
Відповідно до угоди між Урядом України та Урядом Латвійської Республіки в 

сфері освіти, науки, молоді та спорту, Державне агентство з питань розвитку 

освіти Латвійської Республіки пропонує здобувачам вищої освіти та науковцям 

скористатися стипендійними можливостями для навчання/дослідження в 

закладах вищої освіти Латвії та участі у літніх школах на 2021/2022 навчальний 

рік. Подача заявок на участь у державній стипендійній програмі та участь у 

літніх школах для українських студентів та науковців відкрита та триватиме до 

1 квітня 2021 року. 

 

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 

I. Умови подання заявки 

Мова викладання у вищих навчальних закладах Латвії переважно латиська, 

проте існує кілька навчальних програм, які пропонуються англійською мовою 

(для отримання додаткової інформації відвідайте сайт: www.studyinlatvia.lv). 

Заявки на отримання ступеня бакалавра та першого рівня професійної вищої 

освіти прийматимуться від студентів, які успішно закінчили принаймні один 

навчальний рік навчання на момент подання заявки (лютий, березень 2021). 

Стипендії на бакалаврські та магістерські програми призначаються на один 

навчальний рік – період до 10 місяців (для аспірантів – до 11 місяців). 

Стипендія на магістерські програми з навчальних програм латиської філології, 

латиської літератури, культури та історії Латвії може бути надана на два 

навчальні роки, тобто на час магістерської програми. 

Якщо студент хоче продовжити своє навчання в Латвії ще на один рік, він / 

вона повинен подати повторну заявку на отримання латвійської стипендії. 

Латвійська стипендія може бути призначена не більше ніж на два терміни 

поспіль одній особі. 

Навчальний рік у Латвії триває з 1 вересня по 30 червня. 

II. Процедура подання заявки (реєстрація відкрита з 1 лютого 2021 року, 

кінцевий термін 1 квітня 2021 року) - https://scholarships.viaa.gov.lv/en/login 

Після цього анкету можна заповнити в режимі онлайн та додати необхідні 

документи. Система вимагатиме завантаження таких документів: 

 Лист з вищого навчального закладу; 

 Резюме (СV); 

 Мотиваційний лист; 

 Диплом та виписку оцінок за останні 2 семестри; 

 Рекомендаційний лист; 

 Навчальний план (зразок можна знайти на сайті програми) 

 Сертифікат знання мови; 

http://www.studyinlatvia.lv/
https://scholarships.viaa.gov.lv/en/login


 Копія паспорту або ID 

Усі документи повинні бути перекладені латиською або англійською мовами. 

Будь-які неповні заявки розглядатися не будуть. 

III. Фінансові положення 

Розмір латвійської державної стипендії на навчання становить: 

- 500 євро\місяць для студентів-бакалаврів та магістрів 

- 670 євро\місяць для аспірантів 

 Усі навчальні програми англійською мовою у вищих навчальних закладах 

Латвії не є безкоштовними. Латвійський стипендіат може 

використовувати стипендію для покриття вартості навчання або 

проживання та харчування. Будь ласка, врахуйте, що сума стипендії 

недостатня для покриття всіх витрат у Латвії. 

 В обмежених кількостях приймаючий вищий навчальний заклад надає 

стипендіату місце у студентському гуртожитку чи гостьовому будинку. 

 Латвійська стипендія не може бути призначена одночасно з іншими 

стипендіями. 

 Стипендіати повинні самостійно домовитись про страхове покриття. 

 Стипендії для заявників з однієї країни не можуть перевищувати 10% від 

загальної суми гранту на навчальні стипендії. 

Стипендія за місяць не надається, якщо студент був за межами Латвії довше 

ніж 15 днів. 

IV. Оцінка заявок та інформація про результати 

Усі заявки будуть оцінені, а остаточне рішення про надання стипендій прийме 

оціночна комісія VIAA. Критерії оцінки якості можна буде знайти на сайті 

програми. 

Усі кандидати отримають офіційне рішення, надіслане електронною поштою у 

червні 2021 року, яке буде доступним в профілі кандидата в системі онлайн 

подання заявок. 

 

 

ДЛЯ ВИКЛАДАЧІВ 

I. Умови подання заявки 

Тільки викладачі та наукові співробітники іноземних вищих навчальних 

закладів та науково-дослідних установ є кандидатами на участь у Латвійській 

державній стипендії для досліджень. Стипендія надається на період до 5 

місяців. 



Навчальний рік у Латвії триває з 1 вересня по 30 червня. 

II. Процедура подання заявки (реєстрація відкрита з 1 лютого 2021 року, 

кінцевий термін 1 квітня 2021 року) - https://scholarships.viaa.gov.lv/en/login 

Після цього анкету можна заповнити в режимі онлайн та додати необхідні 

документи. Система вимагатиме завантаження таких документів: 

 Копія листа з вищого навчального закладу або науково-дослідної 

установи; 

 Резюме (СV); 

 План досліджень; 

 Мотиваційний лист; 

 Доказ кваліфікації (копія останньої кваліфікації та диплому); 

 Рекомендаційний лист; 

 Aктуальність дослідження; 

 Копія паспорту або ID 

Усі документи повинні бути перекладені латиською або англійською мовами. 

Будь-які неповні заявки розглядатися не будуть. 

III. Фінансові положення 

- 30 євро\день на кишенькові витрати 

- 300 євро\місяць на проживання 

 За запитом приймаючий вищий навчальний заклад надає стипендіату 

місце в гуртожитку чи гостьовому будинку. Запити на проживання в 

міжнародних студентських гуртожитках повинні подаватися за місяць до 

прибуття у відповідний ВНЗ або наукову установу. Крім того, іноземні 

дослідники можуть розглянути можливість оренди квартири в місті. 

 Латвійська стипендія не може бути призначена одночасно з іншими 

стипендіями. 

 Витрати на поїздки з рідної країни до Латвії та назад не покриваються 

латвійською стипендією. 

 Власники стипендій повинні самостійно домовитись про страхове 

покриття. 

Стипендія скасовується, якщо стипендіат був за межами Латвії довше ніж 14 

днів підряд. 

IV. Оцінка заявок та інформація про результати 

Усі заявки будуть оцінені, а остаточне рішення про надання стипендій прийме 

комісія з оцінки VIAA відповідно до таких критеріїв оцінки: 

 План дослідницької роботи; 

 Мотивація дослідницької роботи в Латвії. 

https://scholarships.viaa.gov.lv/en/login


Іноземці, які подають заявку на науково-дослідницьку роботу в галузі латиської 

мови, літератури чи культури, отримують п’ять додаткових балів.  

Усі кандидати отримають офіційне рішення, надіслане електронною поштою у 

червні 2021 р., яке буде доступним в профілі кандидата в системі онлайн 

подання заявок. 

 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА 

I. Умови подання заявки 

Лише студенти, викладачі та наукові співробітники іноземних вищих 

навчальних закладів мають право на отримання латвійської стипендії для участі 

у літніх школах. 

II. Процедура подання заявки 

Інформацію про те, як подати заявку на стипендію для участі в літніх школах, 

можна знайти на веб-сайті вищого навчального закладу в Латвії, який 

організовує літню школу. Веб-сайт надасть детальну інформацію про всі 

необхідні документи: 

 Форма заявки на літню школу; 

 Автобіографія; 

 Мотиваційний лист 

Необхідні документи для літніх шкіл повинні бути подані безпосередньо 

організаторам літніх шкіл, вони поінформують усіх заявників про результати 

конкурсу на стипендії. 

Список ВНЗ, які приймають участь у стипендіях літньої школи: 

https://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/scholarships_for_sum

mer_school/?tl_id=22802&tls_id=54841  

Прийом заявок відкритий 1 лютого 2021 року, кінцевий термін – 1 квітня 2021 

року. 

III. Фінансові положення 

Сума латвійської стипендії, наданої VIAA для літньої школи, становить 711 

євро на особу. 

Стипендії VIAA будуть перераховані організаторам літніх шкіл, стипендіатам 

гроші на руки видаватися не будуть. 

Учасники літніх шкіл повинні самі оплатити проїзд з країни походження до 

місця розміщення літньої школи в Латвії. 

https://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/scholarships_for_summer_school/?tl_id=22802&tls_id=54841
https://viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/scholarships_for_summer_school/?tl_id=22802&tls_id=54841


IV. Оцінка заявок та інформація про результати 

Остаточне рішення про надання стипендій прийме оціночна комісія VIAA. 

Вищі навчальні заклади повідомлять усіх здобувачів про результати. 


