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ІНФОРМАЦІЯ 

про конкурси, проекти, 
гранти 

(квітень — червень, 2020)  

  

ТВОРИ КУЛЬТУРУ: БІБЛІОТЕЧНІ ІННОВАЦІЙНІ 
ПОСЛУГИ 
Термін подачі заявки: до 3 квітня 2020 р.  

ВГО Українська бібліотечна асоціація оголошує конкурс для бібліотекарів з публічних бібліотек 
України на участь у проєкті «Твори культуру: бібліотечні інноваційні послуги» за підтримки програми 
House of Europe, що фінансується Європейським Союзом.  

Основна мета проєкту, який триватиме з березня по грудень 2020 р., - навчити бібліотекарів з 
України та Білорусі створювати інноваційні бібліотечні послуги, які розвиватимуть культурні та 
творчі індустрії цих країн, з використанням спеціальної методології «Дизайн-мислення для 
бібліотек».  

Детальніша інформація: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnSa7eQgl9wonfc-

fpShHxc-rF0w6fyp9jGrmW9schsQBtWQ/viewform 

 

ІІІ КОНКУРС ІСТОРИЧНИХ ОПОВІДАНЬ 
«PROМИНУЛЕ» - 2020  
Термін подачі заявки: до 5 квітня 2020р.  
Організатори: ЛітАкцент і видавництво «Темпора». Тема цьогорічного конкурсу: Українське місто у 
1920-х. На конкурс приймаються історичні оповідання, що раніше не були надруковані чи 
оприлюднені (зокрема через Інтернет), обсягом 10-25 тис.  друкованих знаків із пробілами. Мова — 
українська. Взяти участь у конкурсі може будь-хто, незалежно від віку, громадянства та наявності чи 
відсутності попередніх публікацій. Критеріями оцінювання текстів є високий художній рівень, 
оригінальність розкриття теми, дотримання жанрових вимог, відповідність хронологічним межам, 
історична достовірність деталей.  

Для участі в конкурсі необхідно надіслати авторський текст у форматі.doc на адресу:  

promynule@ukr.net. Вказати ім’я автора, e-mail та телефон. Кінцевий термін приймання текстів  

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2020-04-05-10858   

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfnSa7eQgl9wonfc-fpShHxc-rF0w6fyp9jGrmW9schsQBtWQ/viewform
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МУЗИЧНА ОСВІТА ТА НАВЧАННЯ (MUSIC MOVES 
EUROPE)  
Термін подачі заявки: до 6 квітня 2020 р.  

Організатор: програма «Креативна Європа». Програма «Music Moves Europe» (MME) є основним 
інструментом Єврокомісії для підтримки музичного сектору. Вона була розроблена на основі низки 
зустрічей з представниками індустрії, які відбувались, починаючи з 2015 року. Після чого «Music 
Moves Europe» була запущена як стратегічна ініціатива Комісії і зараз загалом слугує для підтримки 
музичного сектору країн програми «Креативна Європа». 

Загальна мета конкурсу – промоція співпраці між неформальними освітніми ініціативами та музичним 
сектором з метою стимулювання соціальної інклюзії, тобто надання доступу до музики групам дітей 
та підлітків 6-14 років. Крім того, в основі конкурсу стоїть організація маломасштабних проєктів із 
чіткою європейською доданою вартістю, які підходять для обміну успішними практиками і можуть 

передавати знання в інших країнах через організацію схожих проєктів.Детальніша 
інформація: http://uaculture.org/catalog/konkurs-muzychna-osvita-ta-navchannya-vid-kreatyvnoyi-

yevropy/   

  

ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПИСЬМОВИХ 
ТВОРЧИХ РОБІТ (ЕСЕ) НА ТЕМУ «ЗДОРОВ’Я. ВИБІР 
КОЖНОГО» 
Термін подачі заявки: до 10 квітня 2020 р.  
Організатор: ГО «Громадські ініціативи охорони здоров’я «Здорове людство». Участь у конкурсі 
можуть брати учні 9-10 класів закладів середньої освіти та студенти закладів професійно-технічної 
освіти віком до 17 років. 

На конкурс приймаються авторські оригінальні есе українською мовою у форматі Word на тему 
«Здоров’я. Вибір кожного» об’ємом до 1 800 знаків (включно з пробілами), подані на електронну 
адресу: z-vk@i.ua. Назва файлу має містити назву есе, ім’я та прізвище автора латиницею). 

Детальніша інформація: https://drive.google.com/file/d/1zi15CAYTD0-mhv_WGzO9Vdi-FuD-

NOPe/view  

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС «ОСЬМАЧКА – 125» 
Термін подачі заявки: до 14 квітня 2020 р.  

Організатор: Благодійний фонд «Тодось Осьмачка». Охочі взяти участь у конкурсі письменники або 
інші особи за їхнім дорученням надсилають до конкурсної комісії один художній авторський твір 
будь-якого жанру, написаний українською мовою на адресу: Osmachkatodos125@gmail.com. 
Учасник конкурсу, надіславши твір, погоджується з умовами проведення конкурсу. Твори 
письменників – лауреатів державних премій – до конкурсу не допускаються. Посмертно премія не 
присуджується. 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/472803193433149  

  

http://uaculture.org/catalog/konkurs-muzychna-osvita-ta-navchannya-vid-kreatyvnoyi-yevropy/
http://uaculture.org/catalog/konkurs-muzychna-osvita-ta-navchannya-vid-kreatyvnoyi-yevropy/
https://drive.google.com/file/d/1zi15CAYTD0-mhv_WGzO9Vdi-FuD-NOPe/view
https://drive.google.com/file/d/1zi15CAYTD0-mhv_WGzO9Vdi-FuD-NOPe/view
https://www.facebook.com/events/472803193433149
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ПРОГРАМА «СТИПЕНДІЇ» 
Термін подачі заявки: до 15 квітня 2020 р.  
Організатор: Український культурний фонд. Програма покликана підтримати митців та культурних 
операторів України, студентів культурно-мистецьких та креативних спеціальностей в розрізі: 
фінансування поїздок з метою навчання, стажування, участі у резиденціях, виставкових проектах, 
конференціях, форумах, проведення досліджень за кордоном та в межах України.  

Програма покликана стимулювати мережування, включаючи обмін досвідом, знаннями та навичками, 
які можна забезпечити за допомоги грошової підтримки стипендіатів. Заявниками програми можуть 
бути о соби, які залучені до певного виду мистецької чи культурної діяльності, тобто фізичні особи, 
які є культурними операторами, митцями та студентами профільних ВНЗ (інше). 

Детальніша інформація: https://www.prostir.ua/?grants=ukf-pryjmaje-zayavky-na-novu-

prohramu-stypendiji 

 

MATELOT: конкурс морської прози ім. Лисянського   
Термін подачі заявки: до 20 квітня 2020 р.  

Організатори: конкурс проводиться під егідою Херсонської державної морської академії за підтримки 
компанії Marlow Navigation і присвячений 185-літтю заснування в Херсоні училища торгового 
мореплавства (1834). Мова творів: Українська. Обсяг творів: Від 10 тис. знаків до 50 тис. знаків. Жанр 
творів: Оповідання, нарис, новела, художні реалістичні прозові твори невідомих нам жанрів, головне 
– не просто необроблені записи у вахтовий журнал. Наголос на слові художні. Хоча й репортаж та 
мандрівні нотатки такими можуть бути. Тематика творів: Людина в морі, людина моря в усьому 
розмаїтті можливих ситуацій.  

Сторінка конкурсу у Facebook: https://www.facebook.com/matelotUA   

   

XIII НАЦІОНАЛЬНА БІЄНАЛЕ ПРИРОДА 2020  
Термін подачі заявки: до 25 квітня 2020 р.  

Організатори: Івано-Франківська обласна організація Національної спілки фотохудожників України і 
Народний фотоклуб “Колумб” (Тисмениця). 

Прикарпатська фотографічна спільнота проводить даний конкурс з метою продовжити і розвинути 
найкращі традиції української фотографії в таких напрямках, як пейзаж, ландшафти, урбаністичне 
середовище, аерофотозйомка, флора і фауна. Також важливим є підняття питання екології, а 
насамперед охорони і захисту навколишнього середовища. 

Цього року було впроваджено три нові номінації: «Слід людини», «Пейзаж, флора і фауна» та 
«Аєрофотозйомка». Окремо на кожну номінацію буде обраний переможець. Також продовжується 
прийом робіт від молодих учасників – віком до 15 і 20 років. Для даної категорії учасників участь 
безкоштовна. 

Переможці конкурсу отримають медалі та дипломи, а також цінні призи і подарунки від спонсорів 
бієнале. Після відкриття виставки планується проведення триденного пленера в Карпатах. 

Детальніша інформація: http://biennalenature.org. Сторінка в фейсбук: 

https://www.facebook.com/biennalenature.org . Сторінка в інстаграм: @biennalenature.  

  

https://www.prostir.ua/?grants=ukf-pryjmaje-zayavky-na-novu-prohramu-stypendiji
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ПЕРЕКЛАДАЦЬКИЙ КОНКУРС ІМЕНІ СУЗАННИ РОТ 
Термін подачі заявки: до 30 квітня 2020 р.  

Мережа Чеських центрів і Чеський літературний центр (секція Моравської земської бібліотеки у 
Брні) оголошують початок Міжнародного перекладацького конкурсу імені Сузанни Рот. 

Конкурс проводиться серед перекладачів-початківців віком до 40 років за кращий переклад 
прозового твору сучасного чеського автора. Він названий на честь швейцарської славістки та 
перекладачки творів Богуміла Грабала та Мілана Кундери Сузанни Рот (1950-1997). 

Метою конкурсу є тривала підтримка молодих закордонних перекладачів і богемістів віком до 40 
років, а також підтримка і поширення чеської літератури за кордоном.  

Учасник надсилає конкурсний переклад українською мовою тексту книги Veroniky Bendové Vytěženej 
kraj  в електронній формі на адресу czechcentrekiev@gmail.com (у темі листа просимо вказати 
«Перекладацький конкурс», файл із перекладом назвати прізвищем учасника) до 30 квітня 2020 
року. 

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2020-04-30-11839 

 

КІБЕР-БРУКІВКА 2(4)22. ONLINE – IV 
МІЖНАРОДНИЙ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 
КІНОФЕСТИВАЛЬ “БРУКІВКА” 
Термін подачі заявки: до 1 травня  2020 р.  
Організатор:  Міжнародний кінофестиваль «Бруківка». У зв’язку з пандемією вірусу COVID-19 ми 
вирішили провести фестиваль онлайн 16 травня 2020 року в День міста Кам’янця-Подільського та 
День Європи. 

Прийом робіт відбувається на сторінці фестивалю на порталі FilmFreeWay у таких номінаціях:  
Український короткометражний фільм (до 20 хвилин); Український аматорський короткометражний 
фільм (до 20 хвилин); Міжнародний короткометражний фільм до 20 хвилин; Короткометражний фільм 
у таких жанрах, як кіберпанк, пост-апокаліпсис та наукова фантастика до (20 хвилин); 
Короткометражний ігровий фільм до 60 секунд на будь-яку тематику;  Короткометражний фільм, який 
знято в Кам’янці-Подільському (до 45 хвилин). 

Детальніша інформація: https://www.prostir.ua/?grants=kiber-brukivka-2422-online-iv-

mizhnarodnyj-kamyanets-podilskyj-kinofestyval-brukivka  

 

НАЙКРАЩИЙ КНИЖКОВИЙ ДИЗАЙН - 2020 
Термін подачі заявки: до 4 травня 2020 р.  

Організатор: X Міжнародний фестиваль «Книжковий Арсенал» у співпраці з Goethe-Institut в Україні 
та за підтримки Франкфуртського книжкового ярмарку і Фонду Buchkunst. До участі в конкурсі 
українські видавництва можуть подавати книжки, які були надруковані в період з травня 2019 року по 
квітень 2020, і не були заявлені до конкурсу раніше та створені українськими дизайнерами / 
ілюстраторами. Участь у конкурсі безкоштовна.  

Переможці конкурсу представляють український книжковий дизайн у міжнародному змаганні, яке 
організовує німецький фонд Buchkunst; також книжки-переможці експонуються на міжнародних 
книжкових ярмарках у Ляйпцигу і Франкфурті. 

Детальніша інформація: https://artarsenal.in.ua/uk/knyzhkovyj-arsenal/konkurs-najkrashhyj-

knyzhkovyj-dyzajn   

https://litcentr.in.ua/news/2020-04-30-11839
https://www.prostir.ua/?grants=kiber-brukivka-2422-online-iv-mizhnarodnyj-kamyanets-podilskyj-kinofestyval-brukivka
https://www.prostir.ua/?grants=kiber-brukivka-2422-online-iv-mizhnarodnyj-kamyanets-podilskyj-kinofestyval-brukivka
https://artarsenal.in.ua/uk/knyzhkovyj-arsenal/konkurs-najkrashhyj-knyzhkovyj-dyzajn
https://artarsenal.in.ua/uk/knyzhkovyj-arsenal/konkurs-najkrashhyj-knyzhkovyj-dyzajn
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UKRAINIAN YOUNG BOOK DESIGN AWARDS 2020 
Термін подачі заявки: до 10 травня 2020 р.  

Видавництво «Основи» та дизайн-студія L/Y (ex Hooga.design) запрошують молодих дизайнерів зі 
всього світу взяти участь у конкурсі Ukrainian Young Book Design Awards. Прийом робіт триватиме 
до 10 травня. Церемонія нагородження переможців відбудеться восени 2020 року. Учасником 
конкурсу безкоштовно може стати кожен охочий віком 14-30 років. 

Детальніша інформація: https://www.youngbookdesign.com  

 

ЧОТИРИ КОНКУРСИ КОРНIЙЧУКОВСЬКОГО 
ФЕСТИВАЛЮ 
Термін подачі заявки: до 15 травня 2020 р.  

Конкурси Корнiйчуковського фестивалю охоплюють дитячу та юнацьку аудиторію від 6 до 18 років та 
авторів 18+, які пишуть для дітей. Напрями конкурсів - література, цифрова ілюстрація, об'ємне 
моделювання.  

Детальніша інформація: http://korneyfest.com/ua/novyny 

 

СТИПЕНДІЇ ПРОГРАМИ ІМЕНІ ФУЛБРАЙТА ДЛЯ 
НАВЧАННЯ У США 
Термін подачі заявки: до 16 травня 2020 р.  

Черговий щорічний конкурс на здобуття стипендій імені Фулбрайта для студентів старших курсів та 
випускників закладів вищої освіти — FULBRIGHT GRADUATE STUDENT PROGRAM - передбачає: 
навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня магістра. У 
конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів та випускники ЗВО. Кандидати повинні мати 
щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії. 

Кінцевий термін подання заявок — 16 травня 2020 року 

.Детальніша інформація: http://www.fulbright.org.ua   

 

ГРАНТ НА НАВЧАННЯ У РОЗМІРІ 63 000 ГРН ДЛЯ 
СТУДЕНТІВ ВНЗ УКРАЇНИ 
Термін подачі заявки: до 17 травня 2020 р.  

Організатор: компанія CyberShark. Взяти участь в конкурсі можуть всі студенти, які здобувають освіту 
в ВНЗ України. Отримати грант можуть і магістри, які навчаються на 5-му курсі. При цьому форма 
навчання не важлива – заочна або денна. Студент може бути на контракті або бюджеті. Виграні 
кошти на руки не видаються.  

Для участі потрібно зареєструватися на відповідній сторінці грантонадавача, підготувати аналітичну 
роботу обсягом від 1000 до 3000 слів, де будуть міститися рекомендації та пропозиції до поданої 
теми. Детальніше про конкурс та теми на сторінках грантондавачів: 

Детальніша інформація: https://scholarship.in.ua/uk/golovna  

  

https://www.youngbookdesign.com/
http://korneyfest.com/ua/novyny
http://www.fulbright.org.ua/
https://scholarship.in.ua/uk/golovna
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КОНКУРС НЕСТАНДАРТНОЇ ПОЕЗІЇ 
ІМЕНІ МИКОЛИ БІДЕНКА 
Термін подачі заявки: до 22 травня 2020 р.  

Приймається нестандартна, альтернативна, еклектична, новаторська, експериментальна, поезія 
близька по стилю (наскільки це можливо) до поезії Миколи Біденка. Умови конкурсу: Номінація 
«Авторська поезія» — 3 вірші українською мовою; Номінація «Кращий переклад поезії Миколи 
Біденка на іноземну мову» (кількість не обмежена). 

Переможці Всеукраїнського конкурсу нестандартної поезії ім. Миколи Біденка будуть оголошені 
«Біденко-Фест»  (Всеукраїнському літературно-мистецькому фестивалі імені Миколи Біденка), який 
відбудеться 30 травня 2020 р. в с.м.т. Ставище (Київщина). Переможці конкурсу отримають дипломи, 
а також грошові винагороди.  

Детальніша інформація: https://zeitglas.io.ua/s2671703/ogolosheno_11-

y_mijnarodniy_poetichniy_konkurs_chatu_v_stolittyah_chernecha_gora  

 

ПОЕТИЧНИЙ КОНКУРС «ЧАТУЄ В СТОЛІТТЯХ 
ЧЕРНЕЧА ГОРА» 
Термін подачі заявки: до 22 травня 2020 р.  

Організатор: Міжнародним літературно-мистецьким журналом «Склянка Часу*Zeitglas». Конкурс 
проходить відповідно темі «Побачимо, почуємо...» та полягає у художньому осмисленні сьогодення 
та майбутнього України. Умови конкурсу: мова написання – українська або російська; обсяг твору – 
обмежується «повними» двадцятьма рядками (п‘ять класичних чотиривірши). вік учасників – не 
обмежений. кількість творів – ОДИН! 

Твори переможців буде перекладено німецькою мовою та надруковано на сторінках міжнародного 
журналу «Склянка Часу*Zeitglas». 

Детальніша інформація: https://zeitglas.io.ua/s2671703/ogolosheno_11-

y_mijnarodniy_poetichniy_konkurs_chatu_v_stolittyah_chernecha_gora  

 

ПОЕТИЧНИЙ КОНКУРС «ЧАТУЄ В СТОЛІТТЯХ 
ЧЕРНЕЧА ГОРА» 
Термін подачі заявки: до 22 травня 2020 р.  

Організатор: Міжнародним літературно-мистецьким журналом «Склянка Часу*Zeitglas». Конкурс 
проходить відповідно темі «Побачимо, почуємо...» та полягає у художньому осмисленні сьогодення 
та майбутнього України. Умови конкурсу: мова написання – українська або російська; обсяг твору – 
обмежується «повними» двадцятьма рядками (п‘ять класичних чотиривірши). вік учасників – не 
обмежений. кількість творів – ОДИН! 

Твори переможців буде перекладено німецькою мовою та надруковано на сторінках міжнародного 
журналу «Склянка Часу*Zeitglas». 

Детальніша інформація: https://zeitglas.io.ua/s2671703/ogolosheno_11-

y_mijnarodniy_poetichniy_konkurs_chatu_v_stolittyah_chernecha_gora  

 

https://zeitglas.io.ua/s2671703/ogolosheno_11-y_mijnarodniy_poetichniy_konkurs_chatu_v_stolittyah_chernecha_gora
https://zeitglas.io.ua/s2671703/ogolosheno_11-y_mijnarodniy_poetichniy_konkurs_chatu_v_stolittyah_chernecha_gora
https://zeitglas.io.ua/s2671703/ogolosheno_11-y_mijnarodniy_poetichniy_konkurs_chatu_v_stolittyah_chernecha_gora
https://zeitglas.io.ua/s2671703/ogolosheno_11-y_mijnarodniy_poetichniy_konkurs_chatu_v_stolittyah_chernecha_gora
https://zeitglas.io.ua/s2671703/ogolosheno_11-y_mijnarodniy_poetichniy_konkurs_chatu_v_stolittyah_chernecha_gora
https://zeitglas.io.ua/s2671703/ogolosheno_11-y_mijnarodniy_poetichniy_konkurs_chatu_v_stolittyah_chernecha_gora
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ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС СФУЖО ІМ. МАРУСІ БЕК 
Термін подачі заявки: до 31 травня 2020 р.  

Організатор: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО). Учасницями конкурсу 
можуть бути юні українки віком 14–25 років (незалежно від країни проживання). Учасницею 
вважатиметься та конкурсантка, яка вчасно надішле на конкурс ориґінальну роботу (есе, оповідання, 
розповідь, наукове дослідження тощо), раніше ніде не опубліковану. Робота повинна висвітлювати 
тему конкурсу українською мовою, бути підписана псевдонімом. Додатково слід подати коротку 
довідку про авторку (прізвище, ім’я, вік, країна проживання, домашня адреса, фото). 

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2020-05-31-12451 

 

ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС СФУЖО ІМ. МАРУСІ БЕК 
Термін подачі заявки: до 31 травня 2020 р.  

Організатор: Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО). Учасницями конкурсу 
можуть бути юні українки віком 14–25 років (незалежно від країни проживання). Учасницею 
вважатиметься та конкурсантка, яка вчасно надішле на конкурс ориґінальну роботу (есе, оповідання, 
розповідь, наукове дослідження тощо), раніше ніде не опубліковану. Робота повинна висвітлювати 
тему конкурсу українською мовою, бути підписана псевдонімом. Додатково слід подати коротку 
довідку про авторку (прізвище, ім’я, вік, країна проживання, домашня адреса, фото). 

Детальніша інформація: https://publishervv.blogspot.com/p/blog-page.html  

 

КОНКУРС НА КРАЩУ ГОСТРОСЮЖЕТНУ ПОВІСТЬ  
Термін подачі заявки: до 31 травня 2020 р.  

Організатор: видавництво Віктора Волощука. На конкурс приймаються твори, написані українською 
чи російською мовами, які раніше вже були опубліковані в журналах або збірниках. Обсяг повісті – 
від двадцяти до тридцяти тисяч слів. Десять кращих, на думку журі, повістей будуть перекладені на 
англійську мову і опубліковані окремими книгами, які будуть продаватися на Amazon і в сотнях інших 
потужних магазинів по всьому світі. Паралельно ці твори будуть відправлені на розгляд в 
найпотужніші видавництва США та Європи. Рукописи приймаються за адресою: 
publishervv@gmail.com .  

Блог видавництва: https://publishervv.blogspot.com/p/blog-page.html  

 

ГРАНТИ ВІД МІЖНАРОДНОГО ВИШЕГРАДСЬКОГО 
ФОНДУ VISEGRAD +  
Термін подачі заявки: до 1 червня, 1 жовтня 2020 р.  

Вишеград + Гранти підтримують проекти, які сприяють процесам демократизації та трансформації в 
окремих країнах і регіонах. Проекти повинні відповідати одному з напрямків грантової програми: 
Інновацій та підприємництва. Максимальна тривалість реалізації проекту - 18 місяців. Малі гранти – 
до 6000 EUR, Стандартні гранти– від 6000 EUR. Гранти можуть покривати до 100% бюджету проекту 
з 15% на накладні витрати  

Детальніша інформація: https://vumonline.ua/course/library-open-public- 

space/?utm_campaign=Digest_03102019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&spush=dHluZW 
pnZXJsaWJAZ21haWwuY29t  

https://litcentr.in.ua/news/2020-05-31-12451
https://publishervv.blogspot.com/p/blog-page.html
mailto:publishervv@gmail.com
https://publishervv.blogspot.com/p/blog-page.html


Випуск 2. 2020  

8  
  

  

СТАЖУВАННЯ З ВИКЛАДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ 
МОВИ В УНІВЕРСИТЕТАХ/КОЛЕДЖАХ США — 
(FLTA) PROGRAM 
Термін подачі заявки: до 1 червня 2020 р.  
Конкурс передбачає стажування з викладання української мови (асистенція американським 
викладачам) в університетах/коледжах США тривалістю дев’ять місяців. 

У конкурсі можуть брати участь викладачі-початківці та молоді фахівці віком до 30 років, які 
спеціалізуються з лінгвістики, української літератури, перекладацьких студій, комунікацій, 
журналістики, американських студій, викладання англійської мови. Кандидати повинні мати диплом 
магістра або бакалавра на час призначення стипендії (липень 2021 року). 

Детальніша інформація:   

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScrLrvozglEzhxvje7RJxXcuJeSQP1CaT3dMsdOOy

uKaGmEg/viewform   

  

КОНКУРС ОПОВІДАНЬ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВІД DREAM 
SCHOOL  
Термін подачі заявки: до 1 червня 2020 р.  

Організатори: Школа альтернативної освіти Dream School. ретій конкурс і цього разу ваша задача 
написати твір, в якому крім цікавої історії з зачином, основною частиною, кульмінацією і кінцівкою, - 
має бути купа різних прикметників, які б не просто описували зовнішні якості, але й намагалися 
зрозуміти внутрішній світ всього. Оповідання до 8 тис. знаків (з пробілами); твір має бути українською; 
тільки школярі з 4 по 11 класи; підписка на YouTube канал http://www.youtube.com/c/DreamSchoolua ; 
перегляд відео про прикметник https://youtu.be/-nwJ5jr8vM; вподобайка під відео; назва вашого 
оповідання в коментарях під відео.   

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2020-06-01-11734  

 

МІЖНАРОДНИЙ ЛІТЕРАТУРНИЙ КОНКУРС 
«КРИЛАТИЙ ЛЕВ»  
Термін подачі заявки: до 1 червня 2020 р.  

Організатор: Комісія з присудження премій Міжнародного літературного конкурсу рукописів прози 
«Крилатий лев». До розгляду журі прийматиметься видрук рукопису прозової книжки українською 
мовою та переклади українською іншомовних рукописів, без тематичних обмежень, не опублікованих 
досі окремою книжкою, поданого автором чи уповноваженою особою та електронний варіант до 1-го 
червня поточного року. Коротка інформація про автора із зазначенням віку та контактні телефони 
обов’язкові. 

Детальніша інформація: https://litcentr.in.ua/news/2020-06-01-12453 
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КОНКУРС ОПОВІДАНЬ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ  
Термін подачі заявки: до 1 червня 2020 р.  

Організатор: Конкурс оповідань для школярів від Dream School. Умови конкурсу:  оповідання до 8 
тис. знаків (з пробілами); твір має бути українською; тільки школярі з 4 по 11 класи; підписка на 
YouTube канал http://www.youtube.com/c/DreamSchoolua ; перегляд відео про прикметник 
https://youtu.be/-nwJ5jr8v-M ; вподобайка під відео; назва вашого оповідання в коментарях під відео.  

Можна подати декілька оповідань під різними псевдонімами.  

Детальніша інформація: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD2bgiwkVtWTKSjBl09kSKPpZQGXL_Mk41slOlEylnjfGMog
/viewform  

  

КОНКУРС ХУДОЖНІХ РОМАНІВ «КОХАННЯ І МІСТО»  
Термін подачі заявки: до 30 червня 2019р.  

Конкурс проводиться літературною платформою Litnet і видавництвом КСД. Серед фіналістів 
конкурсу редакторами видавництва буде відібрано 1 роман для публікації (після укладення договору 
з автором).  

До конкурсу ми приймаються сучасні художні романи, в яких йдеться про життя головної героїні в 
великому українському місті. Обов’язковою є присутність любовної лінії в сюжеті твору та 
драматична історія життя і кохання. Можливі деякі елементи інших жанрів в творі, але не 
фантастики, фентезі, еротики, містики чи жахів. На конкурс приймаються тільки твори реалістичної 
спрямованості. 

Твір не повинен мати вікового обмеження 18+. Це повинен бути оригінальний твір (не фанфік), та не 
переклад. Твір не повинен бути десь раніше повністю опублікованим (ні в електронному вигляді, ні 
в паперовому, ні як аудіокнига). Твори не повинні порушувати правила Litnet та законодавство 
України. 

Детальніша інформація: https://litnet.com/uk/contests/kohannya-msto-c90 

  

КОНКУРС ГРАНТІВ ДЛЯ ПРОТИДІЇ КОРОНАВІРУСУ 
«ЛЮДЯНІСТЬ І ВЗАЄМОДОПОМОГА» 
Термін подачі заявки: на постійній основі.  
Організатор: Міжнародний фонд «Відродження». Спрямований на підтримку громадських ініціатив зі 
взаємодопомоги під час епідемії коронавірусу в Україні. Потрібно практично допомогти тим, хто 
залишається найбільш вразливим перед наслідками епідемії з огляду на соціально-економічне 
становище окремих суспільних груп. 

Проект має відповідати наступним критеріям: має стосуватися саме швидкого реагування на виклики, 
пов’язані з пандемією COVID-19; має чітко визначену цільову групу; має чіткі цілі, які можливо досягти 
пропонованими діями, з запитуваними ресурсами і у визначений термін. 

Проекти мають стосуватися сприяння попередженню поширення, подоланню і пом’якшенню 
наслідків епідемії коронавірусу в Україні через інформування, координацію, забезпечення базових 
потреб, горизонтальну самоорганізацію людей заради взаємодопомоги.  

Детальніша  інформація та заявка: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEV2P6s9K7wHT_uhlyHT40FH13UEgpLvwz7dh1zd2CQZr4
RA/viewform;  pr@irf.ua, фейсбук-сторінка Фонду.  

http://www.youtube.com/c/DreamSchoolua
https://youtu.be/-nwJ5jr8v-M
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD2bgiwkVtWTKSjBl09kSKPpZQGXL_Mk41slOlEylnjfGMog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD2bgiwkVtWTKSjBl09kSKPpZQGXL_Mk41slOlEylnjfGMog/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEV2P6s9K7wHT_uhlyHT40FH13UEgpLvwz7dh1zd2CQZr4RA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEV2P6s9K7wHT_uhlyHT40FH13UEgpLvwz7dh1zd2CQZr4RA/viewform
mailto:pr@irf.ua
https://www.facebook.com/irf.ukraine/
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ПІДГОТОВКА ДО ЗНО З МАТЕМАТИКИ: лайфхаки від 
Могилянки  
Дистанційний курс  

Завдання безкоштовного онлайн-курсу– не замінити підготовку до ЗНО, а доповнити її якісними 
прикладами та акцентами, на що слід звернути увагу в першу чергу під час опанування різних 
розділів математики.  Він стане в пригоді кожному, хто готується до ЗНО чи то самостійно, чи з 
репетитором, чи відвідує курси з підготовки до ЗНО. Неоціненною допомогою цей курс може стати 
для тих, у кого немає доступу до якісної освіти.  

Детальніша інформація: 
https://courses.prometheus.org.ua/courses/coursev1:NAUKMA+ZNO_Math_101+2019_T3/about  

    

МЕНЕДЖМЕНТ У ЛІТЕРАТУРНІЙ СФЕРІ: кошторис і 
музи  
Дистанційний курс  

Організатор: Проект «Відкритий Університет Майдану». В рамках курсу фахівці у галузі проектного 
та грантового менеджменту, видавничої справи, маркетингових комунікацій та культурних інновацій 
поділяться з вами  власними знаннями та досвідом, навчать  створювати та управляти успішними 
проектами розвитку літературної та видавничої справи у вашій громаді, ви дізнаєтеся про наявні 
ресурси та можливості для розширення сектору.  

Детальніша інформація: https://vumonline.ua/course/management-in-the-

literarysphere-budget-

andmuses/?utm_campaign=Digest_12122019&utm_source=sendpulse&utm_medium=email&sp

ush =dHluZWpnZXJsaWJAZ21haWwuY29t  

  

FULBRIGHT VISITING SCHOLAR PROGRAM — 
Проведення досліджень в університетах США, 
дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, 
архівах 
Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2020 р.  
У конкурсі можуть брати участь кандидати наук, доктори філософії/доктори мистецтва, доктори 
наук; дослідники без наукового ступеня з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), з досвідом 
науково-дослідної роботи не менше п’яти років, з наявними публікаціями (статті, монографії або ж 
розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) наукових фахових виданнях; 
діячі культури й мистецтва, фахівці з бібліотекарства та музейної справи, журналісти та громадські 
діячі — з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше п’яти років, 
значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, 
монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових 
наукових виданнях. 

Детальніша  інформація:  http://www.fulbright.org.ua  

    

  

http://www.fulbright.org.ua/
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КОНКУРС МАЛИХ ГРАНТІВ 2020 ДЛЯ УКРАЇНИ 
Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2020 р.  
Організатор: Посольство Словацької Республіки в Києві. Тривалість кожного проекту становить від 6 
до максимум 12 місяців, починаючи з дати підписання Угоди між Словацьким агентством з розвитку 
міжнародної співпраці «SlovakAid» та кінцевим бенефіціаром. 

Подані проекти повинні бути пов’язані з галузями якісної освіти, хорошого здоров’я, належного 
врядування (Good governance) та розбудови громадянського суспільства, продовольчою безпекою 
та сільським господарством, інфраструктурою та сталим використанням природних ресурсів, 
підтримкою створення ринкового середовища. 

Пропозиції повинні відповідати Стратегії Словацької Республіки з розвитку співробітництва на 2019-
2023 роки. Проектні пропозиції, які не відповідають фокусу цього конкурсу, не приймаються.. 

Детальніша інформація: https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-

aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ  

 

ПІДТРИМКА МАЛИХ ПРОЕКТІВ ВІД 
ШВЕЙЦАРСЬКОГО БЮРО СПІВПРАЦІ  
Запропоновані проекти повинні залучати місцеві ініціативи і розглядати потреби громади на умовах 
залученості, а також вивчення і просування нових ідей і підходів у відповідний регіон. Для того щоб 
мати право на підтримку, заявник повинен робити також власний внесок у грошовій чи натуральній 
формі; концентруватись на витратах пов’язаних з переважно з діяльністю: придбання обладнання, а 
також ознайомчі поїздки, стипендії та благодійні акції не підтримуються; терміни реалізації 
максимально 12 місяців: діяльність проекту має бути реалізовано і остаточна звітність повинна бути 
доставлена в цей час.  

Детальніша інформація:  

https://www.eda.admin.ch/countries/ukraine/uk/home/predstavnictva/посольство-

укиєві/швейцарське-бюро-співробітництва.html.  

  

ПРОГРАМА ПІДТРИМКИ РЕГІОНАЛЬНИХ ОНЛАЙН-
ВИДАНЬ 
Термін подачі заявки: до 15 квітня 2020 р.  

Громадська організація «Львівський медіафорум» запрошує редакції регіональних онлайн-видань 
до участі у програмі підтримки локальних медійних інновацій. Команди, відібрані у конкурсі, 
отримають менторський та експертний супровід та гроші на впровадження інноваційних рішень, які 
допоможуть покращити взаємодію з читачами, адаптувати контент до їхніх потреб та наростити 
аудиторію. 

Участь у конкурсі можуть брати редакції регіональних онлайн-видань будь-якої форми власності, які 
прагнуть розвивати свою комунікацією з аудиторією.  

По додаткову інформацію щодо подання заявок можна звернутись до менеджерки проекту Оксани 
Лазаренко за адресою oksana.lmf@gmail.com . Проект реалізується за фінансової підтримки 
Міністерства закордонних справ Чеської Республіки у рамках Transition Promotion Program. 

Анкета: https://bit.ly/2y7Eu7b   

 

https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ
https://www.mzv.sk/web/kyjev-en/slovak-aid?fbclid=IwAR3SIjoCb7F4YkydeH84Ef2o-jsdsslgJDPRZggCoHZLAGcxRC_RTzcD-QQ
mailto:oksana.lmf@gmail.com
https://bit.ly/2y7Eu7b
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ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ КОНКУРС ПИСЬМОВИХ 
ТВОРЧИХ РОБІТ «ЗДОРОВ’Я. ВИБІР КОЖНОГО»  
ГО «Громадські ініціативи охорони здоров’я «Здорове людство». Участь у конкурсі можуть 
брати учні 9-10 класів закладів середньої освіти та студенти закладів професійно-технічної освіти 
віком до 17 років. Роботи обсягом до 1 800 знаків із пробілами українською мовою просимо разом із 
інформацією про автора надсилати на адресу конкурсу z-vk@i.ua  

Запрошуємо поділитися історією з життя про те, як та чи інша дія, поведінка чи вибір вплинув чи може 
вплинути на здоров’я людини і тому на її життя. 

Повний текст звернення до учасників просимо читати за посиланням https://is.gd/czO5s8  

Цього року розігрується 4 призи 

Детальніша інформація: https://is.gd/RnIBxg  
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