
Освітні стипендійні 

програми: 

загальний огляд 



План зустрічі

1) Типи міжнародних освітніх 
стипендійних програм 

2) Загальний огляд найпопулярніших 
стипендійних програм для навчання у 
країнах ЄС



Типи програм: 

для кого?

Цільова аудиторія 

міжнародних

стипендійних

програм 

Більшість!!! 

Академічне 

середовище! 

2 місце

Активісти 

та волонтери

громадянського 

суспільства 

(НДО)

Всі інші 

(зокрема, 

працівники) 



Цільова група: 

академічне середовище!

Студенти

Mobility (переважно відрита 
і для студентів 
бакалаврату, і для 
магістреіуму, і для PhD 
студентів)

Повна форма навчання 
(переважно для graduate 
studies, магістерський
рівень – M.A., M.S, інколи 
PhD)

Наукові стажування

(PhD Students)

Викладачі

Ступінь (кандидат 
наук/доктор наук -
PhD)

Сфера наукових 
інтересів 



Типи програм: тривалість

Типи / Тривалість 

міжнародних

стипендійних

програм 

Повна форма 

навчання 

(більше 1 року)

Стажування, 

академічна 

мобільність

(до 1 року)

Короткотривалі 

стажування, 

літні школи 

тощо

(до 1 місяця) 



Довготривалі (більше 1 року) 

стипендійні програми

 Повна форма навчання (отримання 
академічного ступеня)

на магістеріумі – Master Program (1-2 р.)
(Erasmus Mundus  / Erasmus + Joint Master’s 
Programs)

в докторантурі – PhD Program (3-5 р.) 

 Довготривале дослідження (non-degree 
research)

стажування (internship) 



Середня тривалість 

(До 1 року)

 Академічна мобільність (без ступеня)

відвідини певного курсу / курсів в університеті чи 
короткої програми 

 Програми обміну  / Erasmus Mundus Action 2 / 
Erasmus + International Credit Mobility

 Дослідження (non-degree research)

стажування (internship) 

 Довготривалі літні (зимові/осінні/весняні) 
школи 



Короткотривалі (до 1 місяця) 

стипендійні програми

 Літні (зимові/осінні/весняні) школи – для 
студентів, викладачів, будь-кого 

 Дослідження (non-degree research)

стажування (internship) 

 Ознайомчі візити (з певною культурою 
чи певним питанням) 

 Наукові події 
(конференції/семінари/круглі 
столи/тренінги)



Типи програм: 

надання грантової підтримки

На скільки  

програма

покривається

грантом

Full 

Scholarship 
Part 

Scholarship 

No 

Scholarship 



Грантодавці:

уряди держав 

приватні фонди / особи

університети



Типи програм: адміністрування

Хто опікується 

міжнародною

стипендійною

програмою

Спеціально

створене 

представництво

(офіс)

Посольства 

іноземних 

держав

Напряму в 

університет

чи на програму



Типи програм: 

мова навчання  / стажування

Знання якої 

мови вимагається 

міжнародною

стипендійною

програмою

Англійська 

Німецька

Французька

Італійська 

Іспанська 

Польська  

Інші мови 

(грецька, чеська, 

японська...) 



Основні підходи до пошуку 

програми
Пошук 

країни / 
університет

у

Вступ на 
програму 

Пошук 
стипендії  

Пошук 
стипендійн

ої 
програми

Отримання 
стипендії

Пошук 
університет

у / 
програми 



Найпопулярніші

міжнародні стипендійні 

програми 



EU: Study in Europe - 1
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/


EU: Study in Europe - 2
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/


Step 1 - Prioritise your requirements

 What is most important for you?

 the subject I'm studying

 the qualification I will gain

 the language I'm studying in

 the languages I want to learn

 the country I study and live in

 how much it will cost

 my career opportunities following the 
course



EU: Study in Europe - 3
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

 European Higher Education

 Across the 28 European Union Member 
States education is evolving, becoming 
increasingly integrated, attractive, 
and diverse.

 European Higher Education Area (EHEA) 

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/european-education_en.htm#integration
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/european-education_en.htm#attractiveness
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/european-education_en.htm#diversity


EU: Study in Europe - 3
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/

 Study in…

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/


EU - Scholarship Portal

http://www.scholarshipportal.com/



EU – MastersPortal

http://www.mastersportal.eu/

http://www.mastersportal.eu/


Findmasters

http://www.findamasters.com/



EU funding 

 Національний Erasmus + офіс
http://erasmusplus.org.ua/

http://erasmusplus.org.ua/


EU Funding

 Erasmus Mundus Action 1 and 2 (до 2014 року)

 Action 2 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_co
mpendia/selected_projects_action_2_en.php#fragment-
1d

 Створювався консорціум з університетів EU та 
університетів інших країн

 В межах консорціуму відбувалася мобільність 
(студенти бакалаврату, магістерки, PhD, дослідники)

 TG1, TG2, TG3

 Цей тип проектів закінчується, але деякі проекти 
можуть бути відкриті для відбору у наступному році!!!

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_2_en.php#fragment-1d


EU Funding

 З 2014 Erasmus Mundus > Erasmus + 

 Спільні магістерки (до 2014 називалися 
Erasmus Mundus Action 1)

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/res
ults_compendia/selected_projects_action_1_m
aster_courses_en.php

 Кредитна мобільність (певрним чином 
продовження Erasmus Mundus Action 2) –
ЦИМ МАЄ ОПІКУВАТИСЯ КОЖЕН ОКРЕМИЙ 
УКРАЇНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ! 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php


EU Funding

 Спільні Erasmus Mundus PhD (від 
2014 року - Marie Skłodowska-Curie 
Action) програми

 http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mund
us/results_compendia/selected_projects_a
ction_1_joint_doctorates_en.php

 http://ec.europa.eu/research/mariecurieac
tions/about-
msca/actions/itn/index_en.htm

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/about-msca/actions/itn/index_en.htm


Велика Британія: Chevening, 

UK Governmental Scholarships
http://www.chevening.org/

 Applications for the 2016/2017 Chevening Awards open in August 2015. 



Німеччина: DAAD

daad.org.ua  

 Безпосередньо стипендії DAAD та інформування про інші 
освітні можливості у Німеччині



Стипендії DAAD
http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm

Цікавинки: магістерське навчання і літні школи



Франція: стипендії уряду Франції 

для навчання

 у магістратурі (рівень М 2) за будь-якою дисципліною тривалістю 9
місяців (615 євро);

 в аспірантурі зі спільним французько-українським науковим
керівництвом для роботи над дисертацією (три наукових стажування
по 4 місяців впродовж 3 років, 767 євро);

 стипендії для навчання за магістерською програмою COPERNIC
для молодих економістів та інженерів (12 місяців, 767 євро)
www.cdi.fr/copernic/programme.html

Посольство Франції в Україні
www.ambafrance-ua.org
рубрика“Наукове та університетське
співробітництво”

Campus France
www.ukraine.campusfrance.org
рубрика Гранти та стажування.

http://www.ambafrance-ua.org/
http://www.ukraine.campusfrance.org/


Швеція: Visbi Program of the Swedish Institute
https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/visby-

programme/



Спільні програми українських і європейських 

університетів  (магістрські)

Національний Університет 
«Києво-Могилянська 
Академія» і Університет 
імені Фрідріха Шіллера в 
м.Єна розробили спільну 
магістерську програму 
«Німецькі та Європейські 
Студії», яка має на меті 
забезпечення майбутніх 
фахівців у цій сфері 
науковими засадами 
аналізу політичних, 
правових та економічних 
взаємозв’язків у 
Німеччині, ЄС та їхньої 
діяльності на міжнародній 
арені.

 http://www.des.uni-
jena.de/



Міждержавні угоди!
 Слідкувати за сторінкою МОН http://mon.gov.ua/ (станом на 

зараз – розділ “Повідомлення”, далі – розділ “Міжнародні 
зв’язки”):

E.g.Увага! Уряд Грецької Республіки виділяє стипендію для 
участі у літньому семінарі з вивчення грецької мови та 
культури

http://mon.gov.ua/usi-
novivni/povidomlennya/2015/03/24/uvaga!-uryad-respubliki-
grecziyi/

E.g. Увага! Оголошується початок прийому заявок на 
здобуття стипендії в 2015/2016 академічному році в 
рамках Національної стипендіальної програми 
Словацької Республіки

http://mon.gov.ua/usi-
novivni/povidomlennya/2015/03/24/uvaga!-
ogoloshuetsya-pochatok/

http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/03/24/uvaga!-uryad-respubliki-grecziyi/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/03/24/uvaga!-uryad-respubliki-grecziyi/
http://mon.gov.ua/usi-novivni/povidomlennya/2015/03/24/uvaga!-ogoloshuetsya-pochatok/


Приватне фінансування

 “Прив’язане” до університету – Сentral 
European University (CEU) у 
Будапешті. 

Університет, заснований і фінасований 
Джорджем Соросом 

www.ceu.hu

 Фонд Віктора Пінчука в рамках програми 
«Всесвітні студії» - гранти на навчання 
(мыгстерський рывень) в найкращих 
університетах світу

http://www.worldwidestudies.org/

http://www.ceu.hu/
http://worldwidestudies.org/ua/news/item/id/129/
http://www.worldwidestudies.org/


Інші програми: ознайомчі візити

Study Tours to Poland

http://www.studytours.pl/
це навчальні візити до Польщі студентів, молодих спеціалістів та 

професіоналів з країн Східної Європи 

До участі у програмі Study Tours to Poland можуть зголошуватися:
 студенти віком від 18 до 21 року (особи, котрим до 15.07.2009 

не виповнилось  22 роки ), які навчаються у Білорусі, в Україні 
та у Російської Федерації (Калінінградська область, 
Ленінградська область і місто Санкт-Петербург, Новгородская 
область) та є громадянами цих країн;

 які відзначаються успіхами в науковій та громадській діяльності 
у своєму середовищі.

есей «Чому я хочу приїхати до Польщі?» 

http://www.studytours.pl/


Інші програми: літні школи / 

університети

 E.s. University of Oslo 

International Summer School

http://www.uio.no/english/studies/summers
chool/

http://www.uio.no/english/studies/summerschool/


Тезаурус  

 Deadline

 Application package 

 Application form

 Statement of purpose / research proposal / 
motivation letter

 Recommendation letter

 CV

 Transcript 

 Standardized language test result / certificate 

 Application fee (???)

 Rankings



Rankings / Рейтинги – зрозумійте, в 

який університет Ви їдете

 ARWU – Academic Ranking pf World Universities 
http://www.shanghairanking.com/ru/ARWU2014.
html

 Times Higher Education World University Ranking

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-
university-rankings/

 QS World Universities Ranking 

 http://www.topuniversities.com/university-
rankings

 U-Multirank http://www.u-multirank.eu/

http://www.shanghairanking.com/ru/ARWU2014.html
http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/
http://www.topuniversities.com/university-rankings
http://www.u-multirank.eu/


U-Multirank – гарний інструмент для пошуку 

програм, зокрема в європейських університетах



Джерела інформації

 Відділ міжнародного співробітництва НаУКМА / 
ГО “Міжнародна освіта:”

 https://www.facebook.com/groups/Int.naukma/

 http://dfc.ukma.edu.ua/going-from-naukma/useful-links

 http://www.eastchance.com

Scholarships/Conferences/Summer courses 

How to write a... 

 http://www.unistudy.org.ua

UNISTUDY – інформаційний ресурс про навчання 
за кордоном та міжнародні молодіжні програми, 
що стартував у жовтні 2006 року.

https://www.facebook.com/groups/Int.naukma/
http://dfc.ukma.edu.ua/going-from-naukma/useful-links
http://www.eastchance.com/
http://www.unistudy.org.ua/
http://www.unistudy.org.ua/


Успіхів! 

Головне –

ваша ініціатива



Запитання? 

Лариса Човнюк 

www.dfc.ukma.edu.ua
larch@ukma.kiev.ua

http://www.dfc.ukma.edu.ua/
mailto:larch@ukma.kiev.ua

