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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку навчальних програм та курсів!
Бажаємо успіхів і натхнення!

Інформаційний вісник № 5 (89)

28 квітня 2017 року

2

Посольство Канади оголошує відкриття програми
Канадського фонду місцевих ініціатив на 2017-2018 рік
Організатор: Посольство Канади в Україні.
Тематичні пріоритети:
1. Сприяння гендерній рівності та розширенню прав і можливостей жінок і дівчат;
2. Cприяння розвитку людського потенціалу, зокрема, в сферах охорони здоров’я,
харчування та освіти;
3. Відстоювання і закріплення прав людини, інклюзивного і відповідального
управління, демократії, мирного плюралізму і поваги до різноманітності;
4. Підтримка інклюзивного та «зеленого» економічного зростання;
5. Сприяння вирішенню проблем навколишнього середовища, в тому числі водних
ресурсів і зміни клімату;
6. Підтримка миру і безпеки.
Вимоги до подання заявок
1. Бути зареєстрованими як українське громадське об‘єднання чи організація;
2. Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані українськими
державними органами;
3. Мати діючий банківський рахунок в українській фінансовій установі і мати змогу
надати інформацію про рахунок;
4. Подати заповнену заявку на фінансування (разом з додатком) у формі, передбаченій
Посольством Канади;
5. Бути

спроможними

продемонструвати

реальну

корисність

для

цільової

аудиторії/клієнтів, особливо для жінок, дітей, молоді, меншин, інвалідів та/чи
людей похилого віку.
Фінансування: як правило, максимальна сума гранту становить 50 тис. канадських доларів
Зазвичай, гранти надаються у сумі від 5 до 35 тис. канадських доларів.
Терміни: Проектні активності розпочнуться не раніше 5 червня 2017 року. Загалом
діяльність в рамках проекту повинна бути завершена до 28 лютого 2018 року.
Останній термін подання заявок: 12 травня 2017 року (не пізніше 17:00).
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Подання заявок: заявки на фінансування мають бути подані електронною поштою та в
друкованому вигляді (2 примірники) поштою до посольства Канади в Україні.
Необхідні документи: два рекомендації на підтримку фінансування (можуть бути надані
попередніми

донорами,

партнерами,

місцевими

органами

влади,

якщо

вони

співфінансують реалізацію проекту), копію сертифіката Державної служби статистики,
копію Свідоцтва про державну реєстрацію та інформацію про банківський гривневий
рахунок організації.
Заявки на фінансування мають подаватися англійською мовою, згідно аплікаційної форми
(2017 CFLI Project Application for Funding) та додатку до неї (2017 CFLI Project Budget).
Бланк заявки та додаток до неї: https://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2017/04/2017CFLI-Project-Application-for-Funding.doc

та

https://www.prostir.ua/wp-

content/uploads/2017/04/2017_CFLI-Project-Budget.xlsx
Всі заявники будуть проінформовані про результати конкурсу до 30.06.17
Додаткова

інформація:

https://www.prostir.ua/?grants=prohrama-kanadskoho-fondu-

mistsevyh-initsiatyv-na-2017-2018-rik-vid-posolstva-kanady#.WQBmAqXxh0o.facebook
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Магістерська програма Школи публічної політики та
менеджменту при Корейському інституті розвитку
Організатор: Уряд Південної Кореї.
Програма: річна магістерська програма MPP (Master of Public Policy) та MDP (Master of
Development Policy).
Цільова аудиторія: державні службовці зі стажем не менше 6 років або з посадою не нижче
начальника відділу.
Початок навчання: вересень 2017 року або лютий 2018 року.
Останній термін подання документів: 24 травня 2017 року (на осінній семестр 2017 року)
та серпень-жовтень 2017 року (на весняний семестр 2018 року).
Вимоги до кандидатів:
•

на час подачі документів стаж роботи на державній службі має бути не менше 6 років
або посада кандидата має бути не нижчою посади начальника відділу;

•

диплом бакалавра перекладений англійською мовою та апостильований;

•

довідки з відділу кадрів про стаж роботи та посаду;

•

сертифікат про знання англійської мови;

•

заповнена онлайн анкета;

•

два рекомендаційні листи;

•

фотокартки.

Стипендія: всі зараховані міжнародні студенти стають потенційними кандидатами на
повну або часткову стипендію. Більше 95% нинішніх міжнародних студентів отримують
повну оплату навчання із щомісячною виплатою стипендії. Рішення щодо надання
стипендій приймає приймальна комісія після зарахування на навчання.
Подання аплікаційної форми онлайн: https://apply.kdischool.ac.kr
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/grants/38085/bull/
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ХХ Міжнародна наукова конференція
«Наука у сучасному світі»
Організатор: Електронний науковий журнал «Архіваріус».
Дата проведення: 20 травня 2017 року.
За результатами роботи конференції буде видано науковий збірник статей учасників. Збірник
видається в друкованому та електронному вигляді.
Форма проведення: заочна.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Рубрики конференції:
1. Фізико-математичні науки

15. Фармацевтичні науки

2. Хімічні науки

16. Ветеринарні науки

3. Біологічні науки

17. Мистецтвознавство

4. Геолого-мінералогічні науки

18. Архітектура

5. Технічні науки

19. Психологічні науки

6. Сільськогосподарські науки

20. Військові науки

7. Історичні науки

21. Національна безпека

8. Економічні науки

22. Соціологічні науки

9. Філософські науки

23. Політичні науки

10. Філологічні науки

24. Фізичне виховання і спорт

11. Географічні науки

25. Державне управління

12. Юридичні науки

26. Культурологія

13. Педагогічні науки

27. Соціальні комунікації

14. Медичні науки
Останній термін подання заявок та наукових статей: до 20 травня 2017 року.
Вартість: 220 грн. (до 8 сторінок включно).
Контактні дані: info@archivarius.org.ua
Додаткова інформація:
http://archivarius.org.ua/Archive/Informatsionnoe_pismo_Arkhivarius.pdf
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10 українських ресурсів для вивчення іноземних мов
АНГЛІЙСЬКА МОВА
LIURO – http://liuro.com.ua
На цьому сайті матеріали подані лаконічно та чітко структуровані, а головне насичені
картинками-коміксами, практичними завданнями, складність яких збільшується поступово,
добірками ідіом та необхідним мінімумом слів, які варто засвоїти на тому чи іншому етапі
вивчення мови. Серед розділів ви знайдете граматичні правила, тексти та вправи, словник,
а також можливість вивчати англійську мову за допомогою пісень.
ENTELECHY – http://entelechy.com.ua
Сайт, який дбає про всебічне вивчення мови: граматику, лексику та правильну вимову.
Також є тексти та відео, які висвітлюють цікаві новини або події, розкривають життя
європейських та американських міст і в той же час є допоміжними матеріалами для
вивчення англійської.
KINOMOVA – http://kinomova.com
Цікава ідея проекту, який поки знаходиться в процесі розробки: вивчати мову за
допомогою фільмів. Кількаразове повторення коротких фраз різними персонажами
стрічок, які ви неодноразово переглядали, або хоча б раз бачили і вже точно чули про них,
робить процес навчання розважальним та легким.
ПОЛЬСЬКА МОВА
POLSKIJAZYK.PL – http://www.polskijazyk.pl/ua/
Для того, щоб отримати доступ до онлайн-курсу, потрібно пройти коротку реєстрацію.
Матеріали чітко розподілені по рівнях володіння мовою, окремо виділено один урок для
вивчення польського алфавіту. Для вивчення запропоновано рівні А1-А2, В1-В2, кожен з
яких містить по 36 уроків, в яких правила межують з практичними завданнями.
ІСПАНСЬКА МОВА
ISPANSKA.AT.UA – http://ispanska.at.ua
Український проект для безкоштовного вивчення іспанської мови. Широкий список
доступних матеріалів, які детально описані: фонетика, граматичні правила, розмовник,
аудіювання, практичні вправи, словник та добірки корисних сайтів. Також користувачам
доступні фільми та музика, підручники та інформативні картинки, які можна завантажити
або переглядати онлайн.
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ІТАЛІЙСЬКА МОВА
PRIMALEZIONE - http://primalezione.com
Сайт, який презентує цілий проект по вивченню італійської мови: інтенсивний курс,
добірка відео- та текстових матеріалів, які містять поради, інструкції, пояснення, що дають
змогу освоїти італійську мову з нуля або вдосконалити її рівень. Підписавшись, ви
отримаєте розсилку з корисними матеріалами, деякі з них можна завантажити з сайту.
Також в розділі «Наші кращі уроки» ви знайдете доступні пояснення особливостей
вживання італійських слів, використання граматичних правил та лайфхаки для швидшого
її освоєння.
НІМЕЦЬКА МОВА
THAT.SCHOOL - https://that.school
Сайт, на якому всі охочі можуть стати як учнями, так і викладачами. Курс німецької мови
складений німецькою, проте при наведенні мишки на незнайоме слово, з’явиться переклад,
що стимулює швидше збагачення словникового запасу. Ключі до завдань ви отримаєте
тільки після їхнього виконання, але проходити їх можна кілька разів, тому не бійтесь
помилитись. В коментарях можна ставити будь-які питання та вносити пропозиції.
ТУРЕЦЬКА МОВА
TURETSKA-MOVA - https://turetska-mova.blogspot.lt
Невеличкий блог з введенням в курс турецької мови, який можна продовжити по Скайпу
за відповідну плату. З цього сайту можна завантажити корисні матеріали, отримати поради
щодо вивчення мови та тлумачення найбільш потрібних та складних правил, розібратися з
часами та засвоїти необхідний об’єм слів для початкового рівня спілкування турецькою
мовою.
КИТАЙСЬКА МОВА
KITAY-V-MIRE - http://www.ua.kitay-v-mire.com/category/kitajska-mova/
Сайт, який повністю заглибить в культуру, традиції цієї країни, розкриє значення ієрогліфів,
закони та права людини та навіть політичне життя Китаю, — цьому присвячені окремі
розділи. Навчальні матеріали поділені на ті, що підійдуть дітям та дорослим-початківцям.
ЯПОНСЬКА МОВА
JAPANESE-PAGE - http://www.japanese-page.kiev.ua/ukr/hobby-japaneselanguage.htm#grammar
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Дуже лаконічне викладення базового об’єму інформації для вивчення японської мови, яка
втім містить інформацію по головних розділах мови: фонетика, морфологія, лексика та
граматика. На сайті також розміщена інформація про те, де можна покращити своє знання
японської в Україні.
Додаткова інформація:
http://melni.me/10-ukrayinskyh-resursiv-dlya-vyvchennya-inozemnyh-mov/
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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

