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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, мовні курси та
конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Fulbright Research and Development Program
Організатор: Програма академічних обмінів iменi Фулбрайта в Україні.
Програма передбачає: проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести
до дев'яти місяців.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни
Американські студії
Антропологія
Археологія
Архітектура / містопланування
Астрономія
Бібліотекарство
Біологія
Гендерні студії
Генетика
Географія
Геологія
Громадське управління
Державна політика
Екологія/охорона довкілля
Економіка (теоретичні напрямки)
Журналістика / засоби масової
комунікації
Інженерні науки
Інформаційні науки
Історія
Історія, критика або менеджмент у
галузі культури та театру
Комп'ютерні науки
Лінгвістика/ прикладна
лінгвістика

Література
Математика
Матеріалознавство
Мистецтво (живопис, скульптура,
музика, кіно, театр, фотографія,
хореографія) / мистецтвознавство
Міжнародні відносини
Музеєзнавство
Освіта/управління в галузі освіти
Охорона здоров'я
Охорона історичної спадщини
Педагогіка
Політичні науки
Правознавство
Психологія
Релігійні студії
Сільське господарство
Соціальна робота
Соціологія
Українознавчі студії
Фізика
Філософія
Фольклор
Хімія

Вимоги до кандидатів: у конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним
професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового
ступеня; кандидати наук (не пізніше 5-ти років після захисту); адміністратори вищих
навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; фахівці з
бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою;
працівники громадських організацій (НДО).
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Вимоги до кандидатів:
мати українське громадянство та проживати в Україні;
викладати (на умовах повної або неповної ставки) у ВНЗ та мати щонайменше 2
роки досвіду викладання, навчання в аспірантурі чи адміністративної роботи у
системі вищої освіти або 2 роки професійного досвіду у відповідній у галузі;
володіти

англійською

мовою

на

рівні

достатньому

для

професійного

спілкування в англомовному академічному середовищі (TOEFL iBT не менше 80
балів);
повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів;
подаватись на програму не раніше ніж через 2 роки після перемоги в іншому
конкурсі за Програмою імені Фулбрайта.
Умови гранту:
Тривалість гранту
проводять

6-9 місяців. Упродовж академічного року учасники Програми

індивідуальні

дослідження;

знайомляться

з

актуальними

надбаннями

американських університетів у плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та
їх викладанні; беруть участь у наукових конференціях та семінарах. Програма не
передбачає здобуття наукового ступеня, але надає можливість стипендіатам відвідувати
семінари та лекції в якості вільних слухачів.
До участі у конкурсі приймаються лише індивідуальні проекти

дослідницькі та такі, що

спрямовані на розробку та запровадження нових навчальних курсів, оновлення навчальних
матеріалів, вивчення та оволодіння передовими методами навчання та викладання.
Учасники Програми отримують:
щомісячну стипендію;
додаткові кошти для придбання професійної літератури;
медичне страхування;
квиток в обидва боки.
Останній термін подання документів: 1 листопада щороку.
Офіс Програми імені Фулбрайта: вул. Еспланадна, 20, кiмн. 904, Київ 01001
Координатор програми
Асистент програми

Інна Бариш ibarysh@iie.org; ffdp.ukraine@iie.org

office.ukraine@iie.org

Додаткова інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
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Європейська культура та політика
Організатор: он-лайн платформа FutureLearn та університет Гронінген, Нідерланди.
Мета курсу: пояснення феномену Європи як культурної та політичної одиниці.
Тематика курсу: визначення європейської ідентичності; дослідження факторів, покликаних
сприяти інтеграційним процесам у Європі після Другої світової війни; аналіз та пояснення
співвідношення між культурою та політикою у створенні сучасної Європи та в управлінні
нею; пояснення витоків сучасного європейського суспільства та його впливу на
європейське майбутнє; пояснення та ідентифікація сучасних кризових явищ в європейській
інтеграції та розробка новітніх засобів розв’язання цих кризових явищ.
Курс було розроблено Єврокультурною програмою (http://euroculturemaster.eu/), яка
проводить дослідження та запускає магістерську програму для багатопрофільного
університету по європейській культурі і політиці.
Цільова аудиторія: студенти та випускники, особи, що працюють в галузі політики та в
неурядових організаціях.
Мова курсу: англійська.
Формат курсу: он-лайн.
Початок курсу: 26 вересня 2016 року.
Тривалість курсу: 5 годин на тиждень протягом 6 тижнів.
Вартість: безкоштовно.
Сертифікат: сертифікат про проходження курсу можливо отримати за додаткову плату.
Додаткова інформація та реєстрація на курс:
https://www.futurelearn.com/courses/european-culture
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Тренінг «Стань антикорупціонером»
Організатор: ГО «Антикорупційний штаб».
Дата та місце проведення: 1-2 жовтня у м. Тернопіль та 8-9 жовтня у м. Одеса.
Цільова аудиторія: активісти, журналісти та молодь.
Після дводенного тренінгу учасники зможуть:
розкрити структуру власності корумпованої фірми;
з’ясувати яким бізнесом та майном володіє міський голова;
дізнатися чи фігурували переможці міських підрядів в кримінальних справах;
зупинити тендерні розпили і мільйонні переплати у вашому місті;
оскаржити такі рішення за відповідними процедурами;
визначити, хто наживається на ремонтах житлових будинків і соціальних об’єктів;
долучити до цього процесу десятки і сотні мешканців міста щоб створити
спільноту активних громадян;
створити і запустити антикорупційну кампанію для своєї громади;
долучитися до створення Антикорупційного штабу у своєму місті.
Навчання базується на реальних українських прикладах від провідних українських експертів
з антикорупційної діяльності. Відбір здійснюється на конкурсній основі.
Анкета:
https://docs.google.com/a/gurt.org.ua/forms/d/1aY7PQrya2cHhcC0PUY95XnNqbAiiBShmvh2
WlX6GzQs/viewform?edit_requested=true
Останній термін подачі заявок:
Тернопіль - 25 вересня 2016 року.
Одеса - 2 жовтня 2016 року.
Контактні дані організатора: ГО «Антикорупційний штаб» info@kievshtab.org
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/trainings/34090/bull/
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Стипендія від Кларендонського фонду для навчання
в Оксфорді
Організатор: Оксфордський університет, Велика Британія.
Стипендія фонду Кларендон - це найбільша стипендія Оксфордського університету.
Щорічно стипендія нараховується 140 магістрам університету і, як правило, виплачується
протягом всього курсу магістерської програми.
Цільова аудиторія: студенти зі всього світу з високим показником академічної успішності.
Стипендія покриває: плата за навчання, а також витрати на проживання студента в
Оксфорді.
Напрям підготовки: магістерські та DPhil програми.
Студенти можуть подавати заявки на будь-яку магістерську програму університету, оскільки
всі спеціальності беруть участь у стипендіальній програмі
Останній термін подання заявок: 6/20 січня 2017 року.
Подання заявок: Якщо абітурієнт подає документи на денну або заочну магістерську або
DPhil програму в Оксфорді до січня, його кандидатура автоматично буде розглядатися на
отримання Кларендонської стипендії. Не потрібно окремо подавати будь-які додаткові
документи для Кларендонської стипендії – окремої аплікаційної форми на стипендію
немає.
Додаткова інформація: http://www.ox.ac.uk/clarendon/
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Англійська мова для роботи
Організатор: он-лайн платформа FutureLearn та British Council.
Мета: мовна підготовка для пошуку роботи або успішного виконання професійних
обов’язків.
Тематика курсу: пошук роботи та подання заявок, підготовка до інтерв’ю та проходження
інтерв’ю, початок роботи на новому місці, робота з новими співробітниками.
Цільова аудиторія: особи, які володіють англійською мовою принаймні на рівні preintermediate (A2).
Формат курсу: он-лайн.
Початок курсу: 31 жовтня 2016 року.
Тривалість курсу: 2 години на тиждень протягом 4 тижнів.
Вартість: безкоштовно.
Сертифікат: сертифікат про проходження курсу можливо отримати за додаткову плату.
Додаткова інформація та реєстрація на курс:
https://www.futurelearn.com/courses/workplace-english
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Дослідницька програма в Гарварді
Організатор: Гарвардський університет, США,
Про програму: Academy Scholars Program – це програма для підтримки молодих науковців
незалежно від їхньої національності на старті їхньої академічної кар’єри.
Тривалість програми: 2 роки.
Спеціальності: соціальні науки, право, історія.
Рівень: проведення досліджень.
Цільова аудиторія: аспіранти, які завершують навчання або нещодавно отримали наукове
звання (не більше 3 років), докторанти.
Розмір гранту: $67 000 на рік – після захисту докторської дисертації; $31 000 – до захисту
докторської дисертації.
Необхідні документи:
Супровідний лист;
CV / резюме;
Дослідницька пропозиція (максимум 2500 слів);
Оцінки за складення кандидатських іспитів;
Три рекомендаційні листи.
Останній термін подання заявок: 1 жовтня 2016 року.
Контактна електронна пошта організаторів: applicationinquiries@wcfia.harvard.edu
Додаткова інформація: http://academy.wcfia.harvard.edu/programs/academy_scholar
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Італійська мова для початківців
Організатор: Портал FutureLearn та Відкритий університет.
Повна програма складається з 6 он-лайн курсів.
Рівень: початковий

A1.

Вартість: безкоштовно.
Тривалість одного курсу: 4 тижні.
Інтенсивність: 4 години на тиждень.
Пройшовши всі шість курсів учасники почнуть розмовляти, розуміти, читати та писати
італійською мовою.
Учасники зможуть навчитися:
вітатися, представляти себе та інших;
розповідати про місце проживання та походження;
розповідати про свій вид діяльності;
розповідати про інші мови, якими володіють;
уточнювати та перепитувати про незрозумілі моменти;
обмінюватися контактною інформацією;
розповідати про свою родину;
описувати людей та їх одяг;
розповідати про свою щоденну діяльність, роботу та відпочинок;
розповідати про уподобання та інтереси;
купувати квитки, уточнювати інформацію про час та місце відправки транспорту;
розповідати про подорожі;
складати скарги та формулювати прохання;
бронювати відпочинок та замовляти їжу.
Теми курсів:
зустріч, знайомство;
родина та друзі;
щоденне життя;
речі, які подобаються або не подобаються;
подорожі;
повсякденні справи.
Сертифікат: є можливість придбати за окрему плату.
Додаткова інформація: https://www.futurelearn.com/programs/italian-for-beginners
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Науково-практична інтернет-конференція
«Сучасні управлінські процеси в національній економіці»
Організатор: Міністерство освіти і науки України, Харківський національний університет
ім. В.Н. Каразіна.
Дата проведення: 21 жовтня 2016 року.
Місце проведення: м. Харків.
Секції:
Секція 1. Управління національним господарством в сучасних умовах.
Секція 2. Розвиток публічного управління в національній економіці.
Секції 3. Актуальні проблеми менеджменту організацій та шляхи їх розв'язання.
Секції 4. Управління вартістю підприємств на сучасному етапі реформування національної
економіки.
Усі матеріали надсилаються лише в електронному вигляді на: ekomanagement@karazin.ua
(обов’язково повинно бути надіслане підтвердження про прийняття тез доповідей).
Останній термін подання заявок та тез: 20 жовтня 2016 року.
Вартість: 200 грн. (участь у конференції та публікація матеріалів).
На одну публікацію незалежно від кількості авторів надсилається один авторський
примірник збірнику тез. Додаткові збірники необхідно замовляти при оформленні заявки.
Електронна пошта оргкомітету: ekomanagement@karazin.ua.
Додаткова інформація:
http://econom.kharkov.ua/upim/p3fXkHSB.pdf
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ІV Міжнародна науково-практична конференція
«Формування ефективних механізмів державного
управління та менеджменту в умовах сучасної економіки:
теорія і практика»
Організатор: Інститут управління Класичного приватного університету.
Дата проведення: 18 листопада 2016 року.
Місце проведення: м. Київ.
Тематичні напрями роботи конференції:
1. Проблеми та перспективи публічного управління в Україні.
2. Реалізація концепції децентралізації в Україні на сучасному етапі розвитку.
3. Сучасний менеджмент в емерджентній економіці.
4. Управлінські аспекти сучасного підприємництва та технології ефективного управління
бізнесом.
5. Інформаційні системи і технології в управлінні.
Збірник матеріалів конференції планується видати до початку конференції.
Останній термін подання заявок: 12 жовтня 2016 року.
Організаційний внесок: за участь у роботі конференції, редагування та видання збірника тез
250 грн. – з наданням збірника тез доповідей;
90 грн. – без надання збірника тез доповідей;
доктори наук, у разі подання тез доповідей одноосібно, організаційний внесок не
сплачують.
Контактні дані організаторів:
Електронна пошта: konf_iu_cpu_2016@i.ua
Тел.: (061) 220-93-66, 220-07-88,
+38-097-730-14-39 – Омельчак Катерина Олександрівна
+38-096-849-31-88 – Луценко Олена Михайлівна
+38-063-576-79-49 – Віхорт Юлія Володимирівна
Додаткова інформація:
http://usw.com.ua/events/event/show?id=2031682%3AEvent%3A120299&amp;commentId=20
31682%3AComment%3A120106&amp;xg_source=activity
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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

