
 
 

Дайджест актуальних конкурсів, стипендій, грантів та 

стажувань для викладачів та студентів від відділу міжнародних 

зв’язків НПУ імені М.П.Драгоманова 
 

 

Стипендії 

 
1. Конкурс з отримання стипендій на навчання в Римському університеті 

Сапіенца (Італія) в рамках програми Еrasmus + .  

Дедлайн прийому заявок на перший етап відбору продовжено до 20.02.2021.  

 

2. Стипендії для іноземних студентів, дослідників та викладачів для навчання, 

досліджень в університетах Латвії на 2021/2022 навчальний рік.  

Дедлайн 1.04.2021  

 

3. Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда 2021 
Дедлайн 01.03.21 

Стипендіальна програма ім. Лейна Кіркланда 2021 підтримує індивідуальний розвиток 

молодих, цілеспрямованих громадян. Стипендія надаватиметься молодим лідерам і 

фахівцям з вищою освітою, зацікавленим у розвиткові демократії, ринкової економіки та 

громадянського суспільства в своїх країнах і регіоні. 

4. The SERP+ Master 

Дедлайн 15.02.2021 

Конкурс стипендій на навчання в спільних магістерських програмах Erasmus Mundus для 

магістрів факультету природничо-географічної освіти та екології  

  

5. InterMaths Erasmus Mundus Joint Master Degree international awards 
Дедлайн: 08.03.2021 

1.%09https:/npu.edu.ua/novyny/oholoshennia/zahalnounivesytetski/konkurs-na-otrymannya-stypendiy-na-navchannya-v-rymskomu-universyteti-sapientsa-italiya-v-ramkakh-prohramy-erasmus
1.%09https:/npu.edu.ua/novyny/oholoshennia/zahalnounivesytetski/konkurs-na-otrymannya-stypendiy-na-navchannya-v-rymskomu-universyteti-sapientsa-italiya-v-ramkakh-prohramy-erasmus
https://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/?fbclid=IwAR3nHvMbqGfthkiOCeuUY0pIpp4qdpbiQJ5l4LFLUNnC8SL6Wg7oSJSedbc
https://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/?fbclid=IwAR3nHvMbqGfthkiOCeuUY0pIpp4qdpbiQJ5l4LFLUNnC8SL6Wg7oSJSedbc
http://kirkland.edu.pl/
http://www.master-serp.eu/index.php
intermaths.eu


Стипендія на дворічну магістратуру в 5 університетах Європи в галузі математики (в рамках 

програми Erasmus Mundus). 

 

6. Master Mind Scholarship 
Дедлайн: 03.04.2021 

Стипендія на навчання в магістратурі в університетах Бельгії. Розмір стипендії 8200 євро. 

 

7. Конкурс регіональної аналітики від Фонду "Демократичні ініціативи" імені 

Ілька Кучеріва 
Дедлайн: 19.02.2021 

Переможці отримають заохочення та можливість пройти дводенний тренінг з навчання 

новим методам досліджень і підготовки аналітичних матеріалів. 

8. Стипендії уряду Франції на навчання на магістратурі та аспірантурі 

Дедлайн 21.03.2021 

Це можливість поїхати до Франції, щоб отримати ступінь магістра або захистити 

дисертацію під керівництвом одразу двох науковців — з Франції та України. Стипендія 

покриє перебування й гарантує куратора, що допоможе з організаційними питаннями.  

 

9. Fulbright Graduate Student Program:  

Дедлайн 16.05.2021 

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

магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ЗВО. 

Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії. 

 

Літні школи 

 

1. Latvian Scholarships for Summer Schools 

Дедлайн до 1.04.2021 

Стипендії дають можливість безкоштовного очного навчання в літніх школах, які 

організовують латвійські університети 

 

2. EU Study Days -2021 
Дедлайн: 01.03.2021 

EU Study Days є проєктом Представництва Європейського Союзу в Україні, і надає 

можливість українським студентам та випускникам українських вищих навчальних 

закладів дізнатися більше про Європейський Союз та відносини між ЄС та Україною від 

ключових європейських та українських експертів у цій сфері. 

3. Школа з громадянської та волонтерської участі й патріотичного виховання 

«Агенти змін» 
Дедлайн: 20.02.2021 

Всеукраїнський освітній проєкт для підлітків, який заохочує до саморозвитку, 

відповідального громадянства, проактивної участі та розвитку місцевих громад. 

Результатом навчання є реалізований у рідному населеному пункті соціальний, екологічний 

або культурно-мистецький проєкт. 

https://www.studyinflanders.be/scholarships/master-mind-scholarships?fbclid=IwAR3Y__obxhzfH1Ie3Nd-g9KsYLhmoy_jyexRhoEINBfIOFslckPRI_BDWkM
https://www.science-community.org/ru/node/220224
https://www.science-community.org/ru/node/220224
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/160
https://fulbright.org.ua/?p=107
http://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/scholarships_for_summer_school/?tl_id=22802&tls_id=54783
https://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/scholarships_for_summer_school/?tl_id=22802&tls_id=54841
https://www.science-community.org/en/node/220221
https://www.science-community.org/ru/node/220225
https://www.science-community.org/ru/node/220225


Конференції, вебінари 
 

1. Безкоштовний вебінар на тему "Майбутнє вищої освіти" від Міжнародної 

асоціації університетів.  

Вебінар відбудеться 16 лютого о 15:30.  

 

2. Міжнародний філософський конгрес  «Роман Інгарден і сучасність» 

Ягелонський університет в Кракові запрошує на міжнародну конференцію 12-17 квітня 

2021 року 

3. II International scientific and practical conference “Science to Practice” (Baranovichi, 

Belorus) 

Квітень 2021 

Institution of Educationі “Baranovichi State University” 

phone т: (+375 33) 672 01 38 e-mail: irmiku.1981@mail.ru 

https://www.iau-aiu.net/IAU-Webinar-Series-on-the-Future-of-Higher-Education-929
https://ingarden2020.confer.uj.edu.pl/about

