
СТУДЕНТСЬКІ ПРОГРАМИ 

1. Навчальні візити в Польщу «Study Tours to Poland» (STP) 

В рамках програми двічі на рік – весною та восени – відбуваються візити студентів до 

Польщі.  

 

Мета STP – познайомити закордонних студентів з різними аспектами життя у Польші, 

механізмами системних змін і модернізацій, а також досвідом співпраці з європейськими 

структурами. Важливим акцентом Програми є знайомство з неурядовим сектором та 

різними формами громадянської активності. 

 

Програма візиту студентів складається з: 

 зустрічей з лідерами громадської думки Польщі; 

 візитів до державних установ; 

 зустрічей з представниками наукових середовищ, керівниками вищих навчальних 

закладів, викладачами і студентами, а також знайомства з формами громадської 

активності студентів; 

 презентації інновацій в бізнесі й економічній активності; 

 презентації неурядових організацій, їхнього місця в суспільстві, діалогу з владою 

на різних рівнях та діяльності на благо розвитку місцевих спільнот; 

 знайомства з культурою та історією Польщі. 

В STP можуть брати участь: 

 студенти віком від 18 до 21 року; 

 які мають дійсний закордонний паспорт; 

 які ще не брали участі у Програмі STP для студентів. 

 

Офіційний веб-сайт: http://www.studytours.pl/uk/ 

 

2. Навчальні візити в Гдиню (Study visits in Gdynia) 

Навчальні візити в Гдиню – чудова можливість для студентів познайомитися з Польщею, 

дізнатися більше про адміністративну та освітню системи країни, а також про уряд, бізнес, 

ЗМІ, діяльність державних та громадських організацій, ознайомитися з культурою та 

історією.  

 

До участі запрошуються молоді, активні, ініціативні студенти, віком від 20 до 30 років, 

громадяни України, які вільно володіють англійською, польською або російською мовою. 

http://www.studytours.pl/uk/


 

Мета цієї програми - сприяння демократичним процесам та заохоченню громадянської 

активності в країнах Східної Європи. Учасники мають можливість ознайомитись із 

завданнями, проблемами та діяльністю трьох секторів у Польщі: місцевого 

самоврядування, неурядових організацій та малого бізнесу. Окрім того, цей навчальний 

візит стане чудовою можливістю для студентів на власному досвіді ознайомитись із 

ключовими особливостями польської системи освіти.  

 

Офіційний веб-сайт: http://cwm.org.pl/ 

 

3. Програма імені Фулбрайта 

Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня 

магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ. 

 

Післядипломна освіта в США (graduate studies) – це поєднання навчання з індивідуальною 

дослідницькою роботою. Програма передбачає широкий спектр можливостей: здобуття 

магістерського ступеня (master’s program); навчання за суміжною спеціальністю; 

підготовку до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program). 

 

Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни. 

 

Вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство та проживати в Україні; 

 володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі; 

 мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2021 

р.); 

 повернутися в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до 

вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів. 

 

Офіційний веб-сайт: https://fulbright.org.ua/uk/ 

 

4. Стипендії уряду Словаччини (NSP) 

Уряд Словаччини виділяє стипендії для підвищення мобільності студентів, науковців, 

митців. Тривалість стипендії для студентів-магістрів – від 1 до 2 семестрів навчання.  

http://cwm.org.pl/
https://fulbright.org.ua/uk/


Розмір гранту: 400 € на місяць 

 

Вимоги до кандидатів: 

 бути студентом університету за межами Словаччини; 

 навчатися на магістратурі; 

 лишатись діючим студентом університету за межами Словаччини під час 

перебуванні на навчанні у Словаччині. 

 

Офіційний веб-сайт: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-

conditions/foreign-applicants 

 

5. Стипендії для навчання в Іспанії для економістів 

The Barcelona Graduate School of Economics запрошує іноземних студентів подавати заявки 

на отримання стипендії. Стипендія покриває повну або часткову вартість навчання. 

Стипендії для іноземних студентів на здобуття одного з трьох офіційних ступенів 

магістра: економіки і фінансів, економічного аналізу або наукових даних.  

 

Для участі необхідні:  

 сертифікати TOEFL, IELTS або Cambridge, що підтверджують рівень володіння 

англійською мовою; 

 диплом бакалавра; 

 резюме; 

 постановка цілей. 

 

Офіційний веб-сайт: https://www.barcelonagse.eu/study/financial-aid 

 

  

https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-conditions/foreign-applicants
https://www.barcelonagse.eu/study/financial-aid


ПРОГРАМИ ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ 

1. Програма імені Фулбрайта 

Програма для молодих викладачів та дослідників, для кандидатів та докторів наук та 

науковців реалізується у декількох напрямках: 

 Стажування з викладання української мови (асистенція американським 

викладачам) в університетах/коледжах США тривалістю дев’ять місяців.  

У конкурсі можуть брати участь викладачі-початківці та молоді фахівці віком до 30 

років, зі спеціалізацією лінгвістика, українська література, перекладацькі студій, 

комунікації, журналістика, американські студії, викладання англійської мови. 

Кандидати повинні мати диплом магістра або бакалавра на час призначення 

стипендії (липень 2021 року). 

 Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти 

місяців. 

 

У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років досвідом роботи не менше 

2-х років: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; 

кандидати наук; адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники 

науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та 

архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; працівники 

громадських організацій (НДО). 

 

Вимоги до кандидатів: 

 мати українське громадянство та проживати в Україні; 

 викладати (на умовах повної або неповної ставки) у ВНЗ або мати щонайменше 2 

роки досвіду викладання, навчання в аспірантурі, дослідницької, адміністративної 

роботи у системі вищої освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у 

галузі; 

 володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в 

англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80 балів); 

 повернутися в Україну на 2 роки після завершення терміну дії гранту відповідно до 

вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів. 

 

Офіційний веб-сайт: https://fulbright.org.ua/uk/ 

 

 

https://fulbright.org.ua/uk/


2. Стипендіальні програми DAAD 

Стипендія передбачає стажування викладачів та молодих вчених задля дослідження 

певної теми. Термін стажування варіюється від 1 місяця до 3 років.  

 

Стипендіальні програми DAAD передбачають: 

 Покриття всіх витрат за рахунок виплати стипендії; 

 Заявку можуть подавати як молоді вчені, так і науковці з досвідом роботи; 

 Стажування передбачає проведення дослідження з тематики, яка входить до кола 

інтересів науковця; 

 Стажування або дослідницька практика передбачає наукове керівництво професора 

з будь-якого німецького університету/дослідного інституту.  

 Обов'язкова умова участі – знання англійської або німецької мови на рівні В2. 

 

 

Офіційний веб-сайт: https://www.daad-ukraine.org/uk/ 

https://www.daad-ukraine.org/uk/
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