Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків

28 лютого 2017 року
Випуск 3 (87)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку грантових та стипендіальних програм!
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Наукові стажування в Німеччині. Стипендії DAAD.
Організатор: Німецька служба академічних обмінів (DAAD).
Про стипендії: стипендії DAAD пропонують можливість іноземним науковцям провести
дослідження та підвищити кваліфікацію у Німеччині. Існують можливості підтримки для
різних кваліфікаційних та кар’єрних етапів.
Мета: підтримка коротких наукових стажувань для обміну досвідом та встановлення зв’язків
з колегами з фаху.
Цільова аудиторія: викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем,
які працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті в себе на батьківщині.
Напрями фінансової підтримки: наукові перебування у державних або державно визнаних
ВНЗ або позауніверситетських науково-дослідних установах у Німеччині. Наукове
стажування може проходити і у різних інституціях.
Підтримка може надаватися лише один раз у три роки. Поїздки на конференції та конгреси
підтримуватися не можуть.
Тривалість фінансування: від 1 до 3 місяців; період надання підтримки встановлюється
відбірковою комісією залежно від намірів та робочого плану. Стипендія не подовжується.
Стипендія включає: щомісячні виплати (2.000 євро для асистентів, старших викладачів та
доцентів; 2.150 євро для професорів). Допомогу на проїзд, якщо ці витрати не бере на себе
батьківщина пошукача або інша сторона.
Основні критерії відбору: наукові здобутки та останні публікації, що слід зазначити у
автобіографії та списку публікацій; переконливий та добре спланований науковий проект.
Вимоги до кандидатів: робота у ВНЗ або науково-дослідній установі. Науковий проект
потрібно узгодити з німецьким науковим партнером. Має гарантуватися надання робочого
місця.
Процедура подання заяв:
Подання заяв відбувається в режимі онлайн через портал DAAD. Крім того, необхідно
надіслати поштою 2 екземпляри роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка
створюється після завершення реєстрації заяви на порталі DAAD, а також інші додатки до
заяви.
Доступ до порталу буде відкрито приблизно за 6 тижнів до кінцевого терміну подання заяв.
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Для того, щоб подати заяву, будь ласка, оберіть у стипендійній базі даних оголошення про
цю програму (www.funding-guide.de). Звідти ви потрапите через вкладку «Подати заяву» на
портал.
Документи для заяви на стипендію (мова документів - німецька або англійська):
1. Документи для завантаження на портал DAAD:







формуляр-заява онлайн;
повна автобіографія (CV) у табелярній формі (максимум 3 сторінки);
список наукових публікацій (максимум 3 сторінки);
докладний опис наукового проекту (максимум 10 сторінок);
календарний план з зазначенням міст перебування (приймаючі інститути / наукові
партнери) запланованого наукового стажування;
письмове підтвердження приймаючого колеги/колег про наукову співпрацю, яке
спирається на план перебування та у якому гарантується надання робочого місця.

2. Документи, які надсилаються поштою: зведена заява, яка створюється на порталі в
форматі PDF і яку ви можете роздрукувати після завершення процедури реєстрації онлайн;
будь ласка, надішліть 2 екземпляри до місця прийому заяв.
Останній термін подання документів: 31 травня 2017 року.
Стипендії можуть починатися не раніше 1 грудня 2017 року.
Додаткова інформація та прийом заявок:
Інформаційний центр DAAD у Києві
пр. Перемоги 37 (НТУУ «КПІ»), корпус 6
03056 Київ
Україна
E-Mail: info@daad.org.ua
WWW: www.daad.org.ua
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Fulbright Graduate Student Program: для студентів старших
курсів та випускників ВНЗ
Організатор: Програма академічних обмiнiв імені Фулбрайта в Україні.
Про програму: 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: студенти старших курсів, випускники ВНЗ.
Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни























Американські студії
Антропологія
Археологія
Архітектура / містопланування
Астрономія
Бібліотекарство
Біологія
Ґендерні студії
Генетика
Географія
Геологія
Громадське управління
Державна політика
Екологія/охорона довкілля
Економіка (теоретичні напрямки)
Журналістика/
засоби
масової
комунікації
Інженерні науки
Інформаційні науки
Історія
Історія, критика або менеджмент у
галузі культури та театру
Комп'ютерні науки
Лінгвістика/ прикладна лінгвістика
























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
Соціальна робота
Соціологія
Українознавчі студії
Фізика
Філософія
Фольклор
Хімія

Вимоги до кандидатів:


мати українське громадянство та проживати в Україні;
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володіти англійською мовою на рівні достатньому для професійного спілкування в
англомовному академічному середовищі;
мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії (у серпні
2018 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 2017);
рецензування робіт американськими та українськими фахівцями та визначення осіб,
які вийшли до півфіналу (червень-липень 2017);
співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір фіналістів
американсько-українською комісією (середина вересня 2017);
затвердження рекомендованих кандидатів та визначення університетів для фіналістів
програми (січень-квітень 2018);
початок навчання/гранту – серпень-вересень 2018 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
2017 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.
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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 подання 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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Навчальна програма «Leadership Education and Development
(LEAD)»
Організатор: ГО Young City Club, відгалуження ГО Ukrainian-British City Club (UBCC), за
підтримки Міністерства освіти і науки України.
Місія: допомогти студентам у дослідженні та розвитку власних лідерських здібностей.
Тривалість: 14 днів.
Місце проведення: м. Лондон, Велика Британія.
Учасники зможуть:


відвідати провідні світові компанії: Bloomberg, European Bank for Reconstruction and
Development, Citi Bank, Black Rock, Financial Times, City Municipality, etc.



подискутувати з експертами у сферах фінансів, банківської справи, урядування,
медіа.



отримати практичні навички та пройти тренінги з лобіювання, презентування та
комунікацій, управління проектами, та інші.



попрацювати над цікавими проектами у європейському форматі.

Вимоги до кандидатів:


студенти 4-6 курсів або



молоді люди віком до 27 років, які працюють у державному секторі;



академічна успішність;



лідерські навички;



активна участь у соціальному та громадському житті;



вільна англійська.

Останній термін подання заявок: 31 березня 2017 року.
Подати заявку можна за посиланням:
https://www.surveymonkey.co.uk/r/LEADProgramme2017
Контактна особа: Наталія Ковб, natalia.kovb@gmail.com
Додаткова інформація: http://lead.com.ua та www.facebook.com/LEAD-Programme
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Представництво ЄС оголошує набір на 18-у сесію
EU Study Days (Єврошколи)
Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським
освітнім центром реформ.
Про проект: EU Study Days є проектом Представництва Європейського Союзу в Україні,
що дає можливість українським студентам та випускникам ВНЗ дізнатися більше про
Європейський Союз та стосунки між ЄС та Україною від ключових експертів у цій сфері.
Крім того, проект має на меті створити мережу української молоді, яка спілкуватиметься й
надалі для обміну досвідом та впровадження разом спільних ініціатив.
Дата проведення: 30 березня – 02 квітня 2017 року.
Місце проведення: м. Івано-Франківськ.
Цільова аудиторія: студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ (які закінчили
університет не більше, ніж три роки тому) з усіх регіонів України.
Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули (або здобувають) освіту
за спеціальностями: міжнародні відносини, європейські студії, право, політологія,
економіка, фінанси, бізнес, соціологія, журналістика, історія, культурологія, філософія та
філологія.
Єврошкола - це унікальна можливість для українських студентів та випускників ВНЗ:


отримати нові знання від найкращих фахівців з Європейського Союзу та України;



вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським Союзом в таких
сферах, як політика, економіка, енергетика, візові питання, освіта та права людини;



дістати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу та
науковцями;



долучитися до мережі активної молоді, з метою обміну досвідом та впровадження
спільних ініціатив у майбутньому.

Вартість:

безкоштовно

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.
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Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно заповнити онлайн-анкету:
http://europa.us13.listmanage.com/track/click?u=81043f293c641936a43129551&id=5ab3898dd7&e=00ef2b5d3e
Останній термін подання заявок: 3 березня 2017 року, 23:00.
Для участі у сесії буде відібрано 40 осіб з різних регіонів України. Відбір учасників
відбуватиметься на основі поданої заявки та за такими критеріями: а) освітній рівень
студента чи випускника, б) представлення максимально можливої кількості регіонів, в)
володіння англійською мовою.
Контактна

особа:

Ірина

Мовчан,

Директор

Українського

освітнього

центру

реформ, imovchan@cure.org.ua
Координаційна група проекту: E-mail eustudydays@gmail.com, тел. 097 321 47 30
Додаткова інформація: www.facebook.com/EUStudyDays та http://vk.com/eustudydays
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«Всесвітні студії» приймають заявки на отримання грантів
на навчання в найкращих університетах світу
Організатор: Фонд Віктора Пінчука «Всесвітні студії».
Про

проект: освітня програма «Всесвітні студії» з 2009 року надає можливість

талановитим молодим українським студентам та професіоналам отримати гранти на
навчання за магістерськими програмами в 200 кращих університетах світу.
Мета програми: формування групи професіоналів, здатних стати рушійною силою
перетворень в Україні.
Актуальні напрями дослідження: аграрні науки, аерокосмічна інженерія, альтернативна
енергетика, державне управління, публічне право, екологія та охорона навколишнього
середовища.
Фонд також може розглядати заявки для отримання гранту в інших галузях, але потенційні
кандидати мають представити обґрунтування доцільності підтримки навчання за обраною
спеціальністю.
Обов’язкова вимога Фонду Віктора Пінчука до усіх отримувачів грантів: зобов’язання по
завершенню навчання за кордоном повернутися в Україну для роботи за фахом протягом
щонайменше 5 років.
Вимоги до кандидатів:


бути громадянами України віком до 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 обраної
магістерської програми закордонного університету та готовими почати навчання
восени 2017 року;



мати чіткий план застосування отриманих знань та навичок в Україні;



мати твердий намір працювати в Україні за отриманим фахом.

Гранти від Фонду Віктора Пінчука отримають найуспішніші кандидати, відібрані
спеціальним незалежним журі в ході відкритого загальнонаціонального конкурсу.
Потенційні кандидати мають бути зараховані на обрану магістерську програму та
представити журі «Всесвітніх студій» своє бачення щодо застосування отриманих знань
після повернення в Україну.
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Фінансування: Гранти від Фонду передусім покриватимуть витрати на оплату навчання в
університеті, підручники та медичне страхування. Розмір гранту буде встановлюватись
окремо для кожного випадку, зважаючи на потреби та досягнення студента. Більшість
грантів покриватиме до 60% всієї необхідної суми, але не більше 30 тис. доларів США за
весь навчальний період (1-2 роки). Студенти повинні профінансувати решту витрат власним
коштом або отримати додаткову стипендію.
Останній термін прийому документів та он-лайн реєстрації: до 15 травня 2017 року.
Додаткова інформація: worldwidestudies.org
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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

