
Міжнародні 

програми обміну 

студентів



Переваги 

молодіжних програм 

обміну

● шанс, отримати нові знання й 

враження,  

● колосальний безцінний досвід, який 

можна поєднати з багатьма цікавими та 

корисними речами.  

● поліпшити мовні навички; 

● познайомитися з новими цікавими 

людьми; 

● подивитися незвідані Вами держави,   

дізнатися про  нові культури та 

ментальні особливості народів,  

● заробити  кошти.  

● налагодити контакти для майбутнього 

постійного працевлаштування. 



Різновиди молодіжних програм

-Програми, які стають доступні завдяки тому, що університет, в якому навчається студент, 

підписує двосторонні договори з вищими навчальними закладами інших країн, на підставі 

яких, відбувається обмін студентами на один або два семестри.

-ERASMUS + — це програма від Європейського Союзу, яка розвинена в багатьох аспектах, але 

є проектом міжнародного обміну студентами, молодими викладачами, аспірантами та 

науковими співробітниками. Має багаторічний досвід, та допомагає готувати молоді кадри в 

освітній сфері, а також, активно працює в напрямку молоді та спорту. Тривалість навчання або 

стажування за програмою становить від 1 місяця до року. Програма також підтримує 

працевлаштування у закордонних компаніях. Подавати заявку можуть студенти, які мінімум 2 

роки навчаються у вітчизняному університеті та мають бали вище середнього.



Різновиди молодіжних 

програм

-Au Pair. Цей напрямок обміну більше підходить 

для вільних молодих людей, які хочуть пожити 

деякий час в іншій державі, при цьому не 

витрачатися та мати перспективи на майбутнє. За 

умовами, кандидат проживає в сім'ї, яка щомісяця 

виплачує якісь кошти на власні потреби, в обмін, 

цей громадянин доглядає за дітьми і виконує 

нескладну роботу. На перспективу, по закінченню 

договору, якщо участь відбувалося на території 

Європи, ця людина може вступити на бюджетне 

відділення в європейський ВНЗ. 

-Work and Travel USA, Poland та інші варіанти. Суть 

полягає в тому, що студенти, на час літніх канікул, 

відправляються в іншу країну з метою тимчасового 

працевлаштування. Програма передбачає трудову 

діяльність, в основному, у сфері обслуговування. 

По закінченню дії договору, є право подорожей 

країною, терміном до 1 місяця. 



Як отримати грант або 

стипендію на 

навчання за 

кордоном?

Щоб безкоштовно навчатися в іноземному 

університеті, отримувати там стипендію та 

мати змогу покрити витрати на проживання, 

у кожного абітурієнта або студента є змога 

взяти участь у грантових та 

стипендіальних програмах. Яким чином 

можна отримати стипендію? Міжнародні 

програми університетів спрямовані на 

надання стипендій та безкоштовної освіти. 

Такі стипендії можуть надаватися не тільки 

університетами, а й міжнародними 

організаціями. У деяких країнах є спеціальні 

державні програми. Зокрема, у США така 

програма називається програмою  

ім.Фулбрайта, у Німеччині працює програма 

DAAD, у Швеції – Swedish Institute. 



Fulbright 

Graduate 

Student 

Program 

Навчання в американських університетах від одного до 

двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть 

брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ. 

Вимоги до кандидатів:

- українське громадянство та проживати в Україні,

- володіти англійською мовою на рівні достатньому для 

професійного спілкування в англомовному академічному 

середовищі, 

- диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 

2021 р.) 

- повернутись в Україну на 2 роки після завершення 

терміну гранту відповідно до вимог візи J-1, яку отримують 

учасники програм обмінів .



DAAD (Німецька служба академічних обмінів) – стипендіальна програма, метою 

якої є продовження академічної освіти у Німеччині.

Хто може стати учасником програми? Конкурсантами можуть бути випускники, які до початку 

отримання стипендії вже матимуть кваліфікаційний рівень (від бакалавра і вище). Конкурсант 

зможе отримати післядипломну або магістерську освіту у державному університеті Німеччини.

Тривалість навчання становитиме від 10 місяців до 2-х років, що буде залежати від навчальної 

програми стипендіата. Розмір стипендії – 750 євро. Також додається медична страховка, 

страховка від нещасних випадків, оплачуються витрати на проїзд. Окрім цього, стипендіат 

може отримувати щомісячно допомогу на оренду помешкання, а також доплати на утримання 

членів сім’ї, що його супроводжують. Може також компенсуватися вартість навчання (до 500 

євро за семестр). Якщо стипендіату необхідна буде мовна підготовка, програмою передбачена 

оплата ціни мовних онлайн-курсів.



Програми Muskie і UGRAD (США)

Muskie і UGRAD – програми Державного департаменту США, створені для молоді, яка хоче отримати

освіту у США.

Програму UGRAD розроблено для студентів 1-3 курсів різних спеціальностей, які впродовж року

отримують змогу навчатися в американському ВНЗ. Мета програми, створеної ще у 1992 році, - розвиток

економіки та демократії країн Євразії.

Global UGRAD – це програма культурного обміну, яка здійснюється Бюро у справах освіти та культури

Державного департаменту США та підтримується народом Сполучених Штатів Америки. Ця міжнародна

освітня та культурна програма обміну підтримує талановитих іноземних студентів, надає можливість

майбутнім лідерам навчатися у США з метою поглиблення знань та вивчення культури і традицій

Сполучених Штатів Америки.

Програму Muskie розроблено для студентів, які хочуть отримати ступінь магістра. Навчання проходить

впродовж 2-х років. Пріоритет надається студентам таких спеціальностей: право, економіка, публічна

політика, державне управління, адміністрування бізнесу.

Умовою кожної програми є те, що фіналісти не можуть вплинути на вибір університету. ВНЗ замість них 

обирають члени програми у Вашингтоні. Частина фіналістів програми Muskie проходить навчання впродовж 

одного року, частина – впродовж двох, що залежить від здобутків подавача.



Education USA 

запрошує на 

безкоштовну онлайн-

виставку вищої освіти 

в США!

Цьогоріч на виставці будуть присутні 20 

ЗВО США, з представниками яких ви 

зможете особисто поспілкуватись під час 

6 годин виставки. Серед ЗВО будуть 

дворічні коледжі, приватні та державні 

університети зі штатів Нью-Йорк, 

Каліфорнія, Міссурі, Мічиган, Іллінойс, 

Флорида та ін. 

Виставка відбудеться 31 жовтня з 15:00 

по 21:00. 

Список ЗВО, програма та реєстрація за 

посиланням: https://bit.ly/2SCPgtn

https://bit.ly/2SCPgtn


«Scholarship в Україні»

«Scholarship в Україні» – сучасна програма 

на підтримку інтелектуального розвитку 

молоді.

Ініціатором та організатором даного конкурсу –

є компанія CyberShark. 

Заявки на участь приймаються за трьома 

тематиками, відповідним економіко-фінансовим 

професійним спрямуванням. Всього 

передбачено три призових місця по 15 000 грн, 

за 2-3 місця конкурсанти отримують матеріальні 

заохочувальні призи. 

Витратити виграш переможець може на оплату: 

■ навчання у своєму виші; 

■ додаткових освітніх курсів. 



Стипендіальна 

програма «Завтра.UA»

(дедлайн – 30 

листопада)

Фонд Віктора Пінчука запрошує студентів 3-6 

курсів денної форми навчання до участі у 

стипендіальній програмі підтримки талановитої 

молоді.  

Стипендіати впродовж року отримують від 

Фонду Віктора Пінчука щомісячну стипендію 

розміром 942 грн, залучаються до участі у 

соціальних проектах та заходах Фонду, а також 

мають змогу одержати фінансову та 

організаційну підтримку для своїх 

індивідуальних чи групових проектів. Серед 

основних вимог до аплікантів: активна 

громадянська позиція, академічна успішність, 

лідерський потенціал. 

http://zavtra.in.ua/news/content.php?ID=8150


Шановні 

студенти!

Сміливіше! 

Вивчайте мови, 

здобувайте знання та досвід, 

мандруйте! 

Успіху!!! 


