
Одним з ресурсів пошуку грантових програм являються асоціації 

випускників. Існують асоціації чи клуби випускників освітніх програм або 

вищих навчальних закладів тої чи іншої країни. Вони можуть бути 

джерелом практичної інформації. Наприклад: 

• Асоціація студентів та випускників Еразмус Мундус http://www.em-

a.eu 

• Асоціація випускників вищих навчальних закладів 

Німеччини  http://www.alumniportal-deutschland.org/en/start-page.html 

• Портал для випускників вищих навчальних закладів 

Австрії   https://oead.at/en/to-austria/alumni/ 

 

Щодо власне пошуку потрібного університету та програми, то є низка веб-

сайтів із відповідними пошуковими системами. Ось деякі з них: 

• Програми для здобуття ступеню 

бакалавра http://www.bachelorsportal.eu/ 

• Програми для здобуття ступеню магістра http://www.mastersportal.eu/ 

 

Новий інтернет-ресурс для студентів старших курсів, розроблений за 

підтримки Міністерства закордонних справ Естонії. Метою проекту є 

підвищення поінформованості молоді щодо можливостей стажування і 

навчання за кордоном, участі в міжнародних науково-практичних 

конференціях – http://edu.eepro.info/education 

Якщо Ви бажаєте навчатися у Франції, то обов’язково відвідайте наступні 

сайти: 

• http://www.campusfrance.org/fr – завжди свіжі та актуальні пропозиції 

стипендіальних програм. А зручний поділ на категорії за 

посиланням  http://campusbourses.campusfrance.org/fria/bourse/#/catalog 

зробить пошук інтуїтивно легким. 

• Стипендіїї регіону Іль де Франс https://www.iledefrance.fr/education-

recherche 

• https://www.abg.asso.fr/ – зручний ресурс для пошуку програм для 

магістратури, аспірантури та Пост-Доків. Переважно представлені 

вакансії Французьких ВНЗ, але бувають і від інших країн – Бельгії, 

Німеччини і т.д. 

• http://formation.sciences-po.fr/en/contenu/the-emile-boutmy-

scholarship – Стипендія імені Еміля Батумі для бакалаврів і 

магістрантів 

• Також дещо цікавеньке та корисне про навчання у Франції Ви можете 

дізнатися, завантаживши презентацію, ласкаво надану на Оксаною 

Ландо, координатором стипендій уряду Франції. 
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Німеччина. Дня одержання стипендії на навчання у цій країні слід 

пам’ятати про такі ресурси: 

• https://www.boell.de/en/scholarships/scholarships.html – The Heinrich Böll 

Foundation grants для представників всіх країн та спеціальностей. 

• https://www.daad-ukraine.org/uk/ – на цьому сайті Ви зможете знайти 

велику кількість програм для представників всіх спеціальностей. 

• https://www.study-in.de/en/ та https://www.studying-in-germany.org/– 

портали про навчання та стипендії у Німеччині 

• https://www.study-in-bavaria.de/ – навчання та одержання стипендій у 

Баварії 

• http://www.deutschlandstipendium.de – стипендії на навчання за всіма 

напрямками для іноземних студентів. 

• http://www.mystipendium.de/ – зручний ресурс пошуку стипендій. 

• http://www.kas.de/wf/en/71.14301/ – стипендія ндля навчання у 

магістратурі, аспірантурі та проведення наукових досліджень. 

• https://www.rosalux.de/en/foundation/studienwerk -Rosa-Luxembourg-

Stiftung,  ще один фонд, здатний фінансувати навчання у Німеччині. 

• https://www.humboldt-foundation.de/web/programme-nach-

zielgruppen.html – Alexander-von-Humboldt-Stiftung. Величезна 

кількість різних стипендій, в залежності від цільової аудиторії 

• http://www.copernicus-stipendium.de – Дана стипендія буде цікава тим, 

хто на даний момент ще є студентом в одній з країн СНД і подумує про 

те, що було б непогано провчитися один семестр в Німеччині в одному 

з трьох німецьких міст – Берлін, Гамбург або Мюнхен. 

• https://www.fes.de/de/ – Friedrich-Ebert-Stiftung. Даний фонд надає різні 

стипендіальні програми для фінансування навчання. 

• https://www.study-in.de/en/plan-your-studies/find-programme-and-

university/ – допоможе знайти навчальну програму та університет 

• https://www.uni-weimar.de/en/university/research-and-art/young-

researchers/scholarships-and-funding/scholarship-databases/ – Кілька баз 

даних, що містять інформацію про стипендії для навчання у Німеччині 

• Deutschlandstipendium – це можливість отримати фінансування своїх 

витрат під час навчання в Німеччині. Стипендія фінансується 

наполовину з коштів підприємств-спонсорів (Bosch, SAP, BASF), 

наполовину з коштів федерального бюджету. 

Існує також список ресурсів для пошуку стипендій у Канаді. 

• https://www.educanada.ca/index.aspx?lang=eng –  навчальні стажування, 

студентські відгуки, робота після отримання диплома, вартість 

проживання, пошук навчальної програми, візи та все про життя 

звичайного студента в Канаді! 

• http://www.cicic.ca/857/Study/index.canada – все, що Вам потрібно знати 

перед тим, як відправитися на навчання до Канади. 
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• http://www.univcan.ca/universities/member-universities/ – список ВСІХ 

канадських університетів, з їх описом, веб-сайтами, вартістю навчання 

та навіть кількістю навчальних місць! 

• http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-

bourses/non_can/opportunities-opportunites.aspx?lang=eng – стипендії 

для іноземних студентів на навчання та дослідження в Канаді. 

• http://www.studyincanada.com/Index.aspx?Redirect – корисний сайт, 

який зібрав багато інформації для навчання в Канаді. 

• https://www.canada.ca/en/services/immigration-citizenship.html – щоб 

навчатися в Канаді, потрібен дозвіл на навчання. Як його отримати і 

продовжити, а також вибити студентський дозвіл на роботу? Цей 

ресурс Вам все пояснить. 

• http://www.univcan.ca – асоціація коледжів та університетів Канади. 

• https://cbie.ca/ – сайт про канадську освіту, що включає відомості про 

стипендії, останні події та зміни в сфері освіти, державної підтримки 

іноземних студентів в цілому. 

• http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/Laboratories-

Laboratoires/index_eng.asp – Стипендіальна програма для відвідування 

лабораторій уряду Канади 

• http://www.fondationtrudeau.ca/en – Стипендії Трюдо. Передбачена для 

післядипломної освіти у галузі соціальних та гуманітарних наук в 

одному зі канадських університетів. Програма зацікавить тих, кому 

цікаве проведення досліджень у межах однієї зі чотирьох тем: права і 

гідність людини, громадянська самосвідомість, Канада в світі, люди і 

їхнє природне середовище. Загалом передбачено 15 стипендій на рік, 

термін програми – до чотирьох років, розмір стипендії – до 60 000 CAD 

на рік. Останній термін подачі документів – грудень щороку 

• http://www.scholarships-bourses.gc.ca/scholarships-

bourses/index.aspx?lang=eng – Стипендії від уряду Канади 

• http://www.iccs-ciec.ca/index_en.php – Міжнародна рада канадських 

студій 

• http://canadainternational.gc.ca/ukraine/study-

etudie/index.aspx?lang=ukr – все про навчання в Канаді 

Підбірка корисних ресурсів з навчання в Бельгії: 

• http://studyqa.com/ – найпрестижніші навчальні програми Бельгії! В 

наявності зручний пошук по навчальним закладам, спеціальності 

та рівнем навчання. По кожній програмі є докладна інформація. 

Додатково Ви зможете прочитати про можливості 

працевлаштування після закінчення навчання та відгуки студентів. 

• http://www.belgium.be/en/education/ – сайт для тих, кому цікаво, якою 

мовою ведеться навчання в Бельгії, які стипендії та гранти є шанс 

отримати, як визнаються іноземні дипломи, а також як влаштована 

система вищої освіти в Бельгії. 
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• http://www.enic-naric.net/index.aspx?c=Belgium – як визнати в Бельгії 

іноземний диплом про вищу освіту, розповість цей сайт. Вся процедура 

і відомості про центри визнання в різних регіонах доступні тільки тут! 

• http://diplomatie.belgium.be/en/services/travel_to_belgium/Studeren_In_B

elgie/ – дуже корисний ресурс, який допоможе Вам визначитися з 

вибором місця навчання в Бельгії і ознайомить Вас з 

усіма відмінностями в навчанні у фламандському, Валлонський 

і німецькомовному регіонах країни. 

• http://www.studyinbelgium.be/en – підготуйтеся до навчання в Валлонії 

та Брюсселі разом з цим порталом! Перейшовши за посиланням, ви 

дізнаєтеся про різні навчальні заклади і програми, вступ, іспити, 

визнання дипломів, студентські візи, вартість навчання та проживання, 

медичне страхування, підробіток для студентів, а також про 

можливі стипендії та гранти. 

• http://www.brussels.irisnet.be/education-and-training – ресурс про освіту в 

Валлонії та Брюсселі, що зібрав багато корисних матеріалів про 

отримання будь-якого типу освіти, в тому числі другої вищої та освіти 

для людей з обмеженими можливостями, а також інформації про 

дистанційне навчання, мовних курсах, визнання іноземних 

дипломів, стипендії та гранти. 

• http://www.studyinflanders.be/ – огляд університетів, коледжів та 

освітніх програм у Фландрії. Тут Ви зможете дізнатися про вимоги для 

вступу, стипендіальні програми, візи, страховку, витрати і всі–всі–

всі речі, які варто тримати в голові перед початком навчання. 

• http://www.highereducation.be/home – відмінний пошук освітніх програ

м у Фландрії за ключовими словами, 

назвою, спеціалізацією, типом, мовою, часом навчання. До того ж тут 

опублікована інформація про вид на проживання і візи, визнання 

іноземного диплому, медичне страхування, умови 

вступу, систему оцінювання, стипендії, вартість навчання та прожива

ння у Фландрії. 

• https://www.vlaanderen.be/en/studying– сайт з цікавими статтями про 

освіту, порадами про хороших курсах нідерландської, грантах і 

визнання фламандського диплому за кордоном. 

• http://www.research.be/ – бельгійський портал досліджень і інновацій, 

який покликаний полегшити комунікацію між студентами, 

аспірантами і професорами, а також забезпечити Вас інформацією про 

поточні дослідницькі проекти і інститути, і джерела 

фінансування Вашого майбутнього аспірантського дослідження. 

Для пошуку стипендій у інших країнах також існує ціла низка ресурсів та 

сайтів. 

• http://www.grants.at/ – база даних стипендій Австрії 
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• https://studyinaustria.at/ – сайт про навчання у Австрії. Тут знайдете 

інформацію про навчання у австрійських вишах, необхідні для цього 

документи, підтримку іноземних студентів, а також можливі 

стипендіальні програми 

• http://www.studienwahl.at/en – інформація для тих, хто починає шукати 

інформацію про навчання у Австрії 

• Open Universities Australia  – на сайті зібрані безкоштовні та платні 

онлайн-курси від провідних австралійських ВНЗ 

• https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-

and-fellowships/international-applicants/pages/international-

applicants.aspx – стипендії на навчання у Австралії 

• https://www.studyinaustralia.gov.au/ та https://www.studiesinaustralia.com

/ – все про навчання у Австралії 

• http://www.studyinbelgium.be/ – портал про навчання у Бельгії, де також 

висвітлені можливості одержання стипендій 

• http://www.studyinflanders.be/en/scholarship-programmes/ – стипендії від 

уряду Бельгії для навчання у регіоні Фландрія 

• http://eurostipendii.mon.bg/ – Стипендії для навчання у Болгарії 

• https://study-uk.britishcouncil.org/options/scholarships-financial-support – 

стипендії для навчання у Великобританії 

• http://www.studyinhongkong.edu.hk/en/hong-kong-

education/scholarships.php та https://www.gov.hk/en/nonresidents/studyin

ghk/ – інформація про навчання та стипендії у Гонконзі 

• https://www.studyingreece.edu.gr/ – все про навчання у Греції 

• https://www.iky.gr/en/erasmus-plus-ka1 – можливості стипендій та 

грантів у Греції, у т.ч. Еразмус 

• http://studyindenmark.dk/study-options/tuition-fees-scholarships – 

стипендії для навчання у Данії 

• http://www.studyinestonia.ee/scholarships – сайт про навчання, програми 

та стипендії у Естонії 

• http://studyinisrael.che.org.il/ – сайт про можливості навчання у Ізраїлі 

• https://www.educationinireland.com/en/How-Do-I-Apply-/Tuition-Costs-

Scholarships/Scholarships/ – ресурс, що освітлює можливість одержання 

стипендій у Ірландії 

• https://study.iceland.is/study-in-iceland – навчання та можливість 

одержання стипендій у Ісландії 

• http://www.sepie.es/internacionalizacion/degrees.html та http://www.study

ing-in-spain.com/ – ресурс для тих, хто шукає інформацію про освіту та 

стипендії Іспанії 

• http://www.studiare-in-italia.it/ та http://www.uni-italia.it/en/ – сайти для 

тих, хто ще нічого не знає про навчання у Італії 

• https://esncy.org/ – Еразмус програми на Кіпрі 

• http://www.studycyprus.eu/ – сайт про навчання на Кіпрі 
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• http://www.csc.edu.cn/studyinchina/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=3

157 – стипендіальні програми від уряду Китаю 

• www.campuschina.org/ – перелік стипендіальних програм для навчання 

у Китаї 

• http://www.studyinkorea.go.kr/ru/main.do – портал про навчання та 

стипендії у Південній Кореї 

• http://www.studyinlatvia.eu/en/studies/scholarships та http://www.viaa.gov

.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/scholarships/ – сайти, 

які розкажуть все про навчання та можливість одержання стипендії у 

Латвії 

• http://www.studyinlithuania.lt/en/scholarship – стипендії для навчання у 

Литві 

• http://luxembourg.public.lu/en/etudier/etudier-au-

luxembourg/ та https://wwwfr.uni.lu/etudiants/informations_utiles_de_a_a

_z/bourses_d_etudes– навчання та можливості одержання стипендії у 

Люксамбургу 

• https://education.gov.mt/en/education/myScholarship/Pages/default.aspx – 

стипендії для навчання на Мальті 

• https://www.studyinholland.nl/scholarships/highlighted-

scholarships/netherlands-fellowship-programmes – Програми 

стипендій Нідерландів 

• https://www.iamsterdam.com/en/study – портал про навчання в 

Амстердамі 

• https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/ – 

стипендії для навчання у Новій Зеландії 

• http://www.studyinnorway.no/Mobility-Grants – ресурс пошуку 

стипендій для навчання у Норвегії. 

• http://www.go-poland.pl/ та https://nawa.gov.pl/en/ – сайти про навчання 

та можливості фінансової підтримки у Польщі 

• https://www.study-research.pt/ – навчання, дослідження та стипендії у 

Португалії 

• https://www.studyinromania.gov.ro/ – навчання та стипендії у Румунії 

• http://www.scholarships.sk , https://www.saia.sk/en чи http://www.stipendi

a.sk – стипендії для навчання у Словакії. 

• http://studyinslovenia.si/study/tuition-and-

funding/ та http://www.slovenia.si/study/ , https://eng.cmepius.si/– 

інформація для іноземних студентів та стипендії для навчання у 

Словенії 

• https://www.usa.gov/study-in-us – портал про навчання та програми 

одержання стипендій у США 

• https://www.studyintaiwan.org/apply–  інформація про навчання на 

Тайвані 
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• http://www.turkiyeburslari.org/index.php/en/turkiye-burslari/burs-

programlari та http://www.studyinturkey.gov.tr/ – стипендії уряду для 

навчання у Туреччини. 

• http://www.studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/scholarships – про 

можливості одержання стипендій для навчання в Угорщині 

• http://www.studyinfinland.fi – незамінний ресурс для тих, хто мріє 

навчатися у Фінляндії. 

• http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/scholarships – навчання 

та стипендії у Хорватії 

• https://www.studyin.cz/plan-your-studies/scholarships/ – стипендії для 

навчання у Чехії 

• https://studyinsweden.se/scholarships/ – стипендії для навчання у Швеції 

• https://www.scotland.org/study та http://www.studyinscotland.org/ – сайт, 

де можна дізнатися про навчання у Шотландії та можливість одержати 

стипендію на навчання 

• https://www.studyjapan.go.jp/en/ – сайт для тих, хто задумується про 

навчання у Японії 

Якщо казати про пошук грантів на навчання та проведення наукових 

досліджень, то слід ознайомитись з наступним переліком інтернет-

ресурсів: 

• http://www.scholars4dev.com – зручна градація по країнам, предметам 

та бажаним типом стипендій. 

• http://academicpositions.eu – європейський портал пошуку 

можливостей. Пошук по предметам та типам академічної діяльності.  

• http://scholarship-positions.com – грантові програми різних країн 

• http://www.scholarshipportal.com – величезна база стипендіальних 

програму різних куточках світу. 

• http://www.studyandscholarships.com – доступний зручний пошук по 

країнам, дедлайнам, рівням та предметам; 

• http://www.internationalscholarships.com/ – структурована і зручна у 

використанні база даних стипендій; 

• http://www.scholarshipsforstudy.com/ – хоча база даних охоплює не всі 

країни світу, але постійно оновлюється; 

• https://www.scholarships2017.com – обираєте країну зі списку або 

частину світу, у якій бажаєте навчатись, та шукаєте стипендію; 

• https://studyqa.com/scholarships -зручний інтерфейс для пошуку 

стипендій; 

• https://www.study.eu/ – портал для пошуку стипендій для бакалаврів, 

магістрів та аспірантів у Європі; 

• http://www.internationalgraduate.net/programs/ – портал, де безліч 

пропозицій навчання за кордоном, у тому числи Он-лайн курси; 

• https://www.mastersportal.com/ – портал для пошуку магістерських 

програм; 
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• https://www.findamasters.com/ – допоможе знайти магістратуру; 

• https://studylink.com/ – сайт для пошуку програм для навчання; 

• https://biggggidea.com/opportunities/ – Сайт зручний у використанні, 

містить понад 200 можливостей щомісяця – гранти, конкурси, події, 

школи з різних спеціальностей; 

• http://www.mladiinfo.eu – чудовий ресурс де регулярно публікуються 

нові конкурси, міжнародні програми та тренінги; 

• http://platfor.ma/mozhlivosti/postosvita/ – тут можна знайти варіанти 

навчання та стажування в різних куточках світу; 

• http://unistudy.org.ua – ще один ресурс з грантами та мовними школами; 

• http://grantist.com – портал, де пропозицій може і не так вже й багато, 

але вони завжди актуальні; 

• http://scholarshipcare.blogspot.com – завжди можна знайти стипендії як 

для бакалаврів, так і для магістрів; 

• Studway.com.ua – на цьому сайті у розділі “Можливості” потрібно 

вибрати те, що цікавить. Наприклад, категорію “Грант” або 

“Стипендії”. Також можна обрати потрібну країну та напрямок 

навчання, щоб спростити пошук. На сайті представлено безліч грантів, 

зокрема на навчання, стажування, стипендії, дослідження тощо. Тобто 

інформації на сайті достатньо. Потрібно лише регулярно моніторити та 

фільтрувати її. 

• Science-community.org/uk – тут у розділі “Гранти та конкурси” зібрано 

стипендії та гранти для фінансування навчання за кордоном на магістра 

чи бакалавра. Також на сайті можна зручно відфільтрувати інформацію 

за країнами. 

• gurt.org.ua – на сайті можна знайти інформацію про безліч конкурсів, 

тренінгів, вакансій та грантів. Насправді сайт не робить акцент суто на 

грантах для навчання за кордоном. Проте час від часу інформація про 

можливість безкоштовного навчання за кордоном все ж з’являється. 

Якщо постійно оновлювати та стежити за новинами сайту, то можна 

знайти інформацію, яка вас зацікавить. 

• http://www.afterstudy.com.ua/?p=4513 – дуже корисний ресурс з 

грантами та конференціями, та ще й українською мовою; 

• Сайт NGO.by запустив нову платформу пошуку партнерів, стажувань і 

волонтерів. На даний момент, в базі знаходиться близько 50-ти 

можливостей, як для організацій, так і для приватних осіб.  Мовна 

версія порталу NGO.by доступна білоруською та англійською мовами; 

• gurt.org.ua 
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