
 
 

Додаткові можливості міжнародної академічної мобільності для викладачів та аспірантів (дедлайни листопад-січень) 

 

Назва програми/гранту Університет/країна Академічний 

напрям 

Дедлайн Тривалість 

програми 

Опис Електронне посилання 

OSF Eurasia programme 

fellowships at the University 

of Tartu 

University of Tartu 

(Estonia) 

Соціальні 

науки 
15.11.2018 5 місяців 

Дослідження процесу 

посткомуністичного перетворення в 

регіонах Євразії та Східної Європи 

https://skytte.ut.ee/en/research/osf-eurasia-programme-fellowships 

 

 

 

 

 

  

Study Scholarships for 

Graduates of All Academic 

Disciplines (DAAD) 

Germany 
Усі 

спеціальності 
15.11.2018 Довгострокові 

Наукові стипендії для аспірантів, 

наукові стажування 

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

 

 

 

 

 

  

Програма малих грантів 

громадської дипломатії 

уряду США - «Освіта» 

Ukraine Освіта 23.11.2018 

Проекти, що 

тривають до 

12 місяців 

Створення освітніх проектів  

( впровадження нових реформ, 

підтримка академічної 

доброчесності, співпраця з 

американськими закладами освіти і 

т.д.) 

https://gurt.org.ua/news/grants/49016/ 

 

 

 

 

 

  

Програма малих грантів 

для підтримки проектів у 

сфері культури 

Ukraine Культура 23.11.2018 

Проекти, що 

тривають до 

12 місяців 

Проекти присвячені виконавському 

та образотворчому мистецтву. 

Ознайомлення українців з 

американською культурою,  

міжкультурний діалог між 

американцями та українцями. 

https://gurt.org.ua/news/grants/49014/ 

 

 

 

 

 

  

Стипендія від 

університету New Europe 

College  

New Europe College 

(Romania) 

Гуманітарні, 

соціальні, 

економічні 

науки 

07.12.2018 5/10 місяців 

Науково-дослідне стажування для 

молодих науковців в галузі 

гуманітарних, соціальних, 

економічних дисциплін 

https://gurt.org.ua/news/grants/48968/ 

 

 

 

 

 

  

Конкурс есе у рамках 

«Science, Theology and 

Philosophy: Central and 

Eastern European 

Perspectives» 

Oxford University 

(United Kingdom) 

Теологія, 

Філософія 
15.01.2019 ----------- 

Конкурс есе з питань ролі релігії у 

сучасному світі 

https://philevents.org/event/show/65878 
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Fulbright Research and 

Development Program 
USA 

Гуманітарні 

науки 
01.11.2019 6-9 місяців 

Науково-дослідне стажування, що 

передбачає роботу над 

індивідуальним дослідженням, 

участь у конференціях, семінарах, 

ознайомлення з досвідом 

американських університетів у 

плануванні навчальних програм 

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

 

 

 

 

 

  

Ukraine in European 

Dialogue Fellowships 
Austria 

Гуманітарні та 

соціальні науки 
11.01.2019 6 місяців 

Науково-дослідне стажування для 

молодих науковців 

http://www.iwm.at/fellowships/ukraine-in-european-

dialogue/?fbclid=IwAR1IG8_aOLnJBCTL4b3l7Sil3uiU5suEXg1ZEkbeuoaXJzeaKmRaFRs9kl4 

 

 

 

 

  

Georg Forster Research 

Fellowship 
Germany 

Усі 

спеціальності 

There is no 

closing date 

for 

submitting 

applications 

6-24 місяці 

Довгострокове науково-дослідне 

стажування в дослідницьких 

інституціях Німеччини 

https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-

fellowship.html?fbclid=IwAR133WmgqdpXpxdb_EV5QmKxn6GYYbfMjtr1Gv9GOFunGbYhrT8C_spIz0g 

 

 

 

 

  

One-year scholarship 

program sponsored by the 

Free State of Bavaria for 

graduates of Central, 

Eastern and Southeastern 

European states 

Bavaria (Germany) 
Усі 

спеціальності 
01.12.2018 1 рік 

Річне післядипломне стажування в 

одному із баварських університетів 

https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/scholarships/study-in-

bavaria/index.html?fbclid=IwAR2ZSQqEa3g8q9bpIUdaClMtfnO9lu2BErusaO5NKDNuu_X1_xtqzC3Fg7g 

 

 

 

 

  
 

 

Research Grants in Ukrainian 

and Ukrainian-Canadian 

Studies in the Humanities and 

Social sciences, Law, 

Education, and Library 

Sciences 2019-2020 

University of Alberta 

(Canada) 

Гуманітарні,  

соціальні науки, 

право, 

педагогіка, 

бібліотечна 

справа 

01.03.2019 
Короткостровий 

грант 

Дослідні гранти розраховані на 

підтримку чітко визначених і детально 

спланованих наукових досліджень, які 

становлять наукову цінність і мають 

невеликий бюджет 

https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/funding-and-awards/research-grants 

The Remeza Family Research 

and Publications Grant 2019-

2020 

University of Alberta 

(Canada) 

Гуманітарні 

науки 
01.03.2019 

Короткостровий 

грант 

Дослідний грант на дослідження 

спадщини Богдана Лепкого 
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/funding-and-awards/research-grants 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
http://www.iwm.at/fellowships/ukraine-in-european-dialogue/?fbclid=IwAR1IG8_aOLnJBCTL4b3l7Sil3uiU5suEXg1ZEkbeuoaXJzeaKmRaFRs9kl4
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https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html?fbclid=IwAR133WmgqdpXpxdb_EV5QmKxn6GYYbfMjtr1Gv9GOFunGbYhrT8C_spIz0g
https://www.humboldt-foundation.de/web/georg-forster-fellowship.html?fbclid=IwAR133WmgqdpXpxdb_EV5QmKxn6GYYbfMjtr1Gv9GOFunGbYhrT8C_spIz0g
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https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html?fbclid=IwAR2ZSQqEa3g8q9bpIUdaClMtfnO9lu2BErusaO5NKDNuu_X1_xtqzC3Fg7g
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/funding-and-awards/research-grants
https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/funding-and-awards/research-grants


 
 

The Kolasky Visiting Research 

Fellowship in the Humanities 

and Social Sciences, Law, 

Education, and Library 

Sciences 2019-2020 

University of Alberta 

(Canada) 

Гуманітарні,  

соціальні науки, 

право, 

педагогіка, 

бібліотечна 

справа 

01.03.2019 
Короткостровий 

грант 

Науково-дослідне стажування для 

аспірантів та викладачів 

https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/funding-and-awards/visiting-research-and-

postdoctoral-fellowships 

The Bayduza Post-Doctoral 

Research Fellowship for the 

Study of Modern and 

Contemporary Ukraine 2019-

2020 

University of Alberta 

(Canada) 

Гуманітарні та 

соціальні науки 
15.02.2019 

Короткостровий 

грант 

Програма пост-докторського 

стажування 

https://www.ualberta.ca/canadian-institute-of-ukrainian-studies/funding-and-awards/visiting-research-and-

postdoctoral-fellowships 
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