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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку навчальних програм, курсів та
стипендій! Бажаємо успіхів і натхнення!
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Коледж Європи оголошує про стипендії для випускників
ВНЗ країн Європейської політики сусідства
Організатор: Коледж Європи.
Призначення стипендії: навчання на післядипломних програмах Коледжу Європи протягом
2017-2018 академічного року.
Стипендія покриває витрати на: навчання, проживання, харчування та проїзд.
Цільова аудиторія: випускники університетів країн Європейської політики сусідства (ЄПС).
Набір відкритий для учасників із таких країн: Азербайджан, Алжир, Білорусь, Вірменія,
Грузія, Єгипет, Ізраїль, Йорданія, Ліван, Лівія, Молдова, Марокко, Палестинська автономія,
Сирія, Туніс та Україна.
Місце проведення: кампуси в м. Брюгге (Бельгія) та м. Натолін (Польща).
Процес відбору:
1. Кандидатів запрошують відвідати веб-сайт Коледжу (www.coleurope.eu) та перевірити
необхідну інформацію про правила прийому та вимоги щодо рівня володіння мовою.
2.

Кандидати

повинні

зареєструватися

та

подати

заявку

он-лайн



https://www.coleurope.eu/website/study/admissions-apply-online .
3. Кандидати повинні надіслати онлайн-аплікаційну форму з усіма необхідними
документами (див. інструкцію - https://www.coleurope.eu/admission/applyonline/explanatory-note-concerning-applications-admission).
Для заповнення онлайн-заявки апліканту знадобиться така інформація:
 назва наукового ступеня, який вже отримано, початок та кінець навчання;
 назва наукового ступеня, який буде отримано, початок та кінець навчання;
 свідчення академічної активності;
 професійний досвід;
 знання мов;
 мотиваційний лист (максимальний обсяг – 600 слів);
 імена та контакти електронної пошти двох професорів, які можуть надати
рекомендацію аплікантові;
 CV європейського формату;
 копія університетського диплому та його завірений переклад англійською або
французькою мовами;
 оцінки із завіреним перекладом англійською або французькою мовами;
 копія паспорта;
 паспортне фото.
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4. Після останнього терміну подання документів, усі заявки будуть розглянуті навчальними
департаментами Коледжу Європи; також буде здійснено попередній відбір. Відібрані
кандидати отримають запрошення на інтерв’ю з викладачами/асистентами факультетів, на
які були подані заявки. Остаточні рішення щодо прийому та отримання стипендій будуть
прийняті після інтерв’ю з кандидатами з країн Європейської політики сусідства. З
кандидатами контактуватимуть за допомогою електронної пошти.
Останній термін подання документів: 18 січня 2017 року.
Додаткова інформація: https://www.coleurope.eu/study
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Представництво ЄС оголошує набір на 17-у сесію
до Єврошколи (EU Study Days)
Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським
освітнім центром реформ.
Про проект EU Study Days:
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: 16 – 19 лютого 2017 року.
Місце проведення: м. Вінниця.
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, філологія.
Єврошкола - це унікальна можливість для українських студентів та випускників ВНЗ:


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



глибоко вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським Союзом в
усіх ключових сферах (політика, економіка, енергетика, візові питання, освіта, права
людини);



дістати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу, провідними
експертами та науковцями;



створити мережу активних освічених молодих людей, що підтримують європейську
інтеграцію України.

Для подання заявки на участь в EU Study Days потрібно заповнити онлайн-анкету:
http://europa.us13.listmanage2.com/track/click?u=81043f293c641936a43129551&id=90d7496648&e=00ef2b5d3e
Останній термін подання заявок: 27 січня 2017 року, 23:00.
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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 якнайбільшої кількості регіонів, в) володіння англійською
мовою.
Вартість: безкоштовно. Організатори оплачують проїзд, проживання та харчування учасників
з інших міст.
Робочі мови Єврошколи: українська та англійська. Знання англійської мови (вміння говорити
та читати англійською, а також розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі. У 20162017 навчальному році будуть проведені ще чотири сесії Єврошколи в Івано-Франківську,
Маріуполі, Запоріжжі та Миколаєві.
Додаткова інформація: www.facebook.com/EUStudyDays та http://vk.com/eustudydays
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Аспірантура в Цюрихській вищій школі економіки
Організатор: Цюрихська вища школа економіки, Швейцарія.
Цільова аудиторія: висококваліфіковані випускники магістратури.
Спеціальності: економіка.
Рівень підготовки: аспірантура.
Розмір гранту: CHF 42, 500 на рік; покриття витрат на навчання.
Необхідні документи:


копії дипломів;



CV;



оцінки;



результати GRE;



результати TOEFL;



мотиваційний лист;



зразок наукового есе;



мінімум два рекомендаційні листи.

Останній термін подання документів: 31 січня 2017 року.
Додаткова інформація: http://www.ubscenter.uzh.ch/index.php/en/scholarships
http://www.econ.uzh.ch/en/phd.html та contact@ubscenter.uzh.ch
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Безкоштовне і дистанційне вивчення польської
Організатор: Фундація «Вікно на Схід».
Про проект: платформа www.polskijazyk.pl — це комплексний і безкоштовний інструмент
для вивчення польської мови, який створений для студентів з України.
Проект працює вже другий рік. Новинкою цього року є україномовна версія платформи і
можливість засвоєння матеріалу на ще вищому рівні – B2 (вище середнього). Це, фактично,
максимальний рівень, який можна ефективно отримати, займаючись самостійно.
Платформа має адаптивний дизайн, тобто вивчати мову можна з будь-якого гаджету – не
тільки з персонального комп'ютера, але і з телефону або планшета.
Рівень підготовки: від А1 (початківець) до B2 (вище середнього).
Платформа polskijazyk.pl дає можливість безкоштовно і дистанційно вивчати польську мову
на рівнях від А1 (початківець) до B2 (вище середнього). Курси розробила одна з провідних
польських фірм з багаторічним досвідом навчання іноземців польської мови. Під час
підготовки завдань були взяті до уваги вимоги, які ставляться при підготовці іноземців для
отримання мовного сертифікату на знання польської мови.
Щоб збільшити ефективність навчання, використані сучасні та зручні вправи, які дозволяють
легко і швидко освоювати інформацію. Крім вивчення мови, користувачі можуть дізнатися
історію і культуру сучасної Польщі.
Тривалість: без обмежень.
Вартість: безкоштовно.
Додаткова інформація: http://www.polskijazyk.pl/ua/ та ukraine@polskijazyk.pl
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Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні питання права, економіки та управління»
Організатор: Нова Освіта.
Дата проведення: 10-11 лютого 2017 року.
Місце проведення: м. Київ.
Секції конференції:


Бухгалтерський облік та аудит, статистика



Економічні науки та менеджмент



Інновації в економіці та управлінні



Математичні та інструментальні методи економіки



Розвиток соціально-економічних відносин в умовах глобалізації



Світова економіка та міжнародні економічні відносини



Стратегія сталого розвитку підприємств, галузей, комплексів



Сучасний менеджмент і маркетинг



Сучасний розвиток і проблеми економічної теорії та практики



Фінанси, грошовий обіг і кредит



Адміністративне право та процес, фінансове право, інформаційне право



Актуальні проблеми реформування сучасного законодавства



Господарське право та процес



Державне будівництво та захист конституційних прав громадян



Екологічне, земельне, аграрне право



Житлове право



Історія політичних і правових навчань



Історія та теорія держави і права, філософія права



Конституційне право, муніципальне право



Кримінальне право, кримінально-виконавче право, кримінологія



Кримінальний процес, криміналістика, оперативно-розшукова діяльність, судова
експертиза, судові та правоохоронні органи



Міжнародні відносини та міжнародне право



Морське, митне та торгове право



Право Європейського союзу та Право Ради Європи



Право інтелектуальної власності



Теорія та історія держави і права; історія правових навчань



Трудове право; право соціального забезпечення



Цивільне право і процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, німецька, французька, польська.
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Останній термін подання матеріалів: до 10 лютого 2017 року.
Прийом оплати: до 10 лютого 2017 року.
Публікація та розсилка збірників авторам: лютий 2017 року.
Оргвнесок за участь у конференції та публікацію до 7 стор. включно:200.00 грн.
Електронна пошта оргкомітету: novaosvita@gmail.com
Додаткова інформація: http://novaosvita.com.ua/?p=1596
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Клуб ораторської майстерності «КОМА»
Організатор: Клуб ораторської майстерності «КОМА».
Про організатора: Клуб ораторської майстерності (КОМА) - перший україномовний клуб у
мережі Тостмастерс, заснований у 2012 році.
Тостмастерс - це міжнародна мережа клубів, заснована у США в 1924 році, яка налічує
близько 300000 членів в 122 країнах світу. Це випробувана часом система розвитку
розмовних та лідерських навичок.
За майже 90 років існування вироблено унікальну систему правил і процедур роботи
самоосвітніх клубів, яка дає можливість навчатися нового, самовдосконалюватися, цікаво й
з користю проводити час.
Місце проведення: пл. Спортивна 1А, ТРЦ «Гуллівер», 4 поверх, книгарня «БУКВА».
Вартість: безкоштовно для гостей / членські внески.
Учасники навчаться:


Виголошувати підготовлені промови;



Виступати експромтом;



Давати конструктивну оцінку;



Організовувати та проводити засідання;



Говорити красиво українською мовою.

Як проходять засідання в КОМІ:
Засідання проходять у колі з 20-30 людей, де кожен із членів клубу ретельно готується до
своєї ролі: промовець, голова засідання, знавець мови, майстер експромт-сесії тощо. Кожен
обирає собі зручний темп для навчання, керуючись порадами з підручників та зворотнім
зв'язком досвідчених ораторів.
Як приєднатися до клубу:
У якості гостя відвідування клубу безкоштовне (гість може бути запрошений до виступу в
експромт-сесії, але активної участі у засіданні він не бере). Для повноцінної участі - треба
стали членом клубу: сплатити членські внески за півроку та придбати підручники.
Електронна пошта: president@koma.kiev.ua
Додаткова

інформація: https://biggggidea.com/opportunities/klub-oratorsko-majsternosti-

koma/ та https://www.facebook.com/ToastmastersUkrainian/?fref=ts
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Гранти для учасників програм обмінів, що фінансувалися
урядом США
Організатор: Посольство США в Києві.
Про програму: конкурс на Програму «Гранти для учасників програм обмінів» 2017.
Посольство США надаватиме малі гранти випускникам/учасникам програм обмінів і
стажування, що фінансуються урядом США.
Мета

програми: активізувати зв’язки між випускниками, стимулювати професійний

розвиток, сприяти їх активній участі у проектах, що залучають громадянське суспільство до
демократичних перетворень в Україні, сприяють толерантності та інтеграції переміщених
осіб у суспільне життя, а також висвітлюють міцні зв’язки між людьми в Сполучених Штатах
та України. Тематичні пріоритети і вимоги програми детально описані нижче.
Сума грантів: від 4,000 дол. США до 24,000 дол. США.
Вимоги до кандидатів: українські учасники програм обмінів (фізичні особи) або українські
організації, що мають статус недержавних і неприбуткових, можуть взяти участь у програмі
за умов відповідності наступним критеріям:
Фізичні особи: будь-якій громадянин України, який постійно проживає в Україні та був
учасником однієї із програм обмінів та стажування, що фінансувались урядом США, може
взяти участь у конкурсі.


Програми стажування, що фінансуються Бюро у справах освіти та культури
Державного департаменту США, а саме: Future Leaders Exchange (FLEX), Global
UGRAD, Edmund S. Muskie Graduate Exchange Program, Fulbright Exchanges, Teacher
Exchanges, International Visitor Leadership Exchange Program, Professional Fellows
Program.



Учасники інших програм Державного департаменту, наприклад, прес-турів і техтаборів, члени Молодіжної ради посольства США.



Програми стажування та обмінів Агентства США з Міжнародного Розвитку (USAID),
Департаменту сільського господарства США (USDA, Програма обміну викладачами
(FEP), та Департаменту торгівлі США (програма SABIT).



Програма «Відкритий світ», що фінансується Бібліотекою Конгресу США.

Організації: недержавна, неприбуткова організація, зареєстрована в Україні, може взяти участь
у конкурсі, якщо:
1) Учасник програм американських обмінів або стажування є членом цієї організації, та
2) Саме учасник програм обмінів відіграватиме важливу роль під час планування та
реалізації проекту, що отримає фінансування в рамках Програми малих грантів для
випускників програм обмінів.
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3) Групи, що мають зв'язок з мережею або асоціацією випускників програм обмінів
Державного департаменту США, також мають право брати участь у конкурсі проектів.
Тематика проектів:


Проекти, що сприятимуть поглибленню національної єдності та поваги до громадян
України різного соціального або етнічного походження, які мають різні культурні,
релігійні чи політичні погляди;



Проекти, спрямовані на розвиток зв’язків з громадами, що знаходяться в зоні
конфлікту на сході України, або навколо неї;



Проекти, що мають на меті запровадження діалогу між внутрішньо переміщеними
особами та їх новими громадами, а також надання їм підтримки;



Втілення ініціатив, спрямованих на підтримку демократичних та економічних реформ
в Україні, що залучають громадянське суспільство до активної участі в обговоренні й
вирішенні проблем спільноти;



Ініціативи, спрямовані на розвиток та розбудову місцевих громад;



Реалізація проектів, що мають на меті сприяти вивченню та навчанню англійської
мови;



Підтримка діяльності існуючих асоціацій випускників програм обмінів та заходів,
спрямованих на налагодження співпраці між випускниками;



Проекти, спрямовані залучення випускників програм обмінів до діяльності центрів
«Вікно в Америку»;



Проведення тренінгових програм або конференцій для професійного розвитку
випускників та їхніх колег.

Подання заявок: грантові пропозиції мають бути подані у формі заявки (англійською та
українською

мовами)

та

надіслані

електронною

KyivAlumniGrants@state.gov
Останній термін подання заявок: 31 січня 2017 року.
Додаткова інформація:
http://gurt.org.ua/news/grants/36056/
https://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/current.html

поштою

на

адресу

програми:
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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

