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Управління забезпечення міжнародних зв’язків
12 червня 2015 року
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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net

Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, конкурси, стажування
та літні школи, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Тренінг «Інструменти підтримки мобільності науковців в
рамках пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки»
Організатори: Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC),
м. Бидгощ (Польща) у співпраці з ТОВ «Учбово-консалтинговий центр інвестиційного
менеджменту», м. Київ, Вищою Школою Інформатики (WSInf), м. Лодзь (Польща) та за
інформаційної підтримки журналу «Роботодавець», Науково-учбового центру прикладної
інформатики НАНУ, м. Київ.
Дата та місце проведення: 27-28 серпня 2015 року, м. Київ.
Мета тренінгу:
- Ознайомлення учасників з можливостями розвитку наукової кар’єри в рамках
пріоритетів ЄС на 2014-2020 роки на прикладі рамкових програм та інструментів їх
реалізації;
- Опрацювання понять проектного підходу до організації роботи згідно до положень
європейських кваліфікаційних рамок, е-learning навчання, академічної мобільності;
- Розуміння практичної реалізації в рамках організації навчального процесу принципу
мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів ЄС,
призначених для фінансування компоненту мобільності;
- Розуміння учасниками засад та принципів реалізації «м’яких» проектів в рамках
Нової Фінансової Перспективи на 2014-2020 роки;
-

Надання

практичних

рекомендацій

щодо

розвитку

академічної

мобільності

українських науковців.
Цільова

аудиторія:

викладацький склад вищих навчальних закладів України,

методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ, особи, зацікавлені у реалізації
принципу мобільності через використання спеціалізованих фондів ЄС, призначених для
фінансування компоненту мобільності.
Тренерська група:
Микола Смолінський - президент CEASC, консультант з написання проектів до
Європейських структурних фондів.
Томаш Яніак – юрист та економіст (МВА), експерт з пошуку фінансових ресурсів та
управління проектами для сектору малих та середніх підприємств (МСП), фахівець з
освітніх та інвестиційних проектів. Має великий досвід в сфері консалтингу стосовно
джерел фінансування інвестиційних проектів та з розвитку міжнародного бізнесу на території
Польщі, м. Лодзь (Польща).
Гжегож Гродек (Grzegorz Grodek) - експерт з підготовки, подання аплікаційних
форм та управління проектами. Під час роботи в Агенції Розвитку Підприємництва управляв
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кількома десятками проектів, що фінансувались структурними фондами ЄС на загальну суму
більше 50 000 000 євро. На даний момент спеціалізується у роботі з інструментом Erasmus +
(попередньо - LLP), 15 підтриманих проектів на суму більше 4 млн. євро.
Тематика тренінгу
1. Програма Horizon 2020 – структура програми, умови участі, конкурсна документація,
Participant Portal, інформація про оголошені конкурси;
2. Акція Marie Sklodowskiej-Curie та інші програми підтримки розвитку наукової кар’єри;
3. Erasmus+ - програма співпраці і мобільності в сфері освіти;
4. Роль післядипломної освіти в сучасному європейському освітньому просторі.
Під час тренінгу учасники опрацюють процедуру подачі заявки до одного з
інструментів - крок за кроком.
Кількість учасників: до 30 осіб.
Вартість участі у тренінгу: 2000 грн.
Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами,
обідами.
Проїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються коштом учасників
тренінгу.
Для

участі

у

тренінгу

необхідно

заповнити

реєстраційну

анкету:

https://docs.google.com/forms/d/1gWYCYrkkb8NCX3HHF6veXkrt0r22LaYKRYLnElzAdQ/viewform
Останній термін для реєстрації: 25 серпня 2015 року включно.
Додаткова
kijiv/

інформація: http://www.ceasc-bw.com/products/trening-27-28-serpnya-m-
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Закордонне стажування для викладачів українських ВНЗ
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.
Тема: Сучасний університет – проектний підхід до організації роботи згідно з
положеннями європейських кваліфікаційних рамок.
Європейські кваліфікаційні рамки – рамка кваліфікацій європейського простору вищої
освіти та Європейська рамка кваліфікацій для навчання протягом життя (Lifelong Learning
Programme).
Цільова група проекту: викладацький склад вищих навчальних закладів України,
методичний та адміністративний персонал українських ВНЗ (30 осіб).
Тривалість стажування: 7 днів (7-13 листопада 2015 року).
Програма стажування передбачає 108 годин (72 години лекційних та практичних
занять та 36 годин самостійної роботи).
Місце проведення: м. Лодзь, Польща
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.
Сертифікат (диплом) про проходження закордонного стажування.
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Робочі мови: польська (з перекладом), українська та російська. Частина тем буде
доступна для обговорення англійською та німецькою мовами.
Вартість: 1700,00 грн. та 380,00 євро.
Включає в себе: проїзд, проживання (двохмісні 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 заявок: до 1 жовтня 2015 року включно.
Реєстрація онлай:
https://docs.google.com/forms/d/1iFGvgV8kEx5lppgYr2KiV_tpJyD1NXtS5rbY9WPMk2w
/viewform
Контактна особа: Лілія Гайдученко, +380630321952, +380500756225
Додаткова

інформація:

universitet-lodz-7-13-listopada/

http://www.ceasc-bw.com/products/stazhuvannya-suchasnij-
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Конкурс експертів в сфері міжнародного права
для проекту «Парламентська експертна група»
Організатор: Фундація «Відкрите суспільство» та Комітет з питань європейської
інтеграції Верховної Ради України, за підтримки Міжнародного фонду «Відродження»
запрошує до участі в проекті «Парламентська експертна група».
Про проект:
Розпочато створення парламентської експертної групи з права ЄС, яка буде проводити
експертизу законопроектів, сприяючи належному їх розгляду Верховною Радою України.
Виконання Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом передбачає
величезний обсяг законопроектної роботи. Всього відповідно до зобов’язань за Угодою
необхідно імплементувати понад 350 актів законодавства ЄС, при цьому до 2017 року –
майже половину з цього переліку.
Цей напрям сьогодні є пріоритетом у законотворчій діяльності Комітету з питань
європейської інтеграції Верховної Ради України. Абсолютна більшість законопроектів, які
вносяться до парламенту, спрямовуються на експертизу до Комітету на предмет
відповідності актам права Європейського Союзу, а також відповідним зобов’язанням України.
На розгляді Комітету зараз перебуває понад 1300 законопроектів. Ця тенденція свідчить про
зростання уваги до імплементації Угоди про асоціацію та її роль у формуванні порядку
денного законотворчого процесу.
Водночас, ця інтенсивна законотворча діяльність потребує якісного експертного
супроводу, реагування експертів на відповідність норм законопроектів положенням Угоди та
актів законодавства ЄС. Системна експертиза законопроектів, їх своєрідний «скрінінг»
допоможуть народним депутатам України зрозуміти суть Угоди та відповідних актів права
ЄС.
Конкурсний набір експертів: з 28 травня до 30 червня 2015 року.
Вимоги: кандидати, що мають вищу юридичну чи економічну освіту (ступінь
магістра) у сфері міжнародного та європейського права, та стаж роботи за фахом. Учасники
конкурсу отримають тестове завдання для аналізу законопроектів, за результатами
виконання якого конкурсна комісія прийме рішення щодо включення кандидата до складу
експертної групи.
Заявки: для участі в конкурсі необхідно надіслати резюме та короткий мотиваційний
лист на адресу contest@osf.org.ua, з копією на comeuroint@rada.gov.ua, вказавши в темі
листа «на конкурс: Парламентська експертна група».
Додаткова інформація: Фундація «Відкрите суспільство», 044 425 7709.
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Грант «Врахування принципу рівних прав і можливостей
жінок і чоловіків в реформуванні судової влади»
Організатор: проект USAID «Справедливе правосуддя».
Мета Проекту: підтримка законодавчої, нормативної та інституційної реформи
судових установ з метою зміцнення відповідальності та незалежності судової влади,
підвищення рівня прозорості та підзвітності судової системи, поліпшення обізнаності
громадян із діяльністю судової системи та зростання довіри суспільства до судової влади.
Мета конкурсу: підвищення інтегрування принципу рівних прав і можливостей жінок і
чоловіків в реформу судової системи України.
Цільова аудиторія: українські неурядові організації.
Планується надання до 2 грантів на (1) дослідження врахування гендерно-чутливого
підходу в судовій системі та (2) моніторинг судових рішень щодо захисту від гендерної
дискримінації, спрямований на застосування українського законодавства та міжнародних
документів.
Основні завдання Проекту:

1.

Сприяння тому, щоб законодавча та регуляторна база судової реформи відповідає

європейським та міжнародним нормам і посилює підзвітність і незалежність судової
влади;

2. Підвищення рівня прозорості та підзвітності в діяльності ключових судових
установ;

3. Підвищення професіоналізму та ефективності працівників судової системи
України;

4. Посилення ролі громадських організацій у проведенні моніторингу та підтримці
ходу судової реформи.

5. Впровадження положень закону «Про очищення влади» та відповідного
законодавства.
Останній термін подачі заявок: до 22 червня 2015 року, 17:00.
Заявки слід подавати в електронному та паперовому вигляді. Пакет документів для
подання заявки слід надсилати в офіс Проекту USAID «Справедливе правосуддя» до
зазначеного вище терміну.
Додаткова інформація : http://www.fair.org.ua//index.php/index/tender_single/113
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Безкоштовне навчання в США за програмою ім. Г.Гамфрі
Організатор: Товариство ім. Г.Гамфрі.
Фінансова підтримка: Конгрес США через Бюро освітніх та культурних справ
Держдепартаменту США.
Тривалість навчання: проходження академічної програми в університетах (8 місяців),
відвідування лекцій, спільна робота та стажування (3 місяці).
Протягом

всього

року

учасники

програми

не

лише

працюють

за

своєю

індивідуальною програмою, але й працюють з колегами по програмі на спільних
практичних заняттях та семінарах.
Місце проведення: 18 провідних університетів США.
Цільова аудиторія: фахівці, які перебувають на середньому етапі своєї кар’єри.
Спеціальності за якими можна пройти стажування:
Аграрний та сільський розвиток;
Масові комунікації та журналістика;
Економічний розвиток;
Фінансова та банківська справа;
Управління освітою, планування та політика;
Управління природними ресурсами/ політика щодо довкілля/ зміна клімату;
Політика та управління у галузі охорони здоров’я;
Аналіз державної політики та державне управління;
Політика та управління наукою та технологіями;
Міське та регіональне планування.
Грант передбачає оплату навчання, виплату стипендії, підготовчі курси з англійської
мови, тревел-грант, субсидію на купівлю ноутбука та книжок, покриття супутніх витрат,
пов’язаних із навчанням.
Вимоги до кандидатів: учасники конкурсу повинні продемонструвати лідерські
якості, відданість громадській діяльності та гарне володіння англійською мовою. Від
учасників конкурсу вимагається мати щонайменше закінчену вищу освіту та п’ять повних
років досвіду роботи (бажано у тій галузі, на яку вони подають заявку).
Останній термін подачі заявок: 29 червня 2015 року, 17.00.
Координатор програми: (044) 521-5273 kyivhumphrey@state.gov
Додаткова інформація: http://ukraine.usembassy.gov/humphrey-description.html
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CrossCulture стажування в Німеччині
Організатор:

Інститут

міжнародних

відносин

(IFA),

за

сприяння

німецьких

дипломатичних місій.
Цільова аудиторія: громадяни України віком від 23 до 45 років.
Вимоги до кандидатів: мати хороші знання англійської та / або німецької мови, а
також бути у хорошій формі, адже їх фізична та розумова працездатність, повинна бути
достатньою для задоволення потреб більш тривалого перебування за кордоном та
відповідати основним вимогам до роботи стажування.
Кандидати мають бути задіяні в одній із наступних галузей:
права людини, міграція та біженці;
політичне виховання та участь молоді;
міжкультурний діалог, посередництво і примирення;
ЗМІ;
поновлюваних джерел енергії.
Організатори забезпечують:
дорожні та добові витрати;
щомісячна допомога розміром 550 євро;
витрати на проїзд до Німеччини та в міському громадському транспорті;
візи;
медичне страхування;
розміщення (розміщення включає в себе витрати на електрику, воду та опалення;
в той час як телефон і послуги Інтернет не включені).
Останній термін подачі заявок: до 21 червня 2015 року.
Електронна адреса для подачі заявок: bewerbungen-ccp@ifa.de.
Додаткова інформація:
http://www.ifa.de/fileadmin/pdf/crossculture/Ausschreibungen/CCP_information_applic
ants_EN_EaP.pdf
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Лекції у Києві професорів економіки Гавайського,
Пітсбургського, Шефілдського університетів
Організатор: Вільна школа економіки.
Тематика: освітня програма присвячена світовому досвіду виходу економік із кризи,
макроекономіці, економічним перетворенням і реформам.
Лектори:

професори

економіки

Гавайського

(США),

Пітсбургського

(США),

Шефілдського (Великобританія) університетів, провідні економісти Федеральної резервної
системи США, управляючий Rothschild Bank у Східній Європі, грузинські реформатори та
кращі українські економісти і фінансисти.
Місце проведення: м. Київ, вул. Володимирська, 57.
Дата проведення: 16-19 липня 2015 року.
Вартість: 1700 грн.
Тривалість: 4 дні з 9:00 до 21:00, 30 занять.
Програма лекторію: курс складається з 28 занять протягом 4 днів (з 9:00 до 21:00).
Останній термін подачі заявок: 15 липня 2015 року.
Цільова

аудиторія: економісти, підприємці, зацікавлені розібратись у світовій

економіці. Вікові та професійні обмеження відсутні.
Спеціальні гості лекторію:
Іннеса Лав, професор Гавайського університету;
Юлія Демьянюк, провідний економіст Федерального резервного банку США;
Джовані Сальветті, управляючий Rothschild Bank у Східній Європі;
Тимофій Мілованов, професор Пітсбургського університету;
Олександр Талавера, професор Шеффілдського університету;
Владислав Іноземців, російський економіст;
Давід Сакварелідзе, перший заступник Генерального прокурора України
Додаткова інформація: http://economiclecture.org.ua/ та info@economiclecture.org.ua
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Літня школа «Безпека в небезпеці»
Організатор: Дипломатична академія України при МЗС України та Представництво
Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні.
Мета Літньої школи:
сприяти детальному обговоренню пріоритетів безпекового існування України;
допомогти учасникам розібратися в складній безпековій ситуації, що склалася
в світі;
познайомити учасників із можливими шляхами

протидії

або

нейтралізації

загроз з метою захисту інтересів української держави;
залучити молодих експертів і аналітиків до формування політичної думки
через обговорення сучасних викликів та загроз, що постають перед міжнародними
акторами.
Дата проведення: 24-26 червня 2015 року.
Програма Літньої школи передбачає: проведення двох тематичних блоків щодо
сучасних викликів та загроз, що постають перед державою Україна, а також нових викликів
безпеки

для

міжнародних

акторів

поза

межами

України, спричинених

політично-

соціальними трансформаціями, що мають за мету вплив або зміну глобального світового
порядку.
Формат навчання: Літня школа будуватиметься як на використанні традиційних
освітніх елементів, зокрема виступів та лекцій відомих міжнародних та вітчизняних
експертів, науковців, фахівців в галузі міжнародної безпеки в сучасному її розумінні, так і
застосуванні новітніх інтерактивних методик навчання.
Серед підтверджених спікерів Школи:
Франц Тьоннес, депутат Бундестагу, заступник голови Комітету з зовнішніх справ,
фракція Соціал-демократичної партії Німеччини;
Вольфганг

Ріхтер,

старший

науковий

співробітник,Німецького

інституту

міжнародних та безпекових студій (SWP), Берлін.
Цільова аудиторія: слухачі, студенти та аспіранти вищих навчальних закладів
України, а також молоді фахівці у галузі міжнародних відносин та безпеки.
Присутність на усіх лекціях Школи є обов’язковою умовою участі.
Конкурсний відбір: набір учасників Школи відбуватиметься на конкурсній основі.
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Для участі необхідно заповнити аплікаційну форму та надіслати її на електронну
адресу: summerschool.dau@gmail.com. У назві необхідно вказати прізвище англійськими
літерами (наприклад:Petrov.doc).
Аплікаційна форма:
http://www.fes.kiev.ua/new/wb/media/other/application_form_summer_school_security
2015.doc
Останній термін подачі заявок: 14 червня 2015 року.
Оголошення результатів відбору: 16 червня 2015 року.
Робочі мови: українська, англійська (частина занять буде відбуватися англійською
мовою без перекладу, тому достатній для розуміння та вираження своїх думок рівень знання
англійської мови є необхідною умовою участі).
Вартість: Представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні покриває витрати на
харчування та проживання (для учасників із інших міст). Проїзд у межах України
покривається за рахунок самих учасників і/або навчальних закладів та установ, які їх
відряджають.
Контактна особа: Марія Коваль, проектний координатор Представництво Фонду ім.
Фрідріха Еберта в Україні, summerschool.dau@gmail.com або за тел. +380 44 234 00 38.
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Безкоштовні науково-практичні семінари та клуби
англійською мовою
Організатор: Ресурсний центр для викладачів англійської мови, що підтримується
Посольством США в Україні.
Цільова аудиторія: викладачі загальноосвітніх та вищих навчальних закладів,
студенти та всі охочі.
Вартість: безкоштовно.
Місце проведення: Києво-Могилянська академія, вул. Сковороди 2, корп. 3, кімн. 121.,
(044) 425-77-75, 067-2307619
Середа, 24 червня, 16:00-17:30, Емілі Магазінер, викладач-методист, стипендіат за
програмою Держдепартаменту, проведе семінари з викладання англійської мови.
Середа, 17 червня, 15:00-16:30, Вебінар Презентація нової версії журналу для
викладачів англійської мови «Форум»
П’ятниця, 19 червня, 16:00-17:30, Семінар з викладання іноземної мови Підхід до
вивчення мови, що базується на виконанні завдань (Task-based Learning Approach)
Модератор: Олександр Москаленко, викладач англійської мови з 30-річним досвідом
викладання всіх рівнів англійської мови, від початкового рівня до ділової і юридичної
англійської мови. Засновник власного мовного центру. Автор книги «Як вивчати англійську
мову» та численних статей з методики викладання і вивчення іноземної мови.
Молодіжний кіноклуб
Щочетверга (18 та 25 червня) з 15:00 до 17:30
Кіноклуб запрошує викладачів, старшокласників та студентів познайомитися із
кращими зразками американського кіно. У програмі кіноклубу перегляд фільмів англійською
мовою з субтитрами (англ. мовою). Кожен фільм супроводжується вступним словом про
фільм та історію його створення, авторів, виконавський склад та цікаві факти. Щоразу після
перегляду фільму відбуватиметься його обговорення.
Четвер, 18 червня – «Та, що здійснила диво»
(«The Miracle Worker») (1962) (106 хв.) with English subtitles
Четвер, 25 червня – «Американці/Гленгарі Глен Рос»
(«Glengarry Glen Ross») (1992) (100 хв.) with English subtitles
Реєстрація: для участі у заходах потрібно зареєструватися за телефонам: (044) 42577-75, 067-2307619, або ел. поштою:etrc_kyiv@yahoo.com.
Додаткова інформація: www.etrckyiv.com
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Навчальна школа «Майстерня Активного Громадянина»
Організатор: БО «Цвіт Нації».
У програмі ввідні лекції та практикум по:
вступу до громадської діяльності;
проектному менеджменту;
тайм-менеджменту;
фінансовій грамотності;
фандрайзингу.
Після завершення навчання учасники зможуть:
успішно організовувати і досягати результатів у власних проектах;
відкрити для себе раніше невідомі джерела залучення ресурсів для реалізації
своїх ініціатив;
навчитися використовувати ефективні фінансові інструменти, про існування
яких до того часу навіть не здогадувались;
підвищать власну ефективність;
отримати досвід командної роботи.
Початок роботи першої ввідної проектна школи: 20 червня 2015 року.
Вартість участі у заході: символічна оплата в 15 грн. (на печиво та каву/чай для
учасників).
Анкета он-лайн: http://goo.gl/forms/Ti2wM9Ehep
По завершенню навчання учасники отримують іменний Сертифікат.
Відбір проводиться на конкурсній основі.
Контактна особа: Григорій, 067 997 32 45, gregory.kravtsov@gmail.com
Додаткова інформація: http://cvitnacii.org/home/20-pres-center/66-mag
https://www.facebook.com/events/779535902166644
https://vk.com/tobemag
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Стажування в Німеччині та парламентська стипендія
Організатор: Німецький Бундестаг.
Назва програми: «Міжнародна парламентська стипендія» (Internationales ParlamentsStipendium).
Тривалість стажування: з 1 березня до 31 липня 2016 року (п’ять місяців).
Місце стажування: Бундестаг, м. Берлін, Німеччина.
Програма передбачає стажування в офісах депутатів Німецького Бундестаґу в ролі
помічників та одночасно навчання в одному з трьох провідних університетів Берліна
(Вільному університеті Берліна, Гумбольдтському університеті Берліна та Берлінському
технічному університеті).
Цільова аудиторія: особи до 30 років, що цікавляться політикою і прагнуть займати
активну позицію в житті України.
Вимоги до кандидатів: потрібно мати українське громадянство, завершену вищу
освіту та дуже добре володіти німецькою мовою.
Фінансове забезпечення: стипендіатам надається щомісячна стипендія в розмірі
500 євро, безкоштовне проживання, медичне страхування, а також кошти на проїзд до та з
Берліна.
Останній термін подання заявок: 30 червня 2015 року.
Контактна особа в Посольстві Німеччини в Україні: Оксана Ковальчук.
Додаткова інформація та формуляри заявок:
http://www.bundestag.de/ips
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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

