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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стажування, конференції та
навчальні програми, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Відкрито новий набір на осінню програму професійних
стажувань Professional Fellows Program 2016
Організатор: Американські Ради з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS, Бюро з питань освіти
та культури Державного департаменту США.
Про програму: Professional Fellows Program (PFP) – це програма професійних стажувань,
спонсором якої є Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США. Для
Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Туреччини та України PFP має законодавчий
фокус.
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 буде
розширений завдяки короткостроковому стажуванню в місцевих законодавчих органах
США, а також в установах державного рівня і в некомерційних організаціях, які мають
відношення до тематики програми.
Дата проведення: осінню програму 2016 року попередньо заплановано на жовтень листопад 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, Туреччині та Україні;
Встановлення спільної мови для розробки практичних рішень спільних проблем.
Вимоги до кандидатів:
Бути громадянином Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Туреччини 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 over 500 (paper test), IELTS band 6 або
навчання на англомовній університетській програмі). За відсутності сертифікату,
півфіналісти будуть запрошені пройти безкоштовний TOEFL тест у нашій організації;
Мати відповідний досвід роботи у державному та/або некомерційному секторі
(законодавча влада, виконавча влада, неурядові організації, які займаються
релевантною до тематики програми діяльністю, тощо);
Продемонструвати навички лідерства та спілкування (аби підтвердити високий
рівень своїх навичок, ви можете описати свою діяльність в цих напрямках в есе в
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кінці
аплікаційної
форми,
і
надати/завантажити
сертифікати/дипломи/матеріали, які можуть підтвердити ці ваші якості).

3
будь

Особи, що не мають права подати заявку на участь в програмі PFP в наступних випадках:
Американські громадяни та резиденти Сполучених Штатів;
Особи, що в даний час беруть участь в наукових, навчальних, дослідницьких
програм, або які в даний час працюють в США;
Особи, які вже брали участь у LEAP/LFP/PFP;
Особи, які не мають паспорта своєї країни;
Особи, які в даний час проживають або працюють за межами країни свого
громадянства;
Особи, які брали участь в одній з програм обміну, що фінансується урядом США, і які
не виконали свою вимогу щодо дворічного проживання в країні свого громадянства,
на момент подачі заявки;
Особи, які подали заяву на постійне проживання в США протягом останніх трьох
років;
Особи, арештовані, звинувачені або засуджені за скоєння злочину.
Приклади минулорічних місць стажувань
Під час програм минулих років, учасники були розміщені в таких місцях:
Державні законодавчі офіси;
Офіси виконавчої влади (наприклад, офіс губернатора штату Іллінойс);
Інші місця, такі як НУО, що займаються лобіюванням, аналітичні центри, і
організації з виборчих реформ.
Останній термін подачі заявок: 15 квітня 2016 року.
Аплікаційні форми, подані після зазначеного терміну, не розглядатимуться.
Аплікаційна форма он-лайн: https://ais.americancouncils.org/pfp.
Контактна особа: Оксана Семенишин, координатор PFP (lfp.ukraine@gmail.com)
Додаткова інформація:
http://www.americancouncils.org.ua/uk/news/361
professionalfellows.americancouncils.org
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Навчання в США: магістерські стипендії Фулбрайта
Організатор: Офіс Програми імені Фулбрайта в Україні.
Про програму: навчання в американських університетах від одного до двох років на
здобуття ступеня магістра.
Цільова аудиторія: студенти старших курсів, випускники ВНЗ.
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; річне/півторарічне навчання без отримання диплому з метою поглиблення
знань з певної наукової дисципліни (non-degree study program); підготовка до
кваліфікаційних іспитів і вступу до аспірантури (doctorate program).
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.
*Український Офіс ім.Фулбрайта не розглядатиме подання на такі напрямки, як
бухгалтерський облік, аудит, логістика, менеджмент, маркетинг, бізнес, управління
бізнесом, клінічна медицина.
**Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму у США з тієї спеціальності, з
якої вже отримали диплом в Україні або іншій країні, або з суміжної до зазначеної в дипломі
спеціальності.
*** Конкурсанти можуть подаватись на магістерську програму зі спеціальності, відмінної
від зазначеної в дипломі, якщо вони мають фаховий досвід роботи за цією спеціальністю
(не менше 1-2-х років) або володіють базовими знаннями та навичками з цієї спеціальності,
одержаними завдяки проходженню стажувань, тренінгів, сертифікатних та інших освітніх
програм.
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

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
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Інженерні науки
Інформаційні науки
Історія
Історія, критика або менеджмент у
галузі культури та театру
Комп'ютерні науки
Лінгвістика/ прикладна лінгвістика
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Соціальна робота
Соціологія
Українознавчі студії
Фізика
Філософія
Фольклор
Хімія

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 2017
року);
повернутись в Україну на 2 роки після завершення терміну гранту відповідно до
вимог візи J-1, яку отримують учасники програм обмінів.
* Не можуть брати участь у конкурсі працівники (та їх найближчі родичі: чоловіки/дружини,
діти, сестри, брати, батьки та інш.) Посольства Сполучених Штатів Америки в Україні та
урядових агенцій США, що входять до дипломатичної місії США в Україні; Програми імені
Фулбрайта в Україні та інших організацій, програм навчання та обмінів, що фінансовані
Державним Департаментом США. Ця заборона втрачає чинність через рік після завершення
строку служби або роботи за контрактом у зазначених установах та організаціях.
** Не можуть брати участь у конкурсі громадяни України, які постійно проживають на
території США впродовж 5 років; ті, хто мають дозвіл на постійне проживання в США;
студенти, які навчаються в американських університетах на час проведення конкурсу.
*** Ті, хто раніше отримували візу категорії J-1 та J-2, можуть подаватись на Програму не
раніше 2-х років після повернення в Україну. Ця вимога не стосується певних учасників
програм обмінів категорії J-1, на яких не поширюється вимога про дворічне перебування в
країні свого проживання, наприклад, програми Summer Work and Travel (див. коментар до
візи).
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
(http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html), до якого входять:
анкета - http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html;
обов'язкові додаткові форми;
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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 2016 року);
рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення
осіб, які вийшли до півфіналу (червень-липень 2016 року);
співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів
американсько-українською комісією (середина вересня 2016 року);
затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для
фіналістів програми (січень-квітень 2017 року);
початок навчання/гранту – серпень-вересень 2017 року.
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
2016 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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Корисні семінари: навчання і мандри за кордоном
Організатор: освітнє агентство «А-пріорі».
Про проект: семінари щодо програм навчання за кордоном, на яких будуть розкриті
питання освіти у вищих навчальних закладах, середніх школах, на мовних програмах і
канікулярних курсах за кордоном.
Місце проведення: м. Київ, вул. Юрківська, 12/59 (район метро Тараса Шевченка), Освітнє
агентство «А-пріорі».
Дати та теми проведення семінарів:
«Вчитися за кордоном: як, де, навіщо?», 2 березня, з 18:30 до 19:30.
«Вища освіта в Європі та Америці», 12 березня, з 12:00 до 13:00.
«Навчання в середніх школах за кордоном», 19 березня, з 12:00 до 13:00.
«Канікули для дітей: як провести літо з користю», 30 березня, з 18:00 до 19:00.
Цільова аудиторія: школярі та їхні батьки, студенти і випускники ВНЗ.
На семінарах учасники дізнаються:
про різні системи освіти за кордоном;
про освітні особливості та навчальні програми в різних країнах;
про популярні і перспективні спеціальності;
про критерії та вимоги до вступу;
про те, як провести вільний час за кордоном і які місця подивитися;
про можливості і перспективи закордонної освіти.
Учасники семінару зможуть систематизувати знання за програмами навчання за кордоном і
отримати відповіді на запитання.
Після семінарів кожен учасник матиме можливість отримати індивідуальну консультацію.
Для участі в семінарі необхідна попередня реєстрація.
Реєстрація за посиланням: http://a-priori.kiev.ua/poleznye-seminary/
У графі повідомлення вкажіть тему презентації, що вас цікавить.
Вартість: вхід вільний.
Додаткова інформація:
За додатковою інформацією та з питань реєстрації звертайтеся за телефонами: (044) 221
78 99, (097) 493 93 05, (093) 073 10 14 або на E-mail info@a-priori.kiev.ua.
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Представництво ЄС оголошує набір
на 15-у сесію Школи європейських студій (EU Study Days)
Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським
освітнім центром реформ.
Про проект EU Study Days: EU Study Days (Школа європейських студій в Україні) дає
можливість українським студентам та випускникам ВНЗ дізнатися більше про Європейський
Союз та стосунки між ЄС та Україною від ключових експертів у цій сфері.
Дата проведення: 23–27 березня 2016 року.
Місце проведення: м. Харків.
Школа дасть можливість:
дізнатися більше про Європейський Союз від найкращих європейських та
українських фахівців;
глибоко вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським Союзом в
усіх ключових сферах (політика, безпека, війна на Донбасі, Мінський процес,
анексія АР Крим, санкції, економіка, енергетика, право, цінності, візові питання,
перспективи імплементації Угоди про асоціацію тощо);
отримати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу та його
держав-членів, а також з провідними експертами й науковцями;
створити мережу активних освічених молодих людей, що підтримують європейську
інтеграцію України.
Цільова аудиторія: студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ (які закінчили
університет не більше, ніж три роки тому) із Харківської, Дніпропетровської, Донецької,
Луганської та Запорізької областей (цільові регіони 15-ї сесії).
Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули (здобувають) освіту за
спеціальностями: міжнародні відносини, європейські студії, право, політологія, економіка,
фінанси, бізнес, соціологія, журналістика, історія, культурологія, філософія, філологія.
Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно заповнити онлайн-анкету:
https://docs.google.com/forms/d/11V4B01D2Ot2QhusSBlRAKtuhsnwQB7tdbLgJbmhgU4/viewform
Останній термін подання заявок: 6 березня 2016 року, 23:00.
Для участі у сесії буде відібрано 40 осіб з цільових областей.
Відбір учасників відбуватиметься на основі поданої заявки та за такими критеріями:
а) освітній рівень студента чи випускника,
б) представлення якнайбільшої кількості регіонів,
в) володіння англійською мовою.
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Вартість: участь у Школі є безкоштовною для відібраних студентів. Організатори
оплачують проїзд, проживання та харчування учасників з інших міст.
Робочі мови: українська та англійська. Знання англійської мови (вміння говорити та читати
англійською, а також розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі у Школі.
Більше інформації про Школу, її минулі сесії можна знайти:
на сайті Школи (www.eustudydays.com);
на її сторінках в соціальних мережах
Facebook (https://www.facebook.com/EUStudyDays?ref=bookmarks) та
Vkontakte (http://vk.com/eustudydays).
Контактна особа: Ірина Мовчан, Український освітній центр реформ, imovchan@cure.org.ua
Координаційна група проекту:
Електронна пошта: eustudydays@gmail.com, тел.: 097 321 47 30

9
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ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція
«Управління фінансами держави, регіону, підприємства та
домогосподарства: погляди науковців і практиків»
Організатор: кафедра фінансів ім. С.І. Юрія Тернопільського національного економічного
університету.
На науковому заході буде розглянуто коло питань, що стосуються вивчення проблем і
розробки основних напрямів вдосконаленням управління фінансами на макро-, мезо- та
мікрорівнях.
Участь у конференції:
Для участі в роботі Інтернет-конференції необхідно надіслати на електронну пошту
kafedrafinansiv@ukr.net або подати особисто тези доповідей (обсягом до 5 сторінок, без
використання таблиць і рисунків) та сплатити організаційний внесок.
Організаційний внесок: 150 грн.
За редакцію і достовірність поданих матеріалів несуть відповідальність автори.
Останній термін подачі матеріалів: до 20 березня 2016 року.
Публікація: матеріали Інтернет-конференції будуть надруковані у збірнику тез доповідей
до початку її проведення та розміщені на сайті http://i-conference.jimdo.com.
Протягом квітня 2016 року учасники наукового заходу запрошуються до обговорення
поданих матеріалів, зокрема на сайті можна буде ставити питання, давати власні коментарі
та пояснення.
Додаткова інформація:
http://www.science-community.org/ru/node/163511
Електронна пошта :kafedrafinansiv@ukr.net, веб-сайт: http://i-conference.jimdo.com
або в соцмережах: http://vk.com/kafedrafinansiv та https://www.facebook.com/pysmennyi.
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Міжнародна науково-практична конференція
«Структурні зміни у суспільстві та економіці під впливом
комунікацій та інформації»
Організатор: ВНЗ Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» (ПУЕТ).
Місце проведення: м. Полтава.
Дата проведення: 12-13 травня 2016 року.
Цільова аудиторія: вчені і викладачі вищих навчальних закладів, науково-дослідних
інститутів, а також фахівці підприємств/установ, органів державного управління.
Тематичні напрями конференції:
1. Інтернет як соціокультурний феномен.
2. Інфокомунікаційні технології та мережі.
3. Розвиток і технології соціальних комунікацій.
4. Теорія, історія і практика документознавства в контексті новітніх трансформацій.
5. Інформаційна діяльність сучасних підприємств, установ, органів державного
управління.
6. Бібліотечна, архівна і музейна компоненти документознавчо-інформаційної діяльності.
7. Математичне та імітаційне моделювання в прийнятті управлінських рішень.
У межах тематичних секцій будуть організовані проблемні панельні дискусії з питань
електронного врядування та проблем математичного моделювання інформаційних і
комунікаційних процесів.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Форми участі в конференції: очна або заочна.
Останній термін подачі матеріалів: 15 березня 2016 року.
Для участі у роботі конференції та публікації тез необхідно надіслати на електронну
адресу оргкомітету didespuet@gmail.com (додаткова електронна адреса: ios@uccu.org.ua)
такі матеріали:
до 15 березня 2016 року - заявку на участь у конференції в електронному вигляді.
Заповнення
заявки
можливо
в
електронній
формі
за
адресою
http://goo.gl/forms/Z41zU2l2Ax;
до 2 квітня 2016 року - тези обсягом 3-4 сторінки в електронному вигляді,
оформлені відповідно до вимог до наукових публікацій;
відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску або інше підтвердження
оплати в електронному вигляді.
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Матеріали конференції будуть опубліковані у збірнику наукових праць до початку
проведення конференції.
Вартість:
1) для учасників з України: організаційний внесок у розмірі 50 грн., який включає в себе
видання програми і збірника матеріалів конференції, сплачується усіма учасниками
незалежно від форми участі. Додатково сплачується вартість друку кожної сторінки тез –
25 грн. Щоб отримати збірник поштою, необхідно сплатити додатково 50 грн.; у форматі
pdf – безкоштовно;
2) для учасників з інших країн: 15 дол. США.
Додаткова інформація:
http://www.science-community.org/ru/system/files/infotm_list.pdf
http://www.nbuv.gov.ua/node/2651

Інформаційний вісник № 2 (73)

29 лютого 2016 року

13

V Всеукраїнські політологічні читання
імені професора Богдана Яроша
Організатор: Cхідноєвропейський національний університет імені Лесі Українки.
Місце проведення: м. Луцьк.
Дата проведення: 14 квітня 2016 року.
Робочі мови: українська, російська, англійська, польська.
Витрати: на проживання, проїзд, харчування – за кошти учасників конференції.
Організаційний внесок: 100 грн.
Наукові напрями роботи конференції:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Теорія та історія політичної науки.
Політичні інститути та процеси.
Політична культура та ідеологія.
Політичні проблеми міжнародних систем та глобального розвитку.
Етнополітологія та етнодержавознавство.
Політична історія України.
Світова політична історія.

Останній термін подання статей: до 15 березня 2016 року.
Додаткова
2016.doc

інформація:

http://www.science-community.org/ru/system/files/infor-list-
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Моделювання роботи ВРУ «Ліга молодих парламентарів»
Організатор: ГО «Ліга інтернів» спільно з Програмою USAID РАДА, що реалізується
Фондом Східна Європа.
Про програму: Моделювання роботи Верховної Ради України – це інтелектуальна гра, що
відтворює основні принципи роботи українського парламенту. На місці народних депутатів
опиняються молоді люди, які упродовж двох днів не тільки опановують засади роботи
Верховної Ради України, а й працюють над підготовкою спільного законопроекту.
Тема моделювання: «Відкритість місцевих рад у контексті електронного врядування».
Місце проведення: м. Київ.
Дата проведення: 14-16 квітня 2016 року.
Вартість: безкоштовно; організатори покривають проїзд (в один бік) та проживання
учасників з регіонів.
Цільова аудиторія: до участі в моделюванні запрошуються 54 особи – по 2 два
представники від кожної області України, АР Крим, міст Севастополь та Київ, віком 18–28
років, що мають активну життєву позицію та займаються громадською роботою у місці
проживання.
Етапи моделювання:
1.Підготовка. Робота в 6 фракціях, по 9 учасників у кожній: опрацювання теми та
ознайомлення з регламентом.
2. Учасникам кожної фракції доведеться самостійно скомунікувати між собою, згуртувати
фракцію, визначивши, на яких ідеологічних засадах вона ґрунтується, обрати голову,
опрацювати надіслані організаторами матеріали з теми, а також підготувати проект закону.
3. Моделювання. Після закінчення підготовчої роботи учасників буде запрошено до м.
Києва для проведення триденної гри з відтворення роботи парламенту – від виборів його
голови, до ухвалення законопроекту.
Останній термін подачі заявки: до 12:00 11 березня 2016 року.
Анкети, що надійшли після зазначеного часу, розглядатися не будуть.
Результати конкурсу будуть оголошені: 18 березня 2016 року, підтвердження участі в
моделюванні – до 20:00 24 березня 2016 року.
26 березня учасники моделювання отримають лист з інформацією про подальші кроки.
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Заповнені анкети потрібно надсилати на електронну адресу: ligamp2016@gmail.com, у темі
листа треба вказати своє прізвище та ініціали, регіон, назву проекту, наприклад: «Іваненко
І.І., Житомир, Ліга молодих парламентарів». До листа окремим файлом необхідно
прикріпити своє фото.
Додаткова інформація:
http://interns.org.ua/content/ogolosheno-konkurs-na-uchast-u-modelyuvanni-robotyverhovnoyi-rady-ukrayiny-liga-molodyh-0
Ligamp2016@gmail.com
066-764-68-08 (Марія),
093-824-78-39 (Мар’яна),
067-179-84-17 (Юлія).

Інформаційний вісник № 2 (73)

29 лютого 2016 року

16

IV Молодіжний безпековий форум для молодих лідерів
Організатор: Фонд «Відкрий Україну» разом із Центром інформації та документації НАТО в
Україні.
Про програму: Молодіжний Безпековий Форум – це ініціатива Фонду «Відкрий Україну»,
метою якої є створення платформи для молоді з різних країн задля обговорення проблем
міжнародних відносин та зовнішньої політики.
Головна мета Форуму: надати можливість молоді брати активну участь в політичному
процесі та отримати навички політичного аналізу.
Тема: «Україна – світ: будуємо стратегії взаємовідносин».
Місце проведення: м. Київ, готель Редіссон Блу, вул. Ярославів Вал, 22.
Дата проведення: 12 березня 2016 року о 09:00.
Вимоги до учасників:
вік від 18–35 років;
активна громадська позиція та здатність застосовувати отримані знання у своїй
повсякденній діяльності;
високий рівень фахових знань;
добрі знання англійської мови.
Організатори особливо заохочують брати участь у Форумі представників регіонів та
учасників попередніх Форумів і тренінгів, організованих Фондом «Відкрий Україну».
Вартість: безкоштовно. Витрати за дорогу та проживання будуть компенсовані (вартість
квитків не повинна перевищувати 600 грн. в обидва боки).
Реєстраційна форма: http://goo.gl/forms/4vh2SUQBYj
Останній термін подачі заявок: 18:00 4 березня 2016 року.
Робоча мова: англійська.
Контактна особа: Раміна Шут (044) 22018 40 та (067) 2143462 або за електронною адресою
rs@openukraine.org
Додаткова інформація: http://openukraine.org/ua/news/1172-zaproshujemo-molodih-liderivdo-uchasti-u-iv-molodizhnomu-bezpekovomu-forumi

Інформаційний вісник № 2 (73)

29 лютого 2016 року

17

Програма стажування в органах місцевої влади
Київської області
Організатор: Асоціація випускників Програми стажування у Верховній Раді України та
центральних органах виконавчої влади – ГО «Ліга інтернів», Молодіжна громадська рада
при голові Київської обласної державної адміністрації та управління молоді та спорту
КОДА.
Мета програми: залучення студентів та випускників вищих навчальних закладів, молодих
лідерів, активної молоді до роботи в органах місцевої влади Київської області шляхом
проходження в них тримісячного стажування.
Дата проведення: 1 квітня 2016 року.
Вартість: безкоштовно.
Завдання:
підвищення політичних знань та культури молоді;
активізація громадянської позиції молоді;
формування лідерських якостей учасників як потенційних лідерів свого міста.
Місце стажування:
12 міст обласного значення Київської області;
25 районних державних адміністрацій Київської області.
Період стажування: квітень – червень 2016 р.
Форма стажування: неповний день (3–4 год./день).
Вимоги до конкурсантів:
громадянство України;
вільне володіння українською мовою;
академічно успішний студент або випускник вищого навчального закладу;
досвід роботи з найпоширенішим програмним забезпеченням ПК;
активна громадянська позиція.
Останній термін подачі заявок: до 12:00 15 березня 2016 року.
Анкета учасника: http://goo.gl/m5lDtY
Заповнену анкету необхідно надіслати на електронну адресу: molod.koda@gmail.com
У темі повідомлення зазначте «Стажування», а анкету назвіть своїм прізвищем та ініціалами,
наприклад: «Шевченко А. М.».
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Координатори проекту:
Олександр Крамар +38093-003-94-81,
Мар'яна Добоні +38066-335-82-83
Контактна особа: Ксенія Стадник +38067-491-34-57
Додаткова

інформація:

http://interns.org.ua/content/ogolosheno-konkurs-na-uchast-u-

programi-stazhuvannya-v-organah-miscevoyi-vlady-kyyivskoyi
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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

