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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку конференцій, стипендій та навчальних
програм.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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EXCELLENT ESSAY: ТРИ ВИДИ, ОДНА ФОРМУЛА
Організатор: Unistudy.
Цільова аудиторія: студенти, випускники, викладачі.
Структура та зміст курсу:
•

1 година часу

•

3 види мотиваційних есе

•

3 відеоуроки

•

3 презентації зі структурою написання

3 відео лекції про 3 варіанти мотиваційних есе, які можна зустріти серед списку
документів для стипендії, стажування, волонтерства, вступу до вишу за кордоном або інших
можливостей:
•

Motivational letter (для участі у міжнародному волонтерстві (EVS, ESC та інші),
молодіжному таборі, міжнародному короткостроковому обміні, програмі академічної
мобільності Erasmus);

•

Personal statement (щоб бути обраними для стипендії або на стажування у
міжнародну компанію, установи ЄС та НГО за кордоном тощо);

•

Application essay (щоб отримати грант чи стипендію для покриття навчання у вишах
за кордоном, поступити в університет, претендувати на стипендію від цього ж
університету тощо).

Під час міні-курсу Ви:
•

дізнаєтеся особливості та різницю між видами мотиваційних есе для обраної
освітньої можливості;

•

зможете застосувати формулу написання для різних видів есе;

•

отримаєте розбір прикладів «сильних» есе;

•

дізнаєтеся, як перевірити есе, який формат обрати та багато інших аспектів.

Особливо корисним і цікавим курс буде для тих, хто хоче:
•

отримати стипендію на навчання у вищих навчальних закладах за кордоном від
грантодавців;

•

отримати лист про зарахування до навчального закладу за кордоном і претендувати
власне на стипендію від цього закладу;
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бути обраними серед інших кандидатів на бажану міжнародну волонтерську
програму;

•

бути обраними з-поміж інших бажаючих для участі в молодіжному таборі або
міжнародному тренінгу з певної теми за кордоном;

•

бути обраними серед інших кандидатів для студентської академічної мобільності
Erasmus, а також Erasmus Traineeship;

•

бути обраними на стажування у міжнародну компанію, установи Євросоюзу, НГО
тощо.

Вартість курсу: до 10 квітня вартість курсу 250 грн, після - 300 грн,
Додаткова інформація: http://learn.unistudy.org.ua/landing-mini-course/
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Регіональна конференція «Євроінтеграція у Донецькому регіоні:
можливість чи вже реальність?»
Організатор: Центр «Нова Європа» спільно з Офісом Віце-прем’єр-міністра з питань
європейської та євроатлантичної інтеграції України.
Захід відбудеться у рамках проекту «Програма сприяння громадській активності
«Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та
здійснюється Pact в Україні.
Програма конференції:
1) Під час заходу презентують результати загальноукраїнського соціологічного опитування
про сприйняття громадянами євроінтеграції, зокрема, якими є ознаки успішного руху до
Євросоюзу та які перешкоди для євроінтеграції є на місцевому рівні. Учасники конференції
обговорять результати цього дослідження, а також зміни, яких вдалося досягти за останні
роки у сфері євроінтеграції та виклики, які наразі стоять перед Маріуполем, запропонують
аудиторії поділитися своїми думками щодо ролі України в майбутній Європі.
2) Під час другої панелі відбудуться презентація та обговорення місцевих історій успіху за
участі

підприємців,

представників

громадськості,

експертів

та

медіа

в

рамках

інформаційної кампанії «Євроінтеграція: сила можливостей», що реалізується Офісом
Віце-прем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. За
підсумками дискусії буде підготовлено аналітичний документ, який згодом презентують у
Києві.
Дата та час проведення: 9 квітня 2019 року, 15:00-17:30.
Місце проведення: м. Маріуполь.
Учасники

конференції: Іванна Климпуш-Цинцадзе, Віце-прем’єр-міністр з питань

європейської та євроатлантичної інтеграції України; Сергій Солодкій, Перший заступник
директора

Центру

«Нова

Європа»

та

керівництво

обласної

військово-цивільної

адміністрації.
Для участі у заході необхідно зареєструватись за посиланням: http://bit.ly/2WIqoQX
Для завершення реєстрації Ви маєте отримати лист-підтвердження від організаторів, де
додатково буде вказано місце проведення заходу. Кількість учасників обмежена.
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/events/305011263508198/

Інформаційний вісник № 3 (100)

4 квітня 2019 року

5

Семінар для жінок-дослідниць у США
Організатор: Школа перспективних досліджень (School for Advanced Research), США.
Про семінар: семінар присвячено темі стану жінок в країнах, що розвиваються. На практиці
буде розглянуто можливості для поліпшення здоров’я жінок, фінансову стабільність і
загальне благополуччя.
Цільова аудиторія: на семінар запрошуються 10 жінок.
Тривалість семінару: 5 днів інтенсивного тренінгу та обговорень.
Фінансування: організатори оплачують авіа-переліт в обидва кінці, проживання, харчування,
вартість візи 10 учасницям.
Вимоги до кандидаток:
•

певна частка учасниць повинна бути з країн, що розвиваються, оскільки мета
семінару – нетворкінг і можливість поділитися досвідом

•

пропозиції можуть стосуватися глобальних проблем або конкретних проблем
конкретного регіону.

Пропозиції учасниць повинні пояснювати:
•

тему семінару та основні питання, які будуть розкриті на семінарі;

•

як ця тема стосується антропології та інших дисциплін;

•

чому семінар потрібен для розвитку цієї теми;

•

очікувані результати семінару.

Подання заявок:
Матеріали приймаються на електронну пошту spray@sarsf.org.
•

Заявка

-

https://sarweb.org/wp-content/uploads/2019/02/SAR-Women-and-

Development-Initial-Application-Form.pdf
•

Анотація (максимум 150 слів);

•

Пропозиція (максимум 6 сторінок подвійний інтервал);

•

Коротка бібліографія (максимум 1 сторінка, одинарний інтервал);

•

Резюме (максимум 4 сторінки, одинарний інтервал).

Останній термін подання заявок: 30 квітня 2019 року.
Результати розгляду заявок буде оголошено у червні.
Додаткова інформація: https://sarweb.org/seminars/campbell-seminar/
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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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YouthSpeak Forum 2019:
“Створення можливостей для молоді в Україні”
Організатор: міжнародна молодіжна організація AIESEC.
Про форум: YouthSpeak Forum – це щорічний захід, який має на меті зібрати представників
трьох секторів: бізнес, державний та громадський сектори.
Учасники заходу зможуть:
•

долучитись до створення нових проектів для молоді;

•

дізнатись про існуючі можливості для свого розвитку;

•

пройти через воркшопи;

•

вирішити кейси великих міжнародних та українських компаній.

З метою розширення кола знайомств на форумі буде організований простір для
нетворкінгу, а також представлені компанії з відкритими вакансіями та стажуваннями.
Організатори впевнені, що з допомогою YouthSpeak Forum учасники збільшать свою
конкурентність на ринку праці.
Дата та місце проведення: 21 квітня 2019 року, Chamber Plaza.
Контактна особа: керівник проекту Богдан Гутиря, bogdan.gutyria@aiesec.net
Вартість участі: 380 грн.
Додаткова інформація: http://aiesec.ua/youthspeak/
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Стипендія на участь в саміті One Young World
Організатор: One Young World.
Про організатора: з 2010 року One Young World гарантує молодим людям з 196 країн
можливість взяти участь в саміті, незалежно від фінансового становища. З цією метою
пропонуються повні стипендії молодим лідерам з різним рівнем підготовки, навичками і
представникам різних національностей.
Місце проведення: м. Лондон, Велика Британія.
У цьому році стипендію можуть отримати молоді лідери з 6 регіонів:
•

Європа - https://www.oneyoungworld.com/leading-europe-scholarship-2019

•

Азія

•

Америка

•

Близький Схід

•

Африка

•

Тихий океан

У рамках стипендії оплачується:
•

проживання в готелі з 22 по 25 жовтня 2019;

•

харчування – сніданок, обід і вечеря;

•

транспорт між місцем проживання і проведення саміту;

•

навчальні матеріали та посібники;

•

авіа-переліт в Лондон і назад. Виліт на саміт і прибуття додому повинно бути з
одного і того ж аеропорту.

Вимоги до кандидатів:
•

вік 18 – 30 років;

•

бажання досягати змін на краще;

•

лідерські навички;

•

вміння вирішувати проблеми на місцевому та глобальному рівні;

•

досвід реалізації інноваційних та важливих ідей;

•

приймаються заявки від громадян певних країн.

Останній термін подання заявок: 15 квітня 2019 року.
Додаткова інформація: http://unistudy.org.ua/one-young-world/
https://www.oneyoungworld.com/news-item/scholarships-oyw2019-are-now-live
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Літня школа в Грузії з питань міграції
Організатор: Міжнародна літня школа з міграції організована в рамках трьох проектів за
підтримки Євросоюзу: “Mobility Partnership with Azerbaijan” (MOBILAZE), “Sustaining
Migration Management in Georgia” (ENIGMMA 2) і “Prague Process: Dialogue, Analyses and
Training in Action” (PP DATA ). Всі проекти реалізовуються міжнародним центром розвитку
міграційної політики.
Фінансування: організатори покривають проживання та харчування учасників, також
оплачуються транспортні витрати. Реєстрація в літній школі – безкоштовна.
Місце проведення: м. Тбілісі, Грузія.
Дата проведення: 30 червня – 6 липня 2019 року.
Викладачі: Міжнародні академічні експерти з Міграційної обсерваторії Оксфордського
університету, Університету Сассекса, Школи економіки Сорбоннського університету,
Дунайського університету Кремса, Амстердамського університету, Університету Лейдена і
Маастрихтської вищої школи управління проведуть лекції і будуть наставниками для
студентів.
Теми лекцій: вступ до явища міграції, міграція і розвиток, міграція і економіка, сприйняття
мігрантів, міграційне законодавство тощо.
Протягом одного тижня учасники відвідають міждисциплінарні та інноваційні академічні
та орієнтовані на дослідження лекції, семінари та проекти з питань, пов’язаних з
міграційною ситуацією і міграційною політикою в ЄС, східному сусідстві ЄС і в усьому
світі.
Формат навчання: дослідження, практичні заняття та інтерактивні дискусії.
Кількість учасників: до 75 студентів.
Вимоги до кандидатів:
•

студенти повинні вивчати міграцію, журналістику, ЗМІ, міжнародне право,
міграційне право, економіку, демографію, історію, соціальні і політичні науки;

•

приймаються заявки як від студентів, так і від молодих випускників;

•

знати англійську мову.

Необхідні документи:
•

заявка;

•

резюме;

•

сертифікат на рівень володіння англійською мовою (якщо є);

•

рекомендаційний лист.
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Інформація про заявку: http://unistudy.org.ua/wpcontent/uploads/2019/03/Description_ICMPD_Summer_School_2019.pdf
Останній термін подання заявок: 30 квітня 2019 року.
Додаткова інформація: http://unistudy.org.ua/georgia-summer/
https://www.icmpd.org/news-centre/news-detail/project-news-call-for-applications-forinternational-summer-school-in-georgia-organised-by-icmpd/
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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

