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Не втрать свого шансу: гранти, конкурси, тренінги,   семінари, 

стажування, фестивалі, майстер-класи: вебліографічний дайджест. 

Лютий. Березень 2022 року / Укладач Л. Іванілова ;   ред.   Л. Лєбєдєва ; 

КЗ «Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді    ім. М. Свєтлова». 

– Дніпро, 2022. – 41 с. 

 

   

 

Молодіжний інформаційний центр Дніпропетровської обласної 

бібліотеки для молоді ім. М. Свєтлова пропонує вашій увазі 

вебліографічний дайджест «Не втрать свого шансу: гранти, 

конкурси, тренінги,   семінари, стажування, фестивалі, майстер-

класи» на лютий, березень 2022 року. 

Дайджест знайомить учнівську молодь, громадські організації, 

підприємців  з можливостями грантової, проєктної діяльності, 

тренінгами, семінарами, конкурсами та фестивалями Ви дізнаєтесь, 

як можна отримати стипендію на навчання за кордоном або пройти 

стажування. Матеріал подано за хронологією термінів подання 

грантів. 
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*У зв'язку з карантином, оголошеним у більшості країн світу для протидії 

поширенню коронавірусної інфекції COVID-19, ми радимо вам уточнювати у 

організаторів можливі зміни щодо оголошених грантових пропозицій. 

 

 

Лютий 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

дедлайн 9 лютого 2022р 

Олімпіада НДУ ВШЕ для студентів та випускників 

Університет «Вища школа економіки» пропонує Олімпіаду для бажаючих навчатись 

у магістратурі. 

 

Олімпіада проводиться за широким спектром напрямків та профілів, що дозволяє 

врахувати різноманітні професійні інтереси учасників олімпіади, орієнтованих на 

продовження академічної та професійної кар'єри та навчання на програмах 

магістерської підготовки. 

 

Дипломанти олімпіади отримують пільги під час зарахування до НДУ ВШЕ на  

магістерські програми, що відповідають профілю олімпіади . 

 

В Олімпіаді можуть взяти участь студенти всіх освітніх організацій вищої освіти, які 

освоюють освітні програми бакалаврату або спеціалітету, а також випускники 

освітніх організацій вищої освіти незалежно від громадянства. 

 

Участь в Олімпіаді є вільною та безкоштовною. Стати учасниками олімпіади 

можуть як російські громадяни, і громадяни інших країн . 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=6311  
https://olymp.hse.ru/ma/?fbclid=IwAR0GS6TEqkm_kq_wvrCmd4fV_hwxF1uAU4OyUmRFG5sG

rA9CTKfyysZ7H7k  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 9 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 10 лютого 2022р 

Конкурс найбільших забруднювачів повітря “Чорна труба” 
 

Міжнародний проєкт «Чисте повітря для України» готує народний рейтинг 

найбільших забруднювачів повітря “ЧОРНА ТРУБА”. Найбрудніші підприємства 

визначають самі громадяни.  

 

Нещодавно Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

оприлюднило ТОП-10 забруднювачів повітря 2020 року, який готувало традиційно 

за офіційними звітами самих підприємств. Адже в Україні досі немає системи 

https://st-gr.com/?p=6311
https://olymp.hse.ru/ma/?fbclid=IwAR0GS6TEqkm_kq_wvrCmd4fV_hwxF1uAU4OyUmRFG5sGrA9CTKfyysZ7H7k
https://olymp.hse.ru/ma/?fbclid=IwAR0GS6TEqkm_kq_wvrCmd4fV_hwxF1uAU4OyUmRFG5sGrA9CTKfyysZ7H7k
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державного моніторингу викидів забруднюючих речовин. На це звернули увагу 

експерти та екологи. 

 

Тож протягом 3-х місяців, з 10 листопада до 10 лютого, організатори конкурсу 

збирають голоси простих українців про те, хто є найбільшими забруднювачами 

повітря у їх населених пунктах. 

 

У березні будуть оголошені результати альтернативного офіційному, народного 

рейтингу «ТОП-10 забруднювачів повітря в Україні». 

 

Найбрудніші підприємства отримають відзнаку ЧОРНА ТРУБА, а з нею – увагу 

Державної екологічної інспекції, екологічних громадських організацій та медіа. 

Також на основі зібраних даних буде створено “Мапу чорних труб України”. 

 

Cеред учасників анкетування будуть розіграні станції громадського моніторингу 

якості повітря EcoCity, а також це можливість отримати станції найбільш активним 

регіонам та населеним пунктам. 

 

Проголосувати тут. https://cleanair.org.ua/top-10-zabrudnyuvachiv/  

 

Організатори конкурсу: Проєкт “Чисте повітря для України”, який реалізується в 

Україні неурядовими організаціями Arnika з Чехії та Free Arduino з України. Проєкт 

фінансується Міністерством закордонних справ Чеської Республіки в рамках 

Програми  Transition та Національним фондом демократії (США). 

Деталі на сайті: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najbilshyh-zabrudnyuvachiv-

povitrya-chorna-truba  

https://cleanair.org.ua/6495/khto-naspravdi-vkhodyt-u-top-10-zabrudnyuvachiv-povitrya-

ukrayiny/  

Кінцевий термін подачі заявок: 10 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 11 лютого 2022р 

Повна стипендія студентам аспірантури університету NUI Galway, Ірландія. 

Місце навчання: NUI Galway — Голуей, Ірландія 

 

Ірландський національний університет у Голуеї пропонує стипендії Hardiman 

студентам аспірантури. Стипендія Hardiman виплачується протягом 4-х років. 

Стипендія створена для динамічних кандидатів, які наділені драйвом і небайдужі до 

досліджень і які залишать позитивний слід для всіх у нашому суспільстві. 

 

Навчання починається з 1 вересня 2022 року. 

 

Розмір стипендії. Стипендія оплачує навчання та збори, також надає фінансову 

допомогу 18 500 €. 

 

Вимоги: 

https://cleanair.org.ua/top-10-zabrudnyuvachiv/
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najbilshyh-zabrudnyuvachiv-povitrya-chorna-truba
https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-najbilshyh-zabrudnyuvachiv-povitrya-chorna-truba
https://cleanair.org.ua/6495/khto-naspravdi-vkhodyt-u-top-10-zabrudnyuvachiv-povitrya-ukrayiny/
https://cleanair.org.ua/6495/khto-naspravdi-vkhodyt-u-top-10-zabrudnyuvachiv-povitrya-ukrayiny/
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необхідно мати ступінь магістра; 

студенти аспірантури не можуть подавати заявки; 

необхідно знати англійську мову (IELTS - 6.5 - 7; TOEFL ibt - 88 - 91); 

також необхідно відповідати вимогам вашої країни, якщо вашої країни немає у 

списку, зверніться на international@nuigalway.ie  за подальшою інформацією. 

Як отримати стипендію? 

 

Знайти наукового керівника 

Подати заявку до 11 лютого 2022 року 

Надати 2 академічні рекомендації. 

Співбесіди проводитимуться скайпом. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=3452  
http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 11 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 15 лютого 2022р 

Навчання в бакалавраті в США зі стипендією 

Місце навчання: Illinois Wesleyan University - Блумінгтоне, штат Іллінойс 

 

Університет Illinois Wesleyan University пропонує кілька варіантів стипендій 

іноземним студентам бакалавра: Merit-Based Scholarships, President's Scholarships, 

Need-Based Financial Aid. На додаток до стипендій за заслуги студенти можуть мати 

право на стипендії, позички та можливості працевлаштування у кампусі, що 

фінансуються університетом. 

 

Розмір стипендії : 

Merit-Based Scholarships: розмір цих стипендій варіюється від 16 000 до 30 000 

доларів США на рік з можливістю продовження терміном до 4 років. 

 

President's Scholarships: це повні стипендії, які сплачують повну вартість навчання, 

які можуть бути продовжені на строк до 4 років. Надаються дві президентські 

стипендії на рік. 

 

Вимоги: 

Merit-Based Scholarships: кандидати мають бути іноземними студентами з 

визначними академічними досягненнями та результатами тестів, необхідних для 

вступу до університету. 

 

President's Scholarships: кандидати мають бути висококваліфікованими іноземними 

студентами, відрізнятися талантами, інтересами та академічними досягненнями. 

 

Як подати заявку? 

mailto:international@nuigalway.ie
https://st-gr.com/?p=3452
http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/


6 

 

Merit-Based Scholarships: студенти, зараховані на програму бакалаврату, 

автоматично стають претендентами на дану стипендію. Додаткової заявки не 

потрібно. 

 

President's Scholarships: заявку необхідно заповнити до  15 February 2022  . 

Need-Based Financial Aid: іноземним студентам потрібно заповнити CSS PROFILE, 

щоб стати претендентами на цю стипендію. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=8110  
https://www.iwu.edu/international/scholarships.html  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 15 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 15 лютого 2022р 

На додачу до краудфандингу: гранти дофінансування на культурні проєкти 

Сектор: Культура та креативні індустрії 

Місце: Україна 

Це гранти на підтримку культурних ініціатив, що залучають кошти громади. Ви 

можете отримати до 200 000 гривень, що покриють половину витрат на реалізацію 

проєкту. Другу половину потрібно зібрати впродовж шести місяців на 

«Спільнокошті» або іншій краудфандинговій платформі.  

  

Наступні хвилі конкурсу плануються у квітні та серпні. Стежте за графіком на сайті.  

  

Це один з конкурсів проєкту EU4USociety для посилення громадянського 

суспільства в Україні, що реалізується Міжнародним фондом «Відродження» і 

фінансується ЄС. 

 

Що я отримаю? 

До 200 000 гривень додаткового фінансування на втілення проєкту 

Участь в онлайн-практикумі з краудфандингу, нетворкінгових та навчальних 

заходах 

 

Я можу взяти участь? 

Це конкурс для громадських та благодійних організацій з усієї України.  

  

Політичні партії, релігійні громади та фізичні особи не можуть подаватися. 

 

Що потрібно для участі? 

Заповнена аплікаційна форма. Розкажіть про культурну цінність та соціальний 

вплив свого проєкту. Обгрунтуйте бюджет і опишіть заплановану краудфандингову 

кампанію. 

 

Як подати заявку? 

Заповніть онлайн-форму на сайті проєкту.  

https://st-gr.com/?p=8110
https://www.iwu.edu/international/scholarships.html
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Якщо ваша заявка пройде попередній відбір, потрібно буде провести 

краудфандингову кампанію. 

 

Зверніть увагу 

Ви дізнаєтеся результати попереднього відбору 15 березня 2022.  

Якщо ви подавалися на інші конкурси EU4USociety, зауважте, що одна організація 

отримати декілька грантів на реалізацію проєктів у 2020-2023 роках, але їхня 

загальна сума не може перевищувати 60 000 євро.  

Ви можете отримати допомогу ментора з підготовки краудфандингової кампанії. 

 

Деталі на сайті: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/320  
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-spilnota-2/  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 15 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 15 лютого 2022р 

На додачу до краудфандингу: гранти дофінансування для соціальних 

підприємств 

Сектор: Соціальне підприємництво 

Місце: Україна 

Це гранти на підтримку соціальних підприємств, що залучають кошти громади. Ви 

можете отримати до 200 000 гривень, що покриють половину витрат на реалізацію 

проєкту. Другу половину потрібно зібрати впродовж шести місяців на 

«Спільнокошті» або іншій краудфандинговій платформі.  

  

Наступні хвилі конкурсу плануються у квітні та серпні. Стежте за графіком на сайті.  

  

Це один з конкурсів проєкту EU4USociety для посилення громадянського 

суспільства в Україні, що реалізується Міжнародним фондом «Відродження» і 

фінансується ЄС. 

 

Що я отримаю? 

До 200 000 гривень додаткового фінансування на створення нового або розширення 

діяльності уже існуючого соціального підприємства 

Участь в онлайн-практикумі з краудфандингу, нетворкінгових та навчальних 

заходах 

 

Я можу взяти участь? 

Це конкурс для громадських та благодійних організацій з усієї України.  

Політичні партії, релігійні громади та фізичні особи не можуть подаватися. 

 

Що потрібно для участі? 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/320
https://www.irf.ua/contest/konkurs-kultura-spilnota-2/
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Заповнена аплікаційна форма. Опишіть бізнес-модель свого соціального 

підприємства, проблему, яку воно вирішує, команду. Обгрунтуйте бюджет і опишіть 

заплановану краудфандингову кампанію. 

 

Як подати заявку? 

Заповніть онлайн-форму на сайті проєкту.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-

CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-

d5ZURUZKUU0wNFhZQTlGMUNRVzNKMjYzVUUwVy4u Якщо ваша заявка 

пройде попередній відбір, потрібно буде провести краудфандингову кампанію. 

 

Зверніть увагу 

Ви дізнаєтеся результати попереднього відбору 15 березня 2022.  

Якщо ви подавалися на інші конкурси EU4USociety, зауважте, що одна організація 

отримати декілька грантів на реалізацію проєктів у 2020-2023 роках, але їхня 

загальна сума не може перевищувати 60 000 євро.  

Ви можете отримати допомогу ментора з підготовки краудфандингової кампанії. 

 

Деталі на сайті: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/319  
https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya-ta-

yevropejskogo-soyuzu/  

https://gurt.org.ua/news/grants/75469/  

Кінцевий термін подачі заявок: 15 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 15  лютого 2022р 

На додачу до краудфандингу: гранти дофінансування для медіа 

Сектор: Медіа 

Місце: Україна 

Це гранти на підтримку незалежних медіа, що залучають кошти громади та 

формують довкола себе сталі спільноти. Ви можете отримати до 200 000 гривень, 

що покриють половину витрат на створення контенту і розвиток медіа. Другу 

половину потрібно зібрати впродовж шести місяців на «Спільнокошті», іншому 

краудфандинговому сайті або платформі залучення регулярних внесків від 

аудиторії, наприклад, Patreon.  

  

Наступні хвилі конкурсу плануються у квітні та серпні. Стежте за графіком на сайті.  

  

Це один з конкурсів проєкту EU4USociety для посилення громадянського 

суспільства в Україні, що реалізується Міжнародним фондом «Відродження» і 

фінансується ЄС. 

Дізнайтеся більше 

 

Що я отримаю? 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZURUZKUU0wNFhZQTlGMUNRVzNKMjYzVUUwVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZURUZKUU0wNFhZQTlGMUNRVzNKMjYzVUUwVy4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZURUZKUU0wNFhZQTlGMUNRVzNKMjYzVUUwVy4u
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/319
https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya-ta-yevropejskogo-soyuzu/
https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya-ta-yevropejskogo-soyuzu/
https://gurt.org.ua/news/grants/75469/
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До 200 000 гривень додаткового фінансування на виробництво контенту, 

формування стратегії розвитку медіа, маркетингові дослідження, налагодження 

бізнес-процесів тощо 

Участь в онлайн-практикумі з краудфандингу, нетворкінгових та навчальних 

заходах 

 

Я можу взяти участь? 

Це конкурс для громадських та благодійних організацій з усієї України.  

Політичні партії, релігійні громади та фізичні особи не можуть подаватися. 

 

Що потрібно для участі? 

Заповнена аплікаційна форма. Розкажіть про свій медіа проєкт, команду, досвід 

створення контенту. Обгрунтуйте бюджет і опишіть заплановану краудфандингову 

кампанію. 

 

Як подати заявку? 

Заповніть онлайн-форму на сайті проєкту.  

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-

CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-

d5ZUNzhNMUhDWldCOExXVzMxOE9XUjNCRTAyNC4u Якщо ваша заявка пройде 

попередній відбір, потрібно буде провести краудфандингову кампанію. 

 

Зверніть увагу 

Ви дізнаєтеся результати попереднього відбору 15 березня 2022.  

Якщо ви подавалися на інші конкурси EU4USociety, зауважте, що одна організація 

отримати декілька грантів на реалізацію проєктів у 2020-2023 роках, але їхня 

загальна сума не може перевищувати 60 000 євро.  

Ви можете отримати допомогу ментора з підготовки краудфандингової кампанії. 

 

Деталі на сайті: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/318  
https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya-ta-

yevropejskogo-soyuzu/  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 15 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

дедлайн 15 лютого 2022р 

 

Конкурс грантів «Культура. Спільнота» 

 

Міжнародний фонд «Відродження» в рамках проєкту “EU4USociety” у співпраці з 

Європейським Союзом оголошує конкурс «Культура. Спільнота». 

Мета конкурсу – надати додаткову підтримку ініціативам та проєктам у сфері 

культури, які здатні залучати кошти від громадян шляхом краудфандінгу. 

Пріоритет конкурсу – підтримка культурницьких ініціатив, які залучають кошти 

громади та мають соціальний вплив. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZUNzhNMUhDWldCOExXVzMxOE9XUjNCRTAyNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZUNzhNMUhDWldCOExXVzMxOE9XUjNCRTAyNC4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZUNzhNMUhDWldCOExXVzMxOE9XUjNCRTAyNC4u
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/318
https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya-ta-yevropejskogo-soyuzu/
https://www.irf.ua/eu4usociety-spilnyj-4-richnyj-proyekt-mizhnarodnogo-fondu-vidrodzhennya-ta-yevropejskogo-soyuzu/
https://www.irf.ua/program/eu4usociety/
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Учасники конкурсу – громадські організації, спілки, асоціації, товариства та інші 

об’єднання, зареєстровані відповідно до українського законодавства як 

неприбуткові або благодійні організації.  

Процедура конкурсу 
Крок 1. Подання концептуальної заявки шляхом заповнення короткої 

аплікаційної форми. 
Критерії відбору заявок на першому етапі: 

 культурна цінність проєкту (знаковий характер події, участь знаних митців, 

унікальність проєкту); 

 соціальний вплив проєкту (значення проєкту для громади; реалістична оцінка 

цільової аудиторії та бенефіціарів проєкту; дотичність проєкту до наскрізних 

тематичних пріоритетів фонду “Відродження” – права людини, інклюзія, 

гендерна рівність, екологічна сталість, європейська інтеграція України, доступ 

до якісної освіти, громадянська освіта, протидія корупції); 

 спроможність команди проєкту та фінансова обґрунтованість  (реалістичність 

збору заявленої суми шляхом краудфандінгу – за аналогією з подібним 

проєктами або обґрунтування здатності проєкту зібрати необхідні кошти; 

обґрунтовані та збалансовані витрати бюджету). 

Крок 2. Якщо вашу заявку схвалено – вам потрібно залучити кошти від громадян на 

свій проєкт на «Спільнокошті» (партнерській платформі нашої програми) або 

іншому краудфандінговому веб-сайті. 

Термін підготовки та проведення кампанії – не більше 6 місяців від дати 

повідомлення від Фонду про партнерство. 

Крок 3. Якщо краудфандінг завершився успішно –  Фонд фінансує проєкт 

громадської організації у сумі, яка дорівнює зібраній шляхом краудфандінгу (але не 

більшій, ніж підтверджена Фондом сума дофінансування).  Просимо звернути увагу, 

що для отримання дофінансування від Фонду, необхідно буде після успішного 

завершення краудфандінгової кампанії зареєструвати повну аплікаційну форму та 

бюджет проєкту у системі «Електронний конкурс» Міжнародного фонду 

«Відродження».  

Мінімальна сума залучених коштів для дофінансування успішних кампаній, які 

Фонд дофінансовуватиме у межах цієї ініціативи, становить 50 000 гривень, а 

максимальна –200 000 гривень. 

Графік проведення конкурсу у 2022 році: 

ДАТА ПОДАННЯ ЗАЯВОК ДЛЯ 

УЧАСТІ У ПЕРШОМУ ЕТАПІ 

ПОВІДОМЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ 

ПОПЕРЕДНЬОГО ВІДБОРУ 

15 лютого 15 березня 

15 травня 15 червня 

15 вересня 15 жовтня 

Зверніть увагу! 
 Кінцева дата реалізації проєктів у межах конкурсу EU4Usociety – 16 жовтня 

2023 року. Усі гранти, надані на дофінансування успішних краудфандінгових 

кампаній, повинні бути завершені до цієї дати. 

 Одна і та сама організація не може претендувати на підтримку у загальному 

обсязі більше ніж 60 000 євро протягом реалізації проєкту «EU4USociety» 

(2020-2023 рр). 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZUM0NUUEpWTEJGTDMzUU1XNDFENk84VE1WNS4u
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=2Zr2MU-CPk2mTxFthR3yez4Xes6XJwxLjH88Y6O-d5ZUM0NUUEpWTEJGTDMzUU1XNDFENk84VE1WNS4u
https://biggggidea.com/
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 Фонд не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним 

(фізичним) особам. 

 Організації, які отримують грант,  відповідають за моніторинг стану 

впровадження проєкту та оцінювання його результатів, дотримання 

комунікаційної політики та брендування проєктів ЄС. Організації-реципієнти 

гранту подаватимуть звіти за надані Фондом кошти відповідно до форм 

звітності у визначеному  Фондом форматі. Для підготовки краудфандінгових 

кампаній може бути також організовано менторінговий супровід (за потреби). 

 Для допомоги організаціям, які було відібрано на першому етапі, Фонд 

“Відродження” спільно з партнерами організує онлайн-практикум з 

краудфандінгу. Організації-переможці першого етапу конкурсу та отримувачі 

грантів будуть запрошені також до участі у зустрічах грантерів та інших 

заходах, що організовуватиме МФВ для налагодження мережування, навчання 

та посилення організаційної спроможності партнерів проєкту «EU4USociety». 

 

Деталі на сайті: https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-kultura-spilnota 

 

Кінцевий термін подачі заявок: 15 лютого 2022 р 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 20 лютого 2022р 

Стипендія уряду Туреччини для іноземних студентів 

Відкрито прийом заявок на стипендії уряду Туреччини на 2022-2023 навчальний рік. 

Стипендії надаються студентам із різних країн світу, які бажають навчатися у вузах 

Туреччини. 

 

Кандидатам необхідно відповідати всім вимогам університету та програми (GRE, 

GMAT, TOEFL, DELF, YDS, ALES тощо) та мати всі необхідні документи. У 

стипендіальній програмі беруть участь усі програми акредитованих університетів 

Туреччини. 

 

Вибрати стипендіальну програму можна тут. 

 

Розмір стипендії. Стипендія оплачує: 

 

щомісячна фінансова допомога: студентам бакалаврату – 700 турецьких лір; 

студентам магістратури – 950 турецьких лір; студентам аспірантури – 1400 

турецьких лір; дослідникам – 3000 турецьких лір; 

проживання у студентському гуртожитку; 

вартість навчання та університетських внесків; 

медичне страхування; 

курси вивчення турецької мови; 

проїзд до Туреччини до початку навчання та назад, на батьківщину студента, після 

закінчення навчання. Студент купує квиток, вартість якого потім йому повертається. 

 

 

https://www.prostir.ua/?grants=konkurs-hrantiv-kultura-spilnota
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Вимоги: 

 

 студенти, які вступають до бакалавра, повинні бути народжені не старше 21 

року;  

 студенти, які вступають до магістратури, повинні бути не старшими 30 років;  

 студенти, які вступають до аспірантури, повинні бути не старше 35 років, 

Кандидатами не можуть бути громадяни Туреччини. 

При прийнятті заяви на отримання стипендії до уваги береться академічна 

успішність, а також академічні та соціальні досягнення. 

Студенти, які вже навчаються в Туреччині, не можуть претендувати на стипендію. 

Стипендії на короткі дослідження можуть мати додаткові вимоги. 

 

Необхідні документи: 

 

Диплом 

GPA 

Результати вступних іспитів (якщо такі є) 

Результати випускних іспитів (при закінченні школи/навчання в бакалавраті) 

Результати міжнародних тестів (якщо такі є) 

Інші академічні здобутки. 

Заявки на стипендію приймаються онлайн . Успішність студента має бути: 

 

для студентів бакалаврату не менше 70%; 

для студентів магістратури та аспірантури – не менше 75% 

для дослідників – 90%. 

Кандидати, які повністю заповнять заявку, будуть запрошені на співбесіду. 

 

Заявки та документи приймаються з 10 січня 2022 року. 

 

Питання щодо стипендіальної програми уряду Туреччини можна надсилати на 

info@turkiyeburslari.org  

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=228  
https://turkeyscholarship.com/  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 20 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 21 лютого 2022р 

Гранти на проєкти для творчої молоді 

 

Сектор: Культура та креативні індустрії 

Місце: Україна 

Ви можете отримати цей грант на проєкт, що допоможе 16-25-річним з областей 

проявити себе. Втілюйте інклюзивні театральні постановки, кінематографічні 

табори, урбаністичні лабораторії з переосмислення публічних просторів та інші 

mailto:info@turkiyeburslari.org
https://st-gr.com/?p=228
https://turkeyscholarship.com/
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ініціативи, що спонукають творити. Адже ми віримо, що єдине, що заважає молоді у 

селах та невеликих містах реалізовувати таланти — це брак фінансування.  

 

Ми не залишимо вас сам на сам із проєктом: вашим співучасником стане митець або 

мисткиня з ЄС. Ментор допоможе вам розвинути ідею й буде наставляти учасників. 

 

Уважно читайте путівник для учасників конкурсу, подавайтеся та втілюйте проєкт, 

який з гордістю додасте у портфоліо!  

 

Щоб дізнатися про тонкощі грантів та поставити запитання їхньому менеджеру, 

долучайтеся до прямого ефіру у фейбуці у о 16:00 у середу, 9 лютого.  

 

Що я отримаю? 

Від 6 000 до 7 300 євро на втілення ідеї, що вас захоплює. 

Напарника в обличчі ментора або менторки з ЄС або Великої Британії. Ви можете 

обрати ментора самостійно або довіритися нам — ми знайдемо людину, яка виведе 

проєкт на новий рівень. 

Можливість розвинути мистецьку спільноту поза столицею та допомогти місцевій 

творчій молоді реалізувати здібності. 

Контакти активних організацій з областей та спільні зустрічі, де ви зможете 

поділитися перемогами та порадитися. 

Участь у спільноті випускників, а це — контакти найвпливовіших українських 

мистецьких організацій та ще більше грантів. 

 

Я можу взяти участь? 

Ми шукаємо організації, які:  

 

 мають ідею захопливого культурного проєкту й шукають фінансування; 

 хочуть отримати погляд зі сторони від ментора з ЄС або Великої Британії; 

 мають досвід роботи у сфері культури і мистецтва; 

 офіційно зареєстровані в Україні; 

 можуть отримувати грантову допомогу. Це можна уточнити у Статуті або 

запитати бухгалтера. 

 

Що потрібно для участі? 

Цікавий проєкт та наснага його втілити. 

Докладний бюджет, складений у нашій бюджетній формі. 

Установчі документи: Статут, витяг з Єдиного Державного Реєстру та довідка 

неприбутковості для громадських організацій. 

 

Як подати заявку? 

Уважно прочитайте путівник для учасників конкурсу і заповніть форму на онлайн-

платформі. 

 

Шукайте запитання з аплікаційної форми у путівнику для учасників конкурсу. 

 



14 

 

Зверніть увагу 

Обов’язково складіть бюджет у нашій формі. Ми не зможемо розглянути заявку з 

бюджетом у іншому форматі.  

Ви можете отримати грант на проєкт для творчої молоді лише один раз. Якщо ви 

вже отримували фінансування, підшукайте щось інше у нашому каталозі 

можливостей. 

 

Деталі на сайті: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/314  
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%202022/%D0%9F%D1%83%D1

%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%

D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0

%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D1

%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%

D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20

%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D0%BC%

D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 21 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 28 лютого 2022р 

IV Всеукраїнський конкурс на здобуття Відзнаки імені Героя Небесної Сотні 

Сергія Кемського 

15 листопада стартував IV Всеукраїнський конкурс наукових студентських робіт на 

тему Революції Гідності на здобуття Відзнаки імені Героя Небесної Сотні Сергія 

Кемського. Він заохочує студентів вищих навчальних закладів усіх спеціальностей 

до дослідження Революції Гідності, вивчення її історії, особливостей, здобутків, 

значення та впливу на різні сфери політичного, суспільного та культурного життя. 

 

Конкурс проводиться у два етапи: 

 

Перший етап – подача заявок. Охочі взяти участь у Конкурсі заповнюють 

електронну форму 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lPIZDASNylacQ9auXZqP0utMA180Xvu

K8Nwz1phRczgxrA/viewform із заявкою та анотацією конкурсної роботи до                         

28 лютого 2022 року. Журі розглядає подані заявки з анотаціями; за результатами 

оцінювання Журі Оргкомітет надсилає заявникам, які пройшли відбір, запрошення 

для участі у другому етапі до 15 березня 2022 року.  

Другий етап – подання наукових робіт на розгляд Журі. Учасники, які пройшли 

перший етап, надсилають конкурсну роботу (див. додаток 1) на електронну адресу 

konkurs.maidanmuseum@gmail.com  до 31 травня 2022 року включно. 

З 01 червня по 30 червня 2022 року журі оцінюють отримані роботи та визначають 

переможців. У період з 01 по 17 липня 2022 року – оголошення переможців 

Конкурсу. Для вручення нагород переможців буде запрошено до Києва, де 

відбудеться публічна презентацій їх робіт і нагородження. 

 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/314
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%202022/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%202022/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%202022/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%202022/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%202022/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%202022/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%202022/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/creative%20youth%202022/%D0%9F%D1%83%D1%82%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%BA%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%83%20%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%96%D0%B2%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%94%D0%BA%D1%82%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D0%BE%D1%96%CC%88%20%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D1%96.pdf
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lPIZDASNylacQ9auXZqP0utMA180XvuK8Nwz1phRczgxrA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2lPIZDASNylacQ9auXZqP0utMA180XvuK8Nwz1phRczgxrA/viewform
mailto:konkurs.maidanmuseum@gmail.com
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Переможці отримають, зокрема, дипломи та грошові премії: 15 000 гривень за                     

І місце, 7 000 – за ІІ та 4 000 гривень за ІІІ місце.   

 

Результати обох етапів Конкурсу повідомляються учасникам листом на електронну 

адресу, зазначену під час реєстрації, загальний підсумок розміщується на сайті 

www.maidanmuseum.org . 

 

Детальніше (положення про IV конкурс, вимоги, заявка на участь) за посиланням. 

https://linktr.ee/Vidznaka_Serhiy_Kemsky  

 

Ініціювали заснування Відзнаки Сергія Кемського Національний меморіальний 

комплекс Героїв Небесної Сотні – Музей Революції Гідності та громадська 

організація «Родина Героїв Небесної Сотні» в межах реалізації загального проєкту 

«Відзнаки Героїв». 

 

ДОВІДКА 

 

Сергій Кемський – історик, політолог, журналіст. Народився в Криму в родині 

моряка. Публікувався в друкованих та онлайн-виданнях. Перекладав з англійської. 

Співзасновник Інституту політичних та економічних ризиків і перспектив. Загинув 

від кулі на вулиці Інститутській у віці 32 роки. Герой України, Герой Небесної 

Сотні. 

Деталі на сайті: https://www.prostir.ua/?grants=iv-vseukrajinskyj-konkurs-na-

zdobuttya-vidznaky-imeni-heroya-nebesnoji-sotni-serhiya-kemskoho  
https://www.maidanmuseum.org/  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 28 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 28 лютого 2022р 

Стипендія університету University of Saskatchewan, Канада 

Університет University of Saskatchewan приймає заявки на участь у програмі 

стипендій для випускників 2022 року. USask - один з провідних науково-дослідних 

медичних університетів Канади, де проводяться провідні дослідження в таких 

галузях глобального значення, як водна та продовольча безпека та інфекційні 

хвороби. 

 

В рамках цієї програми вчені зможуть зосередитись на своїх дослідженнях, вивчити 

Канаду, відвідати міжнародні класи тощо. Ця стипендія передбачає, що студенти 

можуть сприяти своєму прогресу щодо вибраних ними курсів, і якщо вони не 

знайдуть ці курси цікавими, вони можуть змінити свої курси. 

 

Крім того, програма пропонує великий вибір предметів.  

 

Розмір стипендії 

http://www.maidanmuseum.org/
https://linktr.ee/Vidznaka_Serhiy_Kemsky
https://www.prostir.ua/?grants=iv-vseukrajinskyj-konkurs-na-zdobuttya-vidznaky-imeni-heroya-nebesnoji-sotni-serhiya-kemskoho
https://www.prostir.ua/?grants=iv-vseukrajinskyj-konkurs-na-zdobuttya-vidznaky-imeni-heroya-nebesnoji-sotni-serhiya-kemskoho
https://www.maidanmuseum.org/
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Аспіранти отримають 20 000 доларів терміном до 36 місяців, а магістранти – 16 000 

доларів терміном до 24 місяців. 

 

Тривалість програми: 

Стипендія магістра 24 місяці, 

Стипендія PhD 36 місяців 

 

Вимоги: 

Коледж аспірантури та докторантури (CGPS) пропонує стипендії для випускників 

університетів наступних факультетів/підрозділів: 

Антропологія 

Мистецтво та історія мистецтва 

Освіта - міжвідомча програма PhD 

Дослідження корінних народів 

Мови, література та культурологія 

Клінічні науки про великих тварин 

Лінгвістика та релігієзнавство 

Маркетинг 

Музика 

Філософія 

Клінічні науки про дрібних тварин 

Ветеринарна патологія 

Жінки, гендерні та сексуальні дослідження 

Студент повинен бути зареєстрований або продовжувати навчання за програмою 

аспірантури, або він повинен бути рекомендований для вступу до аспірантури 

College of Graduate & Postdoctoral Studies на University of Saskatchewan. 

Учень повинен мати як мінімум 80% хороших оцінок, будучи студентом або 

високий середній бал для вступу як потенційний студент. При визначенні права на 

участь використовуються повні умови (а не часткові умови). Курси з оцінками Pass, 

Credit тощо. буд. Не враховуються при розрахунку середнього бала студента. 

Студенти магістратури мають право на здобуття до двох років стипендії для 

випускників університетів протягом перших трьох років своєї програми для 

випускників. Студенти магістратури не можуть отримувати стипендію після 36-го 

місяця навчання у магістратурі. 

Аспіранти мають право на здобуття стипендії для випускників університетів 

протягом не більше трьох років чотирирічної програми. Аспіранти не можуть мати 

стипендії після 48-го місяця навчання в аспірантурі. 

 

Як подати заявку 

 

Заповнити усі поля заявки. 

Додати ксерокопії офіційних виписок із усіх вищих навчальних закладів, які ви 

відвідували. 

Ви повинні отримати два рекомендаційні листи від осіб, знайомих із вашою 

академічною роботою. Листи повинні бути запечатані та надіслані безпосередньо 

відділом або направленням до Коледжу аспірантури та докторантури. 
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Рекомендаційним листам приділяється велика увага при оцінці якості та 

продуктивності досліджень, а також успішності. Професори, які мали достатньо 

можливостей оцінити ваш потенціал і які можуть надати повний, докладний та 

вдумливий аналіз ваших досягнень та наукових якостей, є найефективнішими 

рефералами. 

Листи повинні доповнювати інформацію, піддану у вашій заявці, бути повними 

ентузіазму, фокусуватися на ваших навичках, попередніх досягненнях та потенціалі. 

Вони повинні підкреслювати сильні сторони та особисті якості, коментувати якість 

публікацій та демонструвати, чому ви маєте чудовий рівень кваліфікації та гідні 

стипендії. Надзвичайно короткі чи загадкові листи ставлять учня у невигідне 

становище. Рефералам настійно рекомендується прочитати та дотримуватись 

Частина 5: Інструкції для рекомендатора, що додається до форми заявки. 

Під час надсилання пакета документів електронною поштою переконайтеся, що всі 

документи представлені у форматі PDF. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=8219  
https://students.usask.ca/money/awards/graduate-awards.php?award=301368GS01  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 28 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 28 лютого 2022р 

ГО УЕК «Зелена Хвиля» оголошує всеукраїнський конкурс пілотних громад на 

участь в проєкті iTree4UA 

 

Громадська організація «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» оголошує 

офіційний старт всеукраїнського конкурсу пілотних громад на участь у проєкті 

«Прозора та партисипативна система інвентаризації зелених зон в Україні: 

iTree4UA». Кінцевий термін подання заявок: 28 лютого 2022 року. 

 

Проєкт спрямований на впровадження інструменту i-Tree Eco (США)для 

повноцінного використання в усіх громадах України.  

 

Інструмент покликаний сприяти оцінці екосистемних послуг дерев у кількісному та 

грошовому виразі. В результаті впровадження діяльності проєкту будуть створені 

передумови для запуску інтерактивної та прозорої системи інвентаризації дерев в 

ОТГ України на основі технологій i-Tree.  

 

Реалізація проєкту відбувається на національному рівні з пілотними проєктами 

інвентаризації у пілотних громадах-партнерах, які визначаються шляхом проведення 

конкурсного відбору.  

 

За результатами конкурсного відбору визначається не менше трьох пілотних громад 

в різних регіонах України, які отримають субгрант (безповоротну фінансову 

допомогу) у розмірі 5000 (п’ять тисяч) доларів США у гривневому еквіваленті за 

курсом НБУ на момент перерахування коштів.  

https://st-gr.com/?p=8219
https://students.usask.ca/money/awards/graduate-awards.php?award=301368GS01
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Виконується ГО «Український екологічний клуб «Зелена Хвиля» (Київ) за 

фінансової підтримки US Forestry Service International Programs у партнерстві з ГО 

“Агенція сталого розвитку Карпатського регіону “FORZA” (Ужгород) та Davey Tree 

Expert Company (розробники продуктів i-Tree у США). 

 

Ми шукаємо об’єднані територіальні громади, які: 

 

представляють різні регіони України (Схід, Захід, Південь та Центрально-північний 

регіон); 

 

об’єднують населені пункти різного типу (село, селище міського типу, місто); 

 

мають активну налагоджену міжсекторальну співпрацю (місцева влада, бізнеси, 

громадський сектор тощо); 

 

додатково вітається наявність затверджених програмних документів щодо 

поводження з зеленими насадженнями та/або впроваджена інтерактивна (відкрита 

для громадськості) система інвентаризації зелених насаджень в принаймні одному 

населеному пункті громади. 

 

Як долучитися до конкурсу: 

 

УВАЖНО ознайомитися з Положенням про проведення конкурсного відбору на 

офіційному сайті ГО УЕК “Зелена Хвиля”; 

 

заповнити анкету-заявку, посилання на яку міститься у Положенні; 

 

надіслати необхідні додатки до анкети (листи підтримки та додаткові документи) в 

електронному вигляді на електронну адресу: yevheniia.mykytianska@ecoclubua.com   

 

З усіх питань, що стосуються участі у конкурсному відборі проєкту звертайтеся на 

електронну адресу: yevheniia.mykytianska@ecoclubua.com  

 

Більше про конкурс на сайті ГО УЕК “Зелена Хвиля”. 

 

Чекаємо на ваші заявки та бажаємо успіху! 

 

Деталі на сайті: https://gurt.org.ua/news/grants/76000/  
https://ecoclubua.com/wp-content/uploads/Polozhennya-konkursu-pilotnyh-gromad-2022.pdf  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 28 лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

mailto:yevheniia.mykytianska@ecoclubua.com
mailto:yevheniia.mykytianska@ecoclubua.com
https://gurt.org.ua/news/grants/76000/
https://ecoclubua.com/wp-content/uploads/Polozhennya-konkursu-pilotnyh-gromad-2022.pdf
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дедлайн 28 лютого 2022р 

 

Міні-грант "Поширення вживання української мови в Україні" 

Програма міні-грантів від американської фундації "Я розмовляю українською" 

ставить метою поширити вживання української мови в Україні. Ми пітримуємо 

проєкти, які стануть каталізаторами для дедалі більшого вжитку української мови в 

будь-якій царині: в освіті, в бізнесі, в культурних заходах, в соціальних мережах, 

тощо. Подавати на гранти можуть як окремі особи, так і організації. 

 

Категорія ГрантиДисциплінаБлагодійність, література, кіно, Бізнес, Гуманітарні 

науки, Креативні індустрії, Журналістика, Культура, Література, Медіа, Освіта, 

Суспільство  

Географія Україна 

Розмір гранту – До 100000 грн 

E-mail ISpeakUkrainian@gmail.com    

Деталі на сайті: https://biggggidea.com/opportunities/mini-grant-poshirennya-

vzhivannya-ukransko-movi-v-ukrani/  

Веб-посилання https://forms.gle/etR94LvsUCWLwYU8A   

Кінцевий термін подачі заявок:  28 лютого 2022 р 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

дедлайн до  лютого 2022р 

 

Глобальний конкурс студентів-підприємців 

 

Місце проведення фіналу : Торонто, Канада 

 

Приймаються заявки на глобальний конкурс студентів-підприємців. Конкурс 

націлений на студентів, які активно ведуть бізнес. Конкурсанти змагаються у 

кваліфікаційних змаганнях з метою потрапити на фінал у Торонто, Канада. 

 

Конкурс – ексклюзивна можливість для студентів-підприємців завести «потрібні» 

знайомства, знайти ресурси, що бракують, і розширити бізнес. Спершу пройдуть 

змагання на національному/регіональному рівні , дані змагання стануть 

кваліфікаційними для фіналу, який відбудеться у Торонто. 

 

Призи: 

 

Зазвичай конкурсанти одержують призи у вигляді фінансових винагород та бізнес-

послуг, у різних регіонах призи різні. 

 

На глобальному фіналі студенти змагатимуться за: 

 

Головний приз - 20 000 $ готівкою 

 

Друге місце - 10 000 $ 

 

mailto:ISpeakUkrainian@gmail.com
https://biggggidea.com/opportunities/mini-grant-poshirennya-vzhivannya-ukransko-movi-v-ukrani/
https://biggggidea.com/opportunities/mini-grant-poshirennya-vzhivannya-ukransko-movi-v-ukrani/
https://forms.gle/etR94LvsUCWLwYU8A
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Третє місце - 5 000 $ 

 

Організатори сплачують усі витрати, пов'язані з участю у фіналі (авіа-переліт, 

проживання) 

 

Додатково буде нагороджено конкурсантів за соціальний вплив, інновації. 

 

Вимоги: 

 

 брати участь можуть студенти коледжів/університетів будь-якої програми 

(бакалаврат, магістра, аспірантура). Не обов'язково навчатись на денній формі 

навчання, студенти-заочники також можуть брати участь у конкурсі; 

 конкурсант повинен бути власником, засновником або власником 

контрольного пакету акцій компанії та нести відповідальність за діяльність 

компанії. Кожну компанію може представляти лише 1 особа; 

 компанія має існувати не менше 6 місяців до дня подання заявки на участь у 

конкурсі; 

 конкурсант має бути молодшим 35 років. 

 на момент подання заявки бізнес має отримати 500 $ прибутку або 1000 $ 

інвестицій. 

 

Заявка подається онлайн. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=3263  
https://gsea.org/GSEA/Apply/GSEA/Apply.aspx?hkey=4aa8f2bd-1008-4b06-be32-9551431b9699  

 

Кінцевий термін подачі заявок:  лютого 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Березень 2022 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 1 березня 2022р 

Beyond borders: стипендії науковцям, що здобувають PhD 

Сектор: Освіта 

Тип: Стипендія 

Місце: Україна 

Це можливість для науковців, що пишуть дисертацію на здобуття ступеня PhD на 

тему кордонів. Ви отримаєте щомісячну стипендію розміром до 1 400 євро, що 

дозволить працювати над емпіричним або теоретичним дослідженням, що 

стосується наступних аспектів:  

 

Траєкторії міграції та мобільність культурно-інтелектуального виробництва; 

Соціокультурний вимір кордонів; 

Культурні кордони і їх відображення в культурі та мистецтві; 

Циркуляція ідей і знань; 

https://st-gr.com/?p=3263
https://gsea.org/GSEA/Apply/GSEA/Apply.aspx?hkey=4aa8f2bd-1008-4b06-be32-9551431b9699
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Зміни в розумінні поняття «національний»;  

Транснаціональні і глобальні культурні інституції та канони; 

 Деколонізація деколоніальності: більш справедливий підхід до створення та 

розповсюдження знань. 

Стипендії надає німецька фундація ZEIT. Це одна з тисяч можливостей ЄС для 

України.  

Дізнайтеся більше 

 

Що я отримаю? 

Магістри останнього року навчання й кандидати, що тільки починають 

формулювати тему дисертації, зможуть упродовж десяти місяців отримувати 

стипендію розміром 1 200 євро та взяти участь у семінарі з розробки дисертаційних 

проєктів. 

Кандидати, що вже навчаються на PhD-програмах і почали працювати над 

дисертацією, зможуть від одного до трьох років отримувати щомісячну стипендію 

розміром 1400 євро. 

Кандидати, що вже завершують роботу над дисертацією, зможуть протягом року 

отримувати  щомісячну стипендію розміром 1 400 євро. 

 

Я можу взяти участь? 

Ви можете податися на цю стипендію, якщо:  

маєте магістерський диплом і готуєтесь писати дисертацію на здобуття PhD або вже 

навчаєтеся на PhD-програмі; 

ваша академічна успішність вище середнього рівня; 

тема вашої дисертації стосується кордонів у політичному, соціальному, 

віртуальному, інтелектуальному або культурному вимірі та має наукову новизну. 

 

Що потрібно для участі? 

Заповнена аплікаційна форма, до якої слід додати: 

ідею дослідження; 

план дослідження з часовим графіком; 

резюме; 

копію диплома; 

два рекомендаційних листи від університетських викладачів. 

 

Як подати заявку? 

Заповніть аплікаційну форму на онлайн-платформі. https://beyondborders.zeit-

stiftung.de/application  

 

Зверніть увагу 

Умови програми дозволяють працювати до 10 годин на тиждень, якщо  місячний 

дохід не перевищує 600 євро. Це потрібно обговорити з Фондом.  

Вам потрібно буде представити дослідження на щорічній весняній конференції. 

Перед конференцією потрібно подати статтю обсягом десять сторінок, що 

звертається до конкретного аспекту дисертації. 

 

Деталі на сайті: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/322  

https://beyondborders.zeit-stiftung.de/application
https://beyondborders.zeit-stiftung.de/application
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/322
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https://beyondborders.zeit-stiftung.de/application  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 1 березня 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 1 березня 2022р 

Навчання в Італії 

Місце навчання : Galilean School of Higher Education at the University of Padova - 

Падуя, Італія. 

 

Падуанський університет - один із найстаріших університетів Європи та Італії, 

відкритий в Падуї в 1222 році. У XV-XVIII століттях – головний освітній центр 

Венеціанської республіки. 

 

Університет Падуї пропонує 100 стипендій, які повністю оплачують вартість 

навчання для студентів, які навчаються за однією з його програм на здобуття 

ступеня, повністю англійською мовою. Скасування плати можливе на 1 академічний 

рік. 

 

Студентам потрібно буде сплатити лише перший внесок (188,00 євро), і ви будете 

звільнені від другого та третього внесків плати за навчання. 

 

Тривалість відмови від плати: відмова від плати надається на 1 академічний рік і 

може бути продовжена: 

 

на 2-й рік при досягненні до 10 серпня 2023 не менше 25 кредитів; 

для 3-го курсу (тільки для студентів бакалавра та одноразового навчання) при 

досягненні не менше 80 кредитів до 10 серпня 2024 року. 

Після закінчення зазначеного терміну студенти-бенефіціари будуть зобов'язані 

оплачувати навчання до закінчення навчання. 

Вимоги: 

Стипендію можуть отримати талановиті перспективні іноземні студенти з усього 

світу, які отримали диплом за межами Італії та бажають вступити на одну з програм 

навчання англійською в Університеті Падуї. 

Кандидати не повинні мати італійського громадянства. 

Необхідно мати неіталійський диплом іноземної середньої школи (для вступників на 

ступінь бакалавра або одного циклу) або неіталійський диплом бакалавра (для 

претендентів на ступінь магістра), що дозволяє вступити до системи італійських 

університетів. 

Як подати заявку? 

Ви можете подати заявку на 3 програми навчання. 

Якщо ви відповідаєте вимогам, ви автоматично потрапите до процедури відбору. Не 

потрібно подавати окрему заяву або додаткові спеціальні документи, крім тих, що 

необхідні для подання заявки на обрану програму навчання. 

 

https://beyondborders.zeit-stiftung.de/application
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Найкращі кандидати кожної програми на отримання ступеня (всього 100) 

отримають відмову від оплати в залежності від їхньої навчальної програми, 

особистої мотивації, мовних навичок тощо. 

 

Прийняття : ви повинні прийняти своє місце, сплатити вступний внесок у строк, 

вказаний у листі з пропозицією, та мати можливість виконати умови для завершення 

вашого зарахування до Університету Падуї. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=1368  
https://www.unipd.it/en/fee-waivers  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 1 березня 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 1 березня 2022р 

15 стипендій Erasmus Mundus іноземним студентам 

Магістерська програма Lexikographie (Master of Arts) . Тривалість навчання – 2 роки. 

Кожен семестр програми студенти навчатимуться у різних університетах Європи. 

 

Erasmus Mundus EMLex – платна програма (студенти мають оплачувати свою участь 

у програмі кожного семестру). У свою чергу Erasmus Mundus сплачує витрати на 

навчання, адміністративні витрати, медичну страховку, вартість навчальних 

матеріалів та організовує додаткові програми. До початку навчання всі студенти 

мають підписати угоду. 

 

Організатори пропонують 15 стипендій. 

 

Розмір стипендії: 

 

стипендія 1000 € на місяць (протягом усі програми EMLex - 24 місяці) 

оплата транспортних витрат (від 1000 € до 3000 € на рік). 

75% стипендій призначено громадянам країн-партнерів (країни, які не входять до 

складу ЄС, крім Туреччини, Македонії, Норвегії, Ліхтенштейну та Ісландії), а 25% 

стипендій призначені громадянам країн програми (28 країн ЄС, Туреччина, 

Македонія, Норвегія, Ліхтенштейн ) та Ісландія). Якщо Ви є громадянином країни-

партнера, але протягом останніх 5 років більшу частину своєї діяльності (не менше 

12 місяців за останні 5 років) (навчання, дослідження, робота) проводили в країні 

програми, – Ви стаєте студентами з країни програми. 

 

Вимоги: 

 

 студенти повинні мати вищу освіту в одній із дисциплін: лінгвістика, 

(іноземні) мови, переклад, комунікації/ЗМІ, бібліотека та інформаційні науки 

та суміжні дисципліни; 

 якщо ви навчаєтесь на останньому курсі, ви також можете подавати заявку за 

умови, що отримаєте диплом до початку навчання на програмі EMLex; 

https://st-gr.com/?p=1368
https://www.unipd.it/en/fee-waivers
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 необхідно знати англійську (В1 або В2 - (IELTS): 4.5 - 5 // 5.5 - 6.5) та німецьку 

мови (В2 або В1); 

Як отримати стипендію? Студентам необхідно заповнити заявку до дедлайну та 

додати до неї: 

 

диплом; 

сертифікати на рівень володіння мовою (англійська та німецька); 

відомість із оцінками; 

копія паспорта; 

мотиваційний лист (максимум 2 сторінки німецькою або англійською), в якому 

необхідно відповісти на 3 запитання: 1. Чому Ви бажаєте навчатися на програмі 

EMLex, Ваші очікування та який скарб Ви можете зробити і як ви плануєте 

використати диплом магістра? 2. Опишіть свій досвід роботи з науковою чи 

практичною лексикографією, яку ви вже зробили, та про те, чому ви зацікавлені у 

лексикографії. 3. Поясніть Ваш вибір університету. 4. Який лексикографічний 

проект Ви хотіли б реалізувати у своїй рідній країні, якби у Вас була така 

можливість. 

Документи з офіційним перекладом англійською або німецькою мовами необхідно 

надіслати на emlex-erasmusmundus@fau.de  Формат документів – PDF, об'єм не 

більше 4МВ. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=3082  
https://www.emlex.phil.fau.eu/application/information-for-students/  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 1 березня 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 1 березня 2022р 

Стипендии университета Ghent University, Бельгия, студентам из 

развивающихся стран 

Место обучения: Ghent University — Гент, Бельгия. 

 

Гентский университет (Ghent University) — один из трех крупнейших фламандских 

университетов. Университет находится в  городе Гент во Фландрии, 

нидерландскоговорящей части Бельгии. В университете обучается около 38,000 

студентов на 11 факультетах. 

 

Гентский университет предлагает стипендии студентам из развивающихся стран, 

которые будут поступать на обучение на одну из  магистерских программ (master) 

или на программу master-after-master. Обучение на английском. 

 

Магистерские программы (Master programmes): 

 

European Master of Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics 

European Master of Science in Photonics 

International Master of Science in Agro- and Environmental Nematology 

mailto:emlex-erasmusmundus@fau.de
https://st-gr.com/?p=3082
https://www.emlex.phil.fau.eu/application/information-for-students/
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International Master of Science in Biomedical Engineering 

International Master of Science in Environmental Technology and Engineering 

International Master of Science in Marine Biodiversity and Conservation 

International Master of Science in Rural Development 

Master of Science in Aquaculture 

Master of Science in Biochemistry and Biotechnology 

Master of Science in Bioinformatics 

Master of Science in Biology 

Master of Science in Biomedical Engineering 

Master of Science in Chemical Engineering 

Master of Science in Chemistry 

Master of Science in Civil Engineering 

Master of Science in Computer Science Engineering 

Master of Science in Electrical Engineering 

Master of Science in Electromechanical Engineering 

Master of Science in Engineering Physics 

Master of Science in Environmental Sanitation 

Master of Science in Fire Safety Engineering 

Master of Science in Food Technology 

Master of Science in Geology 

Master of Science in Industrial Engineering and Operations Research 

Master of Science in Marine and Lacustrine Science and Management 

Master of Science in Nutrition and Rural Development (Human Nutrition) 

Master of Science in Nutrition and Rural Development (Rural Economics and 

Management) 

Master of Science in Nutrition and Rural Development (Tropical Agriculture) 

Master of Science in Physical Land Resources (Land Resources Engineering) 

Master of Science in Physical Land Resources (Soil Science) 

Master of Science in Sustainable Materials Engineering 

Master of Science in Textile Engineering 

MSc in Business Engineering (Data Analytics) 

MSc in Business Engineering (Finance) 

MSc in Business Engineering (Operations management) 

Master of Science in Business Economics (Accountancy) 

Master of Science in Business Economics (Corporate Finance) 

Master of Science in Business Economics (Marketing) 

Master of Arts in African Studies 

Программы Master-after-Master programmes: 

 

Master of Science in Banking and Finance 

Master of Laws in European Union Law 

Master of Laws in International and European Law 

Master of Laws in International Business Law 

Master of Laws in Law and Economics 

Master of Arts in Advanced Studies in Linguistics 

Master of Science in Maritime Sciences 

Master of Science in Marketing Analysis 
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Master of Science in Nuclear Engineering 

Master of Science in Plant Biotechnology 

Master of Science in Space Studies 

Master of Science in Statistical Data Analysis 

Master of Science in Integrated Water Management 

Ежегодно университет выделяет 10 стипендий. 

 

Стипендия состоит из: 

 

ежемесячной стипендии – 1000€; 

комплексной страховки (медицинское здоровье, гражданская ответственность, 

репатриация). 

Стипендия не оплачивает проезд и стоимость визы. 

 

Требования: 

 

 стипендию могут получит новые студенты Гентского университета; 

 для обучения на магистерской программе необходимо иметь степень 

бакалавра; 

 для обучения на программе Master-after-Master programme необходимо иметь 

степень магистра; 

 стипендию могут получить граждане стран OESO-DAC ( low-income countries, 

lower middle-income countries and upper middle-income countries); 

 кандидаты должны знать английский язык. 

Заявки на получение стипендии нет. Каждая программа предлагает 3 кандидата на 

стипендию. Окончательно решение о получении стипендии будет известно в мае 

2022. 

 

При принятии решения о начислении стипендии во внимание принимаются такие 

факторы: 

 

соответствует ли кандидат всем требованиям стипендии Top-up grant; 

возрастных ограничений нет, но в приоритете кандидаты младше 40 лет; 

значимость выбранной программы для родной страны кандидата; 

ценность полученных знаний в стране студента. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=1141  
https://www.ugent.be/en/research/funding/devcoop/grants-scholarships/top-up-

grants/overview.htm  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 1 березня 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 2 березня 2022р 

Стипендії на наукові візити до Австрії 

Сектор: Освіта 

https://st-gr.com/?p=1141
https://www.ugent.be/en/research/funding/devcoop/grants-scholarships/top-up-grants/overview.htm
https://www.ugent.be/en/research/funding/devcoop/grants-scholarships/top-up-grants/overview.htm
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Тип: Стипендія 

Місце: Австрія 

Це можливість поїхати до Австрії, щоб протягом декількох місяців працювати над 

дослідженням для своєї дипломної роботи під наглядом викладача місцевого вишу. 

Програма забезпечить щомісячну стипендію та витрати на подорож для науковців, 

що досліджують медицину, сільське господарство, природничі, технічні, 

гуманітарні та соціальні науки, мистецтво.  

  

Візит триватиме від одного до чотирьох місяців і розпочнеться не раніше липня 

2022 року.  

  

Програмою опікується Фонд стипендій Австрійської Республіки. Це одна з тисяч 

можливостей ЄС для українців. 

 

Що я отримаю? 

Щомісячну стипендію розміром 1 050 євро.  

Компенсацію дорожніх витрат.  

Допомогу з пошуком житла та оформленням страхування.  

 

Я можу взяти участь? 

Це стипендія для:  

бакалаврів, магістрів та аспірантів до 35 років;  

докторантів до 40 років. 

 

Що потрібно для участі? 

Заповнена аплікаційна форма. 

Резюме. 

План візиту з описом досліджень, які ви вже провели та над якими будете 

працювати в Австрії.  

Згода викладача австрійського вишу на науковий супровід під час стипендії. 

Два рекомендаційні листи з вашого університету, написані протягом останніх 

півроку.  

Сканкопія першої сторінки закордонного паспорта.  

Сканкопія документа, що підтверджує ваш науковий ступінь.  

Письмове підтвердження, що ви навчаєтесь на бакалавраті, магістратурі, аспірантурі 

чи докторантурі в Україні.   

  

Не забудьте додати переклад документів, виданих українською мовою. Переклад 

має бути англійською або німецькою мовою. 

 

Як подати заявку? 

Зареєструйтесь на порталі та заповніть онлайн-форму. https://www.scholarships.at/  

 

Зверніть увагу 

Якщо ви вже навчаєтесь в Австрії, ви не можете подаватися.  

Ви отримаєте електронного листа з результатами конкурсу у травні 2022.   

 

https://www.scholarships.at/
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Деталі на сайті: https://houseofeurope.org.ua/opportunity/299  
https://www.scholarships.at/  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 2 березня 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 7 березня 2022р 

 

Прийом заявок на Національний конкурс “Благодійна Україна-2021” 

 

Асоціація благодійників України оголошує прийом заявок на Національний конкурс 

«Благодійна Україна-2021». Цьогоріч стартує 15-й за рахунком, ювілейний, конкурс, 

який має на меті відзначити найкращі благодійні та волонтерські ініціативи, 

реалізовані протягом 2021 року. 

У конкурсі можуть брати участь благодійники/волонтери, волонтерські, благодійні 

та громадські організації, молодіжні об’єднання, представники медіа та інші – всі, 

хто надавали благодійну чи волонтерську допомогу для вирішення актуальних 

суспільних проблем у період з 1 січня по 31 грудня 2021 року.  Заявки на участь у 

конкурсі можуть подавати безпосередньо самі благодійники, отримувачі благодійної 

допомоги (за згодою благодійника) та будь-які неурядові організації та фізичні 

особи (окрім органів державної влади, місцевого самоврядування та політичних 

партій), незалежно від громадянства. 

Заявку можна завантажити за посиланням (завантажити заявку). Заповнену заявку 

необхідно надіслати електронною поштою на адресу: konkurs.blago@gmail.com до              

7 березня 2022 року (включно). До неї також доцільно додати фотографії (не 

більше 5 шт.), лінки на інформацію про благодійну чи волонтерську діяльність 

учасника конкурсу, що розміщена в інтернеті, публікації, відгуки, рекомендації 

тощо, які краще характеризують діяльність учасника конкурсу. 

Цьогоріч оргкомітетом конкурсу визначено 25 конкурсних номінацій, у яких заявка 

може брати участь. Заповнюючи заявку необхідно обрати одну, або декілька 

номінацій під які підпадає діяльність організації чи проєкт: 

Основні колективні номінації: 
1. Благодійність великого бізнесу. 

2. Благодійність середнього та малого бізнесу. 

3. Корпоративна благодійність. 

4. Колективне волонтерство. 

5. Всеукраїнська благодійність. 

6. Регіональна благодійність. 

7. Місцева благодійність. 

8. Благодійність в охороні здоров’я. 

9. Благодійність в освіті та науці. 

10. Благодійність в культурі та мистецтві. 

11. Благодійність в соціальній сфері. 

12. Благодійність в сфері екології та охорони довкілля. 

13. Благодійність в захисті України. 

14. Благодійність неурядового сектору. 

15. «Добро починається з тебе». 

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/299
https://www.scholarships.at/
https://vboabu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zayavka-BlagoUkraine-2021-1.doc
mailto:konkurs.blago@gmail.com
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16. «Молодіжні благодійні ініціативи». 

17. Благодійна акція року. 

18. «Платформа добра». 

19. «Інновації в благодійності». 

Індивідуальні номінації: 
1. Благодійник року. 

2. Волонтер року. 

3. Менеджер року у сфері доброчинності (окрема заявка – ЗАВАНТАЖИТИ). 

Спеціальні номінації: 
1. Народний благодійник. 

2. Медіа і благодійність. 

3. Допомога з-за кордону. 

Кожна конкурсна заява буде оцінена незалежною експертною радою, до складу якої 

входять експерти з різних галузей, запрошені Організатором до участі. У кожній із 

вищезазначених номінаціях визначатиметься по три лауреати конкурсу, переможець 

буде оголошений на церемонії нагородження, що відбудеться навесні 2022 року у 

Києві.  Відзнака переможця Національного конкурсу «Благодійна Україна» – 

унікальна бурштинова статуетка «Ангел добра». Лауреати, які посядуть  друге та 

третє місце нагороджуються спеціальними дипломами. 

Заявку можна завантажити за лінком. Детальніша інформація за телефоном: 067-

164-04-11 (в робочі дні та години), e-mail: konkurs.blago@gmail.com; офіційні сайти 

конкурсу: http://vboabu.org.ua/, http://blagoukraine.org/, 

фб.: https://www.facebook.com/BlagodijnaUkraina. 

Основні етапи Конкурсу «Благодійна Україна-2021»: 
Перший – організація, підготовка та розповсюдження матеріалів про конкурс, 

оголошення регіональних етапів конкурсу (до 31 грудня 2021 року); 

Другий – прийом проектних ініціатив (з 4 жовтня 2021 року – до 7 березня 2022 

року); 

Третій – оцінювання проектних ініціатив Національною Експертною радою (до 

середини квітня 2022 року); 

Четвертий – оголошення переможців Конкурсу (середина-кінець квітня  2022 року); 

П’ятий – нагородження переможців (кінець квітня-травень 2022 року). 

 

Детальна інформація про конкурс за 

посиланням: https://blagoukraine.org/ukr/about.html. 

Кінцевий термін подачі заявок – 7 березня 2022 року (включно). 

________________________________________________________________________ 

дедлайн 15 березня 2022р 

Стипендія уряду Румунії 

Місце навчання : Румунія 

 

Уряд Румунії пропонує 85 стипендій іноземним студентам на навчання у Румунії. 

Стипендію можна отримати на навчання на програмі бакалаврату та магістратури чи 

аспірантури. 

 

Області навчання: 

https://vboabu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Menedzher-Zayavka-BlagoUkraine-2021-1.doc
https://vboabu.org.ua/wp-content/uploads/2021/10/Zayavka-BlagoUkraine-2021-2.doc
mailto:konkurs.blago@gmail.com
http://vboabu.org.ua/
http://blagoukraine.org/
https://www.facebook.com/BlagodijnaUkraina
https://blagoukraine.org/ukr/about.html
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політичні та адміністративні науки; 

педагогічні науки; 

румунська культура та цивілізація; 

журналістика; 

технічні науки; 

нафта і газ; 

сільське господарство; 

ветеринарна медицина; 

архітектура; 

візуальне мистецтво. 

 

Категорії стипендії: 

 

Випускникам шкіл чи середніх навчальних закладів. Тривалість навчання: 3-6 років 

залежно від обраної програми навчання. Наприкінці навчання – іспит та ступінь 

бакалавра. 

Студенти магістратури. Тривалість навчання: 1,5 - 2 роки залежно від обраної 

програми навчання. Наприкінці навчання – захист дипломної роботи та ступінь 

магістра. 

Студенти аспірантури. Тривалість навчання: 3 - 4 роки залежно від обраної 

програми навчання. Наприкінці навчання – захист дисертації та ступінь PhD. 

Навчання тільки румунською мовою. Якщо студент не володіє румунською мовою, 

він може пройти навчання на мовних курсах (тривалість курсів — 1 рік). 

 

Розмір стипендії . Стипендія оплачує: 

повну вартість навчання; 

безкоштовне проживання у студентських гуртожитках; 

щомісячну стипендію: студентам бакалаврату - 65 € на місяць, студента 

магістратури - 75 € на місяць, студента аспірантури - 85 € на місяць. 

Стипендія не оплачує харчування та проїзд. 

 

Вимоги: 

претендувати на стипендію можуть громадяни всіх країн світу, за винятком країн 

ЄС; 

громадяни Румунії, постійні жителі Румунії не можуть претендувати на стипендію; 

необхідно мати гарну успішність; 

вікове обмеження: максимальний вік 35 років – для студентів бакалаврату та 

магістратури; 45 років – для студентів аспірантури. 

Як подати заявку? 

 

Кандидат має отримати підтвердження про зарахування до університету. 

Після отримання листа-підтвердження кандидат має зв'язатися з посольством 

Румунії у своїй країні, щоб офіційно подати заявку на довгострокову студентську 

візу. 

Кандидат має заповнити досьє з усіма необхідними документами: 
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Копія диплома та засвідчений переклад диплома або свідоцтва, що підтверджує, що 

заявник закінчив середню школу, університет чи аналогічну установу. 

У період з 1 по 15 жовтня 2022 року успішні кандидати повинні особисто приїхати 

для реєстрації до Відділу міжнародних відносин/ректорат університету, де вони 

були прийняті на навчання. 

Студенти повинні будуть подати файл, що містить: 

 

всі оригінальні документи, що містяться у вихідному файлі заявки, 

Лист про зарахування на навчання, 

Паспорт із дійсною навчальною довгостроковою візою SD. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=3280  
http://www.mae.ro/en/node/10251  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 15 березня 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 28 березня 2022р 

Стипендія Think Big університету Bristol University 

Місце навчання: Bristol University — Брістоль, Великобританія 

 

У 2022 році Брістольський університет інвестує 500 000 фунтів стерлінгів на 

стипендії, мета — допомогти найздатнішим і найкращим іноземним студентам 

вступити до Брістольського університету. Стипендії Think Big для студентів та 

аспірантів доступні для курсів, що розпочинаються у 2022 році. Стипендія надається 

для навчання на будь-якій очній програмі бакалаврату (крім медицини, стоматології 

та ветеринарії) або будь-якій однорічній очній програмі післядипломної освіти, яку 

пропонує університет. 

 

Розмір стипендії: 

Студентам бакалаврату на вступ у вересні 2022 року надається низка стипендій на 

суму 5000 та 10000 фунтів стерлінгів. Стипендії присуджуватимуться на всі роки 

навчання в бакалавраті. 

 

Низка нагород на суму 5 000, 10 000 та 20 000 фунтів стерлінгів доступна для 

аспірантів при вступі у вересні 2022 року. Стипендії надаватимуться терміном на 

один рік. 

 

Премії можуть бути використані лише на оплату навчання. Вартість навчання 

 

Вимоги: 

Ви можете подати заявку на стипендію Think Big, якщо ви: 

 

• класифікуєтеся як іноземний студент і маєте оплачувати навчання; 

https://st-gr.com/?p=3280
http://www.mae.ro/en/node/10251
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• подали заявку на навчання на будь-якій очній програмі бакалаврату, за винятком 

медицини, стоматології та ветеринарії, або на будь-якій річній очній програмі 

післядипломної освіти у Брістольському університеті у вересні 2022 року; 

 

Як подати заявку 

Ви можете подати заявку на отримання стипендії Think Big, використовуючи 

онлайн-форму заявки на отримання міжнародної стипендії. 

 

Крайній термін для отримання стипендії для бакалаврату — 28 березня 2022 р. Існує 

два раунди подання заявок на отримання стипендії для аспірантів: 28 березня 2022 р. 

(раунд 1) та 13 червня 2022 р. (раунд 2). 

 

Важливо відвідати офіційний веб-сайт (посилання знаходиться нижче), щоб 

отримати доступ до форми заявки та отримати детальну інформацію про те, як 

подати заявку на цю стипендію. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=8071  
http://www.bristol.ac.uk/students/support/finances/scholarships/think-big-undergraduate/ 

http://www.bristol.ac.uk/students/support/finances/scholarships/think-big-postgraduate/  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 28 березня 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

дедлайн 31 березня 2022р 

Стипендія для іноземних студентів університету Xiamen University 

Місце навчання: Сяминь, Китай 

 

Університет Xiamen University пропонує 24 стипендії іноземним студентам, які 

вступають на одну з програм бакалаврату, магістратури або аспірантури 

університету. 

 

Університет Xiamen University розташований в місті Xiamen, Китай. Це перший 

університет Китаю, який був заснований іноземним китайцем у 1921 році і мав 

назву Amoy University. 

Університет став міжнародним завдяки низці програм, навчання на яких 

викладається англійською. Ці програми були створені для іноземців, які можуть 

отримати відмінну академічну освіту та розуміння культури та звичаїв Китаю. 

 

Університет пропонує стипендії для студентів, які бажають навчатися в аспірантурі, 

магістратурі та бакалавраті університету Xiamen University. 

 

Стипендія може бути першого класу та другого класу стипендія першого класу 

складається з оплати навчання (до 4-х років в аспірантурі та 2-3 роки в магістратурі) 

та фінансової допомоги для оплати проживання (RMB 3,500 для студентів 

аспірантури та RMB 3,500 для студентів магістра . Студенти бакалаврату не можуть 

претендувати на стипендію першого класу. 

https://st-gr.com/?p=8071
http://www.bristol.ac.uk/students/support/finances/scholarships/think-big-undergraduate/
http://www.bristol.ac.uk/students/support/finances/scholarships/think-big-postgraduate/
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Стипендія другого класу оплачує лише навчання (не більше 4-х років для студентів 

аспірантури, 2-3 роки для студентів магістратури та 4-5 років для студентів 

бакалаврату). 

 

Університет Xiamen University пропонує 24 стипендії (8 для аспірантів, 11 для 

магістрів, 5 для студентів бакалаврату). 

 

Вимоги: 

 

не бути громадянином Китаю; 

перебувати в доброму здоров'ї; 

студенти, які вступають до бакалавра, повинні мати диплом старшої школи і бути не 

старше 25 років; 

студенти, які вступають до магістратури повинні мати диплом бакалавра і не старше 

40 років; 

студенти, які вступають до аспірантури, повинні мати диплом магістра і бути не 

старше 45 років; 

знати англійську мову. 

Студенти можуть подавати заявку на отримання стипендії тільки після того, як 

отримають лист з підтвердженням про зарахування на навчання до університету 

Xiamen University. Студентам необхідно подати онлайн заявку на вступ, потім 

завантажити та роздрукувати форму заявки для іноземних студентів (заявка 

доступна після успішної онлайн реєстрації); та форму заявки на отримання 

стипендії, заповнити ці 2 форми та надіслати поштою до офісу університету Xiamen 

University (Admissions Office of Xiamen University, Fujian Province, China 361005; 

 

Заявки приймаються з 1 січня по 31 березня 2022 року. 

 

Деталі на сайті: https://st-gr.com/?p=379  
https://admissions.xmu.edu.cn/?query404path=https%3A%2F%2Fadmissions.xmu.edu.cn%2F168

95%2Flist.htm  

 

Кінцевий термін подачі заявок: 31 березня 2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Стипендія на навчання графічному та моушн дизайну у School of Visual 

Communication 

 

Дисципліна: Дизайн, Креативні індустрії, Комунікації, Культура, Мистецтво, Освіта 

Організатор: School of Visual Communication, Growth Shop 

Тривалість – Від 1 місяця 

Розмір гранту – Від 5000 грн. 

E-mail info@svc.com.ua  

 

Нам важливо, щоб кожен студент SVC міг швидко пройти шлях з нуля до 

стажування та працевлаштування, а ще – проявити себе. Для цього у 2021 році ми 

https://st-gr.com/?p=379
https://admissions.xmu.edu.cn/?query404path=https%3A%2F%2Fadmissions.xmu.edu.cn%2F16895%2Flist.htm
https://admissions.xmu.edu.cn/?query404path=https%3A%2F%2Fadmissions.xmu.edu.cn%2F16895%2Flist.htm
mailto:info@svc.com.ua
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розробили річну програму партнерства з британською маркетинговою агенцією 

Growth Shop. 

 

Вона має 4 напрямки: 

 ◼️ запрошення закордонних менторів до викладання 

 ◼️ стажування у професійній студії meta² і Growth Shop 

 ◼️ нетворкінг 

 ◼️ стипендія на навчання 

 

Останній пункт ми готували найдовше і сьогодні раді повідомити, що усі деталі 

стосовно стипендії чекають на вас на сайті. 

 

Програми, на які можна отримати стипендію: 

 ◼️ Графічний дизайн: Junior (6-місячний офлайн) 

 ◼️ Комерційний моушн дизайн: Middle (3-місячний онлайн) 

 ◼️ Моушн дизайн: Middle (6-місячний офлайн) 

 

Як отримати стипендію? 

1. Подати заявку на навчання на одну з вище зазначених програм та оплатити 

перший місяць 

2.Старанно навчатися щомісяця та готуватися до переглядів 

 

Після першого місяця навчання оберуть двох студентів з найкращими результатами. 

Одному з них компенсують перший місяць навчання, іншому — наступний, і так 

далі щомісяця, до закінчення навчальної програми 

 

Кращі стипендіати будуть запрошені для проходження стажування та отримують 

можливість офіційного працевлаштування в компанії Growth Shop 

 

Деталі на сайті: https://biggggidea.com/opportunities/stipendiya-na-navchannya-

grafichnomu-ta-moushn-dizajnu-u-school-of-visual-communication/  

https://svc.com.ua/scholarship 
 

 

Кінцевий термін подачі заявок:  2022 р 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://biggggidea.com/opportunities/stipendiya-na-navchannya-grafichnomu-ta-moushn-dizajnu-u-school-of-visual-communication/
https://biggggidea.com/opportunities/stipendiya-na-navchannya-grafichnomu-ta-moushn-dizajnu-u-school-of-visual-communication/
https://svc.com.ua/scholarship
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Вебліографічне видання 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не втрать свого шансу: гранти, конкурси, тренінги,   

семінари, стажування, фестивалі, майстер-класи 
 

Вебліографічний дайджест  

 Лютий. Березень 2021 
 

 

 

 

 

 

 

Дніпропетровська обласна бібліотека для молоді ім. М. Свєтлова 

 вул. Старокозацька, 60.  

м. Дніпро, 49070, Україна  

 

Сайт:  http://dobm.dp.ua/ 

 

 

Фейсбук: https://www.facebook.com/ -

261150161181786/?modal=admin_todo_tour 

 

E-mail: obmbibl@i.ua 

тел.: 791-17-70 

 

 

 

 

 

http://dobm.dp.ua/
https://www.facebook.com/%20-261150161181786/?modal=admin_todo_tour
https://www.facebook.com/%20-261150161181786/?modal=admin_todo_tour
mailto:obmbibl@i.ua
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