час
проведення конкурсу;
- вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для

професійного спілкування в англомовному науковому середовищі;
- повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту
Тривалість гранту – 3-9 місяців. 
Учасники Програми отримують: щомісячну стипендію; додаткові 

кошти для придбання професійної літератури; медичне 
страхування; квиток в обидва боки.

Детальніше:
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-visiting-scholar-program/

Стипендії імені Фулбрайта для кандидатів
та докторів наук, дослідників та фахівців

— Fulbright Visiting Scholar Program

Хто подає заявку:

науковці

Дедлайн: 

15 жовтня 2021 року
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Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та
природничі дисципліни.
У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з

дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та
дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати
наук.
Умови гранту: тривалість гранту – 6-9 місяців. Упродовж

академічного року учасники Програми проводять
індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними
надбаннями американських університетів у плануванні
навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні;
беруть участь у наукових конференціях та семінарах. Програма
не передбачає здобуття наукового ступеня, але надає
можливість стипендіатам відвідувати семінари та лекції в
якості вільних слухачів.

Детальніше:
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-research-and-development-program/

Стипендії імені Фулбрайта для молодих
викладачів та дослідників — Fulbright

Research and Development Program

Хто подає заявку:

молоді науковці

Дедлайн: 

1 листопада 2021 року
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Українські навчальні та наукові установи можуть запросити
науковців з США на термін від 2-х до 6-и тижнів для:
 Читання лекцій для студентів та аспірантів
 Участі в наукових програмах та конференціях з

врахуванням попередньо узгодженого плану роботи
науковця

 Проведення консультацій з питань адміністрування освіти
для керівників та адміністраторів вищих навчальних
закладів

 Проведення семінарів та практикумів
 Розробки навчальних планів/навчальних матеріалів
 Проведення програм, спрямованих на підвищення

кваліфікації українських спеціалістів
Галузі спеціалізації: різноманітні

Детальніше:
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-specialist-program/

Fulbright Specialist Program

Хто подає заявку:

ЗВО

Дедлайн: 
за 3-4 місяці до наміченої дати приїзду науковця



Chernihiv Polytechnic National University 

Що Ви отримаєте?
- Щомісячну стипендію
- Відшкодування витрат на дорогу до Німеччини й
назад
- Медичне страхування
- Онлайн- чи офлайн-курс німецької мови, якщо
вам потрібно її підтягнути
- Відшкодування витрат на проходження TestDaF
або DSH, якщо вам потрібно буде скласти
екзамен після отримання стипендії

Детальніше:
https://www.daad-ukraine.org/uk/poshuk-stipendij/stypendialni-programy-dlya-
ukrayiny-2/

Стипендії для студентів, аспірантів, 
викладачів та вчених

Хто подає заявку:
студенти, викладачі, вчені

Дедлайн: 
протягом року залежно від програми
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Компанія Тесла шукає стажерів-аналітиків даних в
офісі, розташованому в Бранденбурзі (Німеччина)
для підтримки керівника по контролю документації
за допомогою аналізу і візуалізації даних проєкту з
метою втілення ідей в практичне життя і визначення
можливостей для оптимізації процесів.

Стажування передбачає повну зайнятість і
призначене для магістрантів або аспірантів в галузі
комп'ютерних наук, статистики або технічних наук.

Потрібні навички програмування, володіння
Python, SQL і досвід статистичного аналізу даних.

Детальніше: https://www.tesla.com/careers/search/job/data-analyst-
internship-m-w-d-gigafactory-berlin-
80028?fbclid=IwAR0j8H80Wq0WrcmxIfq82sawravWVGvJsANLrQ5bwsWU1wc-
rddQvC9EyGg

Стажування в компанії Тесла у сфері
аналітики даних в Німеччині

Хто подає заявку:
магістри та аспіранти

Дедлайн: 
не вказано



Віртуальна
мобільність

Chernihiv Polytechnic National University 
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У чому «фішки» ШСЛ-2021?
- Командна робота
- Online та offline навчання з основ соціального проектування і 
матимуть нагоду поглибити свої знання та навички вже в очному 
форматі
- Конкретний результат - доопрацьовувати та втілювати свій 

соціальний проект ваша команда буде в реальному часі, тож перші 
результати будуть помітні вже за 3-4 місяці.
- Менторський супровід
- Нетворкінг та подорожі - 5 днів захопливого навчання, дружнього 

спілкування та обміну досвідом.

Що потрібно для участі?
- бути студентом університету;
- зібрати команду однодумців з 3-4 осіб;
- згенерувати ідею соціального проєкту.

Заявка на участь: https://forms.gle/DrbfAsB53SLESvjRA

Детальніше: https://cutt.ly/xkEh8w4
Відео-презентація: https://youtu.be/gL8g3nzuuV0

Школа соціального лідерства

Для кого?

студенти

Дедлайн реєстрації: 

28 лютого 2021 року
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Коли? З 10 по 22 березня 2021 року
Де? Платформа Google Meet. 

Тривалість повної програми Школи соціального підприємця – 20 
занять, що включає 3 курси: 

- Social Entrepreneurship – 5 занять; 
- Innovation Management – 7 занять; 
- Service Vision Management – 8 занять. 
Можлива участь у всій програмі або лише на окремому курсі. 
Мова навчання – англійська. 
За підсумками курсу учасники отримають дипломи (у разі повного 

проходження програми) та сертифікати про участь у кожному з курсів. 
Випускники повної програми Школи соціального підприємця матимуть 
можливість претендувати на гранти на наукове стажування в Fil. Dr. Jan-
U. Sandal Institute (Норвегія). Дати потенційного стажування будуть 
визначені залежно від епідемситуації у світі. 

Реєстрація на курс:  https://forms.gle/xKY6z3mn8i67BGP67

Безкоштовний англомовний курс
соціального підприємця з можливістю

виграти грант на наукове стажування у Fil. 
Dr. Jan-U. Sandal Institute (Норвегія)

Для кого?

студенти

Дедлайн реєстрації: 

1 березня 2021 року

https://forms.gle/xKY6z3mn8i67BGP67


Chernihiv Polytechnic National University 

Участь у програмі передбачає:
- 12 онлайн модулів, кожен включатиме вебінар із дипломатами 
Представництва ЄС, провідними європейськими та українськими 
експертами (обов’язкове відвідування не менше ніж двох або всіх 
онлайн-модулів);
- активну співпрацю з іншими учасниками та тренерами;
- реалізацію свого міні-проєкту, який буде спрямований на просування 
інтересів громади, запобігання дезінформації, комунікації ідей 
європейської інтеграції тощо;
- учасники отримають інформаційні матеріали та матимуть змогу 
перевірити свої знання, склавши тест.
Для кого? 
Для студентів та випускників з таких спеціальностей, як міжнародні 
відносини, міжнародне та європейське право, європейські студії, 
міжнародна економіка та торгівля, фінанси, бізнес, політологія, право, 
філософія, історія, соціологія, культурологія, журналістика.
Умови участі:
Онлайн-сесії триватимуть з березня по червень 2021 р.
Робочими мовами EU Study Days є українська та англійська. 
Мінімальний необхідний рівень володіння англійською мовою – В2.

Детальніше: 
https://www.science-community.org/en/node/220221

EU Study Days -2021

Для кого?

студенти та аспіранти до 30 років

Дедлайн реєстрації: 

1 березня 2021 року



Chernihiv Polytechnic National University 

Найкращі польські спікери поділяться з вами цінною
інформацією та яскравими презентаціями.

Мови стажування: польська, англійська з перекладом на
українську.

Стажування передбачає ряд онлайн – конференцій, що
складаються з 3 модулів:
Модуль 1 Мобільність в освіті.
Модуль 2 Європейська та польська система вищої освіти.
Модуль 3 Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові
та інноваційні методи навчання.

Після стажування, кожному учаснику видається сертифікат
про участь на 120 ак.годин (4 кредити ECTS)

Вартість участі у програмі стажування становить 175 євро

Детальніше: 
https://elpd.com.ua/online-stazhuvannya-uek-
2021/?fbclid=IwAR0ZJt_o3Y21r5FsWTRviBPd0AMezvjRKRTj4XhLrL3ihU0AvPkx9d
UhoP0

Онлайн-стажування на базі Uniwersytet 
Ekonomiczny w Krakowie

Для кого?

викладачі

Дати стажування: 

1-26 березня 2021 року
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Початок стажування Вартість участі в стажуванні
становить 3900 гривень і використовується для
покриття транспортних і адміністративних витрат,
пов'язаних з оформленням міжнародних
сертифікатів, адмініструванням сайту, перевіркою
робіт і проведенням занять.

Навчальне навантаження стажування становить 5
кредитів (180 годин)

Детальніше:
https://isg-konf.com/ru/internship-ru/?utm_source=eSputnik-
promo&utm_medium=email&utm_campaign=Nauchno-
pedagogicheskaja_stazhirovka_v_ES-3900_grn&utm_content=763892027

Дистанційне науково-педагогічне стажування
«Теорія і практика науково-педагогічних підходів

в освіті» у Вищій школі менеджменту
інформаційних систем (ISMA) (Рига, Латвія)

Хто подає заявку:

науковці

Дати стажування: 
10 березня - 10 квітня 2021 року
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eō Business Incubators – це американська
інкубаційна програма для стартапів від Програма
USAID «Конкурентоспроможна економіка України»

В основі програми – інтенсивний 4-місячний
курс для підтримки інноваторів та підприємців у
запуску та розвитку їхніх бізнесів.
Під час навчання отримаєш доступ до лекцій та
матеріалів від провідних експертів, підприємців та
інвесторів з України та світу.

Є запитання? Зв'яжися з нами: info@eo.in.ua

Детальніше:
https://eo.in.ua
Податй заявку: 
http://bit.ly/apply_eo_batch6

6 набір на американську інкубаційну
програму для стартапів eō Business 

Incubators 

Хто подає заявку:

усі бажаючі

Дедлайн реєстрації: 
12 березня, 17:00

https://www.facebook.com/usaidcep.ua/?__cft__[0]=AZWlkJKJ86QHjSru3UBPbTc8t6vEaS_qHeEEweazeb-MJwPdSyIeW_J5fNkg0UTMaWHgI4Ev7nMKy0XsrRK8jawT48v2pQB3yeCRs9fT9_mHBdYwP1nEgO9v9wbtYYd_6ZjbSL5d60MskTYEx1-oTKUg&__tn__=kK-R


Chernihiv Polytechnic National University 

Програма передбачає безліч можливостей для прокачування
лідерства, волонтерства та навичок, що знадобляться на роботі. 
Щокварталу до мережі долучатимуться 700 молодих людей з 33 
країн Європи – нові амбасадори.

Що я отримаю?
- Подорожі до країн ЄС та Східної Європи на Форуми 

європейської молоді, конференції Східного партнерства, воркшопи
та інші події.

- Регулярні практичні онлайн-воркшопи від урядовців, 
дипломатів, журналістів, представників брендів та громадських 
організацій з ЄС.

- Участь у воркшопах, ідеятонах, вікторинах, ярмарках, Днях 
Європи, дебатах в інстаграмі, онлайн-бінго, кампаніях у соціальних 
мережах та інших подіях.

Вимоги для участі: знання англійської мови та мотивація.

Детальніше: 
https://www.houseofeurope.org.ua/opportunity/85

Young European Ambassadors

Для кого?

молодь 16-26 років

Дедлайн реєстрації: 

31 березня 2021 року



Chernihiv Polytechnic National University 

Онлайн-курс складається з 5 модулів:
- як спланувати бюджет на маркетинг, створити якісну рекламу та

власний бренд;
- як знайти потрібних людей, створити клієнтський сервіс та

вирішувати конфлікти;
- які документи потрібні для відкриття бізнесу, в чому полягають

перевірки підприємства та які заходи варто впровадити через COVID-
19;

- як скласти бізнес-план, контролювати бюджет закладу та
розраховувати зарплату працівникам;

- як вести інстаґрам-сторінку, співпрацювати з блоґерами і чому не
варто накручувати підписників.

Формат: кожен модуль – це три відеоінтерв’ю із досвідченими
експертами, а також тести та практичні матеріали – шаблони, чеклісти,
списки корисних книжок і курсів.

Слухачі, які успішно складуть фінальний іспит, отримають сертифікат.

Детальніше: 
http://edera.cocacola.tilda.ws/

Онлайн-курс: розвивати готельно-
ресторанний бізнес у посткарантинні

часи від Coca-Cola

Для кого?

усі бажаючі

Дедлайн реєстрації: 

відсутній
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Програмою розвиту ООН (ПРООН) в Україні відкрито 
навчальну онлайн-платформу «Школа спроможних
громад» аби сприяти процвітанню громад.
Курси:
- Формування спроможної мережі закладів освіти в 

громаді
- Історія корупції та успішні практики її протидії
- Практичні аспекти надання адміністративних послуг у 

сфері земельних відносин
- Практичні аспекти надання адміністративних послуг у 

сфері земельних відносин
- Практика пацієнт-центрованого підходу: участь 

пацієнтів у наданні медичних послуг та інші

Детальніше: 
https://unrpp.school/

Навчальна онлайн-платформа
«Школа спроможних громад»

Для кого?

усі бажаючі

Дедлайн реєстрації: 

відсутній
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Массачусетський технологічний інститут
відкрив безкоштовний доступ до своїх курсів.

Більшість проєктів представлені без дедлайну,
тому пройти їх можна в будь-який час.

На сайті представлено багато курсів за
різними напрямками англійською мовою: від
дизайну і мистецтва до медицини і
комп'ютерних наук.

Також можна отримати підтверджуючий
сертифікат за невелику плату.

Детальніше: 
https://www.edx.org/school/mitx

Безкоштовні онлайн-курси від
Massachusetts Institute of Technology

Для кого?

усі бажаючі

Дедлайн реєстрації: 

відсутній
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Безкоштовний онлайн-курс дає можливість

отримати сучасні знання з програмування.

Він складається з відеолекцій викладачів

Гарварду та інтерактивних практичних завдань,

що дозволяють закріпити отримані знання

Курс розрахований як на новачків, так і на тих

слухачів, які вже мають невеликий стартовий

досвід в програмуванні

Всі матеріали курсу та можливість отримати

сертифікат доступні постійно

Детальніше: 
https://gurt.org.ua/news/trainings/49983/

Безкоштовний Гарвардський онлайн-
курс з основ програмування від

PROMETHEUS

Для кого?

усі бажаючі

Дедлайн реєстрації: 

відсутній
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Університет Британської Колумбії пропонує
безкоштовний онлайн-курс про технології, що
розвиваються. За допомогою практичних прикладів і вправ
слухачі освоять передовий досвід розробки бізнес-
додатків, побудови технологічної архітектури і
впровадження нових технологій. Обговорення будуть
зосереджені на передових технологіях, таких як великі дані,
хмарні обчислення, квантові, прикордонні обчислення, IOT і
5G, штучний інтелект і машинне навчання, а також на те, як
їх можна стратегічно реалізувати в бізнесі.

Детальніше: https://www.edx.org/course/introduction-emerging-
technologies-in-an-enterprise-
environment?source=aw&awc=6798_1609138769_2a510732fea41a055eb5303
d89090aad&utm_source=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=te
xt-link&utm_term=301045_https%3A%2F%2Fwww.class-
central.com%2F&fbclid=IwAR23ALqqysk891XF8pzlq3CJdVm4_5Qifwfv-
jaXiPDnnNUhiJnSY-2vjLA

Онлайн-курс від British Columbia 
University: введення у технології, що

розвиваються

Для кого?

усі бажаючі

Дедлайн реєстрації: 

відсутній
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Програма віртуального стажування в Твіттері - це
12 тижнів стажування влітку 2021 роки для
студентів, що дозволяє безпосередньо
познайомитися з повсякденною діяльністю
компанії.

Запрошуються студенти з будь-якою освітою і
різними професійними інтересами, від інженерії до
маркетингу і фінансів.

Потрібно бути студентом 3-4 курсу бакалаврату,
магістратури або аспірантури.

Детальніше: 
https://internshipprogram.splashthat.com/?fbclid=IwAR2boPe8Js0FytoviKp_iW
MUCFoZ8vI8oufWGVuCN2Fa_xASQNeJL5-PLmg

Дистанційне стажування в Твіттері

Для кого?

студенти, аспіранти

Дедлайн реєстрації: 

відсутній
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Напрями курсів:

•Програмування та тестування ПЗ

•Економіка та бізнес

•Психологія та соціологія

•Політологія і Право

•Громадянська освіта

•Журналістика, PR та ЗМІ

•Література

•Історія

•Біологія

•Культура, філософія, здорове харчування

Детальніше: 
https://life.pravda.com.ua/society/2019/08/5/237759/

120 безкоштовних онлайн-курсів від
українських навчальних платформ: 

Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow

Для кого?

усі бажаючі

Дедлайн реєстрації: 

відсутній
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тел. (0462) 665 117, 
e-mail: cnut.international@gmail.com, 

каб. 229

Відділ
міжнародних

зв'язків


