Національна академія
державного управління при Президентові України

Відділ забезпечення міжнародних зв’язків

26 червня 2017 року
Випуск 6 (90)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку конкурсів та стипендіальних програм!
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Стипендії на навчання в магістратурі Інституту публічного
управління Туреччини та Близького Сходу
(Public Administration Institute for Turkey and the Middle East)
Організатор: Інститут публічного управління Туреччини та Близького Сходу (TODAIE,
www.todaie.edu.tr).
Про інститут: Інститут засновано 1952 року на основі угоди про технічну допомогу між
Республікою Туреччина та ООН. Головна мета інституту – розвиток державного управління
відповідно до сучасних підходів, підготовка фахівців для управління та науковців у галузі
державного управління. При інституті існують п’ять центрів, які забезпечують освіту,
дослідження, видавничу діяльність та документообіг у своїй галузі: Центр місцевого
врядування, Центр безперервної освіти, Центр з електронного врядування, Центр
міжнародних зв'язків, Центр з вивчення прав людини та громадянства.
Співробітництво з міжнародними організаціями: IIAS, IASIA, EAPAA та ін.
Програма, за якою пропонується стипендія: Міжнародна магістерська програма вищого
рівня для управлінців в публічному секторі (APEP).
Вартість навчання: безкоштовно.
Мова викладання: англійська.
Фінансування: студенти безкоштовно забезпечуються одномісною кімнатою в гуртожитку
та триразовим харчуванням, а також авіаквитками.
Тривалість навчання: з 18 вересня 2017 року по 21 травня 2018 року (до 2 липня
2018 року для програми без написання магістерської).
Учасникам необхідно отримати студентську візу до прибуття в Туреччину.
Стипендія: 850 турецьких лір щомісяця.
Програма навчання: два обов’язкових курси та 15 курсів на вибір в цілому, з яких треба
обрати дев'ять. Також студенти братимуть участь у конференціях та семінарах, які
проходитимуть на англійській мові.
Список курсів на 2017-2018 н.р.: поглиблені методи дослідження в державному
управлінні, порівняльне місцеве врядування, порівняльна політика, порівняльне державне
управління, економічний аналіз державної політики, питання навколишнього середовища
та політика, міжнародний тероризм та держава, міжнародні зв’язки, менеджмент
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інформаційних систем, політика глобалізації та національні інтереси держави, новий
державний менеджмент, теорія державного управління, теорія державної політики, аналіз
державної політики, методика досліджень, порівняльний аналіз врядування, турецька мова,
соціальний розвиток та перехідний період.
Вимоги до кандидатів:
•

Досвід перебування на посаді державного службовця;

•

Дата народження пізніше ніж 01.01.1982 (35 років та молодші);

•

Освітній рівень не нижче бакалавра;

•

Високий рівень володіння англійською мовою (для іспиту TOEFL на знання
англійської мови - це від 550 балів PBT, 80 балів ІВТ, 6 балів для іспиту IELTS).

Подання заявок:
Якщо Ви зацікавлені в отриманні стипендії на навчання в магістратурі, надішліть для участі
у конкурсному відборі Ваше детальне CV (українською та англійською мовою),
мотиваційний лист (українською та англійською мовою), документ, що засвідчує рівень
володіння англійською мовою, копію диплому бакалавра і додаток до диплому, копія
закордонного паспорту (першої сторінки) до 03 липня 2017 року на електронну адресу
відділу

забезпечення

napa.international@ukr.net

міжнародних

зв'язків

Національної

академії:
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Стипендії на навчання на PhD програмі в Інституті
публічного управління Туреччини та Близького Сходу
(Public Administration Institute for Turkey and the Middle East)
Організатор: Інститут публічного управління Туреччини та Близького Сходу (TODAIE,
www.todaie.edu.tr).
Про інститут: Інститут засновано 1952 року на основі угоди про технічну допомогу між
Республікою Туреччина та ООН. Головна мета інституту – розвиток державного управління
відповідно до сучасних підходів, підготовка фахівців для управління та науковців у галузі
державного управління. При інституті існують п’ять центрів, які забезпечують освіту,
дослідження, видавничу діяльність та документообіг у своїй галузі: Центр місцевого
врядування, Центр безперервної освіти, Центр з електронного врядування, Центр
міжнародних зв'язків, Центр з вивчення прав людини та громадянства.
Співробітництво з міжнародними організаціями: IIAS, IASIA, EAPAA та ін.
Програма, за якою пропонується стипендія: Доктор філософії з політології та публічного
управління (Ph.D. in Political Science and Public Administration).
Вартість навчання: безкоштовно.
Мова викладання: англійська.
Фінансування: студенти безкоштовно забезпечуються одномісною кімнатою в гуртожитку
та триразовим харчуванням, а також авіаквитками.
Тривалість навчання: з 18 вересня 2017 року по 27 квітня 2018 року.
Учасникам необхідно отримати студентську візу до прибуття в Туреччину.
Стипендія: 1200 турецьких лір щомісяця.
Програма навчання: студент має пройти принаймні 8 курсів, які рівномірно розподілені
між семестрами. Програма повинна складатись максимально з 12 семестрів. Студентам
необхідно скласти кваліфікаційний іспит та захистити наукову роботу. Також студенти
братимуть участь у конференціях та семінарах, які проходитимуть на англійській мові.
Вимоги до кандидатів:
•

Досвід перебування на посаді державного службовця;

•

Освітній рівень не нижче магістра;

•

Високий рівень володіння англійською мовою (для іспиту TOEFL на знання
англійської мови - це від 550 балів PBT, 80 балів ІВТ, 6 балів для іспиту IELTS).
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Подання заявок:
Якщо Ви зацікавлені в отриманні стипендії на навчання на PhD програмі, надішліть для
участі у конкурсному відборі Ваше детальне CV (українською та англійською мовою),
мотиваційний лист (українською та англійською мовою), документ, що засвідчує рівень
володіння англійською мовою, копію диплому магістра і додаток до диплому, копія
закордонного паспорту (першої сторінки) до 03 липня 2017 року на електронну адресу
відділу

забезпечення

napa.international@ukr.net

міжнародних

зв'язків

Національної

академії:
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Мінмолодьспорт оголошує прийом заявок
на участь у конкурсі на реалізацію проектів
у рамках здійснення обмінів молоддю України та Литви
Організатор: Міністерство молоді та спорту України.
Цільова

аудиторія:

Заявки

можуть

бути

подані

неприбутковими

інститутами

громадянського суспільства та установами, які працюють з молоддю.
Пріоритети конкурсу 2017 року:
•

поширення Європейських цінностей серед молоді, обмін досвідом європейської та
євроатлантичної інтеграції, зміцнення співпраці між Литвою та Україною в рамках
Європейського Союзу, Ради Європи, ОБСЄ та НАТО.

•

ідентифікація спільної історичної та культурної спадщини, а також її підтримка та
популяризація серед молоді обох країн; у тому числі шляхом поширення цінностей
і програм ЮНЕСКО та інших агенцій ООН.

•

відзначення 620-ї річниці заснування кримсько-татарської громади у Великому
Литовському Князівстві; підтримка кримсько-татарської культури, захист прав
людини.

Подача документів на участь у конкурсі:
Пакет документів на участь у конкурсі повинен бути поданий на офіційному бланку
організації до Мінмолодьспорту.
Заявки подаються у друкованій формі за адресою м. Київ, вул. Еспланадна, 42 к. 418 та в
електронній формі (depmol@msms.gov.ua), контактний телефон - (044) 287 24 57.
Останній термін подачі документів: до 16:00 30 червня 2017 року.
Пакет документів має містити:
•

заявка (оригінал та дві копії) –
http://dsmsu.gov.ua/media/2017/05/31/17/Dodatok_1.doc;

•

детальний розрахунок витрат у національній валюті за рекомендованою формою http://dsmsu.gov.ua/media/2017/05/31/17/Dodatok_3_koshtoris_litva.doc;

•

копії установчих документів.

Додаткова інформація (детальні умови участі та перелік документів):
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/material/31110
http://dsmsu.gov.ua/media/2017/05/31/11/38009890731_4297__3.pdf
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Другий раунд молодіжного конкурсу есе
на європейську тематику
Організатор: Проект «Розуміємо Угоди про асоціацію між ЄС та Україною, Молдовою і
Грузією», який реалізується аналітичним центром Centre for European Policy Studies
(Брюссель) у партнерстві з аналітичними центрами: Інститутом економічних досліджень
та політичних консультацій (Україна), Експерт-груп (Молдова), Реформатікс (Грузія).
Цільова аудиторія: молодь до 30 років з Грузії, Молдови та України.
Тематика: будь-яка актуальна тема, що має відношення до Угоди про асоціацію між
Україною, Грузією, Молдовою та ЄС.
Розмір есе: до 3 000 слів.
Вимоги о есе: есе повинні бути написані англійською мовою, хорошої аналітичної та
лінгвістичної якості, та присвячені темі, в межах якої автор може продемонструвати
глибину своїх знань, досліджень або професійний досвід. Есе повинні мати цікаву
аргументацію або пропозиції. Ті есе, які перемогли будуть опубліковані на порталі
www.3dcftas.eu.
Приз: автори найкращих есе отримають грошовий приз у розмірі 500 євро.
Останній термін подачі есе: до 31 серпня 2017 року.
Електронна пошта для подачі робіт: Hrant.Kostanyan@ceps.eu
Додаткова інформація: http://www.ier.com.ua/ua/institute/news?pid=5621
http://www.3dcftas.eu/news/youth-essay-prize-competition-first-winners-and-second-call
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Школа з англійської мови + стажування для освітян
Організатор: Інститут міжнародної академічної і наукової співпраці (ІМАНС).
Дата проведення: 03-09 вересня 2017 року.
Місце проведення: Західно-Фінляндський Коледж, м. Гуйттінен, Фінляндія.
Цільова

група: викладацький склад, методичний та адміністративний персонал

українських ВНЗ, аспіранти і студенти зацікавлені даною тематикою.
Організаційний внесок – 283 Євро, який покриває:
1. навчальну програму;
2. проживання у двох- або трьохмісних номерах (готель коледжу);
3. дворазове харчування (окрім вихідних);
4. інтеграційно-розважальні заходи у мультикультурному середовищі;
5. переїзди по м. Гуйттінен для освітніх візитів.
За результатами навчання приймаючою стороною (Західно-Фінляндським коледжем)
видається сертифікат про те, що учасником було пройдено стажування у вигляді 108 годин
аудиторних занять та самостійної роботи.
Під час проекту учасники відвідають ряд освітніх заходів, а саме:
•

Зустріч з представником відділу освіти у мерії м. Гуйттінен;

•

Візит до дитячого садка;

•

Візит до початкової школи;

•

Візит до гімназії;

•

Візит до Університету прикладних наук Сатакунти.

Викладачі: носії мови з США, Великої Британії, Австралії та викладачі, які спеціалізуються
на викладанні англійської мови як іноземної.
Навчання англійської мови відбувається за двома програмами:
•

Програма середнього рівня (рівень В1) – підійде як новачкам, які володіють
базовими знаннями англійської мови, так і для осіб, які володіють англійською
мовою на середньому рівні;

•

Програма розмовного курсу «Інтенсив» (рівень С1) – розроблена для осіб, які
володіють англійською мовою на рівні вище середнього та бажають вдосконалити
свої знання до вільного володіння.
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Рекомендуємо перевірити власний рівень володіння англійською мовою шляхом
проходження онлайн тесту на безкоштовному ресурсі: http://english.ua/ukr/placementtest/
Терміни:
Останній термін реєстрації: 1 липня 2017 року.
03 вересня 2017 року – поселення
4- 8 вересня 2017 року – курси 25 акад. год + стажування
9 вересня 2017 року – виселення
Перед початком навчання проводиться тестування для визначення рівня володіння
англійською мовою на базі Західно-Фінляндського Коледжу (за необхідності).
Додаткова інформація: http://www.imans.eu/?p=1862
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Стипендії Chevening для навчання у Великій Британії
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.
Серед вимог до кандидатів на отримання стипендії – мінімум два роки досвіду роботи та
необхідність повернення до України після завершення навчання.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: магістратура (1 рік).
Розмір гранту:
•

Покриття коштів на навчання;

•

Стипендія;

•

Тревел-грант;

•

Грант на купівлю витратних матеріалів для проведення дослідження;

•

Грант на поїздки на конференції;

•

Покриття візових витрат;

•

Одноразова фінансова допомога при прибутті до Великобританії.

Необхідні документи:
•

Два рекомендаційні листи;

•

Копія паспорта;

•

Оцінки за весь термін навчання в університеті.

Аплікант має обрати 3 програми у британських університетах.
Останній термін подання заявок: 8 листопада 2017 року.
Додаткова інформація: http://www.chevening.org/

Інформаційний вісник № 6 (90)

26 червня 2017 року

11

Стипендіальна програма Global Study Awards
Організатор: ISIC, British Council IELTS та StudyPortals.
Про програму: Програма спрямована на спонукання молодих людей до навчання за
кордоном в рамках своїх досліджень для того, щоб досліджувати нові країни, культури і
мови. The Global Study Awards включає в себе навчання закордоном, на будь-якій обраній
бакалаврській, магістерській чи PhD програмах у вищих навчальних закладах.
Максимальний розмір особистого навчального гранту: 10 000 фунтів стерлінгів. Якщо
плата за навчання нижче максимальної індивідуальної премії фонду у розмірі £ 10,000, інші
кошти можуть бути виділені для покриття вартості життя протягом максимум 52 тижнів від
моменту, коли студент вперше був зареєстрований у вищому навчальному закладі.
Премія буде покривати в першу чергу вартість плати за навчання і передаватиметься
безпосередньо до вищого навчального закладу, який буде відвідувати успішний кандидат.
Якщо плата за навчання нижче максимальної індивідуальної премії фонду у розмірі
£ 10,000, інші кошти можуть бути виділені для покриття вартості життя протягом максимум
52 тижнів від моменту, коли студент вперше був зареєстрований у вищому навчальному
закладі.
Переможці будуть оголошені протягом 3-х місяців після закінчення терміну подачі заявок.
Вимоги до кандидатів:
•

Бути 18-річним (або старшим) на момент початку програми.

•

Скласти IELTS в Центрі Британської Ради й отримати офіційні результати,
затверджені Британською Радою після першого червня 2016 року.

•

Мати чинний Міжнародний студентський квиток (International Student Identity
Card) і/або International Youth Travel Card (IYTC) на момент подання аплікації.

•

Планувати вступ на денну форму навчання, на бакалаврську, магістерську чи PhD
програми осіннього (2017) або весняного (2018) семестрів.

•

Забезпечити лист-підтвердження від належної установи до вказаного дедлайну.

•

Написати короткий огляд свого навчального досвіду в STeXX.com

Останній термін подання заявок: 30 вересня 2017 року (для студентів, що почнуть
навчатися весною 2018 року).
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/grants/39117/bull/
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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
або на сторінці відділу в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління
при Президентові України
Відділ 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:
Людмила Пономаренко

