
Київський національний університет

імені Тараса Шевченка:

можливості академічної мобільності 

для аспірантів

Київ, жовтень 2020 р.



Провідні фахівці:



Відділ академічної мобільності Київського

національного університету імені Тараса Шевченка

функціонує як координаційна та консультативна структура, що

забезпечує академічну мобільності учасників освітнього

процесу, які здобувають освітні ступені бакалавра, магістра,

доктора філософії, доктора наук, та науково-педагогічних

працівників й інших учасників освітнього процесу в

Університеті.

Діяльність Відділу щодо аспірантів охоплює забезпечення:

• навчання;

• мовного стажування;

• наукового стажування;

• проведення наукових досліджень

у закладах вищої освіти України і зарубіжжя.



Протягом 2019 року у 50 країнах світу за програмами

академічної мобільності перебували: 964 студенти, 36

аспірантів, 829 викладачів і співробітників Університету

(разом 1829 осіб).

Університет має 384 партнерські угоди із університетами

та іншими установами із 69 країнами світу.







Офіційна сторінка Відділу академічної 

мобільності в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/mobility.knu/



У вас є можливість записатись на індивідуальну консультацію зі 

співробітником Відділу академічної мобільності. 

Реалізацію та супровід програм академічної мобільності на факультетах 

також забезпечують координатори. 



Кожен громадянин України може брати участь в конкурсах Програми імені

Фулбрайта. Переможці отримують фінансову підтримку для навчання чи проведення

досліджень в кращих університетах США.



Інформація з офіційного сайту https://fulbright.org.ua



Інформація з офіційного сайту https://www.daad-ukraine.org 

Німецька служба академічних обмінів DAAD



Стипендія іноземним аспірантам університету

Cambridge University

Дедлайн: 3 грудня 2020

Грант: оплата витрат

Коли: щороку

Де: Велика Британія

Кембриджський університет пропонує стипендію іноземним

аспірантам Cambridge International, у яких високий рейтинг.

Стипендію можна отримати на навчання на будь-яких

дослідницьких програмах аспірантури (PhD) університету.

*Стипендія оплачує вартість навчання в університеті і також

надається допомога на утримання, достатню для однієї людини.

*https://www.cambridgetrust.org/scholarships/v-c-awards-and-

cambridge-international-scholarships/



Грант на дослідницьку роботу для студентів аспірантури в Гонконзі

Hong Kong PhD Fellowship Scheme

Дедлайн: 1 грудня 2020

Грант: $ 30 000 в рік + $ 1300. 

Коли: щороку

Де: Гонконг, Китай

Стипендія в Гонконзі на дослідницьку роботу в восьми кращих університетах

Гонконгу для

студентів всіх національностей.

З 2009 року в Гонконзі заснований грант на виплату стипендії студентам 

аспірантури. Метою гранту є залучення талановитих та кращих студентів всього

світу для проведення дослідницької роботи в університетах Гонконгу.

Обраним кандидатам виплачується щорічна стипендія розміром 38 600 $, а також

виплачуються 1600 $ на витрати пов’язані з дослідницькою роботою (участь в 

конференціях, міжнародні поїздки) протягом 3 років. У 2020/2021 навчальних

роках більше 250 студентів стануть переможцями програми.

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html


Міжнародні стипендії в США для жінок (AAUW)

Дедлайн: 15 листопада 2020

Грант: до $ 30 000

Коли: щороку

*Де: США

*Міжнародна стипендія США для жінок (AAUW) існує з 1917
року. Метою програми є підтримка жінок - студенток
магістратури, аспірантури або докторантури, які не є
громадянками, або постійними жителями США. Стипендійна
програма підтримується у всіх акредитованих ЗВО країни. У
програмі беруть участь всі галузі дослідження і наукові
програми.

*https://www.aauw.org/resources/programs/fellowships-grants/current-
opportunities/international/



Стипендії уряду Словаччини

Тривалість стипендії залежить від програми:

• студенти-магістри – 1-2 семестри;

• аспіранти – 1-12 місяців;

• науковці – 1 – 12 місяців.

Розмір гранту: покриття коштів на проживання і

харчування.

Кандидати мають подати заявки в онлайнформі на сайтах

www.stipendia.sk або www.scholarships.sk

Дедлайн: 31 жовтня (літній семестр наступного

року).

Спеціальності: всі спеціальності.

Рівень: магістратура, аспірантура, проведення

досліджень.

Розмір гранту: покриття коштів на проживання і

харчування.

http://www.stipendia.sk/
http://www.scholarships.sk/


Однорічна стипендія в університетах Баварії

Дедлайн: 1 грудня/28 лютого

Грант: 735 € на місяць (8.820,- € щорічно. Якщо

аплікант приїхав із дитиною – 10.740,- €)

Коли: Щороку

Для кого: магістратура, аспірантура, 1-річні

дослідницькі програми

Де: Баварія, Німеччина

Баварія надає стипендії для навчання в 2019-2018 навчальному році. Мета

програми - підтримка академічного кооперації та обміну між Баварією і

країнами Центральної, Східної та Південно-східної Європи.

Стипендію можуть отримати студенти, які навчатимуться на програмах

аспірантури і постдокторські програмах в університетах Баварії. Стипендія

може бути продовжена на 3 роки.

Необхідні документи: аплікаційна форма

http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html

https://bayhost-stipendiensystem.uni-regensburg.de/jahresstipendium/en
http://www.uni-r.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html



