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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про навчальні курси, стажування,
стипендії та конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Спільний ізраїльсько-український навчальний курс в НАДУ
Організатор:

Аріельський

університет

в

Самарії,

Ізраїль,

Національна

академія

державного управління при Президентові України за підтримки Посольства Держави
Ізраїль в Україні.
Тема курсу: Ізраїльська демократія – політична структура та державне управління.
Початок навчання: 25 вересня 2015 року.
Тривалість навчання: семестр.
Цільова аудиторія: слухачі та аспіранти Національної академії державного управління
при Президентові України.
Формат курсу: лекції в Дистанційному центрі Національної академії (26 академічних
годин – очний/заочний формат) та індивідуальна робота (10 годин).
Теми курсу:
Лекція 1: Ізраїльська модель ліберальної демократії в порівняльній перспективі.
Лекція 2: Історичні корені і джерела ізраїльського уряду і політики.
Лекція 3: Конституційні дебати в Ізраїлі.
Лекція 4: Гілки влади в Ізраїлі: огляд.
Лекція 5: Ізраїльський уряд – політичний рівень та державна служба.
Лекція 6: Парламентський і громадський нагляд за виконавчою владою в Ізраїлі.
Лекція 7: Гілки влади в Ізраїлі: правова система.
Лекція 8: Місцеві органи влади і центральний уряд в Ізраїлі.
Лекція 9: Партійна системи, державна еліта і зацікавлені групи Ізраїлю.
Лекція 10: Урядове прийняття рішень та державна політика в Ізраїлі.
Лекція 11: Державне регулювання економіки в Ізраїлі.
Лекція 12: Ізраїльська армія і державно-військові відносини.
Лекція 13: Політичні розколи в ізраїльському суспільстві та їх вплив на модель державної
культури і державного управління.
Мови навчання: англійська, російська, українська.
Вимоги до кандидатів: знання англійської мови на рівні В2.
Вимоги курсу: активна участь у заняттях (20% підсумкової оцінки), підготовка
дослідницької роботи за однією із тем курсу (80% підсумкової оцінки).
Останній термін подачі заявок: 14 вересня 2015 року.
Звертаємо Вашу увагу: кількість місць обмежена!
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По закінченні навчання учасники отримають сертифікати.
Реєстрація: для участі у навчальній програмі необхідно надіслати заявку, вказавши в
ній прізвище, ім'я, по-батькові, контактний номер телефону, інститут/кафедру, рік
навчання, та додавши короткий мотиваційний лист (на півсторінки), на адресу:
дирекція Вищої школи державного управління - hspa@ukr.net, з копією заявки на
управління забезпечення міжнародних зв'язків - napa.international@ukr.net.
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Стипендії для навчання в Університеті Уорвіка
Організатор: Університет Уорвіка (The University of Warwick), Велика Британія.
Цільова аудиторія: іноземні студенти незалежно від громадянства.
Інформація

про

стипендії:

у

2016/2017

навчальному

році

планується

надати

25 стипендій, кожна з яких виплачуватиметься протягом усієї програми.
Тривалість навчання: три з половиною роки.
Розмір стипендії на навчання: до £18,800.
Розмір стипендії на проживання: £14,254.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень підготовки: аспірантура (PhD).
Розмір гранту: покриття коштів на навчання і проживання.
Необхідні документи: різняться залежно від програми.
Останній термін подачі заявок: 13 січня 2016 року.
Термін вступу на обрану програму: до жовтня 2016 року.
Аплікаційна форма: http://www2.warwick.ac.uk/study/postgraduate/apply/howto/
Контакти: Graduate School Enquiries: graduateschool@warwick.ac.uk
Додаткова інформація:
http://www2.warwick.ac.uk/services/academicoffice/gsp/scholarship/typesoffunding/chance
llorsinternational/

Інформаційний вісник № 9 (64)

5

Освітня програма для держслужбовців
«Лідерство у державних фінансах»
Організатор:

Київська

Школа

Економіки,

Німецьке

товариство

міжнородного

співробітництва (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ).
Про проект: освітня програма для державних службовців і представників інших сфер, які
прагнуть стати позитивними агентами змін та підвищити експертизу в галузі управління
державними фінансами в Україні.
Програма стане унікальною освітньою платформою, що об’єднає урядовців і провідних
фахівців з міжнародних організацій, які займаються питаннями реформ у галузі
управління державних фінансів, представників громадянського суспільства, а також
професорів та викладачів з-за кордону.
Ключові блоки освітньої програми:
управління державними фінансами.
ефективне управління та політикотворення.
лідерство та розвиток особистості.
Цільова аудиторія: представники державного, приватного секторів, експерти та активісти
громадянського суспільства, які прагнуть здобути практичний досвід у галузі управління
державними фінансами та відчувають лідерський потенціал.
Вимоги до кандидатів:
мотивація;
лідерській потенціал;
досвід роботи мінімум 2 роки (в державному, приватному секторі або громадських
організаціях);
вища освіта;
знання англійської мови (бажано).
Початок навчання: 18 вересня 2015 року.
Тривалість: 6 місяців (вересень 2015 року – березень 2016 року).
Вартість: витрати на навчання для учасників, які успішно пройдуть відбір, покривають
організатори.
Формат навчання: 12 дводенних модулів (п’ятниця-субота) двічі на місяць.
Останній термін подачі заявки: 02 вересня 2015 року.
Додаткова інформація: http://www.lpf.kse.org.ua/ та lpf@kse.org.ua
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Стипендії CIMO на навчання і стажування у Фінляндії
Організатор: Фінський центр міжнародної мобільності (Centre for International Mobility,
CIMO).
Тривалість програми: від 3 до 12 місяців.
Країна навчання: Фінляндія.
Розмір стипендії: 1 500 євро на місяць.
Цільова аудиторія: до участі запрошуються молоді науковці, які проводять докторські
дослідження. Основна вимога для участі в програмі – кандидат має налагодити контакт з
ВНЗ, в якому планує працювати чи навчатися.
Термін подання документів: необмежений, проте заявки потрібно подавати щонайменше
за 5 місяці до початку навчання чи стажування.
Зі списком університетів-учасників можна ознайомитися за посиланням:
http://www.studyinfinland.fi/institutions/universities
Необхідні документи:
аплікаційна форма:
http://www.studyinfinland.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/cimo/embeds/stu
dyinfinlandwwwstructure/30551_CIMO_Fellowships_Application_Form_2014.doc;
мотиваційний лист;
резюме з переліком публікацій;
план дослідження (2-5 сторінок);
заявку на здобуття стипендії подає вищий навчальний заклад Фінляндії
(приймаюча установа) від імені кандидата.
Дві підписані копії заявки і документи потрібно надіслати на адресу CIMO, P.O. Box 343,
00531 Helsinki з позначкою «СIMO Fellowships».
Контактні дані організатора:
http://www.studyinfinland.fi/destination_finland/cimo_at_your_service/contact/ask_a_ques
tion
Додаткова інформація:
http://platfor.ma/mozhlivosti/postosvita/stipendiyi-cimo-na-navchannya-i-stazhuvannya-ufinlyandiyi-ongoing/
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
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Тренінг «Grow Сonscious and Feel Your Body»
Організатор: NGO «Взаємопоміч».
Про проект: тренінг-семінар для створення партнерських стосунків «Grow conscious and
feel your body», який збере 27 учасників з 9 різних країн. Це простір, для того щоб
дізнатися більше про себе в сукупності: тіло, розум, дух і емоції. Це перший крок, який
молодіжний працівник, тренер, вчитель повинен зробити: якщо ви самі себе не знаєте, Ви
ніколи не будете мати можливість зрозуміти іншого і працювати з ним / нею.
Дата проведення: з 29 жовтня по 02 листопада 2015 року.
Місце проведення: комуна Ошо Гаутама в провінції Варезе, Італія.
Вимоги до кандидатів:
кандидати від 18 років, які працюють із молоддю;
з гарним знанням англійської мови;
з бажанням просувати результати проекту в Україні.
Проект фінансується за рахунок програми Erasmus +, яка покриває:
100% витрат на харчування, проживання;
100% проїзду до місця проведення і назад (якщо витрати не перевищують ліміт
275 євро).
Плата за участь: 50 євро для приймаючої сторони (буде відрахована з коштів, які
повертаються).
Благодійний внесок за участь: 20 євро (після затвердження учасника організаторами).
Останній термін подачі заявки: до 15 вересня 2015 року.
Аплікаційна форма: http://bit.ly/pbagrow
Всі кандидати отримають підтвердження про надходження заявки. Після відбору
результати будуть відправлені кожному учаснику.
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/grow-conscious/
https://vk.com/vzayemopomich?w=wall-51499027_167
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Стажування у Світовій організації торгівлі
Організатор: Секретаріат Світової організації торгівлі (World Trade Organisation).
Цільова аудиторія: студенти, які мають базову вищу освіту, бажають отримати
практичний досвід і поглибити свої знання про міжнародну торговельну систему.
Про програму: стажери працюють в секретаріаті СОТ у Женеві і виконують завдання, що
допомагають краще розуміти роботу організації і торговельної політики в цілому.
Вони отримують щоденну оплату розміром 60 швейцарських франків (приблизно 55 євро),
включаючи вихідні та свята.
Тривалість стажування: до 24 тижнів, залежно від проекту.
Дата проведення: стажування може розпочатися в будь-який час протягом року.
Місце проведення: м. Женева, Швейцарія.
Вимоги до кандидатів:
бути громадянином країни-члена СОТ;
мати диплом бакалавра (економіка, право, політологія, міжнародні відносини) і
закінчити принаймні перший рік навчання на магістратурі;
вік 21-30 років.
Мова стажування: англійська.
Подання он-лайн заявки:
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en
Контакті дані організаторів: enquiries@wto.org
Додаткова інформація:
http://platfor.ma/mozhlivosti/postosvita/531740047/
https://erecruitment.wto.org/public/hrd-cl-vac-view.asp?jobinfo_uid_c=3475&vaclng=en
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Навчання в Люблінському католицькому університеті
імені Яна Павла II в Сталевій Волі, Польща
Організатор: філія (відділ) права і наук про суспільство Люблінського католицького
університету імені Яна Павла II в Сталевій Волі (Польща).
Рівень підготовки: магістр.
Факультети: педагогіки (зокрема спеціалізація з посередництва в судових перемовинах),
соціології (зокрема освоєння соціологічних підходів до пізнання форм та рівнів масової
свідомості, соціології громадської безпеки та підсилення соціальних рухів), інженерії
середовища, інженерії матеріалів, соціальної роботи (зокрема соціальна підтримка
населення, а також соціальний супровід та допомога людям з психічними вадами,
надання допомоги в переговорних процесах.), економіки (спеціалізація магістратури:
економіка державного сектору, фінанси і розрахунки підприємств, управління фінансами
фірм), права.
Умови зарахування на навчання: кваліфікаційна розмова (співбесіда) - перевірка
володіння польською мовою та мотивація вибору. Терміни кваліфікаційних розмов
(співбесід) можна перевірити на сайті www.kul.pl/study (див. розділ «Абітурієнтам з
України»).
Оскільки процедура прийняття документів займає певний час, до Рекруатаційного Бюро
КУЛу в Сталевій Волі слід звертатись заздалегідь. Варто також взяти до уваги можливості
навчання в Сталевій Волі на безкоштовних курсах польської мови у вересні.
Перелік документів, необхідних після прийняття на навчання: www.kul.pl/study (див.
розділ «Абітурієнтам з України»).
Вартість навчання на стаціонарі, що ведеться польською мовою: 1000 EUR/семестр.
З картою поляка є можливість навчатися на тих самих умовах, що і польські студенти,
мати безкоштовне навчання з соціальним і стипендіальним забезпеченням. За відсутності
карти поляка, можна скористатися правом на спеціальну стипендію, яка частково
покриває кошти на навчання.
Двомісна кімната в гуртожитку (щомісяця) в Стальовій Волі - 280 злотих (100 м до
лекційних аудиторій, 50 м до залізничного вокзалу, 200 м до автовокзалу, 1000м до
надсучасної бібліотеки). В гуртожитках розташовані дві просторі кухні на кожному поверсі,
кімната для прання і сушіння білизни, телевізійна зала, інтернет, підведений до кожної
кімнати, спеціальні кімнати відпочинку, а також обладнані для осіб з особливими
потребами.
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Документи для прийому на магістерську програму:
анкету студента-іноземця;
ксерокопію документів про освіту;
офіційно завірену ксерокопію закордонного паспорта.
Залежно від напряму навчання, підставою прийняття на навчання, згідно з правилами
прийому громадян Польщі, є результат конкурсу атестатів зрілості або конкурсу
дипломів.
Останній термін подачі документів: до 30 вересня 2015 року.
Контактна особа: kulukr@ukr.net
Додаткова інформація: http://unistudy.org.ua/study-in-kul/
http://www.kul.pl/,17062.html
http://www.kul.pl/cms/files/1355/KUL_ukraina_2015_new.pdf
https://www.facebook.com/KULstalowawola
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Стажування у Центрі європейських студій
імені Вілфреда Мартенса
Організатор: Центр європейських студій імені Вілфреда Мартенса.
Тривалість стажування: від 3 до 6 місяців.
Місце проведення: м. Брюссель, Бельгія.
Цільова аудиторія: випускники і молоді дослідники.
Про проект: програма допоможе стажерам дізнатися про діяльність Європейського
Союзу і познайомитися з роботою європейських інституції у Брюсселі. Стажери зможуть
взяти участь у реалізації коротко- і довгострокових проектах Центру – організовувати
конференції, готувати звіти, редагувати публікації, оновлювати сайт, блог і бази даних
тощо.
Фінансування: стипендія від організаторів.
Вимоги до кандидатів:
диплом про вищу освіту;
академічний досвід у сфері європейської політики або суміжних сферах;
вільне володіння англійською мовою;
додаткова освітня кваліфікація, досвід у сфері політичних досліджень та знання
інших мов будуть перевагою.
Подання заявки: детальне CV і мотиваційний лист потрібно надіслати на електронну
адресу jobs@thinkingeurope.eu на ім'я директора Томі Хатанена (Tomi Huhtanen), вказавши
в темі листа «Internship».
Терміни подачі: заявки приймаються цілий рік.
Додаткова інформація: http://martenscentre.eu/join-team
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Конкурсний відбір до Академії жіночого лідерства
Організатор: Український жіночий фонд за сприяння Національного демократичного
інституту міжнародних відносин та фінансової підтримки уряду Канади.
Про проект: проектом передбачено участь у двох триденних тренінгах у місті Києві,
неоплачуване стажування учасниць протягом одного місяця за місцем проживання в
осередках політичних партій, громадських організаціях та/або в державних органах
влади і консультаційну підтримку організаторів Академії та досвідчених жінок-лідерок.
Вартість: безкоштовно, організатори відшкодовують видатки на дорогу, проживання та
харчування.
Навчання відбуватиметься в два етапи:
перший етап відбудеться 25-27 вересня 2015 року,
другий етап – орієнтовно в листопаді-грудні 2015 року.
Між цими етапами учасниці проходитимуть стажування за місцем проживання.
Вимоги до кандидатів:
вік від 25 до 45 років, громадянки України;
базова вища освіта (освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр);
досвід роботи в громадських організаціях, органах державної влади, політичних
партіях;
лідерський потенціал та бажання реалізувати його в громадському та політичному
житті;
згода брати участь в усіх запланованих в рамках Академії подіях (тренінгах,
стажуванні, консультаціях тощо).
Необхідні документи:
анкета, заповнена он-лайн;
резюме або CV;
рекомендаційний лист від осередку партії, громадської організації, установи
державних органів влади, посадової особи тощо.
Останній термін подачі заявки: 30 серпня 2015 року.
Резюме та рекомендаційний лист організатори просять надсилати електронною поштою
на адресу: oksana@uwf.kiev.ua
Додаткова інформація: https://biggggidea.com/opportunities/3221/
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Наукова конференція Falling Walls Lab
Організатор: Фонд Кличко, Майкрософт Україна.
Про конференцію: всесвітньо відома конференція Falling Walls - наукова конференція, яка
щороку збирає вчених зі всього світу. В межах конференції учасники показуватимуть
3-хвилинні презентації своїх дослідницьких проектів, бізнес-планів, підприємницьких чи
суспільних ініціатив, а також матимуть можливість обмінятись ідеями з провідними
дослідниками та професіоналами на міждисциплінарному рівні та долучитись до
захоплюючих обговорень з визначними науковцями та професіоналами.
Дата проведення: 17 вересня 2015 року.
Місце проведення: м. Київ, Інститут міжнародних відносин Київського національного
університету імені Тараса Шевченка.
Цільова аудиторія: молоді, талановиті люди та інноваційні мислителі до 35 років з
найрізноманітніших дисциплін. Для подачі заявки запрошуються магістри, кандидати та
доктори наук, професори, молоді професіонали, науковці та підприємці.
Можливості для учасників:
за 3 хвилини презентувати свій дослідницький проект, бізнес-план,
підприємницьку чи суспільну ініціативу, які стосуються світу сьогодні.
обмінятися ідеями з провідними дослідниками та професіоналами на
міждисциплінарному рівні.
переконати журі, до якого входять представники науки та бізнесу.
долучитися до обговорень з визначними науковцями та професіоналами.
Робоча мова презентації: англійська.
Переможці отримають грант та можливість презентувати свої ідеї у Берліні:
подорож до Берліна 08 (09) листопада 2015 року.
участь у фіналі конкурсу 08 листопада в Берліні як один з міжнародних та
міждисциплінарних учасників (витрати на дорогу та житло покриваються
організаторами).
виступ на Конференції Falling Walls 09 листопада 2015 року у Берліні разом з
науковцями світу.
Останній термін подачі заявки: 03 вересня 2015 року.
Контактна адреса: fallingwalls@klitschkofund.org
Додаткова інформація: http://www.falling-walls.com/lab
https://biggggidea.com/opportunities/3091/
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Стипендії Чівнінґ для громадян України у 2016-2017
навчальному році
Організатор: Уряд Великої Британії.
Про програму: глобальна стипендіальна програма, заснована в 1983 році, Чівнінґ
пропонує не тільки фінансову підтримку для здобуття освіти, але й можливість стати
частиною впливової та шанованої глобальної мережі, що об’єднує понад 42 тис.
стипендіатів з усього світу.
Мета: надати можливість отримати освіту у вищих навчальних закладах Британії –
переважно на річних магістерських програмах – фахівцям, які мають потенціал стати
майбутніми лідерами, управлінцями та тими, хто формують суспільну думку.
Пріоритетні напрямки у 2016-2017 роках:
адміністративна, конституційна, економічна, судова або виборча реформи;
енергоефективність або екологічний менеджмент;
інтеграція з ЄС;
поліпшення ділового клімату;
захист свободи ЗМІ та прав меншин;
подолання загроз для регіональної та глобальної безпеки.
Стипендія Чівнінґ покриває такі витрати: плата за навчання, щомісячна стипендія,
подорож в обидві сторони узгодженим маршрутом, «підйомні» по прибутті та оплата за
наднормативний багаж, додаткові витрати на підготовку дисертації чи дипломної роботи,
на навчальні матеріали та оформлення візи, а також на відвідування подій, яка
організовуються програмою Чівнінґ у Великій Британії.
Програма Чівнінґ не покриває вартість тестів з англійської мови.
Вимоги до учасників:
бути громадянином України та мати намір повернутися в Україну після навчання;
мати вищу освіту;
володіти англійською мовою (за IELTS, це, як мінімум, 6,5 балів сумарно, за
TOEFL – 79);
мати щонайменше два роки робочого або еквівалентного досвіду перед поданням
заявки;
мати можливість відкрити вірний тип візи та отримати безумовну пропозицію на
навчання від британського ВНЗ;
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два рекомендаційні листи англійською мовою;
без вікових обмежень.
Останній термін подачі заявок: 03 листопада 2015 року.
Аплікаційна форма он-лайн:
https://chevening.tal.net/vx/appcentre-1/candidate/post/356/en-GB?instant=apply
Додаткова інформація: http://www.chevening.org/ukraine
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Регіональний тренінг-семінар для молодих лідерів
Організатор: Конгрес місцевих та регіональних влад Ради Європи.
Про проект: семінар є можливістю для зустрічей та спілкування з міжнародними та
українськими політиками, експертами, депутатами місцевих рад, членами Делегації
України до Конгресу місцевих та регіональних влад.
Мета семінару: обмін думками та досвідом у розвитку місцевої демократії в Україні та
ознайомлення з подібною практикою в країнах Європи; підвищення обізнаності молодих
лідерів України з питань Європейської Хартії про місцеве самоврядування; ознайомлення
із загальними принципами місцевої та регіональної демократії, а також із механізмами
залучення громадськості до плануванні ініціатив і прийняття рішень; посилення розуміння
учасників щодо питань етики та протидії корупції на місцевому рівні.
Місце проведення: м. Київ.
Дата проведення: 15-17 вересня 2015 року.
Вартість: безкоштовно.
Цільова аудиторія: активні громадяни віком до 35 років з Київської, Рівненської та
Хмельницької областей, які представляють такі групи:
лідери громадських організацій або професійних асоціацій;
нещодавно обрані на посаду депутата місцевої ради, а також міського, сільського,
селищного голови або ті, хто брали участь у місцевих виборах;
представники місцевих осередків політичних партій України;
неформальні лідери: блогери, журналісти, представники громадянського
суспільства;
представники активних громадських груп.
Організатори надаватимуть перевагу учасникам, які до цього часу не брали участь у
подібних програмах навчання та/або стажування в Україні чи за кордоном. Знання
англійської мови для участі у семінарі є бажаним, проте не обов’язковим.
Подання заявки: для участі у семінарі необхідно заповнити аплікаційну форму
(https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=
0900001680467b67) та надіслати її на електронну адресу viktoriia.tereshchenko@coe.int.
Остаточний відбір учасників, а також короткі інтерв’ю (у скайпі або по телефону)
відбудуться до 11 вересня.
Останній термін подачі заявки: 06 вересня 2015 року.
Додаткова інформація: http://goo.gl/NWknxe
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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

