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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку грантів, стипендій та навчальних
програм.
Бажаємо успіхів і натхнення!

Інформаційний вісник № 2 (99)

4 березня 2019 року

2

Fulbright Graduate Student Program
Організатор: Програма академічних обмiнiв імені Фулбрайта в Україні.
Призначення: навчання в американських університетах від одного до двох років на
здобуття ступеня магістра.
Післядипломна освіта в США (graduate studies) є поєднанням навчання з індивідуальною
дослідницькою працею. Система цього рівня освіти передбачає широкий спектр
можливостей: здобуття магістерського ступеня (master's program); навчання за суміжною
спеціальністю; підготовка до кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate
program).
Цільова аудиторія: у конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів, випускники
ВНЗ.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.
•

Американські студії

•

Література

•

Антропологія

•

Математика

•

Археологія

•

Матеріалознавство

•

Архітектура / містопланування

•

Мистецтво (живопис, скульптура,

•

Астрономія

музика,

•

Бібліотекарство

хореографія)/ мистецтвознавство)

•

Біологія

•

Міжнародні відносини

•

Ґендерні студії

•

Музеєзнавство

•

Генетика

•

Освіта/управління в галузі освіти

•

Географія

•

Охорона здоров'я

•

Геологія

•

Охорона історичної спадщини

•

Громадське управління

•

Педагогіка

•

Державна політика

•

Політичні науки

•

Екологія/охорона довкілля

•

Правознавство

•

Економіка (теоретичні напрямки)

•

Психологія

•

Журналістика/

•

Релігійні студії

комунікації

•

Соціальна робота

•

Інженерні науки

•

Соціологія

•

Інформаційні науки

•

Українознавчі студії

•

Історія

•

Фізика

•

Історія, критика або менеджмент у

•

Філософія

галузі культури та театру

•

Фольклор

•

Комп'ютерні науки

•

Хімія

•

Лінгвістика/ прикладна лінгвістика

засоби

масової

кіно,

театр,

фотографія,
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Вимоги до кандидатів:
•

мати українське громадянство та проживати в Україні;

•

володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в
англомовному академічному середовищі;

•

мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні 2020 р.);

•

повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів.

Умови гранту:
•

оплата навчання в університеті;

•

щомісячна стипендія;

•

медичне страхування;

•

квиток в обидва боки.

Документи на конкурс та вимоги до їх оформлення:
Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені Фулбрайта комплект
документів, до якого входять:
•

анкета - http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html;

•

обов'язкові додаткові форми;

•

три рекомендаційні листи;

•

копії всіх документів про вищу освіту, які свідчать про отриману кваліфікацію,
ступінь чи звання (дипломи з додатками, сертифікати тощо)/ або копія залікової
книжки для студентів 3-6-х курсів, які ще не отримали диплом на момент конкурсу

•

портфоліо (для кандидатів з творчих напрямків).

Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й передбачає наступні етапи:
•

перевірку документів щодо повноти їх заповнення та відповідності заявників
вимогам конкурсу (травень 2019 року);

•

рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб,
які вийшли до півфіналу (червень-липень 2019 року);

•

співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів
американсько-українською комісією (середина вересня 2019 року);

•

затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для фіналістів
програми (січень-квітень 2020 року);

•

початок навчання/гранту – серпень-вересень 2020 року.
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Фіналісти Програми складатимуть комп'ютерний тест TOEFL iBT (Internet-based Test of
English as a Foreign Language) та GRE General Test (Graduate Record Examination) у жовтні
2019 року. Фіналісти програми з юридичних спеціальностей складатимуть лише TOEFL.
Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує учасникам конкурсу витрати на проїзд та
перебування у Києві під час співбесіди; оплачує комп'ютерне тестування для фіналістів
програми; надає візову підтримку стипендіатам.
Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців імені Фулбрайта (США).
Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає визначити американські університети у
відповідності до академічних інтересів кандидатів. Програма бере до уваги побажання
учасників стосовно вибору місця навчання, але залишає за собою право остаточного
визначення конкретного університету у США.
Останній термін подачі документів: до 16 травня щороку.
Координатор

програми:

Інна

Бариш ibarysh@iie.org; student.ukraine@iie.org

Асистент програми: office.ukraine@iie.org
Додаткова інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
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Програма «Молодь змінить Україну»
Організатор: Фонд родини Богдана Гаврилишина.
Призначення: Програма для молодих патріотичних українців, активних у громадському
житті країни, які готові бути рушійною силою ефективних змін в Україні з урахуванням
європейського досвіду.
Цільова аудиторія:
•

Молодь віком 20-35 років;

•

Представники місцевих органів влади та самоврядування, громадські активісти,
представники соціально-відповідального бізнесу та медіа;

•

Мають ідеї проектів місцевого розвитку;

•

Володіють іноземними мовами (оскільки учасники в разі успішного проходження
перших етапів програми матимуть змогу участі у навчальній поїздці до європейської
країни, знання англійської мови є важливим критерієм відбору).

Етапи програми:
І. Локальні школи МЗУ.
Навчання складатиметься з трьох модулів. Відкриття програми відбудеться 6 квітня у Києві,
місцеві модулі відбудуться 19-20 квітня, 3-4 та 17-18 травня. Школи місцевого розвитку
відбудуться у наступних містах: Біла Церква, Дніпро, Івано-Франківськ, Житомир, Луцьк,
Одеса, Слов’янськ, Умань, Харків та Чернівці.
Учасники програми отримають знання по темах соціальних інновацій в сфері державного
управління та проектного менеджменту. Інтенсивне модульне навчання з поєднанням
теорії, практичних кейсів та індивідуальної роботи над проектами допоможе учасникам
підготувати і одразу ж реалізовувати власні ідеї місцевого розвитку. Спікерами школи є
запрошені експерти національного рівня, регіональні експерти/лідери думок, ментори
асоціації «Молодь змінить Україну».
ІІ. Втілення проектів місцевого розвитку (червень – липень 2019 року).
Цей етап передбачає реалізацію проектів місцевого розвитку, які були розроблені
учасниками з застосуванням знань, отриманих на навчальних модулях. Менеджери
програми відслідковують впровадження проектів та визначають найуспішніші з них, які
відповідають вимогам Фонду, та отримають підтримку у вигляді малих грантів.
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Пропоновані напрямки проектів:
•

розвиток самоврядування та органів самоорганізації;

•

формування нової ідентичності та ребрендингу міста/ громади;

•

розбудова інфраструктури соціальних інновацій;

•

сприяння зростанню довіри та соціальної згуртованості;

•

активізація соціального підприємництва;

•

розвиток сектору креативних індустрій.

Найкращі з проектів будуть підтримані фінансово через надання мікро грантів на їх
реалізацію.
ІІІ. Навчальна поїздка до європейської країни для найуспішніших учасників програми
(тривалість – 1 тиждень, осінь 2019).
Найбільш активні учасники, які відповідатимуть усім вимогам програми, у вересні-жовтні
2019 року зможуть відвідати одну з шести країн Європи: Австрія, Німеччина, Норвегія,
Швейцарія, Швеція та Польща. Сформовані у групи з 5-6 осіб впродовж тижня вивчатимуть
європейський досвід, а по приїзді ділитимуться з громадськістю результатами свого
дослідження.
Обов’язковою умовою є поширення отриманих знань через ЗМІ, друк аналітичних статей,
інтерв’ю на радіо та телебаченні про висновки після поїздки.
Результати усіх трьох етапів будуть представлені на щорічній конференції для учасників 7
грудня 2019 року.
Результати програми:
Участь молодих регіональних лідерів у програмі «Молодь змінить Україну» дозволить їм
отримати нові знання та систематизувати їх для практичного застосування в межах своїх
компетенцій на місцях, отримати фінансову підтримку на старті проекту та прямий доступ
до міжнародного європейського досвіду.
Програма допоможе налагодити зв’язки з активістами з інших регіонів України, розширити
горизонти та вибудувати широку мережу ділових контактів.
Аплікаційна форма програми: https://goo.gl/LdapUQ
Останній термін подання заявок: 14 березня 2019 року включно.
Додаткова інформація: https://bhfamily.org/proekty/molod-zminyt-ukrayinu/#more-219
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Програма «Всесвітні студії»
Організатор: Фонд Віктора Пінчука.
Призначення: Всесвітні студії (WorldWideStudies) — освітня програма Фонду Віктора
Пінчука, спрямована на формування нового покоління української професійної еліти.
Програма пропонує підтримку громадянам України віком до 35 років в отриманні
магістерського ступеню у найкращих університетах світу в таких галузях:
•

аграрні науки;

•

екологія та охорона навколишнього середовища;

•

публічне право;

•

державне управління;

•

альтернативна енергетика;

•

інженерія та технології.

Вимоги до кандидатів:
•

бути громадянами України віком не більше 35 років на момент вступу до
університету;

•

мати ступінь бакалавра, або вище, за фахом, що вимагається обраним закордонним
університетом та магістерською програмою даного університету;

•

бути зарахованими (з документальним підтвердженням) до складу студентів
магістерської програми закордонного університету та готовими почати навчання
наступної осені;

•

мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні;

•

мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом;

•

мати можливість отримати решту суми, необхідної для навчання, з інших джерел.

Обов'язковою вимогою Фонду Віктора Пінчука до усіх отримувачів грантів є зобов'язання
по завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну для роботи за основним
місцем роботи за фахом протягом щонайменше 5 років.
Приймаючи остаточне рішення щодо надання гранту, журі програми буде враховувати
наступні критерії:
•

Обґрунтування особистих та професійних цілей, чіткість аргументації та планів
стосовно втілення здобутих знань та навичок в Україні;

•

Авторитетність/престижність

обраної

магістерської

програми

та

самого

університету;
•

Академічні та кар'єрні досягнення на момент подання заявки, особистий внесок
кандидата у розвиток України у відповідній галузі (публікації, дослідження, запуск
інноваційних проектів, особисті патенти на винаходи і таке інше);

Інформаційний вісник № 2 (99)

4 березня 2019 року

•

Наявність коштів з інших джерел для фінансування решти витрат на навчання;
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Підтримка кандидата існуючим чи потенційним роботодавцем в Україні.
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Алгоритм участі у програмі:
1. Самостійно оберіть магістерську програму;
2. Складіть тести, необхідні для вступу;
3. Підготуйте документи та подайте їх для вступу в університет;
4. Подайте заявку на грант від Фонду;
5. Пройдіть попередній відбір та співбесіду з членами журі Фонду;
6. Укладіть угоду з Фондом про надання гранту;
7. Пройдіть навчання в університеті
8. Поверніться в Україну по закінченню навчання для роботи за фахом
Розмір гранту: встановлюється окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби та
досягнення студента. Більшість грантів покриватимуть до 60% необхідної суми, але
не більше 50 тис. доларів США (або відповідного еквіваленту у валюті оплати за
навчання) за весь термін навчання (1-2 роки). Решта видатків мають покриватися студентами
із власних, сімейних або інших джерел (стипендій, умови яких не суперечать умовам
Гранту, від інших організацій та університетів, до яких вступив студент).
Останній термін прийому документів: до 15 травня 2019 року.
Додаткова інформація: https://worldwidestudies.org/about
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Transparency School on Integrity у Вільнюсі для майбутніх лідерів
Організатор: Transparency International Lithuania.
Про школу: Transparency School – це провідний літній курс з боротьби з корупцією у світі.
З 2010 року вона вже об’єднала понад 1000 майбутніх лідерів з близько 120 країн світу.
Призначення: Школа надає своїм учасникам найактуальнішу інформацію у сфері боротьби
з корупцією та підзвітністю й пропонує реальні можливості для реалізації своїх ідей на
практиці.
Після процесу відбору, студенти проводять 7 інтенсивних днів навчання від провідних
фахівців з боротьби з корупцією та звітності. Transparency School прагне створити
середовище рівноправного навчання та формування цілісності, яке пов’язує теорію з
практикою і допомагає молодим лідерам набути необхідні навички. Семиденний формат
пропонує потужну суміш інтенсивного академічного розкладу та неформальної атмосфери.
Лекції, семінари, тренінги та екскурсії надають учасникам школи унікальне поєднання
міжнародного та локального досвіду, а також заохочують студентів знайти новий підхід до
теми та пропонувати нові рішення.
Дата проведення: 8 – 14 липня 2019 року.
Місце проведення: м. Вільнюс, Литва.
Цільова аудиторія: Transparency School призначена для студентів старших курсів,
випускників та молодих фахівців у віці до 35 років, які прагнуть навчитися протистояти
корупції і як досягти більшої прозорості у своїй країні.
У школі зазвичай приймають участь представники з приватного та державного секторів,
неурядових організацій та наукових кіл з усього світу.
Формат школи: Transparency School організована у співпраці з юридичною школою
«Mykolas Romeris Law School». По закінченні курсу студенти отримують 6 кредитів ECTS
(Європейська система переказу кредитів), що лише підкреслює той факт, що учасники
приходять до Школи саме для навчання і повинні пройти додаткову підготовку до початку
школи. Матеріали для підготовчих

курсів публікуються заздалегідь, і студентам

пропонується зв’язатися з організаторами школи для отримання додаткових рекомендацій.
Подання заявок: https://transparencyschool.org/
Останній термін подання заявок: 20 травня 2019 року.
Додаткова інформація: http://unistudy.org.ua/transparency-school/
https://transparencyschool.org/about-school/
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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
м. Київ, 04050
Інформаційний вісник підготувала:
Людмила Пономаренко

