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napa.international@ukr.net

Шановні колеги!

У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про конкурси, проекти та
стипендії, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Стипендіальна програма Рейгана-Фаселла
Організатор: Національний фонд підтримки демократії.
Місце проведення:
Вашингтон, США.

Національний

фонд

підтримки

демократії

(NED),

Цільова аудиторія: активні борці за демократію, вчені та журналісти з різних
держав.
Тривалість: два п'ятимісячні семестри на рік.
Мета: Активісти зможуть зосередитися на стратегії і методах розвитку
демократії в цікавих для них державах, а вчені проведуть дослідження для підготовки
публікацій.
Програма передбачає динамічний графік заходів, включаючи знайомство з
NED і його партнерами, семінари, круглі столи тощо.
Тематика досліджень: Проекти можуть стосуватися економічних, політичних,
соціальних, юридичних чи культурних аспектів демократичного розвитку і включати
в себе широкий спектр методів і підходів.
Вимоги до учасників: Практичне знання англійської мови. Активісти і
журналісти повинні мати достатній досвід роботи у своїй галузі, а вчені повинні мати
ступінь кандидата або доктора наук на момент подачі заявки. Програма не фінансує
професійне навчання, стажування або роботу студентів для отримання ними наукового
ступеня.
Останній термін подачі заявки: 15 жовтня 2014 року.
Детальна
інформація:
http://www.ned.org/fellowships/reagan-fascelldemocracy-fellows-program/applying-for-a-fellowship та fellowships@ned.org
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Стипендії Adelaide Scholarships International
для навчання в Австралії
Організатор: Університет Аделаїди (University of Adelaide).
Тематика досліджень: Магістерські і PhD-програми по таким спеціальностям,
як IT, інженерія, математика, фізика, соціологія, політологія, лінгвістика.
Стипендія покриває: всі витрати, пов’язані з вартістю навчання і проживанням
($25 392 на рік).
Вимоги до учасників:
диплом бакалавра (еквівалент австралійського First Class Honours degree,
4-річне навчання з дипломним проектом).
знання англійської мови.
Тривалість навчання: 2 роки для магістратури і 3 роки для докторських
програм.
Терміни подачі заявки чотири рази на рік: до 31 серпня, до 30 жовтня, до 28
лютого і до 31 травня.
Детальна інформація:
agc.international@adelaide.edu.au
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/researchinternational/opportunities/adelaide-scholarship-international/
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Стажування у Міжнародній організації INTERPOL
Організатор: Міжнародна організація INTERPOL.
Місце стажування: Головний офіс INTERPOL у Ліоні, Франція, або ж в одного із
регіональних офісів.
Цільова аудиторія: студенти і випускники.
Мета: Ознайомитися з роботою міжнародної організації, а також дізнатися про
принципи поліцейського співробітництва та працюватимуть у мультикультурному
середовищі.
Тривалість стажування: 2–11 місяців.
Стипендія: 550 євро щомісяця.
Вимоги до учасників:
громадянство однієї з країн-членів INTERPOL;
вік – від 18 років;
бути студентом або випускником університету;
знання англійської мови і/або однієї з офіційних мов організації
(французької, іспанської, арабської);
зацікавленість у діяльності INTERPOL.
Детальна інформація та аплікаційна форма:
http://www.interpol.int/Recruitment/Other-recruitment-pages/Internships
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Стипендії Чівнінґ для громадян України у 2015-2016
навчальному році
Організатор: Уряд Великої Британії.
Про програму: Глобальна стипендіальна програма, заснована в 1983 році,
Чівнінґ пропонує не тільки фінансову підтримку для здобуття освіти, але й
можливість стати частиною впливової та шанованої глобальної мережі, що об’єднує
понад 42 тис. стипендіатів з усього світу.
Мета: Надати можливість отримати освіту у вищих навчальних закладах
Британії – переважно на річних магістерських програмах – фахівцям, які мають
потенціал стати майбутніми лідерами, управлінцями та тими, хто формують
суспільну думку.
Пріоритетні напрямки у 2015-2016 роках:
адміністративні, виборчі, конституційні та судові реформи в контексті
більш глибокої інтеграції з ЄС;
економічні реформи, поліпшення ділового клімату;
реформи в енергетичній галузі, зокрема, розвиток енергоефективності та
екологічного менеджменту;
захист свободи ЗМІ та прав меншин;
подолання загроз для регіональної та глобальної безпеки
Стипендія Чівнінґ покриває такі витрати: щомісячна стипендія, подорож в
обидві сторони узгодженим маршрутом, “підйомні” по прибутті та оплата за
наднормативний багаж, додаткові витрати на підготовку дисертації чи дипломної
роботи, вартість оформлення візи та плата за навчання в розмірі до 12 тис. фунтів
стерлінгів. Якщо вартість обраного курсу перевищує цю суму, то буде потрібно
сплатити різницю.
Програма Чівнінґ не покриває вартість тестів з англійської мови.
Вимоги до учасників:
бути громадянином України та мати намір повернутися в Україну після
навчання;
мати вищу освіту;
володіти англійською мовою (за IELTS, це, як мінімум, 6,5 балів
сумарно, за TOEFL – 79);
мати щонайменше два роки робочого або еквівалентного досвіду перед
поданням заявки;
мати можливість відкрити вірний тип візи та отримати безумовну
пропозицію на навчання від британського ВНЗ;
без вікових обмежень.
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Останній термін подачі заявок: 15 листопада 2014 року.
Детальна інформація:
https://www.gov.uk/government/world-location-news/ukraine-2015-2016chevening-scholarships-applications-open.uk
http://www.chevening.org/ukraine/
http://www.chevening.org/apply/

6

Інформаційний вісник № 16 (49), 24 вересня 2014 р.

Сторінка 7

7

Магістратура з політології та конфліктології в університеті
Нотр-Дам (США)
Організатор: Міжнародний інститут вивчення проблем миру імені Джоан Крок
при університеті Нотр-Дам, штат Індіана, США.
Мета: Програма готує фахівців в області державної політики, політології,
менеджменту, конфліктології і аналізу.
Тривалість програми: 2 роки. Студенти також проходять 6-місячні стажування
по всьому світу.
Вартість навчання: Організатор оплачує навчання, проживання та харчування.
Вимоги до учасників: Університет бере найперспективніших кандидатів з
видатними академічними успіхами. Також потрібен досвід роботи (в тому числі
волонтерської) в організаціях з темою врегулювання світу і правосуддя.
Останній термін подачі заявки: 15 грудня 2014 року.
Детальна інформація та аплікаційна форма: http://kroc.nd.edu/masters/applymaster-s-program
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Гранти 2104 магістрантам і аспірантам для стажування в
країнах Вишеградської групи (Чехія, Угорщина, Польща,
Словаччина)
Організатор: Міжнародний Вишеградський фонд (Visegrad Fund).
Про програму: Стипендії (In-Coming Scholarships) виділяються для навчання в
магістратурі або аспірантурі (PhD). Стипендія не передбачає отримання ступеня.
Протягом всього стипендіального періоду учасник програми працює в приймаючому
університеті по темі академічного (дослідницького) проекту.
Цільова аудиторія: студенти і спеціалісти.
Місце навчання: Університети країн Вишеградської групи (Чехія, Угорщина,
Польща, Словаччина).
Тривалість навчання: від 1 до 4 семестрів.
Вимоги до учасників: На момент подачі заявки учасник програми повинен
навчатися у ВНЗ принаймні 4 семестри.
У конкурсі стипендій можуть брати участь громадяни таких країн: Албанія,
Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Грузія, Македонія,
Молдавія, Монтенегро, Росія, Сербія, Україна.
Стипендія: Учасникам програми виплачується стипендія розміром 2300 євро за
семестр. Університет, який приймає стипендіата Вишеградського фонду, отримує
виплати розміром 1500 євро/семестр. Стипендіати, які проживають на відстані
більше, ніж 1500 км від приймаючого університету, можуть отримати компенсацію
проїзду (тревел-грант).
Офіційна мова Міжнародного Вишеградського Фонду: англійська.
Останній термін подачі заявки: 31 січня 2014 року.
Оголошення результатів: середина травня.
Детальна інформація:
http://visegradfund.org/scholarships/incoming/
http://www.piboc.dvo.ru/news/conf/1582/
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XXVIII Всеукраїнська наукова конференція «Інноваційний
потенціал української науки – ХХI сторіччя»
Організатор: Наукова асоціація «Південноукраїнське агентство соціальних
технологій» спільно із запорізьким обласним громадським об'єднанням
«Південноукраїнський гуманітарний альянс».
Тривалість: з 8 по 13 жовтня 2014 року.
Всі матеріали конференції будуть розміщені на сайті Інтелект-порталу
«nauka.zinet.info», а також опубліковані у вигляді Наукового збірника тез, який
отримає кожен автор-учасник конференції.
У рамках конференції планується робота таких секцій:
-

Історія та право
Філософія і культура
Психологія і соціологія
Філологічні науки
Педагогічні науки
Економічні науки
Менеджмент і маркетинг

-

Сучасні інформаційні технології
Фізико-математичні науки
Технічні науки
Будівництво та архітектура
Біологічні науки, екологія та хімія
Сільське господарство
Дендрологія та ландшафтний дизайн

Вартість публікації: 25 грн. за кожну (повну чи неповну) сторінку формату А4.
Для авторів, які повторно беруть участь у конференції, діють пільгові умови: вартість
кожної повної або неповної сторінки тез становить 20 грн.
Останній термін подачі матеріалів: 25 вересня 2014 року.
Детальна інформація: http://nauka.zinet.info
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Магістерська програма «Державне управління та
міжнародні справи» у Франції
Організатор: Національна школа управління (ENA, Фанція) та університет
Париж 1 Пантеон-Сорбонна.
Місце
(Брюссель).

проведення: Франція (Париж, Страсбург) та Європейський Союз

Тривалість курсу: 9 місяців (січень – жовтень 2015 року).
Цільова аудиторія: Молоді державні службовці, які здобувають диплом
магістра в академії чи університеті, та студенти такого ж кваліфікаційного рівня, які
хочуть покращити свої знання французького та європейського врядування. Курс ENA
відповідає другому курсу такої магістерської програми та включає лекції по методах,
кейс-стаді, занурення в французьку державну службу.
Мова викладання: Англійська зі вступом до французької мови.
Диплом: Навчальний сертифікат ENA та диплом М2 університету Париж 1
Пантеон-Сорбонна.
Вартість навчання: 23 тис. євро за рік (для 20 учасників вартість навчання
зменшена до 20 тис. євро).
Контактні дані організаторів:
ENA – Департамент міжнародних зв'язків, європейський підрозділ
Жаклін Репеллін (Jacqueline REPELLIN), начальник європейського підрозділу:
+ 33.1.44.41.85.61 - jacqueline.repellin@ena.fr
Клодін Жустафр (Claudine JUSTAFRE), керівник проекту: + 33.1.44.41.85.87 –
claudine.justafre@ena.fr
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Програма стажування працівників законодавчої влади
Legislative (Professional) Fellows Program (LFP/PFP)
Організатор: Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США.
Для Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України LFP/PFP має законодавчий
фокус і керується Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.
Про програму: Програма стажування працівників законодавчої влади дає
перспективним молодим фахівцям можливість отримати практичний досвід та
наочність роботи в уряді США. Знання та інтерес цих молодих професіоналів щодо
американських політичних процесів буде розширений завдяки короткостроковому
стажуванню в місцевих законодавчих органах США, а також в установах державного
рівня і в некомерційних організаціях, які мають відношення до тематики програми.
Останній термін подачі заявки: до 1 грудня 2014 року.
Початок весняної програми: квітень – травень 2015 року.
Цілі програми:
Зміцнення розуміння законодавчого процесу США;
Посилення визнання ролі, яку громадянське суспільство відіграє у
формуванні державної політики та підзвітності уряду;
Створення партнерських відносин між установами в США та
Вірменії, Азербайджані, Грузії, Молдові та Україні;
Встановлення спільної мови для розробки практичних рішень
спільних проблем.
Вимоги до кандидатів:
Бути громадянином Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, або
України і на момент подання аплікаційної форми проживати у країні
громадянства. Кандидати, які проживають за межами країни свого
громадянства або перебувають на довгостроковій програмі за межами країни
свого громадянства не розглядатимуться;
Бути від 25 до 35 років на момент подачі заявки;
Мати закінчену вищу освіту (бакалавр або вище);
Добре володіти англійською мовою (TOEFL over 500 (paper test),
IELTS band 6 або навчання на англомовній університетській програмі). За
відсутності
сертифікату,
півфіналісти
будуть
запрошені
пройти
безкоштовний TOEFL тест у нашій організації;
Мати відповідний досвід роботи у державному та/або
некомерційному секторі (законодавча влада, виконавча влада, неурядові
організації,
які
займаються
релевантною
до
тематики
програми
діяльністю, тощо);
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Продемонструвати навички лідерства та спілкування (аби
підтвердити високий рівень своїх навичок, ви можете описати свою діяльність
в цих напрямках в есе в кінці аплікаційної форми, і надати/завантажити будь
сертифікати/дипломи/матеріали, які можуть підтвердити ці ваші якості).
Контактна особа: Оксана Семенишин, координатор LFP/PFP (lfp.ukraine@gmail.com)
Детальна інформація: professionalfellows.americancouncils.org
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Оперативний конкурс “Сприяння діяльності, самоорганізації
та співпраці волонтерських ініціатив”
Мета конкурсу: Створення найкращих інституційних умов для діяльності,
самоорганізації та співпраці волонтерських ініціатив задля необхідної допомоги
різним категоріям вимушених переселенців, гуманітарної допомоги в забезпеченні
силових структур, організації системи цивільного захисту.
Цільова аудиторія: Громадські організації та благодійні фонди, а також їх
коаліції, мережі, об’єднання.
Пріоритети конкурсу:
надання підтримки для операційних витрат (організаційно-менеджерська
діяльність, у тому числі транспортні витрати, телефонний та Інтернет-зв’язок,
юридичний і бухгалтерський супровід) волонтерських ініціативних груп, які надають
допомогу вимушеним переселенцям та учасникам Антитерористичної операції
(АТО);
здійснення медіації для налагодження контактів між уповноваженими
представниками влади та вимушеними переселенцями для надання останнім
необхідних соціальних послуг у сферах доступу до освіти, медичного забезпечення й
доступу до життєво необхідних медичних препаратів для тих категорій переселенців,
які цього потребують; захист інтересів переселенців з особливими потребами;
проведення громадської оцінки (громадського аудиту) ефективності
надання соціальних послуг із боку влади вимушеним переселенцям на основі збору
валідної інформації задля а) широкого оприлюднення такої інформації та б) надання
рекомендацій щодо подолання недоліків у наданні соціальних послуг відповідальним
представникам місцевої та центральної влади;
різноманітні культурно-просвітницькі та інформаційні заходи, активна
робота з місцевими жителями та вимушеними переселенцями, спрямовані на
розбудову стосунків довіри та подолання можливих непорозумінь у повсякденному та
професійному житті;
надання психологічних консультацій, робота психологічних "гарячих
ліній";
проведення заходів, спрямованих на мережування та комунікацію різних
груп волонтерів між собою, з органами влади та міжнародними інституціями;
поширення найкращого досвіду через оперативні робочі зустрічі, семінари тощо;
створення та підтримка інформаційних ресурсів для координації зусиль
різних волонтерських груп, органів державної влади та місцевого самоврядування
задля найбільш ефективного спрямування та надання волонтерської допомоги.
Загальний бюджет конкурсу: 1 000 000 грн.
Максимальний розмір гранту: 60 000 грн. (оптимальний розмір гранту
становить 40 000 – 50 000 грн.).
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Термін проектної діяльності: не довше 3 місяців.
Останній термін подання проектів: 26 вересня 2014 року.
Оголошення результатів конкурсу: до 6 жовтня 2014 року.
Додаткова інформація:
http://www.irf.ua/grants/contests/operativniy_konkurs_spriyannya_diyalnosti_sa
moorganizatsii_ta_spivpratsi_volonterskikh_initsiativ/
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Стипендії імені Фулбрайта для молодих викладачів
та дослідників
Організатор: Уряд США.
Про програму: Учасники Програми імені Фулбрайта (Fulbright Faculty
Development Program), яка спонсорується урядом США, 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.
До участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проекти — дослідницькі
та такі, що спрямовані на розробку та запровадження нових навчальних курсів,
оновлення навчальних матеріалів, вивчення та оволодіння передовими методами
навчання та викладання.
Місце проведення: Університети США.
Цільова аудиторія: Особи віком до 40 років з дворічним професійним
досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня;
кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих
навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з
бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою;
працівники громадських організацій (НДО).
Тривалість: від 6 до 9 місяців.
Галузі
спеціалізації: гуманітарні,
природничі дисципліни.

соціальні,

точні,

технічні

та

Сума гранту: Учасник Програми отримує щомісячну стипендію, додаткові
кошти для придбання професійної літератури, медичне страхування, квиток в
обидва боки.
Останній термін подачі заявки: 1 листопада 2014 року.
Детальна інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
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Стипендії ім. Фулбрайта для кандидатів і докторів наук,
дослідників й аспірантів напередодні захисту
Організатор: Уряд США.
Про програму: Fulbright Scholar Program передбачає проведення досліджень
в університетах США, дослідницьких центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо.
Програма дає унікальну можливість провести дослідження та досягнути поставлені
наукові цілі, побачити, які нові відкриття та доробки існують у певних галузях у США,
встановити професійні контакти з американськими колегами і через Світову спільноту
фулбрайтівців, з науковцями з інших країн. Програма не передбачає здобуття
наукового ступеня.
Місце проведення: Університети США.
Цільова аудиторія: У конкурсі можуть брати участь представники гуманітарних,
суспільних, точних, технічних і природничих дисциплін - кандидати та доктори
наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без
наукового ступеня з досвідом роботи не менше п’яти років; аспіранти напередодні
захисту, які отримають науковий ступінь до початку гранту (1 вересня 2015 року)..
Тривалість: від 3 до 9 місяців.
Кандидати на участь у Fulbright Scholar Program, які активно займаються
дослідницькою роботою у таких галузях, як політологія, державне управління,
зокрема розбудова демократії та громадянського суспільства, мають можливість
вибирати Інститут Кеннана у Вашингтоні як місце проведення досліджень. Стажування
триває 6 місяців і розпочинається з 1 вересня або 1 березня.. Стажування триває
шість місяців.
Сума гранту: Учасник Програми отримує щомісячну стипендію, додаткові
кошти для придбання професійної літератури, медичне страхування, квиток в
обидва боки.
Останній термін подачі заявки: 15 жовтня 2014 року.
Детальна інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
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Конференція для молодих лідерів “Ukrainian Leaders”
Організатор: Міжнародна молодіжна організація AIESEC.
Організація існує понад 60 років, представлена у 124 країнах світу. В Україні
функціонує у 19 містах протягом 19 років. Основною діяльністю AIESEC є організація
міжнародних та національних соціальних проектів, програми обміну та програми
професійних стажувань.
Дата проведення: 16, 17 та 18 жовтня 2014 року.
Місце проведення: Київ.
Мета проведення: Можливість молоді розвинути свої лідерські та професійні
якості для здійснення позитивного впливу на суспільство.
Конференція орієнтована на 300 учасників та 30 спікерів.
Останній термін подачі заявки: до 15 жовтня 2014 року.
Детальна інформація: http://www.grantua.com.ua/?p=2202
http://ua-leaders.hol.es/
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Конкурс на стипендіальну програму інституту Редкліффа
Місце проведення: Інституту Редкліффа, Гарвард, США.
Цільова аудиторія: Науковці, митці, журналісти, які мають професійні
досягнення, публікації у фахових виданнях.
Напрями дослідження: Дослідження або реалізація проекту в галузі мистецтва,
гуманітарних, соціальних, природничих і технічних наук.
Програма передбачає: Учасники програми отримають для роботи офіс або
студію та доступ до ресурсів бібліотеки Гарварду.
Тривалість програми: 1 рік, проте стипендіати, які працюють з графікою,
відео, звуком або новими медіа можуть провести в Гарварді тільки 1 семестр.
Розмір стипендії: 75 тисяч доларів на рік, також передбачаються додаткові
виплати на реалізацію запропонованого проекту.
Останній термін подачі заявки: до 1 жовтня 2014 року.
Детальна інформація: https://www.radcliffe.harvard.edu/fellowship-program
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Конкурс на стипендіальну програму Центру
імені Вудро Вілсона
Організатор: Міжнародний науковий центр імені Відро Вілсона (Woodrow Wilson
International Center for Scholars).
Цільова аудиторія: Науковці, практики, журналісти, публічні інтелектуали.
Місце проведення: Вашингтон, США.
Тривалість програми: 9 місяців.
Напрями дослідження: Дослідження в галузі соціальних та гуманітарних наук,
які допомагають розумінню важливих політичних процесів сучасності як на
національному, так і міжнародному рівні.
Дослідницькі проекти мають носити неупереджений характер, перегукуватися
з питаннями державної політики або стосуватися історичних чи культурних подій.
Програма передбачає: Організатори надають стипендіатам офіс для роботи,
виплачують стипендію, частково покривають вартість медичного страхування і
транспортних витрат.
Останній термін подачі заявки: до 1 жовтня 2014 року.
Детальна
guidelines

інформація:

http://www.wilsoncenter.org/fellowship-application-
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Стажування "Інноваційний навчальний заклад 21 століття –
європейський досвід в рамках LLP моделі Європейської
комісії"
Організатор: Фундація Central European Academy Studies and Certification
(CEASC), Польща, у співпраці з Університетом Економіки (WSG), Бидгощ (Польща),
Університетом Уппсала (UU), Швеція, Центром “Україна-Польща” (Бидгощ), Польща,
та за інформаційної підтримки Міністерства освіти Польщі та Почесного консульства
України в місті Бидгощ.
Про програму: Lifelong Learning Programme (LLP) – програма безперервного
навчання (навчання протягом життя), що орієнтована на цільову групу від 5 до 65
років, та яка включає в себе питання дошкільної, шкільної, професійної, вищої,
післядипломної освіти та Університети Третього Віку як форму навчання дорослих
людей.
Місце проведення: м. Бидгощ, Польща.
Тривалість стажування: 7 днів (16-22 листопада 2014 року).
Програма стажування передбачає 72 години лекційних та практичних занять.
Мета програми: Отримання та актуалізація професійних знань та навиків
людей в сучасному інформаційному суспільстві та побудова успішної професійної
кар’єри з врахуванням динамічності ринку праці та світової економіки.
Цільова група проекту: викладацький, методичний та адміністративний
персонал українських ВНЗ, система дошкільної, шкільної, професійної та
післядипломної освіти, працівники структурних підрозділів Міністерства освіти і
науки України, Міністерства молоді та спорту, Державної служби зайнятості (40 осіб).
Тематика стажування:
система дошкільної, шкільної, вищої, професійної та післядипломної освіти та
кваліфікаційні рівні європейського освітнього простору Їх порівняльний аналіз
з українськими відповідниками. Рівні та засади визнання українських освітніх
документів в європейському освітньому просторі.
Організація, функціонування та фінансування Університетів Третього Віку.
Організаційна, структурна та фінансова модель Інноваціного навчального
закладу – садочок + школа + університет + система
післядипломної
освіти +
Університет Третього Віку.
Інструменти та джерела фінансування інноваційних ініціатив в ЄС.
Робота з цільовими групами, організація маркетингової, інформаційної та
рекламної діяльності.
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Сертифікат: Офіційний сертифікат про отримання післядипломної освіти,
форма міністерства освіти Республіки Польща.
Робочі мови: польська (з перекладом), українська та російська. Частина тем
буде доступна для обговорення англійською мовою.
Вартість навчання: 1200,00 грн. та 450,00 євро.
Включає в себе: проїзд, проживання (2-х місні номери), дворазове харчування
(сніданки та обіди), навчання, роздатковий матеріал, сертифікат, культурна програма,
інтеграційна та підсумкова вечірки, візова підтримка (без врахування візового збору).
Останній термін подачі заявки: до 10 жовтня 2014 року.
Детальна інформація: http://www.ceasc-bw.com/products/llp/
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VIII Конгрес УАЄС «Сучасні виклики викладання і
дослідження європейських студій»
Організатор: Українська асоціація європейських досліджень та Центр Жана
Моне з європейських студій НаУКМА.
Дата проведення: 16-17 жовтня 2014 року.
Місце проведення: Національний університет «Києво-Могилянська академія»,
м. Київ (Культурно-мистецький центр НаУКМА, вул. Іллінська, 9).
Основні теми для обговорення:
- визначення сучасних викликів викладання і дослідження європейських студій
в Україні і у світі;
- обговорення перспектив міждисциплінарного викладання і дослідження після
вступу в дію нового Закону України «Про вищу освіту»;
- опрацювання сучасних методик міждисциплінарного викладання і
дослідження на прикладі європейських студій;
- обговорення найкращого досвіду і практик викладання і дослідження
європейських студій в Україні і за кордоном.
Робочі мови заходу: Англійська та українська (переклад не забезпечується).
Цільова аудиторія: Науковці, викладачі, аналітики, експерти, представники
владних структур, міжнародних та громадських організацій, аспіранти, студенти.
Вартість: Участь безкоштовна.
Останній термін реєстрації: до 3 жовтня 2014 року (включно), надіславши
повідомлення на електронну адресу: europa.org.ua@gmail.com (з позначкою теми
листа: VIII Конгрес УАЄС) або за тел: (044) 425 60 73 (Людмила Василівна Косенко).
Кількість учасників обмежена. Витрати на транспорт та проживання не
відшкодовуються.
Останній термін реєстрації для участі в звітній конференції УАЄС (17 жовтня
2014 року):. до 03 жовтня 2014 року (включно), надіславши повідомлення на
електронну адресу: europa.org.ua@gmail.com (з позначкою теми листа: звітна
конференція УАЄС) або за тел: (099) 4298098 (Аліме Асанова).
Детальна інформація: http://jmce.ukma.kiev.ua/uk/uaes
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція
«Європейська інтеграція вищої освіти України в контексті
Болонського процесу».
Організатори: Міністерство освіти і науки України; Комітет Верховної Ради
України з питань науки і освіти; Національна академія педагогічних наук України;
Інститут вищої освіти НАПН України; Київський національний університет імені
Тараса Шевченка; Національний авіаційний університет; Спілка ректорів вищих
навчальних закладів України; Національний Еразмус+ офіс в Україні; Британська Рада в
Україні; Альянс USETI.
Дата проведення:12 листопада 2014 року.
Місце проведення: м. Київ, Київський національний університет імені Тараса
Шевченка, вул. Володимирська, 60, 2-й поверх, Зал Вченої ради.
Напрями роботи Конференції:
-

Стратегічні орієнтири розвитку вищої освіти
Імплементація нового Закону України «Про вищу освіту»
Автономія та відповідальність університетів
Забезпечення якості вищої освіти.

Учасники Конференції: Європейські експерти, члени Національної команди
експертів з реформування вищої освіти, представники ВНЗ України. Участь
європейських експертів здійснюється за підтримки Британської Ради в Україні.
Останній термін реєстрації:до 7 листопада 2014 року.
Реєстрація для участі у Конференції є обов’язковою. Форма для реєстрації і всі
інші деталі розміщена на сайті конференції.
Подання статей для публікації: до 15 жовтня 2014 року.
Контакти Оргкомітету:
§ e-mail: ihed.conf@ukr.net
§ тел./факс: +38-044-28-668-04
§ тел.: +38-044-28-662-98
Детальна інформація:
http://www.ihed.org.ua/ua/resursy/konferentsiia.html
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9-та сесія Школи європейських студій в Україні
(EU Study Days in Ukraine)
Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з
Українським освітнім центром реформ.
Про проект EU Study Days: EU Study Days (Школа європейських студій в
Україні) дає можливість українським студентам та випускникам ВНЗ дізнатися більше
про Європейський Союз та стосунки між ЄС та Україною від ключових експертів у цій
сфері.
Участь у Школі є безкоштовною для відібраних студентів. Організатори
оплачують проїзд, проживання та харчування учасників з інших міст.
Проект здійснюється в рамках інформаційної програми Представництва
Європейського Союзу в Україні.
Дата проведення: 29 жовтня – 2 листопада 2014 року.
Місце проведення: Київ.
Цільова аудиторія: Студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ
(які закінчили університет не більше, ніж три роки тому) із центральних регіонів
України (із Житомирської, Вінницької, Київської, Черкаської, Чернігівської, Сумської та
Полтавської областей (цільові регіони 9-ї сесії) включно з м. Київ.
Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули
(здобувають) освіту за спеціальностями: міжнародні відносини, європейські студії,
право, політологія, економіка, фінанси, бізнес, соціологія, журналістика, історія,
культурологія, філософія, філологія.
Робочі мови школи: українська та англійська. Знання англійської мови (вміння
говорити та читати англійською, а також розуміти усне мовлення) є обов’язковою для
участі у Школі.
Мета проекту:
- дізнатися більше про Європейський Союз від найкращих європейських та
українських фахівців;
- глибоко вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським
Союзом в усіх ключових сферах (політика, безпека, конфлікт на Донбасі, санкції,
економіка, енергетика, право, цінності, візові питання, перспективи майбутньої Угоди
про асоціацію тощо);
- дістати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу та
його держав-членів, а також з провідними експертами й науковцями;
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- створити мережу активних освічених молодих людей, що підтримують
європейську інтеграцію України.
Останній термін реєстрації: 12 жовтня 2014 року, 23.00.
Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно заповнити онлайнанкету:
https://docs.google.com/forms/d/1DAQgQx-E7Jh_RTJGVzlFPjhrN_NumLowBs8AcjKf2d4/viewform
Для участі у сесії буде відібрано 40 осіб з цільових областей. Відбір учасників
відбуватиметься на основі поданої заявки та за такими критеріями: а) освітній рівень
студента чи випускника, б) представлення якнайбільшої кількості регіонів, в)
володіння англійською мовою.
Контактна
особа:
Ірина
реформ, imovchan@cure.org.ua

Мовчан,

Український

освітній

центр

Координаційна група проекту: email: eustudydays@gmail.com, тел.: 097 321 47 30
Детальна інформація:
www.eustudydays.com
https://www.facebook.com/EUStudyDays?ref=bookmarks
http://vk.com/eustudydays
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Безкоштовний онлайн курс «Вступ до кібернетичної
безпеки»
Організатор: Уряд Об'єднаного Королівства, Департамент з питань бізнесу,
інновацій та навичок, фінансування – Національна програма з кібернетичної безпеки.
Початок навчання: 13 жовтня 2014 року.
Мета: Сприяти зростанню поінформованості серед громадян та натхнути нове
покоління професіоналів у галузі кібербезпеки.
Зміст та тривалість: 8 модулів за 8 тижнів, кожен з модулів триватиме 2-3
години. Буде охоплено теми: огляд загроз, автентифікація, шкідливі програми,
мережа та комунікації, криптографія, мережева безпека, падіння програм захисту,
управління ризиками у питаннях безпеки.
Цільова аудиторія: усі бажаючі.
Детальна інформація:
https://www.gov.uk/government/news/government-supports-uks-next-generationof-cyber-security-professionals
https://www.futurelearn.com/courses/introduction-to-cyber-security
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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 Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці “Міжнародне співробітництво”
www.academy.gov.ua

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,
Інформаційний вісник підготувала:
к. 207-208
Людмила Пономаренко
м. Київ, 04050

