
ГРАНТИ, ЩО ФІНАНСУЮТЬ МОБІЛЬНІСТЬ ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ ВНЗ ТА 

 ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ (2016 РІК) 

№ 

п/п 

Програма / 

Фонд 

Тип гранту Країна Цільова 

група 

Мета програми (гранту)/ особливості Термін 

дії 

гранту 

Кінцевий 

термін 

подання 

заявок 

1 Програма 

наукового 

співробітництва 

між країнами 

Східної Європи 

та Швейцарії 

"SCOPES" 

Гранти на 

участь у 

конференціях 

(Conference 

Grants (CGs)). 

Швейцарія Науковці Гранти забезпечують фінансування проведення 

конференцій, з метою формування та зміцнення мережі 

науковців зі Східної Європи та Швейцарії, а також пошуку 

нових шляхів міжнародного співробітництва в рамках їх 

областей досліджень. 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int sco call.pdf 

До 7 

днів 

Заявки 

приймаються 

постійно до 

кінця 2016 

року 

2 Swiss National 

Science 

Foundation 

(SNSF) 

Короткі 

міжнародні 

візити 

(International 

Short Visits) 

Швейцарія Науковці Грант надає фінансування поїздки для науковців, які 

хочуть співпрацювати з дослідниками в Швейцарії. В ході 

візиту, повинен реалізовуватись невеликий спільний 

дослідницький проект. 

http://www.snf.ch/en/funding/careers/international-short- 

visits/ 

Від 1 

тижня 

до 3-х 

місяців 

Заявки 

приймаються 

постійно 

3 Swiss National 

Science 

Foundation 

(SNSF) 

Міжнародні 

дослідницькі 

семінари 

(International 

Exploratory 

Workshops) 

Швейцарія Аспіранти, 

молоді 

вчені 

Семінари дають можливість науковцям розвивати 

міжнародні зв'язки та організовувати спільні дослідження з 

швейцарськими колегами. Організовує семінар 

швейцарська сторона. Грант надає фінансування для не 

більше 10 учасників семінару з-за кордону. 

http://www.snf.ch/en/funding/science- 

communication/international-exploratory-workshops 

Від 2-х 

до 5-ти 

днів 

Заявки 

приймаються 

постійно 

4 Fulbright Faculty 

Development 

Program 

Проведення 

досліджень 

США Викладачі, 

аспіранти, 

дослідники, 

керівники 

ВНЗ 

Упродовж академічного року учасники Програми 

проводять індивідуальні дослідження; знайомляться з 

актуальними надбаннями американських університетів у 

плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів 

та їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та 

семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового 

ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати 

семінари та лекції в якості вільних слухачів. 

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

Від 6- 

ти до 9-

ти 

місяців 

01.11 

щорічно 

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf
http://www.snf.ch/en/funding/careers/international-short-visits/
http://www.snf.ch/en/funding/careers/international-short-visits/
http://www.snf.ch/en/funding/science-communication/international-exploratory-workshops
http://www.snf.ch/en/funding/science-communication/international-exploratory-workshops
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
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5 Fu l bright 

Scholar 

Program 

Проведення 

досліджень 

США Кандидати 

та доктори 

наук, 

аспіранти, 

дослідники 

Програма дає можливість провести дослідження, 

встановити професійні контакти з американськими колегами і 

науковцями з інших країн. 

Програма не передбачає здобуття наукового ступеня. 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html 

Від 3-х 

до 9-ти 

місяців 

15.10 

щорічно 

6 Конкурси в 

рамках 

програми 

Erasmus+ 

Освітні 

проекти 

ЄС Студенти, 

викладачі 

Для учасників з України можлива участь у таких 

компонентах програми: 

1. International credit mobility of individuals 

2. Erasmus Mundus Joint Master Degrees 

3. Capacity Building (ex-Tempus) 

4. Support to policy dialogue 

5. Jean Monnet 

6. Mobility for young people and youth workers (field of 

youth) 

Офіційний документ програми: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/documents/erasmus-

plus-programme-guide en.pdf 

Кінцеві терміни подання заявок: 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus- plus/documents/2015-

indicative-funding en.pdf 

2-3 

роки 

Кінцеві 

терміни 

визначені 

окремо для 

кожного 

конкурсу 

7 Конкурси в 

рамках 

програми 

Horizon 2020 

Наукові 

дослідження 

ЄС Аспіранти, 

науковці 

Офіційний ресурс програми: 

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/ 

Інформація щодо оголошених конкурсів у жовтні 2014 року 

http://www.fp6- 

nip.kiev.ua/assets/News/2014/NewCallsOct2014.pdf Портал 

учасників програми: 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/hom 

e.html 

1-3 

роки 

Кінцеві 

терміни 

визначені 

окремо для 

кожного 

конкурсу 

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/erasmus-plus-programme-guide_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/2015-indicative-funding_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/2015-indicative-funding_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/documents/2015-indicative-funding_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.fp6-nip.kiev.ua/assets/News/2014/NewCallsOct2014.pdf
http://www.fp6-nip.kiev.ua/assets/News/2014/NewCallsOct2014.pdf
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
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8 Національна 

стипендіальна 

програма 

Словацької 

Республіки 

Мобільність Словацька 

Республіка 

Студенти, 

аспіранти, 

викладачі, 

дослідники і 

митці 

Заявки подаються в режимі он-лайн на сайті www.stipendia.sk. 

або ж на www.scholarships.sk. 

Контактні особи: 

1. Сильвія Котулічова (Silvia Kotulicovа) 

silvia.kotulicova@saia.sk - для претендентів з постійним місцем 

проживання в CP; 

2. Лукаш Марцін (Lukas Marcin) lukas.marcin@saia.sk - для 

іноземних претендентів. 

Деталі щодо конкурсу Ви можете отримати за посиланнями: 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D0% 

BD%D0%B8/2016/02/10/informaczijnij-byuleten.pdf 

www.stipendia.sk 

www.scholarships.sk 

 

30 квітня 

2016 року 

31 жовтня 

2016 року 

9 Стипендії 

уряду Австрії 

для 

проведення 

досліджень 

Наукові 

дослідження 

Австрія Студенти- 

бакалаври, 

магістри , 

аспіранти 

Дослідження можуть проводитися за такими напрямками: 

■ Природничі науки. 

■ Технічні науки. 

■ Соціальні науки. 

■ Гуманітарні науки. 

■ Медицина. 

■ Сільське господарство. 

■ Мистецтво. 

Розмір гранту: стипендія в розмірі 940 євро на місяць; оплата 

проживання; можливе отримання тревел-гранту. 

Деталі щодо конкурсу Ви можете отримати за посиланням: 

https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5

&P 

ageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2 

1-4 

місяці 

1 березня 

2016 року 

 

http://www.stipendia.sk/
http://www.scholarships.sk/
mailto:silvia.kotulicova@saia.sk
mailto:lukas.marcin@saia.sk
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/02/10/informaczijnij-byuleten.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/02/10/informaczijnij-byuleten.pdf
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/02/10/informaczijnij-byuleten.pdf
http://www.stipendia.sk/
http://www.scholarships.sk/
https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2
https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2
https://www.scholarships.at/out/default.aspx?TemplateGroupID=5&PageMode=3&GrainEntryID=1864&HZGID=2005&LangID=2
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10 Конкурс 

інноваційних 

проектів 

Hackathon 

Bridge 2.1 

Дослідницькі 

проекти 

Україна, 

Польща, 

Молдова 

Студенти, 

науковці, 

дослідники 

Hackathon Bridge 2.1 - конкурс інноваційних проектів, 

спрямований на підтримку молодих, творчих та активних 

людей з Польщі, України та Молдови, щоб допомогти їм 

зробити свої ідеї реальними. 

У рамках конкурсу можна пропонувати ідеї для двох чи трьох 

сфер одразу: 

■ Бізнес, 

■ Суспільство 

■ Культура 

Взяти участь в конкурсі зможуть молоді люди до 35 років, які 

створять команди, учасником якої буде принаймні 1 

представник будь-якої з 2-х названих країн (Польща+Україна, 

Україна+Молдова, Молдова+Польща). Команди матимуть 

можливість відвідувати наші підготовчі тренінги з управління 

проектами в трьох країнах. 

Деталі щодо конкурсу Ви можете отримати за посиланнями: 

http://hackathonbridge.com/ 

https://biggggidea.com/opportunities/hackathon-bridge-21/ 

 

30 квітня 

2016 року 

11 Конкурс 

наукових 

проектів в 

рамках 

програми 

NATO 

"Science for 

Peace and 

Security" 

Наукові 

дослідження 

 

Науковці Програма передбачає фінансування проектів за визначеними 

пріоритетними напрямками: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/85291.htm 

Заявка готується спільно представниками держави-члена 

NATO та держави-партнера NATO. 

Деталі щодо механізмів та видів грантової підтримки: 

http://www.nato.int/cps/en/natohq/87260.htm 

Аплікаційні форми: 

http://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm 

До 4-х 

років 

15 травня 

2016 року 

http://hackathonbridge.com/
https://biggggidea.com/opportunities/hackathon-bridge-21/
http://www.nato.int/cps/en/natohq/85291.htm
http://www.nato.int/cps/en/natohq/87260.htm
http://www.nato.int/cps/en/natolive/87129.htm


№ 

п/п 
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12 Конкурс 

спільних 

українсько- 

молдовських 

науково- 

дослідних 

проектів на 

період 2017-

2018 років 

Наукові 

дослідження 

Україна, 

Молдова 

Науковці Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-

дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних 

установ і підприємств обох країн. 

До участі у конкурсі приймаються проекти за такими 

пріоритетними напрямами: 

■ Інформаційні та комунікаційні технології; 

■ Нанотехнології та нові матеріали; 

■ Біотехнології та сільськогосподарські науки; 

■ Енергетика та енергоефективність; 

■ Медицина і фармація; 

■ Охорона навколишнього середовища; 

■ Гуманітарні науки. 

Деталі щодо конкурсу за посиланням: 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D0% 

BD%D0%B8/2016/02/03/informacziya-pro-konkurs.doc 

Форма подання заявки: 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8

%D0% 

BD%D0%B8/2016/02/03/2-application-form-en3.doc 

2 роки 15 квітня 

2016 року 

13 Стипендії для 

візитів 

науковців у 

Туреччину 

Участь у 

семінарах, 

конференції, 

лекціях, 

наукові 

дослідження 

Туреччина Науковці Стипендії фінансують такі види візитів: 

■ короткострокові (до 1 місяця); 

■ довгострокові (до 12 місяців); 

■ творчі відпустки (від 3 місяців до 12 місяців). 

Деталі щодо можливої діяльності в рамках кожного виду 

візиту, а також вимоги до аплікантів доступні за посиланням: 

http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international- 

researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for- 

visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave 

1-12 

місяців 

Прийом 

заявок 

триває 

постійно 

http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/02/03/informacziya-pro-konkurs.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/02/03/informacziya-pro-konkurs.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/02/03/informacziya-pro-konkurs.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/02/03/2-application-form-en3.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/02/03/2-application-form-en3.doc
http://mon.gov.ua/content/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/2016/02/03/2-application-form-en3.doc
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/funds/academy/international-researchers-fellowship-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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14 Конкурс на 

отримання 

Travel Grants 

для молодих 

науковців в 

області 

біомедичних 

досліджень 

Наукові 

дослідження 

Німеччина Науковці http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html до 3-х 

місяців 

Прийом 

заявок 

триває 

постійно 

15 Стипендії на 

наукові 

дослідження в 

Австрії 

Наукові 

дослідження 

Австрія Науковці Основною метою програми є встановлення міжнародних 

контактів та розвиток наукового потенціалу спільно з 

австрійськими колегами 

https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf- 

programmes/meitner-programme/ 

1-2 

роки 

Прийом 

заявок 

триває 

постійно 

16 Фонд 

Олександра 

фон 

Гумбольдта 

Наукові 

дослідження 

Німеччина Науковці Фонд Олександра фон Гумбольдта щорічно на конкурсній 

основі на підставі заявок претендентів присуджує понад 600 

науково-дослідницьких стипендій для тривалої наукової 

роботи в Німеччині іноземним висококваліфікованим вченим і 

фахівцям. 

http://www.humboldt-foundation.de 

http://www.humboldt-foundation.de 

http://www.humboldt-foundation.de 

 

Кожен 

рік 

Прийом 

заявок 

триває 

постійно 

 

 

 

 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/meitner-programme/
https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-programmes/meitner-programme/
http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.humboldt-foundation.de/
http://www.humboldt-foundation.de/
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термін 

подання 

заявок 

17 Щорічна 

програма 

обміну ім. 

Хьюберта 

Хамфрі 

проводиться за 

підтримки 

конгресу 

США, 

Інституту 

міжнародної 

освіти, а також 

ряду урядових 

і національних 

організацій 

Наукові 

дослідження 

США Науковці Для участі в програмі щороку відбирають 200 стипендіатів з 

числа фахівців у різних сферах.  

До участі в програмі ім. Хамфрі допускаються фахівці, які 

працюють у таких галузях: аграрна промисловість і сільське 

господарство, масові комунікації і журналістика, економічний 

розвиток, фінансове і банківська справа, управління освітою, 

планування та політика, управління природними ресурсами, 

екологія та зміна клімату, політика і управління в галузі 

охорони здоров'я , аналіз державної політики та державного 

управління, політика і управління наукою і технологіями, 

міське і регіональне планування.  

Для участі в конкурсі кандидати повинні мати диплом 

бакалавра, мінімум п'ять років безперервного досвіду роботи і 

володіти англійською мовою на хорошому рівні. 

 

http://www.humphreyfellowship.org/ 

 

Кожен 

рік 

Прийом 

заявок 

триває 

постійно 

18 Стипендіальна 

програма 

Уряду КНР на 

2016/2017 рр. 

Навчання КНР Студенти, 

магістранти, 

аспіранти 

Згідно з умовами двосторонньої угоди між Україною та КНР, а 

також зважаючи на наміри розширити співробітництво в галузі 

освіти, у 2016/2017 рр. китайська сторона виділила Україні 

квоту стипендій Уряду КНР на 2016/2017 рр. 

 

Фактична кількість нових стипендій на 2016-2017 навчальний 

рік: 44. 

 

Прийом громадян України до вищих навчальних закладів КНР 

на рівні: бакалавр, магістр, аспірант, стажер. 

http://csc.edu.cn/laihua  

http://www.campuschina.org. 

2016-

2017 

Термін 

подачі заявок 

– 20 березня 

2016 року. 

 

http://www.humphreyfellowship.org/


№ 

п/п 

Програма / 

Фонд 

Тип гранту Країна Цільова 

група 

Мета програми (гранту)/ особливості Термін 

дії 

гранту 

Кінцевий 

термін 

подання 

заявок 

19 Гранти для 

науковців у 

галузі історії 

та суміжних 

наук 

Наукові 

дослідження 

Німеччина Науковці Лейбницький інститут європейської історії пропонує гранти 

для іноземних аплікантів, які бажають проводити дослідження, 

пов’язані з релігійною, політичною, соціальною чи 

культурною історією Європи. 

http://www.ieg-mainz.de/en/studentships/promotion/scholarship-

programme 

 

Мінімум 

6 

місяців. 

До 1 серпня 

2016 року. 

20. Гранти для 

науковців 

Фонд імені 

Фріца Тіссена 

Наукові 

дослідження 

Німеччина Науковці Фонд імені Фріца Тіссена є одним з перших великих 

приватних фондів Німеччини, діяльність якого спрямована на 

підтримку молодих науковців з різних країн світу (у формі 

стипендій) для проведення досліджень у вищих навчальних 

закладах і державних дослідницьких установах Німеччини 

разом з німецькими науковцями.  

Галузі досліджень: економіка, політологія, право, 

соціологія;природничі науки та ін. 

http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/special-programmes/ 

 

Кожен 

рік 

Прийом 

заявок 

триває 

постійно 

21. Banting 

Postdoctoral 

Fellowships 

Наукові 

дослідження 

Канада Науковці  Banting Postdoctoral Fellowships заснована Урядом Канади для 

підтримки участі в науково-дослідних постдокторських 

програмах видатних молодих фахівців, громадян Канади та 

іноземців.  

Стипендіати отримують по $70 000 на рік протягом двох років. 

Учасниками Конкурсу можуть бути молоді фахівці, які 

отримали вчений ступінь та демонструють видатні 

дослідницькі та лідерські якості у галузях: – охорони здоров’я; 

– природничих, технічних; – гуманітарних або соціальних 

дисциплінах.  

За результатами конкурсу щорічно відбирається 70 кращих 

претендентів. Повторна участь в програмі не допускається.  

http://goo.gl/X5gWQi 

Кожен 

рік 

Подача 

заявки: 24 

вересня. 

http://www.ieg-mainz.de/en/studentships/promotion/scholarship-programme
http://www.ieg-mainz.de/en/studentships/promotion/scholarship-programme
http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/funding/special-programmes/
http://goo.gl/X5gWQi


№ 

п/п 

Програма / 

Фонд 

Тип гранту Країна Цільова 

група 

Мета програми (гранту)/ особливості Термін 

дії 

гранту 

Кінцевий 

термін 

подання 

заявок 

22. DAAD: 

Німецька 

служба 

академічних 

обмінів 

Наукові 

дослідження 

Німеччина Науковці Німецька служба академічних обмінів є посередницькою 

організацією зовнішньої культурної політики, освітньої та 

наукової політики, а також розвитку співпраці в галузі вищої 

школи.  

Серед стипендій DAAD: наукові стажування для викладачів 

ВНЗ та науковців; повторні запрошення колишніх стипендіатів 

DAAD; нНаукові стипендії - короткі стипендії; наукові 

стипендії - річні стипендії; наукові стипендії - повна 

аспірантура у Німеччині; наукові стипендії - аспірантура з 

подвійним науковим керівництвом. 

 http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm 

 

Кожен 

рік 

Прийом 

заявок 

триває 

постійно 

23. Стипендіальна 

програма 

BAYHOST  

Навчання Німеччина Випускники 

ВНЗ 

Програма надає підтримку випускникам ВНЗ Східної Європи, 

які хочуть закінчити післядипломну або аспірантську 

програму у одному з ВНЗ Баварії. Стипендія спочатку 

надається на один рік та може подовжуватися максимум двічі 

(загалом на три роки) після подання відповідної заяви. 

Пропонується приблизно 30 стипендій, щомісячна стипендія 

становить 700 євро.  

http://www.uni-regensburg.de/bayhost/medien/stip-

incoming/ea_de_2015. 

 

Кожен 

рік 

Прийом 

заявок 

триває 

постійно 

24. Стипендії 

Навчального 

фонду Палати 

депутатів 

Берліна 

Навчання Німеччина Випускники 

ВНЗ 

Навчальний фонд Палати депутатів надає підтримку молодим 

науковцям з усіх спеціальностей, які хочуть скористатися 

Берлінськими науково-дослідними установами.  

Критеріями при наданні стипендій є фахова кваліфікація та 

громадська активність.  

Щорічно виділяються близько 15 стипендій строком на 10 

місяців у розмірі щомісячно €1080 для випускників та €1610 

для науковців зі ступенем.  

studienstiftung@parlament-berlin.de 

http://www.parlament-berlin.de/de/Das- Parlament/Studienstiftung 

 

Кожен 

рік 

Прийом 

Заявок: 

до 15 грудня 

кожного 

року 

http://www.daad.org.ua/ukr/stipendien.htm
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/medien/stip-incoming/ea_de_2015
http://www.uni-regensburg.de/bayhost/medien/stip-incoming/ea_de_2015
mailto:studienstiftung@parlament-berlin.de


№ 
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25. Стипендіальна 

програма імені 

Вейденфельда 

Навчання Великобрита

нія 

Випускники 

ВНЗ 

Стипендіальна програма імені Вейденфельда пропонує 

аспірантам та молодим спеціалістам повне фінансування 

навчання в аспірантурі Оксфорду. Стипендію доповнює 

комплексна програма розвитку лідерських навичок.  

Напрями: міжнародний розвиток або екологічний менеджмент 

та консервація ; захист прав людини та людської гідності. 

Грант покриває: 100% вартість навчання та проживання, а 

також грант на повсякденні витрати  

http://www.britishcouncil.org.ua/fully-funded-scholarships-

university-oxford 

 

Кожен 

рік 

Прийом 

заявок 

триває 

постійно 

 

http://www.britishcouncil.org.ua/fully-funded-scholarships-university-oxford
http://www.britishcouncil.org.ua/fully-funded-scholarships-university-oxford

