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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, конкурси,
стажування та навчальні програми, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Конкурс «Стажування студентів вищих навчальних закладів
на базі аналітичних центрів»
Організатор: Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Фондом розвитку
аналітичних центрів (TTF) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні (SIDA).
Мета конкурсу: залучення випускників вищих навчальних закладів до роботи аналітичних
центрів; популяризацію роботи аналітичних центрів та практики аналітичних досліджень
серед випускників вищих навчальних закладів; залучення нового покоління аналітиків до
роботи аналітичних центрів; популяризацію практики стажувань студентів на базі
неурядових організацій.
Цільова аудиторія: студенти вищих навчальних закладів України.
Конкурс проводиться в межах «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України»
(далі – Ініціатива) – http://www.irf.ua/programs/democracy/support-think/
Мета Ініціативи: покращення якості та практик прийняття рішень органами влади через
підвищення ролі та рівня довіри до аналітичних центрів.
Головні завдання:
підвищення ролі, публічності та рівня довіри до аналітичних центрів в процесі
прийняття державних рішень;
підтримка створення інституційно стабільних аналітичних центрів, здатних
продукувати якісні дослідження та рекомендації, які в свою чергу, користуються
попитом серед ключових стейкхолдерів.
За результатами конкурсу буде відібрано до 20 студентів, які проходитимуть стажування
на базі аналітичних центрів грантоотримувачів «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів
України»

(список

аналітичних

центрів

та

тематичні

напрямки

їхньої

роботи –

http://www.irf.ua/content/files/host_organizations_2015.doc ).
Компоненти навчальної програми:
тренінгова програма з організаційного розвитку, менеджменту аналітичних центрів
та аналізу політики;
короткотерміновий навчальний візит до європейських аналітичних центрів.
Очікується,

що

за

працевлаштовані на

результатами
базі

стажування

аналітичних

центрів

найкращі
–

партнерів

«Відродження».
Тривалість стажування: жовтень 2015 року – червень 2016 року.
Години роботи: не менше 12 годин на тиждень.

стажери

можуть

Міжнародного

бути
фонду
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Інтернам буде оплачуватися стипендія у розмірі 4 400 грн. (включно із податками).
Вимоги до учасників конкурсу:
мати освітньо-кваліфікаційний рівень не нижче бакалавр;
бути чинним студентом магістерської програми або аспірантом;
мати зацікавленість у аналітичних дослідженнях та бажання подальшого
працевлаштування на базі аналітичного центру;
бути не старше 30 років;
мати рівень знання англійської мови не нижче рівня upper-intermediate;
бажано мати аналітичні публікації у науково-студентських виданнях (наявність
публікацій буде розглядатися, як перевага під час конкурсного відбору);
бажано мати досвід волонтерської діяльності або роботи у громадських
організаціях або благодійних фондах (наявність такого досвіду буде розглядатися,
як додаткова перевага під час конкурсного відбору).
Обов’язки стажера:
виконувати обов’язки асистента аналітика а саме обробку та пошук первинної
інформації для аналітичних досліджень, підготовку проектів аналітичних
матеріалів тощо);
брати участь у підготовці та у заходах організації, на базі якої стажер буде
проходити стажування;
організувати не менше одного публічного обговорення за тематичним напрямком
стажування. Очікується, що обговорення має відбутися на базі ВНЗ, де навчається
студент (формат та тематика обговорення будуть узгоджені додатково);
за результатами самостійної роботи, здійсненої за час стажування, підготувати
аналітичний документ.
Конкурсний відбір буде проходити у два етапи та здійснюватися Відбірковою конкурсною
комісією до складу якої увійдуть представники партнерських аналітичних центрів
(http://www.irf.ua/content/files/host_organizations_2015.doc)

та

адміністрації

МФ

«Відродження».
Етапи конкурсного відбору:
1-й етап: аналіз документів, поданих на конкурс. Лише успішні кандидати будуть
запрошені до 2-го етапу.
2-й етап: співбесіда із учасниками конкурсу, що успішно пройшли 1-й етап.
Оголошення результатів конкурсу: не пізніше 19 жовтня.
Документи, які потрібно подати на конкурс:
резюме (має включати інформацію про освіту апліканта, сферу наукової
діяльності, досвіду роботи, громадської і/або волонтерської діяльності);
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мотиваційний лист (має включати інформацію про причини участь у програмі,
чому стажер планує стажуватися на базі обраного ним аналітичного центру,
подальші плани у сфері наукової діяльності, тощо);
заповнену анкету учасника програми;
бажано рекомендації від двох викладачів (наявність рекомендацій буде
розглядатися, як додаткова перевага).
Останній термін подачі документів: 23.59 09 жовтня 2015 року.
Заявки надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть. Для участь у конкурсі
варто надсилати лише електронну версію анкети та додатків.
Адреса для заявок: golota@irf.kiev.ua.
Зверніть увагу: організатори конкурсу не будуть відшкодовувати транспортні витрати та
витрати на проживання регіональним учасникам.
Контактні особи:
Софія Голота, координатор Ініціативи, golota@irf.ua
Олена Луцишина, асистент Ініціативи, E-mail: lutsishina@irf.ua
Зверніть увагу:
Консультації щодо оформлення анкети учасника програми не надаються усно. У
разі виникнення додаткових запитань, потрібно звертатися за електронною
адресою golota@irf.ua;
Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються;
Остаточне рішення щодо заявки перегляду не підлягає;
Причини відмови в підтримці заявки не повідомляються.
Додаткова інформація:
http://www.irf.ua/grants/contests/konkurs_ttdi_students_internship/
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Програма стажування працівників законодавчої влади
Professional Fellows Program (PFP)
Організатор: Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США.
Для Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови та України 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

будуть

розширені

завдяки

короткостроковому

стажуванню

в

місцевих

законодавчих органах США, а також в установах державного рівня і в некомерційних
організаціях, які мають відношення до тематики програми.
Орієнтовні терміни програми: травень – червень 2016 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, Білорусі, 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 більше 500 (paper test), IELTS 6 або
навчання на англомовній університетській програмі). За відсутності сертифікату,
півфіналісти будуть запрошені пройти безкоштовний

TOEFL тест в офісі

організації;
Мати відповідний досвід роботи у державному та/або некомерційному секторі
протягом принаймні двох років та бути працевлаштованим на момент подачі
заявки (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 сертифікати/дипломи/матеріали,
які можуть підтвердити ці ваші якості).
Останній термін подачі заявки: до 12 листопада 2015 року.
Аплікаційна форма онлайн: https://ais.americancouncils.org/pfp
Контактна особа: Оксана Семенишин, координатор LFP/PFP (lfp.ukraine@gmail.com)
Детальна інформація:
http://professionalfellows.americancouncils.org,
http://www.americancouncils.org.ua/en/news/353/
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Fulbright Scholar Program
Організатор: Програма імені Фулбрайта.
Про програму: Проведення досліджень в університетах, наукових та дослідницьких
інституціях США на період від трьох до дев'яти місяців.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, суспільні, точні, технічні та природничі дисципліни.
Цільова аудиторія: кандидати та доктори наук; діячі культури, фахівці з бібліотекарської
справи, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи не
менше п'яти років та аспіранти або здобувачі напередодні захисту, які отримають
науковий ступінь до початку гранту.
Кандидати, 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.
Вимоги до кандидатів:
мати українське громадянство та проживати в Україні на час проведення конкурсу;
вільно володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного
спілкування в англомовному науковому середовищі;
повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів.
Умови гранту:
Тривалість гранту – 3-9 місяців. Програма дає унікальну можливість провести
дослідження та досягнути поставлені наукові цілі, побачити чим дихає світ, 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.
Учасники Програми отримують:
щомісячну стипендію;
додаткові кошти для придбання професійної літератури;
медичне страхування;
квиток в обидва боки.
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Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект
документів, до якого входять:
анкета з прикріпленим описом проекту наукових досліджень та бібліографією до
нього – http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/36/application.html;
резюме;
три рекомендаційні листи;
лист-запрошення (якщо є).
Опис проекту наукових досліджень та резюме подають англійською та українською
мовами.
Найважливіші критерії при відборі кандидатів:
попередні наукові досягнення;
переконливий та добре розроблений науковий план стажування з чітким
обґрунтуванням необхідності та важливості його реалізації для українських
інституцій;
потенціал до співпраці з американськими та українськими колегами над
проектами, які матимуть суттєвий вплив на освіту в Україні;
готовність до ініціювання та запровадження нових курсів з гуманітарних та
суспільних дисциплін, розповсюдження передових методів навчання та
викладання.
Етапи конкурсного відбору:
перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників
вимогам конкурсу (жовтень 2015 року);
рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб,
які вийшли до півфіналу (листопад 2015 року);
співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів
американсько-українською комісією (середина грудня 2015 року);
затвердження рекомендованих кандидатів (квітень - травень 2016 року).
Остаточне рішення щодо надання гранту приймає Наглядова рада науковців імені
Фулбрайта (США). Рада з міжнародних обмінів науковців затверджує університети або
науково-дослідні інституції у відповідності до академічних або наукових інтересів та
професійних цілей кандидатів.
Останній термін подачі документів: до 15 жовтня щороку.
Координатор програми: Наталія Залуцька nzalutska@iie.org; scholar.ukraine@iie.org
Асистент програми: office.ukraine@iie.org
Додаткова інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html
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Стажування «Сучасний університет – проектний підхід
до організації роботи згідно до положень європейських
кваліфікаційних рамок»
Організатор: Фундація Central European Academy Studies and Certification (CEASC),
Польща, у співпраці з Університетом інформатики (WSIiU), м. Лодзь, Польща, та
Центром європейських фондів (BFE), м. Лодзь, Польща.
Про проект: Європейські кваліфікаційні рамки – рамка кваліфікацій європейського
простору вищої освіти та Європейська рамка кваліфікацій для навчання протягом життя
(Lifelong Learning Programme).
Тривалість стажування: 7 днів (7-13 листопада 2015 року).
Місце проведення: м. Лодзь, Польща.
Цільова група проекту: викладацький склад вищих навчальних закладів України,
методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ (30 осіб).
Програма стажування передбачає 108 годин (72 години лекційних та практичних занять
та 36 годин самостійної роботи).
Тематика стажувань:
трирівнева система вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього
простору. Їх порівняльний аналіз з українськими відповідниками. Рівні та засади
визнання українських освітніх документів в європейському освітньому просторі.
проектний підхід в організації навчального процесу в європейських університетах.
Формування навчальних планів з застосуванням проектного підходу.
практична реалізація в рамках організації

навчального процесу принципу

мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів
ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності.
робота над власними обмінними, навчальними та дослідницькими проектами,
фінансованими з джерел ЄС: приклади, досвід, вимоги до учасників подібних
проектів.
Окрім навчання учасники стажування зможуть отримати пропозицію співпраці від
польських ВНЗ та в рамках стажування підписати двосторонні угоди про співпрацю між
університетами.
Робочі мови: польська (з перекладом), українська та російська. Частина тем буде
доступна для обговорення англійською та німецькою мовами.
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Вартість: 1700,00 грн. та 380,00 євро (включає в себе: проїзд, проживання (двомісні
номери), дворазове харчування (сніданки та обіди), навчання, роздатковий матеріал,
сертифікат, культурна програма, інтеграційна та підсумкова вечірки, візова підтримка (без
врахування візового збору).
Для участі в проекті необхідно надіслати заповнену анкету та CV (українською мовою)
на адресу: cons.ceasc@gmail.com з приміткою «lodz_ERK_2015».
Останній термін подачі анкет: до 1 жовтня 2015 року включно.
Реєстрація для участі в стажуванні:
https://docs.google.com/forms/d/1iFGvgV8kEx5lppgYr2KiV_tpJyD1NXtS5rbY9WPMk2w/vie
wform
Контактна особа: Лілія Гайдученко, +380630321952, +380500756225
Додаткова інформація:
http://www.ceasc-bw.com/products/stazhuvannya-lodz-7-13-listopada/
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Відкритий університет «Особливості цьогорічних виборів»
Організатор: ВМГО «Фундація регіональних ініціатив».
Місце

проведення:

м.

Київ,

Національний

педагогічний

університет

імені

М.П. Драгоманова, вул. Пирогова, 9.
Дата та час проведення: 30 вересня 2015 року, 18:30.
Вартість: безкоштовно.
Лектор: Андрій Круглашов, активіст, політичний консультант, спеціаліст виборчих
кампаній в Aristotle International Inc, керівник проекту «ЧЕСНО».
Тематика заходу:
Вибори 2015: кого, куди, на скільки часу обирають;
Громадяни і вибори 2015. Їх роль і вплив на виборчий процес;
Передвиборна агітація: які обіцянки варті уваги?
Нове законодавство щодо місцевих виборів. Його переваги та недоліки;
Процес підбиття підсумків та оскарження результатів.
Електронна адреса для контактів: tauriel491@gmail.com
Анкета учасника: http://goo.gl/forms/OjGh3cQ1Zb
Додаткова інформація: https://biggggidea.com/opportunities/3487/
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Безкоштовний майстер-клас «Як здати IELTS і TOEFL?»
Організатор: МВА Strategy.
Місце проведення: м. Київ, вул. Б. Хмельницького 32, офіс 3.
Дата та час проведення: 7 жовтня 2015 року, 19:00.
Вартість: безкоштовно.
Цільова аудиторія: особи, які планують вступати до іноземного університету, топової
бізнес-школи, або працювати в іноземній компанії.
Приходьте на безкоштовний майстер-клас і ми розповімо все, що необхідно знати, щоб
отримати максимальний бал на цих двох тестах!
Програма майстер-класу:
В чому різниця між TOEFL та IELTS;
Як здати IELTS на 8,5 балів, а TOEFL на 110;
Як побудувати стратегію здачі усної частини TOEFL та IELTS з урахуванням
нюансів кожного тесту і кожного типу завдання;
Яка логіка оцінювання відповідей на тесті.
Електронна адреса для контактів: dh@mbastrategy.ua
Додаткова інформація та попередня реєстрація: http://goo.gl/UGiCJP
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DAAD: Короткі та річні наукові стипендії
Організатор: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
Мета: стипендії DAAD пропонують можливість іноземним аспірантам та молодим вченим
провести дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині.
Цільова аудиторія: висококваліфіковані аспіранти та молоді науковці, які завершать
навчання найпізніше до початку стипендії з дипломом магістра або спеціаліста, у
виключних випадках – з дипломом бакалавра, а також ті, хто вже захистив дисертацію.
Тривалість фінансування: від 1 до 6 або ж від 7 місяців до 10 місяців.
Розмір гранту: €750-1 000 в місяць, а також виплати на медичне страхування, страхування
від нещасних випадків та страхування цивільної відповідальності, допомогу на проїзд
(якщо ці витрати не беруть на себе організації на батьківщині заявника або інша сторона).
Додаткові виплати (за певних умов):
щомісячна допомога на оренду житла;
щомісячні доплати на супроводжуючих членів сім’ї;
виплати для мовної підготовки до перебування у Німеччині.
Основні критерії відбору:
переконливий та добре спланований науковий проект;
академічні досягнення.
Подання заяв відбувається в режимі он-лайн через портал DAAD. Для цього потрібно
обрати у стипендійній базі даних оголошення про цю програму (www.funding-guide.de).
Звідти перейти через вкладку «Подати заяву» на портал. Також необхідно надіслати
поштою один екземпляр роздрукованої зведеної заяви, яка створюється після завершення
реєстрації заяви на порталі DAAD.
Документи для завантаження на портал DAAD (німецькою або англійською мовами,
українські документи подаються з перекладом):
формуляр-заява он-лайн;
повна автобіографія у табелярній формі (CV);
за наявності – список публікацій (максимум 10 сторінок);
докладний та точний опис наукового проекту;
календарний план передбачених досліджень;
підтвердження про наукове керівництво від німецького науковця;
всі дипломи ВНЗ з додатками; документи подаються у вигляді української копії та
перекладу;
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атестат з додатком (не вимагається від кандидатів наук) - копія та переклад;
інші документи, важливі для заяви (наприклад, довідки з місць роботи,
підтвердження про проходження практики тощо) - копія та переклад;
підтвердження знань іноземної мови (німецької або англійської). Німецька мова:
onDaF, TestDaF, Гете-Сертифікат С1 або С2, DSH, вимагається також і від
германістів. Англійська мова: onSET, TOEFL або IELTS. При наявності інших
мовних сертифікатів слід спочатку з’ясувати в Інформаційному центрі DAAD у
Києві, чи підходять вони для подання заяви.
Документи, які надсилаються поштою:
зведена заява, яка створюється на порталі в форматі PDF і яку можна роздрукувати
після завершення процедури реєстрації он-лайн; один екземпляр потрібно
надіслати до місця прийому заяв;
свіжа рекомендація від викладача ВНЗ, яка містить інформацію про кваліфікацію
заявника; до заяви необхідно докласти один екземпляр рекомендації у закритому
конверті

(мова

-

німецька

або

англійська).

Формуляр

для

рекомендації

завантажується з порталу DAAD після реєстрації.
медична довідка; вона необхідна лише тоді, якщо заявнику нададуть стипендію;
цей документ потрібно надавати лише тоді, якщо про це попросить відділення
DAAD у м. Бонн.
Останній термін подачі заявки: 15 листопада 2015 року.
Місце прийому заяв: Інформаційний центр у Києві, пр. Перемоги 37 (НТУУ «КПІ»),
корпус 6, 03056, м. Київ.
Електронна адреса для контактів: info@daad.org.ua
Додаткова інформація: http://www.daad.org.ua/ukr/stip_forschung_lang.html
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Конференція «Young Ukraine: defending, investing, acting» /
«Молода Україна: захищай, інвестуй, дій»
Організатор: AEGEE-Kyiv.
Офіційний партнер: Київський національний університет ім. Т. Шевченка.
Про проект: Конференція #YoungUA – це міжнародний захід для учасників з різних країн
Європи. Загалом 300 студентів, громадських активістів, молодих політиків з України та
зарубіжжя візьмуть участь у заходах конференції.
Місце

проведення:

м.

Київ,

вул.

Володимирська,

60,

Червоний

корпус

КНУ

ім. Т. Шевченка.
Дата та час проведення: 13 жовтня 2015 року, з 9:00 до 19:00 (реєстрація з 08:30).
Тематика заходу: дискусії в межах конференції будуть присвячені останнім політичним
та геополітичним подіям в регіоні Східного партнерства з особливим акцентом на
Україні, збереженню європейських цінностей в Україні та країнах Східного Партнерства,
перспективам інвестування в Україну та ролі молоді в політичній трансформації України.
Особлива увага буде приділена здійснюваній політиці Європейського Союзу в сусідніх
країнах, а також буде розглянута можливість більш тісного співробітництва між Україною
та ЄС.
Конференція

включатиме

в

себе

3

панельні

дискусії,

за

участі

представників

дипломатичних місій в Україні, уряду України, депутатів Верховної Ради України,
дослідників незалежних аналітичних центрів та інших громадських діячів.
Серед спікерів конференції:
представник МЗС України Дмитро Кулеба;
президент спілки «Студент за кордоном» Дмитро Булаєв;
співзасновник освітньої ініціативи GoIT Андрій Пивоваров;
Олександр Санченко з UVote та багато інших.
Вартість: безкоштовно.
Електронна адреса для контактів: conference@rebuildingdemocracy.org
Додаткова інформація та реєстрація учасників:
http://agora.rebuildingdemocracy.org/conference/apply/
https://www.facebook.com/YoungUkraineConference
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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,
к. 207-208
м. Київ, 04050
Інформаційний вісник підготувала:
Людмила Пономаренко

