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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
Вітаємо вас із Новим роком та різдвяними святами!
Нехай новий рік принесе Вам гарні новини, щасливі події,
додасть наснаги та творчого натхнення, а також наповнить серця добром, любов’ю та
вірою у здійснення заповітних мрій та сподівань!
Дякуємо за плідну співпрацю у 2013 році та сподіваємося на її успішне продовження!
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Меморіальний фонд ім. Івана Коляски
(John Kolasky Memorial Endowment Fund)
надає щорічні стипендії аспірантам та науковцям із України
для стажування в Альбертському університеті, Канада
Альбертський університет (The University of Alberta (UofA)) є одним із
найкращих університетів Канади за рівнем наукових досліджень.
Галузі стажування: економіка, політичні науки, історія, право та суспільні
науки.
Розмір стипендії: 2500$ - 3000$.
Тривалість стипендії: від 3 до 9 місяців.
Необхідні документи:
 заповнена анкета «Подання на дослідну дотацію»
http://www.ualberta.ca/CIUS/grants/ResearchGrantGuide_UK.pdf
http://www.ualberta.ca/CIUS/grants/Appraisal_uk.pdf
 2 рекомендації від науковців, які знайомі з претендентом і його роботою.
Обов’язкова вимога до претендентів: знання української та англійської чи
французької мов.
Останній термін подання документів: 1 березня щороку.
Документи надсилають за адресою:
Canadian Institute of Ukrainian Studies
430 Pembina Hall
University of Alberta
Edmonton, Alberta, Canada T6G 2H8
Е-mail: cius@ualberta.ca
Детальніше про умови та рекомендації щодо заповнення анкети:
www.ualberta.ca
http://www.ualberta.ca/CIUS/cius-grants.htm
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Міжнародна стипендія для навчання
в аспірантурі у Новій Зеландії
(New Zealand International Doctoral Research Scholarship)
Міжнародні стипендії для навчання в аспірантурі у Новій Зеландії надаються
аспірантам різних країн світу для здобуття наукового ступеня із ряду
спеціальностей під керівництвом відомих науковців та академіків, а також обміну
досвідом з новозеландськими колегами.
Навчання здійснюватиметься в одному із восьми університетів Нової Зеландії:
AUT University
University of Canterbury
Lincoln University
University of Otago
Massey University
University of Waikato
University of Auckland
Victoria University of Wellington
Галузь досліджень: довільна.
Кількість річних стипендій: 10.
Тривалість стипендії: максимум 3 роки (36 місяців).
Розмір стипендії: Стипендія покриває витрати на навчання та передбачає
компенсацію витрат, пов’язаних із навчанням, зокрема:
 щорічна допомога на проживання (25 000 NZ$);
 щорічне медичне страхування (600 NZ$);
 компенсація витрат на книги та написання дисертації (800 NZ$
упродовж 3 років перебування);
 дорожні витрати (2 000 NZ$);
 разова допомога на поселення (500 NZ$).
Фінансова допомога особам, які супроводжують стипендіата не надається.
Вимоги до аплікантів:
 мати середній бал «А» за навчання в університеті (еквівалентний
середньому балу оцінки знань GPA* – 8.0/9.0 (як мінімум);
 надати підтвердження про згоду установи, яка приймає, зарахувати на
навчання з узгодженням плану досліджень та наявність в обраному
університеті наукового керівника відповідно до обраної спеціальності;
 отримати один із сертифікатів про рівень володіння англійською мовою
(не раніше 2 років до подання заявки):
 IELTS Academic Test із загальним балом 6.5;
 TOEFEL Test із балом не менше 575 та балом 4.5 за письмову
англійську;
 Computer Based TOEFEL із загальним балом 233 і балом 4.5 за
написання есе англійською мовою;
 Internet Based TOEFEL із загальним балом 100;
 Cambridge Certificate in Advanced English (CAE) – Рівень В.
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Необхідні документи:
 аплікаційна форма (заповнюється англійською мовою)
www.newzealandeducated.com/nzidrs
 свідоцтво про визнання диплома;
 додатки до диплома;
 наукова пропозиція;
 есе з описом мети вступу до обраного університету;
 сертифікат про рівень володіння англійською мовою (за необхідності);
 документ про призначення наукового керівника в установі, яка приймає –
Provision of Supervision form (надсилається до офісу Education New Zealand від імені установи, який приймає), а також за необхідності,
запрошення на навчання;
 документ про громадянство;
 рекомендаційні листи (Referee’s Reports) із підписом рецензента та
печаткою
установи
(надсилаються
безпосередньо
до
офісу Education New Zealand).
Два паперові примірники аплікаційної форми (оригінал аплікаційної форми
разом із оригіналами офіційних супровідних документів, а також фотокопія
аплікаційної
форми
та
усіх
супровідних
документів)
надсилають
керівнику із стипендій ENZ на одну з адрес (відповідно до способу відправлення):
Для відправлення поштою (авіа)
Attn: Scholarships Manager
Education New Zealand
PO Box 12-041
Wellington
New Zealand 6144

Для відправлення кур’єрською службою
Attn: Scholarships Manager
Education New Zealand
9th Floor, 15 Murphy Street
Thorndon
Wellington 6011
New Zealand
Phone: +64 4 472 0788
Відскановані аплікаційні форми та супровідні документи, надіслані по
e-mail або факсом, до розгляду не беруться.
Кінцевий термін подання – 15 липня щороку.

E- mail

scholarships@educationnz.govt.nz

Web-site

www.newzealandeducated.com/nzidrs
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Стипендії для бакалаврів, магістрів та аспірантів на
2014-2015 навчальний рік
(Бухарест, Румунія)
Процес відбору 85 стипендіатів проводиться згідно програми, організованої
Міністерством закордонних справ Румунії та Міністерством національної освіти,
відповідно до національного законодавства.
Стипендія/фінансова допомога: 85 стипендій для навчання на бакалавраті,
магістратурі та написання кандидатських/докторських досліджень.
Кінцевий термін подання: 15 лютого 2014 року.
Претенденти: громадяни країн, що не входять до ЄС, незалежно від їхнього місця
проживання. Пріоритет надаватиметься громадянам з країн, що не є членами ЄС та не
мають
угод
про
культурну
та
освітню
співпрацю
з
Румунією.
Виділяється три цикли стипендій:
1) Перший цикл виділяється для випускників шкіл чи тим особам, що бажають
отримати вищу освіту у Румунії. Повний цикл навчання триватиме від 3 до 6 років,
залежно від вимог конкретно обраного факультету, і закінчується випускним іспитом
(licenta);
2) Другий цикл - магістратура. Цикл надаватиметься випускникам, що прагнуть
навчатись на магістратурі. Він триватиме від 1,5 до 2 років і закінчується написанням
дисертації;
3) Третій цикл – докторантура. Цикл триває 3-4 роки, відповідно до вимог обраного
факультету, і закінчується захистом докторської дисертації.
Пріоритетні напрямки: адміністративні та політичні науки, освіта, культура та
цивілізація, журналістика, технічна сфера, мистецтво. Заявки стипендіатів, що
проводять
дослідження
в
інших
сферах,
також
розглядатимуться.
Мова навчання: З метою сприяння популяризації румунської мови та культури
Міністерство національної освіти прийняло рішення, відповідно до якого одержувачі
стипендій повинні навчатись виключно румунською мовою. Кандидати, котрі не
володіють румунською мовою, отримають один додатковий рік для вивчення мови.
Студенти, котрі володіють румунською мовою, повинні будуть пройти тестування для
підтвердження свого рівня.
Стипендія складається з:
А) оплата за навчання;
Б) оплата проживання (залежно від наявності, буде запропоновано безкоштовне
поселення у гуртожитку);
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В) фінансова підтримка – щомісячна сума, що дається на кишенькові витрати: 65 євро
для студентів першого циклу, 75 євро для студентів другого циклу та 85 євро для
студентів третього циклу.
Стипендія не покриває харчування та логістику. Кандидати повинні бути готовими
забезпечити будь-які інші витрати.
Як подати заявку:
Кінцевий термін подачі заявки встановлюється кожним окремим дипломатичним
представництвом. Усі аплікаційні форми слід надсилати через румунське
дипломатичне представництво таким чином, щоб вони були зареєстровані у
відповідному
департаменті
Міністерства
закордонних
справ
Румунії
http://www.mae.ro/en/node/10251 до 15 лютого 2014 року

E- mail
Web-site

mae@mae.ro
http://www.eastchance.com
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Конкурс есе «Багато мов, світ один»
З нагоди святкування 70 річниці заснування Організації Об'єднаних Націй,
ініціатива ООН «Академічний вплив» (UNAI) у співпраці з ELS Educational Services,
Inc. проводить глобальний конкурс есе, темою якого є багатомовність.
Мета конкурсу: підтримати багатомовність і постійне вивчення шести офіційних мов
ООН: арабської, китайської, англійської, французької, російської та іспанської.
Вимоги до учасників:
1. До участі допускаються конкурсанти віком від 18 років денної форми навчання
університетів будь-якої країни світу.
2. Конкурсанти мають написати есе однією із шести офіційних мов країн ООН:
арабською, китайською, англійською, французькою, іспанською або російською. Ця
мова не повинна бути рідною мовою конкурсанта або мовою викладання в
університеті.
3. Есе (не більше 2000 слів) має висвітлювати, яким чином багатомовність покращує
глобальне порозуміння в світі. Есе повинне відображати науковий, культурний та
національний контекст учасника і визначати програму дій для забезпечення
наступних
принципів
ініціативи
ООН
«Академічний
вплив»:
- Права людини (право на свободу досліджень, думок і слова).
- Рівні можливості отримання освіти для всіх, незалежно від статі, раси, релігійних
поглядів або національної приналежності.
- Створення умов для розвитку вищої освіти в усьому світі.
- Сприяння збереженню миру та врегулюванню конфліктів за допомогою освіти.
- Розв'язання проблеми бідності за допомогою освіти.
- Сприяння діалогу культур та подоланню нетерпимості за допомогою освіти.
Учасники, що відповідають цим вимогам будуть запрошені на серію заходів, що
відбудуться у місті Нью-Йорк 25-29 червня 2014р.
Кульмінацією конкурсу стане міжнародна конференція серед авторів-переможців. З
кожної мови будуть обрані десять переможців, в загальному – 60. ELS Educational
Services, Inc. в якості нагороди оплатить кожному переможцю п'ятиденну подорож
до Нью-Йорка. Також вони відвідають конференцію в університеті Адельфі та
приймуть участь у молодіжному форумі у штаб-квартирі ООН.
Конкурсні роботи мають бути завантажені на сайті:
http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld/FacultyForm
http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld

Кінцевий термін подання есе: 21 лютого 2014р.
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Конференція «Молодь в євроінтеграційних
прагненнях України»
Дата проведення: 20 лютого 2014 року.
Організатори: Кафедра політології і Навчально-методичний центр політичних та
євроінтеграційних досліджень Прикарпатського національного університету імені
Василя Стефаника.
Основні тематичні напрямки конференції:
- Історіософські парадигми української ідентичності в світлі євроінтеграційних
прагнень України.
- Особливості формування європейських цінностей у молоді України. Політологічний
аналіз діяльності молодіжних організацій щодо посилення євроінтеграційних
процесів.
- Модернізація політичної системи України в контексті європейських стандартів
політики.
- Європейський Союз в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи.
- Проблеми визначення зовнішньополітичної стратегії України: основні тенденції
міжнародних відносин.
Робочі мови конференції: українська, російська, польська, англійська, німецька.
До участі у конференції запрошуються молоді вчені, аспіранти та студенти.
Оргкомітет залишає за собою право відхиляти заявки та доповіді, якщо вони не
відповідатимуть вказаній тематиці та вимогам до оформлення матеріалів.
Сума організаційного внеску становить 100 грн., що включає витрати на підготовку
та проведення конференції, видання програми, публікацію та пересилання збірника
матеріалів.
Заочним учасникам збірник буде надіслано поштою після завершення роботи
конференції.
Для участі у конференції необхідно до 3 лютого 2014 року включно надіслати
на електронну
адресу
оргкомітету polit.evrocentr@gmail.com такі документи:
- заявку на участь у конференції;
- текст доповіді;
- скановану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.
Вимоги до оформлення матеріалів та реквізити для оплати:
http://www.pu.if.ua/depart/Political/resource/file/%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84.%20%D0
%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%
D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%97%2020.02.2014.pdf
Телефони

+38 099 743-11-24

E-mail

polit.evrocentr@gmail.com

Адреса

76025, Івано-Франківськ, вул. Шевченка, 57, кім.706-а
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10 Міжнародна науково-практична конференція
«Державне регулювання економіки та підвищення
ефективності діяльності суб'єктів господарювання»
Організатори:Академія управління при Президентові Республіки Білорусь, Союз
некомерційних організацій « Конфедерація промисловців і підприємців»
Дата проведення: 10-11 квітня 2014 року
Тематика конференції:
1 . Державне регулювання сучасної економіки.
2 . Державно-приватне партнерство.
3 . Модернізація та підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств.
4 . Перспективи економічного розвитку суб'єктів господарювання в умовах Митного
союзу і ЄЕП.
5 . «Зелена економіка » як основа сталого розвитку держави .
6 . Ідеологія в державному управлінні .
7 . Від компетенцій до гарантії якості державного управління .
8 . Правове забезпечення державного управління .
Конференція буде проводитися у формі пленарного та секційних засідань, також
планується
«круглий
стіл»
за
темою
«Модернізація
та
підвищення
конкурентоспроможності промислових підприємств».
Форми участі в роботі конференції :
Виступ з пленарним доповіддю - до 20 хв .
Виступ з секційною доповіддю - до 10 хв .
Робочі мови конференції: російська і англійська.
Для участі в конференції необхідно до 17.02.2014р. надіслати до Оргкомітету
електронною поштою konf2014@pac.by (ім'я файлу : прізвище автора, країна ) заявку
на участь, тези доповіді та копію квитанції про оплату.
Матеріали, надіслані після зазначеного терміну , прийматися не будуть.
До початку конференції планується видання збірника тез доповідей.
Тези рецензуються . Організаційний комітет залишає за собою право відхилити тези,
які не відповідають вимогам ( у разі відхилення тез оплата організаційного внеску
буде повернена учаснику).
Автори , що бажають опублікувати у збірнику «Наукові праці Академії управління
при Президентові Республіки Білорусь » , включеному до переліку ВАК , надсилають
заявку, тези доповіді та наукові статті на адресу nta2014@pac.by в рамках наукових
напрямів конференції, оформлені відповідно до вимог, що висуваються до наукових
статей, які публікуються в наукових працях Академії управління при Президентові
Республіки Білорусь.

Телефони

(+375 17) 22-95-232, (+375 17) 22-95-230, (+375 29) 678 50 49

E-mail

konf2014@pac.by

Адреса

Республіка Білорусь, 220007, м. Мінськ, вул. Московська 17,
Академія управління при Президентові Республіки Білорусь
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Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми теорії і практики розвитку
інноваційних процесів в сучасній науці»
Кіровоград, Україна
Організатори: Науково-дослідний центр інноваційних технологій ( НІЦІТ )
Форма участі у конференції: заочна.
Основні наукові напрямки конференції:
 Історичні науки .
 Філософські науки .
 Літературознавство.
 Мистецтвознавство .
 Економічні науки .
 Юридичні науки .
 Педагогічні науки .
 Психологічні науки .
 Фізичне виховання і спорт.
 Державне управління .
 Культурологія.
 Соціальні комунікації .
 Інформаційні технології.
 Політичні та соціологічні науки .
 Технічні науки .
Мови конференції: українська , російська, польська та англійська.
Для участі у конференції необхідно до 21 березня 2014 направити електронною
поштою innov_tehn@ukr.net статтю та скановану копію документа про оплату
організаційного внеску.
Вартість публікації статті у збірнику складає 3 долари США за кожну сторінку формату
А4. Вартість збірника ( з урахуванням вартості його пересилання в країни СНД) - 10
доларів США .

Телефони

0038 0522 24-19-61 ; +38 050 731-22-85 ; +38 067 520-77-89 ;
380 093 061-47- 19.

E-mail

innov_tehn@ukr.net

Адреса

25006 , Україна , Кіровоград , а / с 4/ 22 , Науково-дослідний
центр інноваційних технологій
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V Міжнародна науково-практична конференція
«Держава і суспільство: проблеми взаємодії», РФ
Організатори: Вятський державний гуманітарний університет (РФ), факультет
управління, Наукова лабораторія дослідження систем державного та муніципального
управління.
Дата проведення: 20 січня 2014 року.
Основні напрямки роботи конференції:
 Механізми взаємодії держави і суспільства.
 Історія , теорія і практика державного та муніципального управління .
 Державна і муніципальна служба .
 Питання парламентаризму.
 Адміністративні реформи.
 Законодавча основа державного і муніципального управління .
 Виборчі кампанії.
 Інвестиційна політика держави .
 Інститути громадянського суспільства.
 Інформаційна безпека .
 Місцеве самоврядування та муніципальне управління .
 Політична конфліктологія. Політичні системи суспільства.
 Політичне управління. Проблеми громадянського суспільства.
 Розвиток політичної думки .
 Зв'язки з громадськістю в системі державного та муніципального управління .
 Соціальна політика держави .
 Форми політичної участі.
Для участі у конференції необхідно до 20 січня 2014 направити файл з текстом
доповіді,
анотацією
і
заявкою
на
участь
за
електронною
поштою:
labfupr@vshu.kirov.ru , fupr@vshu.kirov.ru , onir@vshu.kirov.ru
Координатор: завідувач науковою лабораторією дослідження систем державного та
муніципального управління ВятГГУ Юшина Олена Олександрівна. Контактний
телефон: ( 8332) 37-11-73 , 67-87-66 .
Телефони

( 8332) 67-89-75 Факс: ( 8332) 37-51-69

E-mail
Web-site

labfupr@vshu.kirov.ru, fupr@vshu.kirov.ru, onir@vshu.kirov.ru
http://www.vggu.ru/

Адреса

610002 , м. Кіров, РФ, вул. Червоноармійська , буд. 26 .
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Міжнародна науково-практична конференція
«Теорія і практика державного управління»,
Республіка Молдова
Організатор: Академія державного управління при Президентові Республіки Молдова.
Дата проведення: 23 травня 2014 року.
Робочі секції конференції:
Секція 1
Секція 2

Секція 3

Секція 4

Секція 5

Секція 6

СЕКЦІЯ
Модернізація державного управління в
контексті європейської інтеграції
Актуальні проблеми політичних наук і
європейський шлях Республіки Молдова

Теоретико-практичні аспекти побудови
правової держави і модернізації
державного управління
Тенденції публічного менеджменту в
контексті створення адміністративної
системи
Вплив Е-управління на забезпечення
прозорості і доступу до інформації в
процесі державного управління
Професійний розвиток персоналу: теорія
і практика

Відповідальний
Тинку Виолетта, tivioleta@mail.ru
tel. (+373) 69189377
Русу Родика, rusu_rodika@mail.ru
orestetarita@yahoo.com
tel. (+373 22) 721571;
(+373) 69660289
Горюк Силвия,
silvia.goriuc@rambler.ru
tel. (+373) 079402810
Бутнару Вероника, 11iarna@mail.ru
tel. (+373 22) 284847
Нагыц Виктория,
conferinta.aap.etia@gmail.com
tel. (+373 22) 721188;
Чутак Ирина, ddp@aap.gov.md
tel. (+373 22) 284869;
(+373 22) 284509

Робочі мови конференції: румунська, російська, англійська.
Терміни подачі матеріалів:
• реєстрація учасника - до 15 лютого 2014;
• матеріали для публікації - до 1 березня 2014;
Форми участі:
• пряма - з виступом і без виступу на секції;
• заочна - представлення матеріалів для публікації в електронному форматі;
• on-line – відповідно до програми для певної секції.
Матеріали невідповідні тематики конференції , а також відправлені з порушенням
зазначених термінів розглядатися не будуть.
Телефони

(+373 22) 72-38-66; (+373 22) 28-40-78; fax.: (+373 22) 28-4871

Адреса

Академія публічного управління при Президентові Республіки
Молдова,
м. Кишинів, вул. Яловень, 100.
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного
вісника, надішліть повідомлення на нашу електронну
адресу та додайте коротку інформацію про себе та свою
організацію (прізвище, ім’я, назва організації, ваша посада,
електронна адреса, контактний телефон).

Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви
зможете дізнатися на сайті Управління забезпечення
міжнародних звязків - http://naduinternational.jimdo.com

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при
Президентові України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050
Інформаційний вісник підготувала
Анжела Левченко

