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У ВИПУСКУ 

     Конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних 
проєктів для реалізації у 2022-2023 рр. 
  Гранти на персональні проєкти у сфері соціального 
підприємництва 
  Гранти на персональні проєкти у сфері освіти 
 Конкурс «Посилення соціально-економічної стійкості і 
самозарадності ромських громад» 
  Друга хвиля конкурсу грантів на впровадження інструментів 
civic tech в умовах пандемії 
  Міжнародний форум для молодих науковців, що займаються 
питаннями сталого розвитку 
  Конкурс «Розвиток критичного мислення» 
  Конкурс стартапів «Еко-дія» 
  Гранти від Міжнародного Вишеградського Фонду VISEGRAD 
FUND  
  Конкурс на фінансування проєктів в рамках програми 
«Культура законності» 
  Конкурс «Зберігаймо ресурси вдома!» 
  Грантова програма “Море можливостей” від USAID  
  Програма «Підтримка організацій-лідерів у протидії корупції в 
Україні “ВзаємоДія!”» за фінансової підтримки USAID 
  Гранти від Національного фонду підтримки демократії для 
зміцнення демократичних цінностей 
  Грант від Глобального інноваційного фонду на підтримку 
соціальних інновацій    

ГРАНТИ НА РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЄКТІВ  
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У ВИПУСКУ 

 Всесвітні студії (WorldWideStudies) - освітня програма Фонду 
Віктора Пінчука  
 Стипендії імені Фулбрайта для студентів та випускників — Fulbright 
Graduate Student Program 
 Програма PASIFIC: постдокторські стипендії в інститутах Польської 
академії наук 
 Стипендія MARION DÖNHOFF для молодих вчених та активістів 
 Оплачуване стажування в ООН в Італії 
 Дослідницька  стипендія Marie Skłodowska-Curie в UWE Bristol, 
Великобританія 
 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 
 ERASMUS MUNDUS Joint Master Degrees: cтипендії на навчання в 
магістратурі 
 Стажування в компанії Тесла у сфері аналітики даних в Німеччині 

НАУКОВІ СТИПЕНДІЇ ТА СТАЖУВАННЯ  

 Європейська літня школа: Європа як проєкт з розбудови миру 
 Безкоштовна тижнева Школа-інтенсив The Big Audit Theory 
2021 від «Делойт» 
 Програма «MEET UP! Youth for Partnership» для молоді Німеччини, 
Білорусі, Грузії та України 

ПРОГРАМИ ТА ЛІТНІ ШКОЛИ ДЛЯ МОЛОДІ 
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У ВИПУСКУ 

 Дистанційне науково-педагогічне стажування «Теорія і практика 
науково-педагогічних підходів в освіті» у Вищій школі менеджменту 
інформаційних систем (ISMA) (Рига, Латвія) 
 Дистанційне стажування в Твіттері 
 Онлайн-курс: розвивати готельно-ресторанний бізнес у 
посткарантинні часи від Coca-Cola 
 Навчальна онлайн-платформа «Школа спроможних громад» 
 WOC [online] - симуляційний ігровий онлайн-тренажер 
 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 
 120 безкоштовних онлайн-курсів від українських навчальних 
платформ: Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow 
 Онлайн-курси Master In-Demand Professional Soft Skills з 
безкоштовним сертифікатом від LinkedIn Learning 
 Онлайн-курс про стартапи з безкоштовним сертифікатом 
 Безкоштовний онлайн курс з підготовки до IELTS від 
Університету Квінсленда, Австралія 
 Онлайн-курс з безкоштовним сертифікатом по діджитал-
маркетингу 

ВІРТУАЛЬНА МОБІЛЬНІСТЬ   



Гранти на 
реалізацію 

проєктів  
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Пріоритетні напрями: 
 інформаційні та нові виробничі технології; 
 енергетика та енергоефективність; 
 екологія та раціональне природокористування; 
 науки про життя, нові технології лікування та 

профілактики найпоширеніших хвороб, дослідження у 
сфері біотехнології, біоінженерії та генетики; 

 нові речовини та матеріали; 
 пріоритетні проблеми у сфері соціальних та 

гуманітарних наук; 
 технології оборонного спрямування. 
Проєктна пропозиція має бути розрахована на 2 роки. 
Фінансування виділяється на кожен рік окремо.  

Хто подає заявку:  
ЗВО 

             Дедлайн:  
   4 травня 2021 року 

Конкурс спільних українсько-литовських 
науково-дослідних проєктів для реалізації у 

2022-2023 рр. 

Детальніше: https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-
naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-
roki?fbclid=IwAR0Hsw4nqidr6ydUm_4SF0qkb2sC9NoTcYyQ0xuyCafA8Agb2np6dF3RQnI 
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Пріоритетні напрями: 
 Встановлення та розвиток партнерств із соціальними 

підприємцями з ЄC та Великої Британії 
 Масштабування соціального бізнесу та посилення впливу 

соціальних підприємств 
 Підвищення кваліфікації соціальних підприємців та розвиток 

соціальних підприємств 
 Популяризація соціального підприємництва в різних 

дисциплінах, розробка навчальних програм з соціального 
підприємництва.  

Для кого? Тренерів, менторів та викладачів у сфері соціального 
підприємництва. 
Розмір гранту: до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із 
залученням ЄС або Великої Британії. 

Хто подає заявку:  
викладачі 

               Дедлайн:  
   5 травня 2021 року о 15:00 за київським часом 

Гранти на персональні проєкти у сфері 
соціального підприємництва 

Детальніше: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/192 
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Пріоритетні напрями: 
 Кращі практики освітнього менеджменту та розвиток 

управлінських навичок 
 Знайомство з професійними культурами ЄС та Великої Британії  
 Практики та принципи навчання у ЄС та Великій Британії 
 Інклюзія у навчанні 
 Нова українська школа та компетентнісний підхід до навчання 
 Вивчення іноземних мов та багатомовна освіта  
 Онлайн-навчання 
Для кого? Викладачі вищих навчальних закладів, та неформальної 
освіти. 
Розмір гранту: до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із 
залученням ЄС або Великої Британії. 

Хто подає заявку:  
викладачі 

               Дедлайн:  
   5 травня 2021 року о 15:00 за київським часом 

Гранти на персональні проєкти у сфері 
освіти 

Детальніше: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/195 
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    Мета конкурсу: Розбудова соціально-економічної стійкості і 
самозарадності ромських громад через розвиток їх потенціалу та 
покращення умов, усунення бар’єрів і розширення можливостей 
для зайнятості. 
   Розробка та реалізація ініціатив і кампаній, спрямованих на 
зниження рівня антициганізму та дискримінації щодо ромів на 
ринку праці; 
 Адвокація соціальної відповідальності бізнесу та залучення такого 
бізнесу до підтримки ромських громад, зокрема через створення 
інклюзивних робочих просторів та запровадження програм 
підтримки в питаннях працевлаштування ромів; 
 Дизайн і реалізація ініціатив з до- або перекваліфікації, 
робітничого навчання та розвитку фінансової грамотності і 
актуальних компетентностей в ромських громадах, а також програм 
супроводу в працевлаштуванні та на робочому місці тощо. 
   Оптимальний розмір гранту – 400 000 – 450 000 грн. 
   Максимальний строк реалізації проєкту – 1 рік. 
 

Хто подає заявку:  
ГО 

            Дедлайн:  
   7 травня 2021 року 

Конкурс «Посилення соціально-
економічної стійкості і самозарадності 

ромських громад» 

Детальніше: 
https://gurt.org.ua/news/grants/68446/ 
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   Конкурс грантової підтримки громадських ініціатив 
спрямований на впровадження та популяризацію 
інструментів civic tech для покращення взаємодії влади 
та громадськості у процесі вирішення місцевих 
проблем. 
   Максимальний розмір гранту – до 550 000 грн для 
однієї організації 
   Кількість грантів – у межах конкурсу планується 
підтримати 10-12 проєктів 
   Очікувана тривалість проєктів – 6 місяців 
   Очікуваний початок діяльності – серпень 2021 року 

Хто подає заявку:  
ГО 

              Дедлайн:  
   12 травня 2021 року 

Друга хвиля конкурсу грантів на 
впровадження інструментів civic tech в 

умовах пандемії 

Детальніше: https://euprostir.org.ua/opportunities/160251 
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   Щороку Федеральне міністерство освіти та досліджень 
Німеччини (BMBF) організовує Green Talents – International 
Forum for High Potentials in Sustainable Development з метою 
сприяння міжнародному обміну інноваційними зеленими 
ідеями в галузі сталого розвитку.  
   Ви перспективний науковець з інноваційними ідеями та 
сильним акцентом на сталий розвиток? Чи можуть ваші 
дослідження допомогти зробити світ більш стійким? Ви 
готові співпрацювати з німецькими експертами та сприяти 
дослідженню стійкості в Німеччині? Ми закликаємо вас 
переконати експертне журі і стати одним із 25 Зелених 
талантів 2021 року  та отримати можливість отримати 
оплачуване стажування в універститеті в Німеччині.  

Хто подає заявку:  
науковці 

            Дедлайн:  
   19 травня 2021 року 

Міжнародний форум для молодих 
науковців, що займаються питаннями 

сталого розвитку 

Детальніше: 
https://www.greentalents.de/?fbclid=IwAR1nCF7CjWL29jS4g4syMxa_bOn6Eue6J4k82dJin3eP
E67jOpIYebc_1-Y&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=253624027 
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    Мета конкурсу: сприяння розвитку, популяризації та 
застосуванню інструментів, які розвивають навички критичного 
мислення та протидіють дезінформації. 
   Тематичні пріоритети конкурсу: 
Пріоритет 1. Розробка, практичне застосування та 
масштабування інструментів, які формують у визначених 
цільових аудиторій навички критичного мислення, протидії 
інформаційним маніпуляціям, розвивають медіаграмотність; 
   Пріоритет 2. Поширення науково обґрунтованої, достовірної 
інформації про пандемію COVID-19 та її наслідки; зміцнення 
навичок оцінки інформації у медіа для розпізнавання 
маніпуляцій, які стосуються пандемії.  
   Максимальний розмір гранту – 500 000гривень. 
   Середній розмір гранту – 350-400 тисяч гривень. 
   Максимальний термін реалізації проєкту – 8 місяців. 

Хто подає заявку:  
ГО 

             Дедлайн:  
   27 травня 2021 року 

Конкурс «Розвиток 
критичного мислення» 

Детальніше: 
https://gurt.org.ua/news/grants/68447/ 
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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. 

Хто подає заявку:  
молодь 

              Дедлайн:  
       31 травня 2021 року 

Конкурс стартапів «Еко-дія» 

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

Хто подає заявку:  
ЗВО, ГО 

              Дедлайн:  
   1 лютого, 1 червня, 1 жовтня кожного року 

Гранти від Міжнародного Вишеградського 
Фонду VISEGRAD FUND  

Детальніше:  
https://www.visegradfund.org  
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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» . 

Хто подає заявку:  
ГО 

              Дедлайн:  
       30 червня 2021 року 

Конкурс на фінансування проєктів в рамках 
програми «Культура законності» 

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

Хто подає заявку:  
усі бажаючі 

              Дедлайн:  
       15 липня 2021 року 

Конкурс «Зберігаймо ресурси вдома!» 

Детальніше:  
http://ees.energyschool.org.ua/zrv 
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 Проєктні ідеі мають сприяти розвитку лідерського потенціалу молоді 
(віком 10–35 років), формувати основану на цінностях українську 
ідентичність та відповідати цілям програми: 
   Ціль 1: Розширення економічних можливостей через молодіжні 
інновації, підприємництво та готовність до розвитку кар’єри.  
   Ціль 2: Збільшення залученості молоді до процесів ухвалення 
рішень і розв’язання проблем на національному та місцевому рівнях. 
   Ціль 3: Посилення потенціалу української молоді бути рушійною 
силою плюралізму та поваги до різноманітності. 
   Тривалість пропонованих проєктів: від 6 до 12 місяців.  
   Верхній ліміт одного гранту: 100 000 доларів США. 
   Запропоновані заходи мають сприяти розширенню економічних 
можливостей для молоді, посиленню громадянської активності 
молоді, її соціальної згуртованості, просуванню різноманіття та 
включення недостатньо представлених груп, а також покращенню 
підходів до гендерної рівності та соціальної інклюзії (GESI) в 
орієнтованих на молодь програмах.  

Хто подає заявку:  
ГО 

                Дедлайн:  
        31 липня 2021 року 

Грантова програма “Море 
можливостей” від USAID  

Детальніше:  
https://www.prostir.ua/?grants=hrantova-prohrama-more-mozhlyvostej 
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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. 

Хто подає заявку:  
ГО 

Дедлайн: 
постійно 

Програма «Підтримка організацій-лідерів у 
протидії корупції в Україні “ВзаємоДія!”» за 

фінансової підтримки USAID 

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

Хто подає заявку:  
ГО 

Дедлайн: 
постійно 

Гранти від Національного фонду підтримки 
демократії для зміцнення демократичних 

цінностей 

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

Хто подає заявку:  
ЗВО 

Дедлайн: 
постійно 

Грант від Глобального інноваційного фонду 
на підтримку соціальних інновацій    

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



Наукові 
стипендії та 
стажування  

Chernihiv Polytechnic National University  
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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 

Хто подає заявку:  
студенти, молоді вчені 

Дедлайн: 
15 травня 2021 року 

Всесвітні студії (WorldWideStudies) - 
освітня програма Фонду Віктора Пінчука  

Детальніше:  
https://worldwidestudies.org/ 
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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. 

Хто подає заявку:  
студенти та випускники 

Дедлайн: 
16 травня 2021 року 

Стипендії імені Фулбрайта для студентів та 
випускників — Fulbright Graduate Student 

Program 

Детальніше:  
https://fulbright.org.ua/uk/fulbright-graduate-student-program/ 
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  Що це? 
 Можливість отримати 2-річні постдокторські стипендії провідним 

дослідникам будь-якої національності з різних наукових 
дисциплін. 

 Отримувати щомісячну стипендію у розмірі близько 2500 євро 
netto (чистими).  

 Можливість отримати додаткову фінансову допомогу у разі 
переїзду до Польщі обраного кандидата разом з сім’єю. 

 Здійснення досліджень в одному із 68 інститутів Польської 
академії наук або Міжнародному інституті молекулярної та 
клітинної біології.  

Бюджет - до 93 000 євро на реалізацію проєкту  
Для кого? 
 докторів філософії (PhD) та для осіб, які мають науковий досвід 

не менше 4-років; 
 програма для усіх наукових напрямів. 

Хто подає заявку:  
студенти та випускники 

Дедлайн: 
30 червня 2021 року 

Програма PASIFIC: постдокторські стипендії 
в інститутах Польської академії наук 

Детальніше:  
https://pasific.pan.pl 
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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 

Хто подає заявку:  
молоді науковці 

Дедлайн: 
1 липня 2021 року 

Стипендія MARION DÖNHOFF для молодих 
вчених та активістів 

Детальніше:  
http://bit.ly/35YjStS 
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   Food and Agriculture Organization (FAO) бореться з 
голодом у всьому світі і шукає стажерів в свій 
головний офіс в Римі.  
   До завдань інтернів входитиме допомога в різних 
проєктах в залежності від бажань і навичок. Крім 
цього стажери внесуть свій вклад в підтримку ідей 
сталого розвитку.  
   Тривалість: від 3 до 11 місяців 
   Вимоги до кандидатів: 
 студенти бакалаврату та вище 21-30 років; 
 відмінний рівень англійської, додаткові мови 
будуть плюсом. 

Хто подає заявку:  
студенти віком 21-30  років 

Дедлайн: 
9 серпня 2021 року 

Оплачуване стажування в ООН в Італії 

Детальніше:  
https://jobs.fao.org/careersection/fao_external/jobdetail.ftl?job=2100202 



Chernihiv Polytechnic National University  

    Фонд університету видає повні стипендії кандидатам, 
які вже мають PhD або принаймні чотири роки досвіду 
досліджень, що займаються міжнародною та 
міжгалузевою мобільністю, і бажаючим провести 
дослідження в UWE Bristol. Стипендія покриває всі 
основні витрати, в тому числі витрати на проживання в 
розмірі 55 000 фунтів - для тих дослідників, які бажають 
працювати в Брістолі до 24 місяців. Кандидати 
самостійно зв'язуються з важливими їх факультетами 
щоб знайти ментора. 
    Які напрямки фінансуються? 
MSCA відкрита для всіх досліджень та інновацій. 
Заохочується участь третіх сторін у проєктах. 

Хто подає заявку:  
науковці 

Дедлайн: 
31 серпня 2021 року 

Дослідницька  стипендія Marie Skłodowska-
Curie в UWE Bristol, Великобританія 

Детальніше:  
https://is.gd/yszZCE 
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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. 

Хто подає заявку:  
науковці 

Дедлайн: 
15 жовтня 2021 року 

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

Visiting Scholar Program 

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

Хто подає заявку:  
молоді науковці 

Дедлайн: 
1 листопада 2021 року 

Стипендії імені Фулбрайта для молодих 
викладачів та дослідників — Fulbright 

Research and Development Program 

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

Хто подає заявку:  
молоді науковці 

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

Fulbright Specialist Program 

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

Хто подає заявку:  
студенти, викладачі, вчені 

Дедлайн: 
    протягом року залежно від програми 

Стипендії для студентів, аспірантів,  
викладачів та вчених 

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

Хто подає заявку:  
усі бажаючі 

Дедлайн: 
    в залежності від програми 

ERASMUS MUNDUS Joint Master Degrees: 
cтипендії на навчання в магістратурі 

Каталог магістерських програм: 
https://www.eacea.ec.europa.eu/scholarships/emjmd-catalogue_en 
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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. 

Хто подає заявку:  
магістри та аспіранти 

Дедлайн 
не вказано 

Стажування в компанії Тесла у сфері 
аналітики даних в Німеччині 

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



Програми та 
літні школи 
для молоді 
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   Де: Аахен (Німеччина 
   Коли: 7 днів у вересні (з 02 по 08 вересня, або з 03 по 09 
вересня, або з 04 по 10 вересня 2021 р.) 
   Вимоги до учасників: 
   - вік від 18 до 30 років; 
   - володіння англійською мовою на середньому рівні. 
   Програма включає одноденну поїздку в Брюссель. 
   Ви отримаєте можливість представити тему, яка вас 
хвилює, в короткому виступі (TED talks) 
   Програма покриває: витрати на проживання (багатомісне 
розміщення), проїзд до Брюсселю та назад. подорож з 
України до місця проведення літньої школи та назад. 
 

Хто подає заявку:  
молодь від 18 до 30 років 

Дедлайн 
5 травня 2021 року до 23.59 

Європейська літня школа:  
Європа як проєкт з розбудови миру 

Детальніше:https://euprostir.org.ua/opportunities/161760?fbclid=IwAR1jueCfDcyBSrBdchJsB
em0HP_7a5yKB_9f3n3XPGZQzmKJGwlsndlmY6s 
Онлайн анкета: https://forms.gle/7QVoQYpqJB97NBLq5 

https://l.facebook.com/l.php?u=https://forms.gle/7QVoQYpqJB97NBLq5?fbclid=IwAR3SrnWNVniXHbtCA66OYo0L2PSa6JeGdDUGlknMBc7bttJ6eDwnfVthgoc&h=AT3IfzBDmTY9wkm1-8ew9sbdI8K4-OhCer1tP8qtnQwDfVg60tX_tN0YU1vQ8ceONXoQm1JwhQBbwBxKieHf6Yx9aPyHTcw8ZolfjbcfAX6UuABXxqlfZWyP0VXCHKZkn-Do&__tn__=q&c[0]=AT3DYI3gFPYv_h8kLk97yvf4arIsn5h9Ez9NZ70KZRB6LkrbCcY_ayMyei8U73ozmWKdUNA98ON32_9iidHOsOTr5k2-HqUlmiQbWTd42pS2Vxqg-YUB_iko5H82Qdd0CfT1oHbpZaIiwyxpxiSvgToMIA8xQXwPfhGW_Weibv8QLrtIow
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   Коли?  5–12 липня 2021 року 
   Під час навчання на учасників чекають: 
 лекції та індивідуальні заняття від експертів «Делойт» в Україні; 
 практичні бізнес-кейси, розроблені на досвіді реальних 
аудиторських проєктів; 
 групові тренінги для розвитку неспеціалізованих навичок; 
 бізнес-гра – день роботи аудитора. 
Після завершення навчання учасники складатимуть професійний 
тест з бухгалтерського обліку, а найкращі – отримають пропозицію 
про роботу в компанії. 
Вимоги до учасників: 
1. Бути студентом 2–6 курсу або випускником за 

спеціальностями економіка, фінанси, бухоблік, аудит. 
2. Володіти англійською на рівні Intermediate і вище. 
 
 

Хто подає заявку: 
студенти 2-6 курсів  

Дедлайн 
26 травня 2021 року  

Безкоштовна тижнева Школа-інтенсив 
The Big Audit Theory 2021 від «Делойт» 

Форма для реєстрації: ttps://forms.gle/qw6osXLXkBgU4AV59 
Детальніше: https://www.facebook.com/events/292278095577430 
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   Як молоді європейки та європейці можуть 
ініціювати ефективні зміни у своїх громадах та 
суспільствах? Як вони можуть бути активними разом, 
зважаючи на різноманітні виклики сьогодення? 
   Метою даної програми є поглиблення відносин 
між європейською молоддю та посилення 
громадянської активності молодих людей в спільній 
Європі. 
   Хто прийматиме участь у зустрічах? Молодь до 35 
років 

Хто подає заявку: 
ЗВО, ГО  

Дедлайн 
31 травня 2021 року  

Програма «MEET UP! Youth for Partnership» 
для молоді Німеччини, Білорусі, Грузії та 

України 

Детальніше: https://euprostir.org.ua/opportunities/159531 



Віртуальна 
мобільність 
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  Дати стажування:  10 травня-10 червня 2021 р. 
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 
6 кредитів (180 годин). 

Хто подає заявку:  
науковці 

Дедлайн подачі заявки: 
5 травня 2021 року 

Дистанційне науково-педагогічне стажування 
«Теорія і практика науково-педагогічних підходів в 
освіті» у Вищій школі менеджменту інформаційних 

систем (ISMA) (Рига, Латвія) 

Детальніше:  
https://isg-konf.com/ru/internship-ru/?utm_source=eSputnik-
promo&utm_medium=email&utm_campaign=Razogrev_PN+SR_NEW_Stazhirovka&utm_cont
ent=1100287355  
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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. 

Для кого?   
студенти, аспіранти 

Дедлайн: 
відсутній 

Дистанційне стажування в Твіттері 

Детальніше:  
https://internshipprogram.splashthat.com/?fbclid=IwAR2boPe8Js0FytoviKp_iWMUCFoZ8vI8ou
fWGVuCN2Fa_xASQNeJL5-PLmg 
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   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. 

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

Онлайн-курс: розвивати готельно-
ресторанний бізнес у посткарантинні часи 

від Coca-Cola 

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

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

Навчальна онлайн-платформа  
«Школа спроможних громад» 

Детальніше:  
https://unrpp.school/ 
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   Для тих, хто: 
 Хоче навчитися управляти громадою в 21 столітті; 
 Реалізовує проєкти і потребує для цього відповідних навичок; 
 Втомився від бездумного активізму, але не втратив інтерес до 

впровадження локальних змін; 
 Шукає надійних партнерів для кооперації, бізнесу та залучення 

інвестицій; 
 Хоче щодня тримати себе в формі і не втрачати зв'язку з реальністю. 
       Що тут можна робити: 
 Розвивати свою віртуальну громаду, яка фізично існує; 
 Вчитися онлайн, але робити домашні завдання офлайн, щоб тримати 

себе в формі; 
 Вести свою газету і спокійно просувати та обговорювати свої ідеї, які 

губляться у інфопотоках соцмереж; 
 Брати участь у виборах мера і реалізовувати свою віртуальну програму; 
 Збирати команду і простими інструментами та діями фіксити баги у 

своєму середовищі: підїзд, будинок, вулиця, місто. 

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

WOC [online] - симуляційний ігровий 
онлайн-тренажер 

Детальніше:  
https://woc.org.ua/game 
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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. 

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

Безкоштовні онлайн-курси від 
Massachusetts Institute of Technology 

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

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

Безкоштовний Гарвардський онлайн-курс 
з основ програмування від PROMETHEUS 

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

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

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

розвиваються 

Детальніше:  https://www.edx.org/course/introduction-emerging-technologies-in-an-enterprise-
environment?source=aw&awc=6798_1609138769_2a510732fea41a055eb5303d89090aad&utm_sour
ce=aw&utm_medium=affiliate_partner&utm_content=text-
link&utm_term=301045_https%3A%2F%2Fwww.class-
central.com%2F&fbclid=IwAR23ALqqysk891XF8pzlq3CJdVm4_5Qifwfv-jaXiPDnnNUhiJnSY-2vjLA 
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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 

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

120 безкоштовних онлайн-курсів від 
українських навчальних платформ: 

Prometheus, Edera, ВУМonline, Wisecow 

Детальніше:  
https://life.pravda.com.ua/society/2019/08/5/237759/ 
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   LinkedIn Learning пропонує безкоштовний 
онлайн-курс по освоєнню затребуваних 
професійних soft skills, які кожен менеджер 
шукає в співробітника.  
   Слухачі навчаться критичного мислення, 
роботі в команді, освоять комунікативні 
навички, а також навчаться, як позбутися від 
внутрішнього критика, щоб повністю розкрити 
свій творчий потенціал. 
   Мова курсів: англійська 

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

Онлайн-курси Master In-Demand Professional 
Soft Skills з безкоштовним сертифікатом від 

LinkedIn Learning 

Детальніше:  
https://is.gd/Fv3hv8  
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   Цей курс Університету Аалто був створений 
спільнотою стартапів.  
   Ви вивчите основи стартапів, побудови 
компаній і створення нових продуктів на 
реальних прикладах успішних підприємців.       
   Щоб отримати сертифікат, вам необхідно 
відповісти на всі питання з мінімум 60% 
правильних відповідей. 
   Мова курсу: англійська 

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

Онлайн-курс про стартапи з 
безкоштовним сертифікатом 

Детальніше:  
https://starting-up.org/en/ 
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   Університет представляє безкоштовний 
курс для тих, хто готується до академічного 
тесту IELTS.  
   У програмі є інтерактивні завдання по 
кожній з секцій, поради та стратегії щодо 
ефективної здачі іспиту, презентації та лекції. 
   Курс розрахований на 8 тижнів, але можна 
пройти і швидше.  
   Мова курсу: англійська 

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

Безкоштовний онлайн курс з підготовки до 
IELTS від Університету Квінсленда, Австралія 

Детальніше:  
https://www.edx.org/course/ielts-academic-test-preparation 
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    Great Learning пропонує безкоштовний 
онлайн-курс по введенню в світ Діджитал-
маркетингу з можливістю отримання 
сертифіката.  
   Курс допоможе зрозуміти основи і 
торкнеться різні концепції, такі як маркетинг в 
соціальних мережах, SEO, афілійований 
маркетинг, автоматизований маркетинг, PPC, 
зв'язки з громадськістю і т.д.  
   Мова курсу: англійська 

Для кого?   
усі бажаючі 

Дедлайн: 
відсутній 

Онлайн-курс з безкоштовним 
сертифікатом по діджитал-маркетингу 

Детальніше:  https://www.mygreatlearning.com/academy/learn-for-
free/courses/introduction-to-digital-marketing 
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тел. (0462) 665 117,  
e-mail: cnut.international@gmail.com,  

каб. 229 

 

 

Відділ  
міжнародних  

зв'язків 


