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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, мовні курси та
навчальні програми, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Стипендії імені Лейна Кіркланда 2016/2017
Організатор: Польсько-американський фонд свободи та Фонд освіта для демократії.
Країни-учасники: кандидати з України, Білорусі, Росії, а також Молдови, Грузії, Вірменії,
Азербайджану, Казахстану і Киргизії.
Цільова аудиторія: молоді лідери з вищою освітою, зацікавлені у розвитку демократії,
економіки і громадянського суспільства у своїх країнах та в регіоні.
Професійні групи кандидатів:
експерти, політики, працівники органів державної влади і самоврядування;
підприємці, менеджери;
лідери неурядових організацій, діячі культури і громадські діячі;
викладачі ВНЗ;
журналісти.
У ході виконання програми стипендіати проходять навчання у вищих навчальних закладах
Польщі (2 семестри) і як мінімум 2-тижневе стажування в державних або бізнес установах.
Спеціальності:
економіка і менеджмент;
адміністрація / менеджмент (бізнес, НУО, культура, охорона навколишнього
середовища, охорона здоров’я, освіта);
державне управління (органи державної влади і самоврядування);
право;
суспільні науки (соціальна психологія, соціологія);
політологія і міжнародні відносини;
політика розвитку і гуманітарна допомога.
Дипломна робота, написана в рамках стипендії, може мати науковий або практичний
характер (в останньому випадку дипломна робота повинна включати в себе вступ у
науковому форматі).
Вимоги до кандидатів:
громадянство і постійне проживання в одній із вищевказаних держав (особи, які
мають карту постійного проживання в Польщі – до участі в конкурсі не
допускаються);
повна вища освіта (ступінь магістра);
вік до 35 років (в обґрунтованих випадках до 40 років);

2

Інформаційний вісник № 16 (71)

28 грудня 2015 року

досвід професійної діяльності – мінімум 2 роки;
знання польської мови (на рівні, достатньому для участі в лекціях та семінарських
заняттях, а також для написання дипломної роботи) або знання англійської мови – у
випадку обрання кандидатом конкретного навчального курсу цією мовою (в такій
ситуації достатнім вважається знання польської мови на основному рівні). Під час
співбесіди необхідно показати знання польської мови як мінімум на рівні В1 (якщо
робота буде написана по-польськи) або, як мінімум, на рівні А1 (якщо робота буде
написана по-англійськи).
Перевага надаватиметься кандидатам, які:
активно працюють у сфері своєї професійної або громадської діяльності;
мають значні досягнення у своїй діяльності;
раніше не навчалися в Польщі.
Необхідні документи:
1. Заявка на участь у програмі, заповнена в режимі он-лайн.
а) анкета з персональними даними.
б) лист–обґрунтування намірів кандидата стосовно участі в Програмі Кіркланда, в т.ч.
пропозиції щодо навчання у Польщі та плани на майбутнє (4000-6000 знаків з
пробілами).
2. Два рекомендаційних листи з переліком досягнень та кваліфікацій кандидата, а також
описом перспектив його подальшого розвитку і роботи у сфері професійної або
громадської діяльності (відповідно польською, російською або англійською мовою),
надіслані електронною поштою.
3. Копія диплому про вищу освіту (за наявності – також диплому кандидата наук), надіслана
електронною поштою.
Набір кандидатів:
Відбір 45 найкращих кандидатів буде проходити в три етапи:
I етап – оцінка відповідності обов’язковим вимогам;
II етап – оцінка анкет кандидатів по суті;
III етап – кваліфікаційна співбесіда (проведення цього етапу конкурсу планується на
період від 14.04 до 30.04.2016 року).
Кандидати, відібрані для участі в III етапі, будуть повідомлені про це електронною
поштою або телефоном в кінці березня. Інформація про остаточні результати конкурсу
буде надіслана на E-mail в червні 2016 року.
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Стипендія: приблизно 1800 злотих на місяць.
Додатково програма покриває такі витрати: вартість навчання, проживання в Польщі,
страхування, проїзд до Польщі і назад, отримання візи, придбання матеріалів і навчальних
посібників. Стипендіатам видаються у тимчасове користування комп’ютери, які можуть
перейти в їхню власність тільки після повного виконання всіх умов програми навчання.
Стипендіальна програма включає:
Урочисте відкриття Програми (середина вересня 2016 року).
Підготовчо-інформаційний курс (10 днів).
Заняття у вищих навчальних закладах (2 семестри) в провідних польських науковоакадемічних центрах (Варшава, Краків, Познань, Вроцлав, Люблін).
Підготовку семестрових і дипломних робіт.
4 ознайомлювальні з’їзди всіх стипендіатів.
Заняття з питань лідерства та індивідуального розвитку.
Професійне стажування (як мінімум 2 тижні), зазвичай після завершення програми
навчання.
Урочисте завершення програми і церемонія вручення дипломів (наприкінці червня
2017 у Варшаві).
Процедура подання заявок:
Заявка на участь он-лайн - http://www.kirkland.edu.pl/ru/formrus.
Після заповнення заявки он-лайн слід роздрукувати видану, системою сторінку з
інформацією, яка підтверджує отримання заявки. Підписану сторінку та актуальну
фотокартку кандидата слід надіслати звичайною поштою на адресу Програми:
Program Stypendialny im. L. Kirklanda
ul. Hoża 59 m. 1A, 00-681 Warszawa, Polska
Рекомендаційні листи та дипломи слід відсканувати і вислати на електронну адресу:
kirkland@kirkland.edu.pl.
Останній термін прийому заявок: до 01 березня 2016 року.
Заяви, отримані після закінчення вищевказаного терміну, розглядатися не будуть.
Додаткова
20162017

інформація:

http://www.prostir.ua/?grants=stypendiji-imeni-lejna-kirklanda-
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Програма «Коледж імені Карла Фрідріха Гьорделера
«Good Governance»: підвищення кваліфікації у сфері
публічного управління
Організатор: Фонд Роберта Боша у співпраці з Німецьким товариством зовнішньої політики
(DGAP).
Цільова аудиторія: представники нової генерації управлінців із Азербайджану, Білорусі,
Вірменії, Грузії, Молдови, Росії, Туреччини та України, які працюють у публічних службах,
урядових установах, неурядових організаціях та бізнес-структурах.
Вимоги до кандидатів: програма розрахована на представників керівних кадрів з досвідом
роботи, які мають високі результати навчання у ВНЗ, виявляти інтерес до концепції «Good
governance» (належне врядування), бути соціально ангажованими, обізнаними у політичних
питаннях, добре володіти німецької мовою.
Учасники програми зможуть:
встановити контакти з авторитетними експертами у галузі суспільних відносин,
управління, політики з Німеччини та Євросоюзу;
підвищити кваліфікацію з питань модернізації управління й належного врядування та
отримати відповідний сертифікат німецького університету;
розвинути свої управлінські компетенції та знання у проектному менеджменті;
безпосередньо ознайомитися з робою німецьких інституцій, які функціонують в
аналогічній до вітчизняної установи сфері;
стати частиною міжнародної мережі молодих управлінців у Європі.
Крім того, у рамках програми передбачається впровадження учасниками власного проекту,
пов’язаного з темою належного врядування на батьківщині.
Фінансування: всі витрати, пов’язані з програмою (витрати на подорож, візу, перебування та
інше), покриваються коштами Фонду Роберта Боша.
Програма передбачає:
тритижневий семінар у Німеччині (з 27 серпня по 16 вересня 2016 року);
п’ятиденний семінар у березні 2017 року;
триденний семінар у серпні/вересні 2017 року у Берліні.
Останній термін подання заявок: 22 лютого 2016 року.
Контактна особа: менеджер програми пані Леа Софі Деворецькі у DGAP (Німецьке
товариство зовнішньої політики):
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Тел. (німецькою або англійською): 0049 (0)30 254231-47;
Письмові звернення (німецькою, англійською, російською): goerdeler-kolleg[at]dgap.org.
Додаткова інформація:
http://www.prostir.ua/wp-content/uploads/2015/12/Scan_Brief_Verheugen_UKR.pdf
Goerdeler-Kolleg_Flyer_2016-2017-EN

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

content/uploads/2015/12/Goerdeler-Kolleg_Flyer_2016-2017-EN.pdf
www.goerdeler-kolleg.de
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Он-лайн курс «Вивчаючи англійську з Шекспіром»
Організатор: освітня он-лайн платформа FutureLearn.
Мета програми: вдосконалення знання англійської мови, дізнаючись про життя та творчість
Вільяма Шекспіра.
Цільова аудиторія: заснований на високих стандартах вивчення мови Британської Ради,
цей курс розрахований на тих, хто вивчає англійську і зацікавлений у творчому спадку
Вільяма Шекспіра.
Вартість: безкоштовно.
Тривалість: 6 тижнів.
Інтенсивність: 2 годин на тиждень у будь-який час.
Є можливість отримання сертифікату.
Про програму: цей курс познайомить учасників програми із життям та творчістю Вільяма
Шекспіра, від народження у Стретфорді-на-Ейвоні до Театру «Глобус» у Лондоні. Учасники
зможуть дізнатися все про Шекспіра та його мовний спадок з цим курсом
Програма включає: п’ять п’єс Шекспіра будуть представлені за допомогою акторів та
експертів з усього світу. Вони пояснять і дослідять глобальні теми, до яких Шекспір
звертався у своїх творах:
Ромео і Джульєтта;
Гамлет;
Багато шуму з нічого;
Буря;
Макбет.
Відео вчитель вестиме учасників цим курсом і розгляне деякі слова та вирази, які Шекспір
увів до англійської мови. Учасники зможуть перевірити свої знання завдяки коротким
тестам і висловити свої думки та ідеї про теми, які піднімає Шекспір.
Матеріали розроблені для людей, для яких англійська мова не є рідною і хто вивчав
англійську до рівня Intermediate (приблизно В1 за СEFR)
Реєстрація: триває до останнього дня курсу.
Початок навчання: з понеділка 11 січня 2016 року.
Додаткова інформація та реєстрація: https://www.futurelearn.com/courses/explore-englishshakespeare .
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Семінар «Від натхнення до реалізації:
процес європеїзації в Україні»
Організатор: ГО «Квадрівіум» за підтримки Вишеградського фонду.
Серед запрошених спікерів: експерти та науковці з України та країн Центрально-Східної
Європи

(представники

Варшавського

університету,

Польща,

Ясського

університету

ім. А.Й. Кузи, Румунія, Словацької академії наук, Словаччина, університету ім. Коменського в
м. Братислава, Словаччина, Будапештського університету імені Лоранда Етвеша, Угорщина,
Інституту міжнародних відносин у м. Прага, Чехія).
Цільова аудиторія: експерти, науковці, громадські активісти, студенти, представники
органів влади та ЗМІ.
Дата проведення: 22-23 січня 2016 року.
Місце проведення: м. Чернівці.
Про семінар: у ході роботи семінару учасники з України та країн Центрально-Східної
Європи спільно шукатимуть шляхи оптимізації процесів європеїзації в Україні із
врахуванням досвіду країн ЦСЄ. Під час дискусії буде охоплено такі аспекти: проблеми
європеїзації та демократизації, децентралізація та мобільність, вплив європеїзації на права
меншин, європеїзація ідентичності.
Робоча мова заходу: англійська.
Контактні дані: inim.europeanisation@gmail.com або quadrivium.cv@gmail.com
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/from-inspiration-to-implementation/
http://www.quadrivium.org.ua/InIm
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Бізнес-англійська он-лайн
Організатор: громадський проект масових відкритих онлайн-курсів Prometheus.
Мета курсу: цей курс націлений на те, щоб допомогти вивчити ключову бізнес-лексику та
деякі елементи граматики, і спробувати використовувати ці знання на практиці у робочих
ситуаціях.
Програма курсу: 3 частини.
І частина - це лексична частина з двома темами, що присвячені граматиці.
ІІ частина присвячена розвитку практичних навичок володіння бізнес-англійською
та підготовці до поширених в бізнес-середовищі ситуацій.
З ІІІ частини ви дізнаєтеся декілька порад, як рухатися далі у вивченні бізнесанглійської та англійської мови в цілому.
Теми курсу є самостійними, тому учасники програми можуть обрати ті теми, які найбільше
цікавлять і вивчати саме їх!
Вимоги до слухачів: володіння англійською не нижче рівня Pre-intermediate (бажано Intermediate) і, звісно, бажання вчитися.
Тривалість курсу: 5 тижнів.
Початок навчання: 24 січня 2016 року.
Викладач:
Іванна Табачук має досвід викладання бізнес-англійської близько 10 років, проведення
тренінгів для здобуття конкретних навичок, наприклад, проходження співбесіди з
англомовним замовником, ведення ділової переписки чи проведення презентацій
англійською. Досвід у сфері HR, зараз працює в ІТ рекрутингу.
Вартість: безкоштовно.
Лекції, завдання та спілкування на форумі курсу є повністю безкоштовним. Викладач може
рекомендувати навчальну літературу, щоб учасники могли глибше вивчити ту чи іншу тему,
але доступних в рамках курсу матеріалів буде достатньо для успішного його завершення.
Все що знадобиться, – доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду
відеолекцій.
Сертифікат: після успішного завершення курсу учасники можуть за бажанням отримати
платний сертифікат за підписом викладача.
Час проведення: відеолекції, завдання та форум будуть доступні в будь-який час протягом
курсу.
Додаткова інформація та реєстрація:
http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ENG103/2016_T1/about.
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«Управління європейськими проектами в фінансовій
перспективі ЄС 2014-2020»
Організатор: Центральноєвропейська академія навчань та Сертифікації (CEASC), м. Бидгощ
(Польща) у співпраці з Академічним інкубатором підприємництва (AIP), м. Краків
(Польща), Вищою школою інформатики (WSInf), м. Лодзь (Польща) та компанією
Consulting Group 2027 (м. Лодзь, Польща).
Про програму: друга вища освіта «Управління європейськими проектами в фінансовій
перспективі ЄС 2014-2020».
Програма навчання орієнтована на осіб, що планують звертатися за дофінансуванням з
Європейських структурних фондів, які адмініструються безпосередньо з Брюсселю чи
українським Урядом – у першу чергу, представників бізнес середовища та сфери вищої
освіти, а також ринку консалтингу - як головних адресатів підтримки ЄС у фінансовій
перспективі 2014-2020. Участь у програмі можуть взяти також представники органів
самоврядування – як особи, що відповідальні за функціонування європейської підтримки на
центральному та регіональному рівнях.
Мета курсу: формування в учасників вмінь та навиків з підготовки, управління та звітності
проектів, що фінансуються з європейських структурних фондів.
Початок навчання наступної групи: березень 2016 року, завершення – листопад 2016 року.
Форма навчання: 1 з’їзд на територіїюПольщі (тижневий), 8 з’їздів у м. Києві (суботи та
неділі) згідно з планом навчання + дистанційний компонент (до 30% навчального плану).
Дипломна робота: написана та подана до обраного фінансового інструменту ЄС проектна
заявка.
Мова навчання: польська/англійська з повним перекладом українською мовою.
Викладачі: практики з Республіки Польща, з досвідом роботи в проектах, що фінансуються
ЄС 10-15 років.
Основні вимоги до слухачів:
Наявність першої вищої освіти (диплом бакалавра/спеціаліста);
Наявність закордонного паспорту на момент початку навчання;
Можливість участі у закордонних поїздках протягом навчання;
Володіння іноземними мовами (польська/англійська/німецька) – вітається.
Диплом: університет інформатики та мистецтв, м. Лодзь (Польща), спеціальність
«Менеджер європейських проектів в фінансовій перспективі ЄС 2014-2020 років».
Вартість: 5000 грн. + еквівалент 1300 євро.
5000 грн. - одноразова оплата, що включає в себе оформлення необхідних для початку
навчання документів та підготовки папки студента (нотаріальні переклади документів,
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нострифікація документів про освіту, студентський квиток, залікова книжка) та візову
підтримку (віза терміном 1 рік).
Еквівалент 1300 євро – вартість навчальної програми (разом з тижневим перебуванням в
Польщі: готель, транспорт, харчування).
Характеристика випускника:
Під

час

навчання

випускники

отримають

знання

стосовно

можливостей

дофінансування різного типу проектів: інвестиційних, навчальних, інформаційних
тощо.
Здобудуть навики написання та подачі проектних заявок на дофінансування, бізнеспланів, техніко-економічних обґрунтувань, бюджетів та гармонограм.
Навчаться реалізовувати та управляти проектами з фінансової та організаційної
точки зору.
Випускники зможуть працювати в командах, що реалізують проекти, в першу чергу
як керівники проектів, консультанти з написання та управління проектами.
Останній термін для реєстрації: до 05 лютого 2016 року.
Реєстрація: пройти попередню реєстрацію можна, заповнивши анкету учасника. Для
отримання анкети та детальної інформації прохання звертатися за телефонами
+380932109342,
+380953242955
або
писати
на
електронну
скриньку
school.mbaproject@gmail.com
Додаткова інформація: http://www.ceasc-bw.com/products/ogoloshujetsya-nabir-nastupnikhgrup/
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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

