
 
 

Дайджест актуальних конкурсів, стипендій, грантів та 

стажувань для викладачів та студентів від відділу міжнародних 

зв’язків НПУ імені М.П.Драгоманова 
 

 

Стипендії 

 
 

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

досліджень в університетах Латвії на 2021/2022 навчальний рік.  

Дедлайн 1.04.2021  

2. Стипендія Фонду ім. Конрада Аденауера для навчання у ЗВО Німеччини 

Дедлайн 31.03.21 

 

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

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

програми Erasmus Mundus). 

4. Стипендія на навчання на освітній програмі "Менеджмент соціальних 

інновацій" 

Дедлайн 11.03.21 

 

5. Master Mind Scholarship 
Дедлайн: 03.04.2021 

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

 

6. Стипендія на навчання в Університеті Вікторії (Канада). Для широкого кола 

спеціальностей. Розмір стипендії 2500 дол. 

Дедлайн 15.03.21 

 

https://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/?fbclid=IwAR3nHvMbqGfthkiOCeuUY0pIpp4qdpbiQJ5l4LFLUNnC8SL6Wg7oSJSedbc
https://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/?fbclid=IwAR3nHvMbqGfthkiOCeuUY0pIpp4qdpbiQJ5l4LFLUNnC8SL6Wg7oSJSedbc
https://www.kas.de/ru/web/ru-moskau/statische-inhalte-detail/-/content/stipendia-dla-obucenia-v-germanii
/Users/martakonovalova/Google%20Диск/нпу/міжнародний%20відділ/intermaths.eu
http://ukrsocacademy.tilda.ws/msi
http://ukrsocacademy.tilda.ws/msi
https://www.studyinflanders.be/scholarships/master-mind-scholarships?fbclid=IwAR3Y__obxhzfH1Ie3Nd-g9KsYLhmoy_jyexRhoEINBfIOFslckPRI_BDWkM
https://www.science-community.org/en/node/220705
https://www.science-community.org/en/node/220705


7. 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.  

 

8. 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 

 

Конференції, вебінари 
 

 

1. Міжнародний філософський конгрес  «Роман Інгарден і сучасність» 

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

2021 року 

2. 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 

3. XII International scientific and practical seminar “Preschool education: experience, 

problems and prospects” Institution of Education “Baranovichi State University” phone (+375 29) 

842 59 47 e-mail: degil.natasha@mail.ru 

Квітень 2021 

4. Scientific and practical forum “Economics of social sectors: theory and practice” 

Institution of Education “Baranovichi State University” 

phone (+375 29) 108 45 05, e-mail: stas.voroshkevich.98@yandex.by 

Вересень 2021 

5. Міжнародна науково-практична конференція 

«УПРАВЛІННЯ У СОЦІАЛЬНИХ ТА ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМАХ», Мінський 

інноваційний університет 

Дедлайн 30.04.21 

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://ingarden2020.confer.uj.edu.pl/about
mailto:irmiku.1981@mail.ru
mailto:degil.natasha@mail.ru
mailto:stas.voroshkevich.98@yandex.by
http://events.miu.by/uses.php

