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2019 рік



Вступ

Привіт, друзі! 

Довгострокове планування дає свободу дій. Саме тому на початку 2019 року 
Unistudy підготував для вас корисний гід по всіх дедлайнах для найпопулярніших 
стипендій, грантів, стажувань у Європі, США, Великобританії. 

Більше 20 освітніх можливостей чекають на студентів, випускників, викладачів, 
науковців, волонтерів. Знаючи дедлайни, ви встигнете вчасно і успішно 
підготувати пакет документів, скласти тести з іноземних мов та уникнути відчуття 
«от якби я знав про це раніше».

Серед представлених можливостей: повні та часткові стипендії, довгострокові 
та короткострокові візити і стажування, представлені як українські, так і 
міжнанародні фонди.

Користайте із задовленням та обов’язково перевіряйте інформацію на 
офіційних сторінках програм.

Unistudy



Зміст



СІЧЕНЬ

Visby Programme Scholarships For Master’s Level Studies 

Де: Швеція

Подача документів: жовтень - лютий, щороку

Коли: початок навчання у вересні наступного академічного року

Особливості: спочатку треба вступити на обрану програму до вищого 

навчального закладу Швеції, а потім податися на стипендію. Стипендія 

виділяється тільки на ті магістерські програми, що є у списку на 

офіційному сайті. Вікових обмежень немає. 

Більше інформації: https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-
masters/

https://si.se/app/uploads/2018/11/visby-programme-2019.pdf
https://si.se/en/apply/scholarships/visby-programme-masters/


ЛЮТИЙ

Traineeship in the European Commission

Де: Бельгія, Люксембург

Подача документів: 10 січня – 4 лютого 

Коли: 1 жовтня – 28/29 лютого 

Особливості: можна подаватись багато разів, потрібно володіти 

щонайменш однією з цих мов (англійська, німецька, французька) на рівні 

С1 та вище, а також підтвердити цей факт документально. Є два напрямки 

стажування: на адміністративній посаді та у якості перекладача. Цікаво, 

що можна пройти тест і оцінити свої шанси на успіх.

Більше інформації: https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-
apply_en

https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en


БЕРЕЗЕНЬ

The Lane Kirkland Scholarship Program

Де: Польща

Подача документів: січень-лютий, дедлайн 1 березня

Коли: початок у вересні поточного року

Особливості: вік до 35 років, в деяких випадках – до 40 років, необхідно 

підтвердити володіння польською мовою на рівні B2, повна вища освіта 

(ступінь магістра), є певний перелік спеціальностей.

Більше інформації: www.kirkland.edu.pl

http://www.kirkland.edu.pl/


БЕРЕЗЕНЬ

Lithuanian State Scholarships Programme

Де: Литва

Подача документів: березень – липень

Коли: вересень поточного року

Особливості: спочатку треба вступити на обрану магістерську програму в 

литовському виші, а потім подати документи на отримання стипендії. 

Більше інформації: https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-
studies/

https://studyin.lt/scholarships/full-time-master-degree-studies/


КВІТЕНЬ

Всесвітні студії (WorldWideStudies)

Де: 200 найкращих університетів світу за версією рейтингів The Times Higher 
Education та QS

Подача документів: з 1 лютого по 15 травня щороку

Коли: вересень поточного року

Особливості: програма Фонду Віктора Пінчука пропонує підтримку в 
отриманні магістерського ступеню у пріорітетних галузях, необхідно самому 
вступити на магістерську програму, а потім податися на стипендію, вік 
учасників до 35 років. Обов’язкова вимога - по завершенню навчання за 
кордоном повернутися в Україну для роботи за основним місцем роботи за 
фахом протягом щонайменше 5 років. Більшість грантів покриватимуть до 60% 
суми. 

Більше інформації: https://worldwidestudies.org/regulations

https://worldwidestudies.org/regulations


ТРАВЕНЬ

Fulbright Graduate Student Exchange Program

Де: США

Подача документів: щороку з березня до середини травня

Коли: вереснь наступного року

Особливості: у конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, 

випускники ВНЗ. Український Офіс ім.Фулбрайта не розглядатиме подання 

на такі напрямки, як бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, 

маркетинг, бізнес, управління бізнесом, клінічна медицина. Повернутись в 

Україну на 2 роки після завершення терміну гранту. Вікових обмежень 

немає.

Більше інформації: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html


ЧЕРВЕНЬ

Fulbright Foreign Language Teaching Assistant (FLTA) Program

Де: США

Подача документів: дедлайн 1 червня

Коли: серпень наступного року, триває 9 місяців

Особливості: стажування з викладання української мови (асистенція 
американським викладачам) в університетах/коледжах США для викладачів-
початківців та молодих фахівці віком до 30 років, які спеціалізуються з лінгвістики, 
української літератури, перекладацьких студій, комунікацій, журналістики, 
американських студій, викладання англійської мови. Кандидати повинні мати 
диплом магістра (щонайменше  бакалавра) на час призначення стипендії 
(липень наступного академічного року після подання документів).

Більше інформації: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/20/FLTA.html


ЧЕРВЕНЬ

Traineeship in the European Parliament 

Де: Бельгія, Франція

Подача документів: протягом червня

Коли: 1 жовтня – 28\29 лютого 

Особливості: вік учасників від 18 років, можна податися на три різні позиції 

стажування в одному чи декількох директоратах, можна подавати заявку 

необмежену кількість разів.

Більше інформації: https://ep-stages.gestmax.eu/search

https://ep-stages.gestmax.eu/search


ЛИПЕНЬ

Study Visits in Gdynia

Де: Польща

Подача документів: червень – липень 

Коли: осінній візит, жовтень

Особливості: вік учасників від 18 років, учасники самостійно займаються 

візовими справами і оплачують страховку і можливі витрати, пов'язані з 

виготовленням візи. Програма забезпечує відшкодування витрат на проїзд 

до Гдині і назад, проживання в гуртожитку, харчування, місцевий транспорт 

і витрати на заходи програми.

Більше інформації: http://cwm.org.pl/

http://cwm.org.pl/


ЛИПЕНЬ

Study Tours to Poland

Де: Польща

Подача документів: червень – липень 

Коли: осінній візит, жовтень

Особливості: вік 18-21 років, місце візиту самостійно обрати неможна - це 

рішення приймають організації, що керують Програмою. Візити в усіх 

містах мають за завдання реалізацію одніє мети і в програмах 

порушується однакова тематика.

Більше інформації: http://www.studytours.pl

http://www.studytours.pl/uk/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/


ЛИПЕНЬ

Hubert H. Humphrey Fellowship Program for Mid-Career Professionals

Де: США

Подача документів: дедлайн кінець липня

Коли: на наступний академічний рік

Особливості: стажування у США, без отримання ступеню, яке включає 
академічну програму (9 місяців) та професійне стажування (3 місяці) 
фахівців, які знаходяться на середньому етапі професійної кар’єри. 
Кандидати повинні мати щонайменш п’ять повних років досвіду роботи. Є 
18 приймаючих університетів щороку.

Більше інформації: https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-
uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-
program-uk/

https://ua.usembassy.gov/uk/education-culture-uk/exchange-programs-uk/academic-exchanges-uk/hubert-h-humphrey-program-uk/


СЕРПЕНЬ

Chevening Scholarships and Fellowships

Де: Великобртанія

Подача документів: серпень – листопад

Коли: один академічний рік, починаючи з вересня наступного року 

Особливості: термін навчання на магістерській програмі не більше одного 

року, процес вступу на програму та подача заявки на стипендію 

відбувається паралельно, можна обрати три університети з подібними 

спеціальностями, або три різні спеціальності в одному університеті, 

повернутись в України на два роки після завершення програми, необхідно 

мати досвід роботи щонайменше два роки. Вікових обмежень немає.

Більше інформації: https://www.chevening.org/

https://www.chevening.org/


ВЕРЕСЕНЬ

Traineeship in the European Parliament 

Де: Бельгія, Франція

Подача документів: листопад

Коли: 1 березня – 31 липня 

Особливості: вік учасників від 18 років, можна податися на три різні позиції 

стажування в одному чи декількох директоратах, можна подавати заявку 

необмежену кількість разів.

Більше інформації: https://ep-stages.gestmax.eu/search

https://ep-stages.gestmax.eu/search


ВЕРЕСЕНЬ

Erasmus Mundus Joint Master Degrees

Де: країни Європи, Азії, Америки, Африки

Подача документів: вересень - січень

Коли: від 12 до 24 місяців, початок наступного академічного року

Особливості: часто навчання щосеместру відбувається в новій країні в 

новому університеті-партнері програми, максимум можна подати заявки 

на три магістерські програми. Вікових обмежень немає.

Більше інформації: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-
plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-

degrees_en

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en


ЖОВТЕНЬ

Fulbright Scholar Program

Де: США

Подача документів: дедлайн у середині жовтня, щороку

Коли: термін від 3 до 9 місяців, початок у вересні наступного року 

Особливості: проведення досліджень в університетах, наукових та 
дослідницьких інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців. 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. Необхідно 
повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту

Більше інформації: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html


ЛИСТОПАД

Fulbright Research and Development Program

Де: США

Подача документів: дедлайн до 1 листопада

Коли: від 6 до 9 місяців, початок стажування у серпні-вересні наступного року

Особливості: проведення досліджень в університетах США. 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). Необхідно 
повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту

Більше інформації: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html


ЛИСТОПАД

DAAD Стипендії на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей

Де: Німеччина

Подача документів: до листопада

Коли: початок у вересні наступного академічного року 

Особливості: стипендії на навчання для студентів 4 курсу та випускників ВНЗ 

(максимум 6 років після отримання диплому) з усіх спеціальностей на 

магістратурі в Німеччині. Тут наведено лише один вид стипендії з багатьох, 

які пропонує DAAD.

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

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


ЛИСТОПАД

Global Undergraduate Exchange Program (UGRAD)

Де: США

Коли: початок з вересня наступного року, один академічний рік

Подача документів: листопад – грудень 

Особливості: програма обміну для студентів вищих навчальних закладів, бути 
старше за 18 років на момент початку навчання у США та не бути студентом 
випускного курсу бакалаврської програми приватного або державного 
вищого навчального закладу України. Учасникам не дозволяється обирати 
коледж чи університет, не дозволяється продовжувати навчання для отримання 
ступеню в Сполучених Штатах, а також обов’язкове повернення в Україну 
відразу після завершення програми.

Більше інформації: https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-
programs/academic-exchanges/global-ugrad/

https://ua.usembassy.gov/education-culture/exchange-programs/academic-exchanges/global-ugrad/


ЛИСТОПАД

Traineeship in the European Commission

Де: Бельгія, Франція

Коли: 1 березня – 31 липня 

Подача документів: листопад 

Особливості: можна подаватись багато разів, потрібно володіти 

щонайменш однією з цих мов (англійська, німецька, французька) на рівні 

С1 та вище, а також підтвердити цей факт документально. Є два напрямки 

стажування: на адміністративній посаді та у якості перекладача. Цікаво, 

що можна пройти тест і оцінити свої шанси на успіх.

Більше інформації: https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-
apply_en

https://ec.europa.eu/stages/how-to-apply/who-can-apply_en


ГРУДЕНЬ

Study visits in Gdynia

Де: Польща

Подача документів: грудень - січень

Коли: весняний візит, квітень

Особливості: вік учасників від 18 років, учасники самостійно займаються 

візовими справами і оплачують страховку і можливі витрати, пов'язані з 

виготовленням візи. Програма забезпечує відшкодування витрат на проїзд 

до Гдині і назад, проживання в гуртожитку, харчування, місцевий транспорт 

і витрати на заходи програми.

Більше інформації: http://cwm.org.pl/

http://cwm.org.pl/


ГРУДЕНЬ

Study Tours to Poland

Де: Польща

Подача документів: грудень - січень

Коли: весняний візит, квітень

Особливості: вік 18-21 років, місце візиту самостійно обрати неможна - це 

рішення приймають організації, що керують Програмою. Візити в усіх 

містах мають за завдання реалізацію одніє мети і в програмах 

порушується однакова тематика.

Більше інформації: http://www.studytours.pl/

http://www.studytours.pl/uk/%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/


Як UNISTUDY може допомогти?

 Консультації з написання й редагування мотиваційного листа.
Перемога у відборі на участь в освітньому заході на 90% залежатиме від того, чи 
зможете Ви показати себе з найкращого боку і довести, що Вам необхідна участь 
саме у цій програмі. Зробити це можна за допомогою мотиваційного листа, але 
його написання вимагає досвіду. Ми ретельно вичитаємо чернетку Вашого 
документу, позначимо слабкі місця та разом із Вами опрацюємо документ таким 
чином, щоб довести його до досконалості.

 Складання і редагування резюме (CV).
Ми допоможемо скласти резюме залежно від типу програми: академічного та 
професійного розвитку, неформальної освіти тощо.

 Поради з написання рекомендаційного листа.
Дуже часто викладачі бувають зайняті, тому просять студента власноруч написати 
рекомендаційний лист і принести їм на підпис. Ми порадимо Вам, як об’єктивно 
показати свої сильні сторони. Користуючись нашими порадами, ви складете 
чернетку рекомендаційного листа, і ми зі свого боку відредагуємо його.

 Комплексний супровід або інша консультаційна послуга.

 Індивідуальний підбір програми

Детальніше тут: http://unistudy.org.ua/consulting/

http://unistudy.org.ua/consulting/


Автор календаря найпопулярніших 

стипендійних програм, стажувань та 

грантів на 2019 рік

Ганна Тронь, менеджер сайту Unistudy, 

консультант з освітніх можливостей за кордоном, 

ментор для іноземних студентів, мандрівниця (27 країн)

Маю досвід участі у таких освітніх проектах:

 Study Tours to Poland (Польща, 2011)

 European Voluntary Service (Литва, 2016-2017)

 Студентка магістратури у Vytautas Magnus university

(Литва, 2017-2019)

 Студентка за програмою Erasmus у Università degli 

Studi di Torino (Італія, 2018-2019)


