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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку стипендіальних та дослідницьких
програм.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Fulbright Scholar Program
Організатор: Програма академiчних обмiнiв iменi Фулбрайта в Україні.
Призначення:

проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких

інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців.
Цільова аудиторія: у конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі
культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового
ступеня з досвідом роботи не менше п'яти років та аспіранти або здобувачі напередодні
захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни.
Кандидати, які активно займаються дослідницькою роботою у таких галузях, як
політологія, державне управління, зокрема розбудова демократії та громадянського
суспільства, мають можливість вибирати Інститут Кеннана у Вашингтоні як місце
проведення досліджень. Стажування триває 6 місяців і розпочинається з 1 вересня або 1
березня.
Вимоги до кандидатів:
•
•
•

мати українське громадянство та проживати в Україні;
вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного
спілкування в англомовному науковому середовищі;
повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів.

Умови гранту:
Тривалість гранту – 3-9 місяців. Програма дає унікальну можливість провести дослідження
та досягнути поставлені наукові цілі, побачити чим дихає світ, які нові відкриття та доробки
існують у певних галузях у США, встановити професійні контакти з американськими
колегами і через Світову спільноту фулбрайтівців, з науковцями з інших країн.
Програма не передбачає здобуття наукового ступеня.
Учасники Програми отримують:
•
•
•
•

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

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект
документів, до якого входять:
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анкета з прикріпленим описом проекту наукових досліджень та бібліографією до
нього - http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/36/application.html;
curriculum vitae;
три рекомендаційні листи;
лист-запрошення (якщо є).

Опис проекту наукових досліджень та curriculum vitae подають англійською

та

українською мовами.
Найважливіші критерії при відборі кандидатів:
•
•

•
•

попередні наукові досягнення;
переконливий та добре розроблений науковий план стажування з чітким
обґрунтуванням необхідності та важливості його реалізації для українських
інституцій;
потенціал до співпраці з американськими та українськими колегами над проектами,
які матимуть суттєвий вплив на освіту в Україні;
готовність до ініціювання та запровадження нових курсів з гуманітарних та
суспільних дисциплін, розповсюдження передових методів навчання та викладання.

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні етапи:
•
•
•
•

перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників
вимогам конкурсу (жовтень 2018);
рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб,
які вийшли до півфіналу (листопад 2018);
співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів
американсько-українською комісією (грудень 2018);
затвердження рекомендованих кандидатів (квітень - травень 2019).

Остаточне рішення щодо надання гранту приймає Наглядова рада науковців імені
Фулбрайта (США). Рада з міжнародних обмінів науковців затверджує університети або
науково-дослідні інституції у відповідності до академічних або наукових інтересів та
професійних цілей кандидатів.
Останній термін подачі документів: до 15 жовтня щороку.
Офіс Програми імені Фулбрайта: вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001
Координатор програми — Вероніка Алексанич valeksanych@iie.org
Асистент програми — office.ukraine@iie.org
Додаткова інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
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Fulbright Research and Development Program
Організатор: Програма академічних обмiнiв імені Фулбрайта в Україні.
Призначення: Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до
дев'яти місяців.
Цільова аудиторія: 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 (не пізніше 5-ти років після захисту); 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).
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Американські студії
Антропологія
Археологія
Архітектура / містопланування
Астрономія
Бібліотекарство
Біологія
Гендерні студії
Генетика
Географія
Геологія
Громадське управління
Державна політика
Екологія/охорона довкілля
Економіка (теоретичні напрямки)
Журналістика / засоби масової
комунікації
Інженерні науки
Інформаційні науки
Історія
Історія, критика або менеджмент у
галузі культури та театру
Комп'ютерні науки
Лінгвістика/ прикладна лінгвістика

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Література
Математика
Матеріалознавство
Мистецтво (живопис, скульптура,
музика, кіно, театр, фотографія,
хореографія) / мистецтвознавство
Міжнародні відносини
Музеєзнавство
Освіта/управління в галузі освіти
Охорона здоров'я
Охорона історичної спадщини
Педагогіка
Політичні науки
Правознавство
Психологія
Релігійні студії
Сільське господарство
Соціальна робота
Соціологія
Українознавчі студії
Фізика
Філософія
Фольклор
Хімія

Вимоги до кандидатів:
•
•

мати українське громадянство та проживати в Україні;
викладати (на умовах повної або неповної ставки) у ВНЗ та мати щонайменше 2 роки
досвіду викладання, навчання в аспірантурі чи адміністративної роботи у системі
вищої освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі;
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володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в
англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80 балів);
повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів;
подаватись на програму не раніше ніж через 2 роки після перемоги в іншому
конкурсі за Програмою імені Фулбрайта.

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.
До участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проекти — дослідницькі та такі, що
спрямовані на розробку та запровадження нових навчальних курсів, оновлення навчальних
матеріалів, вивчення та оволодіння передовими методами навчання та викладання.
Учасники Програми отримують:
•
•
•
•

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

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект
документів, до якого входять:
•
•
•
•
•

анкета - http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/34/application.html;
обов'язкові додаткові форми (див. у переліку пакету документів);
три рекомендаційні листи;
копії всіх документів про вищу освіту (дипломи з додатками) та копії документів
про наукові ступені та звання (дипломи, атестати тощо;
портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків).

Критерії відбору:
•
•
•

•

наукові досягнення кандидата;
переконливо розроблений план стажування;
актуальність проекту, реальність втілення його результатів, здатність до співпраці з
американськими та українськими колегами над проектами, що матимуть суттєвий
вплив на стан сучасної освіти та науки в Україні або практику вищої школи;
готовність до ініціювання та запровадження нових курсів, розповсюдження
передових методів навчання та викладання.
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Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців імені Фулбрайта (США).
Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає визначити американські університети або
науково-дослідні інституції у відповідності до наукових інтересів та професійних цілей
кандидатів. Програма бере до уваги побажання учасників стосовно вибору місця стажування
(особливо за наявності листа-запрошення від американської інституції), але право
остаточного визначення конкретного університету у США програма залишає за собою.
Термін подання документів: до 1 листопада щороку.
Координатор програми: Інна Бариш ibarysh@iie.org; ffdp.ukraine@iie.org
Асистент програми: office.ukraine@iie.org
Додаткова інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html

Інформаційний вісник № 2 (95)

18 липня 2018 року

7

Стипендії для навчання в університеті Аделаїди
Організатор: Університет Аделаїди, Австралія.
Цільова аудиторія: іноземні студенти будь-якої національності.
Вимоги до кандидатів: знання англійською мови , також для участі в програмі необхідно
продемонструвати високі академічні досягнення, які б підтверджувалися червоним
дипломом.
Тривалість стипендії: два роки для магістерських програм, три – для аспірантських.
Спеціальності: всі спеціальності з наявних в університеті.
Рівень: магістратура, аспірантура.
Розмір гранту: покриття витрат на навчання, проживання і медичне страхування.
Терміни подання документів: 31 серпня, 31 січня, 30 квітня.
Необхідні

документи: детальний алгоритм вступу до університету розписано тут:

http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/admission/
Додаткова інформація: http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/researchinternational/opportunities/adelaide-scholarship-international/
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Проведення досліджень в університеті Бонна
Організатор: програма ZEF (Center for Development Research).
Цільова аудиторія: дослідники будь-якої національності.
Незважаючи на те, що вікових обмежень немає, з моменту отримання магістерського
ступеня має пройти не більше 6 років. Обов’язковою умовою є цікавість до
міждисциплінарних досліджень.
Спеціальності: економіка, соціологія, екологія, політологія, сільське господарство,
біологія, лісове господарство, математика, науки про Землю.
Рівень: аспірантура.
Розмір гранту:
▪

Покриття витрат на навчання

Аплікант має покрити кошти на проживання в Німеччині самостійно або за допомогою
зовнішніх фондів. Якщо такої можливості в апліканта немає, рішення про надання йому
фінансової підтримки буде надаватися в індивідуальному порядку.
Необхідні документи:
▪

Аплікаційна форма з паспортним фото

▪

Якщо аплікант вже має стипендію – лист з підтвердженням цього

▪

Апліканти з країн, що розвиваються, можуть звертатися за стипендією DAAD
(передумова – наявність дворічного професійного досвіду)

▪

CV

▪

Дослідницька пропозиція

▪

Автореферат магістерського диплому

▪

Копії попередніх дипломів з оцінками (включно зі шкільним атестатом).

▪

Завірені переклади дипломів англійською або німецькою мовами.

▪

Сертифікати TOEFL або IELTS

▪

Необов’язково – результати тестів GRE або GMAT

▪

Необов’язково – список публікацій
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Якщо аплікант уже працює, необхідно надати лист від працедавця, бажано із
зазначенням того, чому для апліканта важливо здобути ступінь кандидата наук.

▪

Копія паспорта

Останній термін подачі документів: 31 серпня 2018 року.
Контактна особа:
Dr.

Günther

Manske

(academic

Email: docp.zef@uni-bonn.de
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/zef-program/
http://www.zef.de/index.php?id=2190

coordinator)

та

Maike

Retat-Amin

(assistance),
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Урядові стипендії для проведення досліджень у Австрії
Організатор: Уряд Австрії.
Цільова аудиторія: іноземні апліканти.
Напрям досліджень: програми різних рівнів та різних спеціальностей. Апліканти можуть
навчатися на бакалавріаті, в магістратурі, аспірантурі.
Тривалість: проведення дослідження протягом 1 – 4 місяців.
Спеціальності: природничі, технічні, соціальні, гуманітарні науки, медицина, сільське
господарство, мистецтво.
Розмір гранту: стипендія в розмірі 1050 євро на місяць; оплата проживання; можливе
отримання тревел-гранту.
Необхідні документи:
▪

Онлайн-заявка

▪

Два рекомендаційні листи від університетських викладачів

▪

Лист-підтвердження від приймаючої австрійської установи

▪

Скан паспорту

▪

Копія бакалаврського, магістерського або аспірантського диплому та/або довідка з
університету про ваше навчання на програмі

Останній термін подання документів: 1 вересня 2018 року.
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/austria-government-grants/
https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntry
ID=1864&HZGID=2005&LangID=2
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Стипендії для післядипломного навчання у Коледжі Європи
Організатор: Коледж Європи.
Про організатора: Коледж Європи – європейська інституція вищої освіти – пропонує
широкий спектр стипендій для випускників університетів з країн Європейської політики
сусідства, зокрема з України.
Про стипендію: стипендії на навчання протягом 2018-2019 років покривають вартість
навчання, проживання, харчування та дорожні витрати.
Процедура відбору:
1. Детальна інформація про навчання на веб-сторінці Коледжу - www.coleurope.eu
Там можна дізнатися про академічні та мовні вимоги програми.
2.

Далі

кандидати

мають

зареєструватися

та

подати

свою

заявку

онлайн

-

https://www.coleurope.eu/admission
3. Разом із аплікаційною формою кандидат має також подати документи, що їх вимагає
програма.
Детальніше

в

інструкції

для

заявників

-

https://www.coleurope.eu/admission/apply-

online/explanatory-note-concerning-applications-admission
Останній термін подання заявок: 1 листопада 2018 року.
Після завершення терміну подання заявок всі заявки оцінюватимуть у навчальних
департаментах Коледжу Європи. Буде здійснено попередній відбір кандидатів. Попередньо
відібраних

кандидатів

запросять

на

співбесіду

з

професорами

та

асистентами

департаментів, на які вони подавали свої кандидатури. Фінальні рішення щодо прийняття
того чи іншого кандидата та надання їй/йому стипендії ухвалюватимуть після того, як буде
проведено всі співбесіди з заявниками з країн Європейської політики сусідства. З
кандидатами зв’яжуться електронною поштою.
Додаткова інформація: https://www.coleurope.eu/admission/apply-online/explanatory-noteconcerning-applications-admission
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного
вісника, надішліть повідомлення на нашу електронну адресу
та додайте коротку інформацію про себе та свою
організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша посада,
електронна адреса, контактний телефон).
Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці «Міжнародне співробітництво»
www.academy.gov.ua
або на сторінці відділу в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління
при Президентові України
Відділ забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207
м. Київ, 04050
Інформаційний вісник підготувала:
Людмила Пономаренко

