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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про навчальні програми, мовні
курси та стажування, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Програма обміну для студентів вищих навчальних закладів
(UGRAD) 2016-2017
Організатор: Бюро у справах освіти та культури Державного департаменту США,
Посольство США в Україні та організація World Learning.
Про програму: ця міжнародна освітня й культурна програма обміну підтримує
талановитих іноземних студентів, надає можливість майбутнім лідерам навчатися у США
з метою поглиблення знань та вивчення культури і традицій Сполучених Штатів Америки.
Учасники програми навчатимуться в Сполучених Штатах протягом одного семестру без
отримання ступеня за будь-якими спеціальностями. Учасники програми навчатимуться в
акредитованих чотирирічних вищих навчальних закладах США і братимуть участь у
громадській роботі, семінарах з професійного розвитку та різноманітних культурних
подіях. При необхідності учасникам буде запропоновано інтенсивний курс з англійської
мови. Учасники програми житимуть в університетських містечках або в сім'ях з
американськими родинами.
Вимоги до кандидатів:
мати українське громадянство і проживати в Україні на час проведення конкурсу;
бути старшим за 18 років на момент початку навчання у США;
не бути студентом випускного курсу приватного або державного вищого
навчального закладу; Програма Global UGRAD не може бути останнім академічним
семестром бакалаврської програми студента;
володіти англійською мовою на рівні, достатньому для навчання та спілкування в
англомовному академічному середовищі;
мати високий рівень академічної успішності;
мати можливість почати навчання у Сполучених Штатах з серпня 2016 року або з
січня 2017 року (у випадку необхідності навчання на підготовчій програмі з
англійської мови). Фіналісти конкурсу не можуть самостійно обирати дати
програми чи відкладати участь у програмі на пізніший термін;
відповідати вимогам для отримання візи учасника програми обміну (J-1) для в’їзду
до США;
повернутися в Україну після завершення програми у травні 2017 року.
Окрім вивчення предметів у своїй галузі, американістики та предметів на вибір, учасники
програми візьмуть участь у таких видах діяльності:
Брифінг перед виїздом: учасники програми зобов’язані відвідати детальний
брифінг перед поїздкою до США.
Громадська робота: учасники програми UGRAD співпрацюватимуть із громадами
США і братимуть участь у громадських ініціативах.
Семінари: протягом дії програми фіналісти візьмуть участь у семінарах з розвитку
лідерських якостей та професійної орієнтації, що відбудуться у м. Вашингтон, округ
Колумбія.
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Академічні кредити: стандартна кількість академічних кредитів (credits) за семестр - 12.
Кількість кредитів з американістики входять до обов'язкових 12 кредитів за семестр.
Можливість узяти додаткові кредити залежить від університету в США й підлягає
узгодженню та затвердженню в організації World Learning.
Волонтерська діяльність: учасники програми зобов'язані пропрацювати не менше ніж 20
годин як волонтери під час навчання за програмою Global UGRAD.
Учасникам не дозволяється продовжувати навчання для отримання ступеню в Сполучених
Штатах. Всі учасники повинні повернутися в Україну відразу після завершення програми.
Фінансове забезпечення: програма забезпечує оплату проїзду учасників програми до/зі
США, навчання в американському університеті, проживання й харчування, медичне
страхування, необхідні підручники та щомісячну стипендію.
Подання заявок: для участі у програмі UGRAD приймаються анкети лише в електронній
формі.
Для подання заявки необхідно: для доступу до інтерактивної системи заповнення анкет
для
участі
у
програмі
кандидатам
потрібно
зареєструватися
на
сайті
www.worldlearning.org/ugrad. Кандидати зможуть заповнити свою анкету, а також
відправити рекомендаційні листи та інші документи онлайн.
Необхідні документи:
Анкета для участі у програмі обміну (всі відповіді мають бути повними, всі поля заповнені англійською мовою);
Копія першої сторінки закордонного паспорту;
Два рекомендаційних листи з перекладом на англійську мову. Один
рекомендаційний лист має бути від викладача чи наукового керівника з ВНЗ,
другий лист може бути від іншого викладача, роботодавця, тренера, координатора
колишньої програми обміну або від родини, яка прийматиме студента у США.
Члени сім'ї та друзі не можуть надавати рекомендаційні листи;
Копія залікової книжки чи витяг із залікової книжки. Документи мають бути
перекладені на англійську мову й офіційно завірені навчальною установою, яка їх
видала, або бюро перекладів;
Офіційна довідка з визначенням місця та курсу навчання студента (з неофіційним
перекладом);
Атестат про закінчення повної середньої освіти для студентів першого курсу
навчання (з перекладом на англійську мову, офіційно завіреним навчальною
установою або бюро перекладів);
Останній термін подачі документів: 1 січня 2016 року, 17:00.
Додаткова інформація:
http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/academic_exchanges/ugrad_description.html
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Стипендія від Кларендонського фонду для навчання
в Оксфорді
Організатор: Кларендонський фонд, університет Оксфорд, Велика Британія.
Про стипендію: Кларендонський фонд засновано у 2000 році, щоб надати змогу
найкращим іноземним випускникам навчатися в Оксфорді. За час існування фонду
стипендією скористалися більше 1600 студентів.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: магістратура, аспірантура/докторантура.
Розмір гранту: покриття витрат на навчання, щомісячна стипендія.
Тривалість гранту: весь термін навчання.
Початок навчання: 2016-2017 роки.
Кількість стипендій: 140 стипендій кожного року.
Необхідні документи: немає окремої процедури подачі заявки на стипендію. Усі, хто
вступає на програми магістратури й аспірантури, які починаються у січні, автоматично
розглядаються як кандидати на отримання стипендії.
Останній термін подачі документів: 8 січня, 22 січня 2016 року.
Додаткова інформація: http://www.ox.ac.uk/clarendon/about/clarendon-scholarships
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Безкоштовні курси польської мови
Організатор: Польський фонд «Вікно на Схід».
Про організатора: Фонд «Вікно на Схід» - недержавна організація з офісом у м. Білосток,
Польща, заснована у 2008 році, з метою «створення вікна» на східному кордоні об’єднаної
Європи, щоб кордон не став кам’яною стіною, що розділятиме людей, які мешкають з
різних боків кордону.
Про проект: безкоштовна онлайн-платформа створена в рамках програми Міністерства
Закордонних Справ Республіки Польща «Співпраця в царині публічної дипломатії 2015».
Проект покликаний сприяти вивченню польської мови шляхом створення комплексної і
безкоштовної Інтернет-платформи з вивчення мови, яка орієнтована на молодих людей в
Україні, Білорусі, Росії та інших країнах, що володіють російською і планують навчатися у
Польщі.
Розробники методичної частини інтернет-платформи: провідні польські філологи.
Рівень підготовки: вивчення мови починається з азів – курсу для початківців – на рівні А1 і
дає змогу закріпити знання на рівні В1. Курси розбиті на тематичні розділи з низкою
інтерактивних завдань, інфографік та схем.
Посилання на сайт: www.polskijazyk.pl
Контактна електронна адреса: fundacja@onw.org.pl
Додаткова інформація: http://on.fb.me/1PNjHU7
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Тренінг «Люстрація – механізм порятунку України»
Організатор: Інститут «Республіка» та Всеукраїнська ініціатива «Активна Громада» в
межах проекту «Моніторинг впровадження законодавства щодо очищення влади».
Місце проведення: м. Київ, вул. Інститутська, 4, готель «Україна».
Тривалість заходу: 11:00 - 16:00
Цільова аудиторія: громадяни, журналісти, громадські активісти з різних міст північної
України (Київська, Чернігівська, Сумська, Житомирська, Рівненська, Волинська області).
Останній термін для реєстрації: до 3 грудня 2015 року.
Анкета

учасника:

https://docs.google.com/forms/d/1vdF-C8wT0aPOo3scB-

9yPxBGta3DSIb42L5G_repJy4/viewform?c=0&w=1
Після реєстрації протягом 2 днів зареєстровані учасники отримають підтвердження
участі.
У програмі тренінгу:
Суть, норми, процедури, механізми реалізації люстраційного законодавства.
Люстрація судової влади. Результати роботи Тимчасової спеціальної комісії з
перевірки суддів.
Майнова люстрація можновладців – дієвий механізм очищення влади.
Міжнародний досвід люстрації
Що варто змінити, щоб процес люстрації став більш ефективним.
Тренери та доповідачі:
Артем Амельченко, експерт у сфері люстрації, юрист Інституту «Республіка».
Олександра Скиба, заступник голови Інституту «Республіка».
Катерина Смірнова, експерт з люстрації суддів, юрист.
Учасники тренінгу отримають роздаткові матеріали та будуть забезпечені харчуванням.
Проїзд відшкодовується організаторами.
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/trainings/29899/
victoriastarchenko@gmail.com
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Підвищення кваліфікації у Польщі
Організатор: Громадська організація «Всеукраїнський інститут євразійських досліджень та
сходознавства».
Про програму: курси з підвищення кваліфікації (стажування) для викладачів та наукових
працівників (72, 108 навчальних години) у провідних вищих навчальних закладах та
науково-дослідних установах Польщі за програмами:
1. Вища освіта в умовах економіки знань та інновацій

навчальна складова програми:
європейські освітні стандарти підготовки бакалаврів, інженерів та магістрів;
науково-дослідна робота інженерів та магістрів;
специфіка підготовки PhD;
конкурентоспроможність в системі вищої освіти;

наукова складова програми:
підготовка наукової статті за напрямом підвищення кваліфікації (стажування);

практична складова:
сучасні технології викладання (на прикладі однієї з навчальних програм
магістерської підготовки);
2. Сучасні освітні технології

навчальна складова програми:
інноваційні технології дистанційного навчання;
активні та інтерактивні методи навчання;
методики імітаційного моделювання;
тренінгові методики розвитку професійної компетентності;
конкурентоспроможність в системі вищої освіти;

наукова складова програми:
підготовка наукової статті за напрямом підвищення кваліфікації (стажування);

практична складова:
підготовка

та

проведенні

ділової

гри

(з

технологій);
3. Інноваційний менеджмент в освіті

навчальна складова програми:
європейська політика освіти;
практика освіти за європейськими стандартами;
конкурентоспроможність в системі вищої освіти;
сучасні технології менеджменту освіти;
вибір стратегії сучасної та її дорожня карта;

використанням

інноваційних
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наукова складова програми:
підготовка наукової статті за напрямом підвищення кваліфікації (стажування);

практична складова:
підготовка та захист дорожньої карти розвитку кафедри (на вибір викладача);
4. Міжнародне право (програма розробляється для кожної групи окремо);
5. Міжнародна економіка (програма розробляється для кожної групи окремо).
Керівники програм: провідні професори Варшавських університетів.
Форма підвищення кваліфікації (стажування): очна або дистанційна.
Програми навчання побудовані за принципом лекційно-дискусійних груп і спрямовані на
удосконалення професійної компетентності, а також на розвиток вмінь застосовувати
отриманні знання в нестандартних ситуаціях. Усі програми мають практичну спрямованість.
Обов’язковим елементом є ознайомлення з кращими практиками відповідно до обраного
профілю навчання.
Групи для підвищення кваліфікації (стажування) формуються від 10 до 20 чоловік.
Термін навчання: 5 робочих днів. Під час очного навчання слухачі матимуть можливість
ознайомитися з культурною спадщиною Польщі.
Оплата за навчання: розраховується для кожної окремої групи відповідно до затвердженої
програми.
Сертифікація: по закінченні навчання видається сертифікат європейського зразка за
підписом

ректора

університету

та

керівника

програми

підвищення

кваліфікації

(стажування).
Останній термін для формування груп для підвищення кваліфікації (стажування):
до 10 грудня 2015 року.
Для участі у програмі підвищення кваліфікації (стажування) необхідно надіслати на
електронну адресу організаційного комітету info@erosi.org) наступну інформацію:
ЗАЯВКА
П.І.Б. (українською мовою)
П.І.Б. (англійською мовою)
Місце роботи (або навчання)
Посада
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Науковий ступінь
Вчене звання
Адреса, контактнi телефони
E-mail
Програма з курсу підвищення
кваліфікації (стажування)
Форма участі (очна/заочна)

Контактні дані організаторів:
Тел.: +380938710048, +380674082028
Електронна пошта: info@erosi.org
Viber: +380938710048, +380674082028
Скайп: erosi.org
Сайт: http://erosi.org

9

Інформаційний вісник № 15 (70)

10

Інформаційний день програми ЄС «Горизонт 2020»
Організатор: Національний контактний пункт програми ЄС «Горизонт 2020» при
Полтавському національному технічному університеті імені Юрія Кондратюка, Міністерство
освіти і науки України.
Формат заходу: круглий стіл, для бажаючих буде надана можливість для презентації
виставочних зразків (стендів) науково-інноваційної продукції у виставковій залі.
Дата та час проведення: 9 грудня 2015 року, 11:00.
Місце проведення: м. Полтава, Першотравневий проспект, 24.
Цільова аудиторія: представники національних контактних пунктів, наукових та науководослідних установ, вищих навчальних закладів, організацій та підприємств та інші науковці.
Вартість: безкоштовно.
Тематична направленість:
обмін досвідом щодо роботи за міжнародними грантовими програмами, в тому
числі «Горизонт 2020»;
обговорення особливостей тематики, формування проектних пропозицій та інших
аспектів робочої програми за напрямом «Безпечна, чиста та ефективна енергія» на
2016-2017 рр.;
розгляд актуальних проблем сучасного розвитку науки та інновацій в Україні з точки
зору процесів євроінтеграції.
Реєстрація для участі в заході: http://2020.pntu.edu.ua/info-day-2020-register-form
Додаткова інформація:
https://biggggidea.com/opportunities/informatsijnij-den-programi-es-gorizont-2020_2/
interoffice.pntu@gmail.com
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Навчальні поїздки «Польський досвід місцевого
самоврядування: уроки для України»
Організатор: Фонд «Відкрий Україну» у партнерстві з польською Фундацією «Інститут
східноєвропейських досліджень».
Мета: вивчення особливостей діяльності органів польського місцевого самоврядування та
організацій регіонального розвитку; обмін досвідом у сфері місцевого самоврядування та
регіонального розвитку.
Цільова аудиторія: представники органів місцевого самоврядування, депутати місцевих
рад, державні службовці, активісти громадських організацій, дослідники та експерти,
представники асоціацій місцевого розвитку та органів місцевого самоврядування,
журналісти регіональних ЗМІ.
Програма: три навчальні поїздки тривалістю до 5-ти днів кожна. Учасники проведуть
зустрічі на рівнях гмін, повітів та воєводств.
Дата та місце проведення: перша поїздка запланована попередньо на 21 – 26 січня 2016
року в м. Лодзь (Польща).
Фінансування: організатори покривають всі витрати, пов’язані з навчальною поїздкою
(проїзд, проживання та харчування під час перебування в Польщі), окрім витрат на
страхування, а також витрат, пов’язаних із отриманням віз.
Вимогою до кандидатів: наявність діючого закордонного паспорта, бажана також наявність
Шенгенської візи. У разі відсутності візи організатори нададуть листи-запрошення та
сприятимуть пришвидшенню процедури отримання візи в польських консульствах
(учасники подають документи самостійно).
Останній термін подачі заявки: до 18:00 2-го грудня 2015 року.
Посилання для подачі заявки: http://goo.gl/forms/snTdeHCg5P
Результати відбору учасників поїздки будуть оголошені до 7-го грудня 2015 року.
Контактна особа: менеджер програм Фонду Раміна Шут, тел. (044) 220-18-40, електронна
адреса: rs@openukraine.org.
Додаткова

інформація: http://openukraine.org/ua/news/1131-navchalyni-pojizdki-polysykij-

dosvid-miscevogo-samovryaduvannya-uroki-dlya-ukrajini
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Безкоштовний курс німецької мови он-лайн
Організатор: веб-портал «Порт Європа».
Формат занять: учням раз на декілька днів надходитимуть електронні листи із завданнями
різного роду. Програма в більшості зосереджена на граматичних особливостях німецької
мови. Для вивчення лексики слухачам запропоновано багато ресурсів для самостійного
опрацювання.
Вартість: безкоштовно.
Автор курсу: Інга Павлова, українка родом з Києва, а нині жителька Кракова, що вивчала
німецьку в Австрії, Німеччині та Україні. До створення її надихнув аналогічний курс
польської мови для українців, скориставшись яким пані Павлова полегшила собі період
адаптації у Польщі.
Після реєстрації, на вказану електронну адресу будуть приходити безкоштовні уроки
німецької мови: спочатку щодня, потім кожні 2 – 3 – 4 - 5 днів.
Додаткова інформація та реєстрація на курс:
http://porteuropa.eu/ua/austria/ekonomika-i-suspilstvo/2299-kurs-nimeckoji-mowy
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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 управління в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

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:
Людмила Пономаренко

