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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, мовні курси та
конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Іспанська мова для початківців
Організатор: Портал FutureLearn та Відкритий університет.
Повна програма складається з 6 он-лайн курсів.
Рівень: початковий

A1.

Вартість: безкоштовно.
Тривалість: 4 тижні.
Інтенсивність: 4 години на тиждень.
Пройшовши всі шість курсів учасники почнуть розмовляти, розуміти, читати та писати
іспанською мовою.
Учасники зможуть навчитися:
вітатися та представлятися;
розповідати про місце проживання та походження;
розповідати про свій вид діяльності;
розповідати про інші мови, якими володіють;
уточнювати та перепитувати про незрозумілі моменти.
Опанувавши всі шість курсів учасники зможуть розповісти:
про своє повсякденне життя та роботу;
про транспорт, робочі години підприємств та магазинів тощо;
про свої захоплення та справи, яким присвячують вільний час

наприклад, спорт та

музика;
про здоровий спосіб життя;
про власні вподобання та свою думку;
як бронювати готель, замовляти їжу та закуповуватися в магазинах;
як робити припущення, приймати та відхиляти запрошення;
про зовнішність та характер;
про свою родину;
про свій дім та його обстановку;
Сертифікат: є можливість придбати за окрему плату.
Додаткова інформація:
https://www.futurelearn.com/programs/spanish-for-beginners
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Оголошується набір учасниць до
«Школи жіночого політичного лобі»
Організатор: Всеукраїнська громадська організація «Жіночий консорціум України» за
підтримки Фонду Демократії ООН (The United Nations Democracy Fund – UNDEF).
Основне завдання проекту: збільшення представництва жінок на всіх рівнях прийняття
рішень.
Навчальна програма: п’ять 2-х денних тренінгів.
Тематики навчальної програми:
місцеве самоврядування та децентралізація;
статус депутатів місцевої ради та зміст їх діяльності;
вибори та виборча кампанія;
права людини та ґендерна рівність як цінності і фактори включення у всі види
діяльності депутатки;
прийняття управлінських рішень та формування команди однодумців;
комунікації з місцевою громадою та ЗМІ;
проведення кампаній лобіювання.
За результатами навчання найактивнішим учасницям буде запропоновано неоплачуване
стажування у радах різного рівня та участь у інших заходах проекту.
Цільова аудиторія: жінки, які планують політичну кар’єру і готові балотуватися на
наступних виборах до рад будь-якого рівня. До участі у конкурсному відборі запрошуються
жінки з Волинської, Житомирської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської,
Сумської, Тернопільської, Херсонської, Хмельницької, Чернівецької та Чернігівської
областей із досвідом роботи в громадських організаціях, органах державної влади,
політичних партіях чи визнані фахівці у своїй царині.
Вартість: безкоштовно. Учасницям забезпечуються проїзд на усі заходи (окрім таксі та
вагону потягу СВ), проживання, харчування, роздаткові матеріали.
Обов’язкова умова: участь у всіх сесіях навчання!
Проведення першого тренінгу: жовтень 2016 року.
Останній термін подання заявок: 15 вересня 2016 року.
Додаткова інформація:
http://www.womeninpolitics.org.ua/OGOLOShUЄTЬSJa_NABІR_UChASNICЬ_do_“Shkoli_zhn
ochogo_poltichnogo_lob
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Стажування в Банку Естонії
Організатор: Банк Естонії (Eesti Pank).
Мета: налагодити співпрацю з науково-дослідними інститутами та університетами в
Естонії та за кордоном.
Учасники стажування працюватимуть з куратором та зможуть дізнатися більше про
структуру, завдання та обов’язки центрального банку.
Тривалість: від 1 до 6 місяців.
Період стажування: з січня по квітень.
Вимоги до кандидатів:
навчання в магістратурі або принаймні 2 роки навчання на бакалавраті;
бажання проводити дослідження в галузі основних банківських функцій та тем,
зазначених в стратегічному плані банку;
зацікавленість у виконанні обов’язків, що мають відношення до завдань та діяльності
центрального банку.
Необхідні документи:
заявка;
CV;
виписка про вивчені курси та середній бал.
Останній термін подання заявок: 5 грудня 2016 року.
Додаткова інформація: http://www.eestipank.ee/en/eesti-pank/internship-eesti-pank
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Безкоштовні онлайн-курси польської та німецької мов
Організатор: Польсько-український портал «Порт Європа».
Вартість: безкоштовно.
Курси складаються з кільканадцяти уроків, які автоматично, кожні 3-5 днів відправляються
підписникам, які підтвердили реєстрацію. Автоматизація цього процесу і є причиною,
чому курси є безкоштовними.
Про програму: в курсі польської мови від Якуба Логінова домінує лексика та вивчення
інтуїтивних аналогій між польськими та українськими словами, а курс німецької від Інги
Павлової ставить наголос на німецькій граматиці і поясненні її правил.
Додаткова інформація про курси:
Курс польської – http://naszwybir.pl/jezykpolski/
Курс німецької – http://naszwybir.pl/22140-2/

На курси можна записатися за адресами:
Курс польської – www.porteuropa.eu/ua/polskamowa
Курс

німецької

nimeckoji-mowy

–

http://porteuropa.eu/ua/austria/ekonomika-i-suspilstvo/2299-kurs-
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Стипендії для навчання в університеті Лозанни
Організатор: Університет Лозанни (UNIL), Швейцарія.
Спеціальності: всі спеціальності (перелік винятків на сайті організатора).
Рівень: магістратура
Розмір гранту: CHF 1,600 на місяць.
Вимоги до кандидатів:
диплом університету;
рівень підготовки має відповідати принаймні рівню бакалавра університету Лозанни.
Необхідні документи:
Аплікаційна форма;
Паспортне фото;
Нотаріально завірена та перекладена копія диплому та додатка до нього;
Нотаріально завірена та перекладена копія атестата про середню освіту та
додатка до нього;
Опис програми останнього семестру бакалаврату;
CV;
Супровідний лист;
Два рекомендаційні листи;
Розписаний бюджет;
Копія паспорта;
Якщо потрібно, довідка про доходи батьків;
Нотаріально завірені копії атестату, диплому та додатків до них (українською
мовою);
Адміністративний внесок у розмірі 200 CHF за розгляд документів.
Останній термін подання документів: 15 грудня 2016 року.
Додаткова

інформація:

http://www.unil.ch/international/en/home/menuguid/futures-

etudiantes/bourses-master-de-lunil.html

6

Інформаційний вісник № 8 (79)

31 серпня 2016 року

Міжнародна науково-практична конференція
«Актуальні проблеми розвитку права і держави
в умовах міжнародних інтеграційних процесів»
Організатор: Міністерство освіти і науки України, Регіональний навчальний центр світової
митної організації, Університет митної справи і фінансів.
Дата проведення: 25 листопада 2016 року.
Місце проведення: м. Дніпро.
Учасники конференції: провідні вчені навчальних закладів, наукових установ і організацій,
органів державної влади, установ та організацій - міжнародних партнерів Університету.
Робочі мови: українська, англійська, польська, російська.
Секції:
Секція 1. Політико-правові аспекти міжнародних інтеграційних процесів.
Секція 2. Реформування адміністративного права та напрями формування митного права.
Секція 3. Запобігання та протидія правопорушенням у сфері забезпечення економічної та
митної безпеки.
Секція 4. Проблеми розвитку цивільного, господарського, екологічного права в умовах
міжнародних інтеграційних процесів.
Останній термін подання матеріалів: до 17 жовтня 2016 року.
Електронна адреса оргкомітету: naukvid@ukr.net
Додаткова інформація:
http://www.science-community.org/ru/system/files/юр_іноземці_рус.docx
www.umsf.dp.ua
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Міжнародна науково-практична конференція
«Економіко-правові дослідження: міждисциплінарна
взаємодія»
Організатор: Громадська організація «МО «Центр аналізу і розвитку освіти та науки»,
Київський

національний

лінгвістичний

університет,

Наукове

товариство

студентів,

аспірантів, докторантів та молодих вчених, Відкритий міжнародний університет розвитку
людини «Україна», Інститут філології та масових комунікацій, Громадська ініціатива
«Харківська наукова спільнота» та ін.
Дата проведення: 26 вересня 2016 року.
Місце проведення: м. Харків.
Основні тематичні напрямки конференції:
Економічна теорія та історія економічної думки.
Економіко-правові дослідження
Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
Міжнародне право. Право ЄС.
Економіка та управління національним господарством.
Економіка та управління підприємствами.
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища.
Демографія, економіка праці, соціальна економіка і політика.
Гроші, фінанси і кредит.
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит.
Статистика.
Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
Правові науки. Історія та теорія держави і права.
Філософія права.
Тематичні напрямки не обмежуються виключно вище перерахованими!
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Останній термін подання матеріалів: до 26 вересня 2016 року.
Вартість організаційного внеску:
І. 180,00 грн. (Друкована версія Збірника + електронна + сертифікат);
ІІ. 90,00 грн. (Електронна версія Збірника)
Додаткова

інформація:

http://www.science-community.org/ru/system/files/Інфо

ELWRMC 2016_укр.doc та www.econconf.com

лист
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Конкурс на участь в семінарі «Відповідальне лідерство»
Організатор: Аспен Інститут Київ у співпраці з Асоціацією випускників Аспен-Україна.
Про проект: Аспен-семінари проводяться в Україні з 2008 року. Семінари «Відповідальне
лідерство» дозволяють учасникам осмислити фундаментальні основи доброго суспільства
(good society), тим самим поглиблюючи розуміння, розширюючи горизонти і підвищуючи
здатність вирішувати складні проблеми.
Семінар - це унікальна можливість на деякий час відійти від повсякденних турбот і шляхом
сократівського діалогу, який модерується та спирається на класичні тексти, поміркувати на
одвічні теми про людські цінності доброго і справедливого суспільства.
Дата та місце проведення: 5-11 листопада 2016 року, Карпати.
Вартість: безкоштовно (на конкурсній основі).
Робочі мови: українська та російська.
Цільова аудиторія: для дискусії за круглим столом запрошуються лідери з різних сфер
суспільства, які:
досягли значних успіхів у бізнесі, політиці, державному секторі, громадській
діяльності, галузі науки, мистецтва тощо;
мають активну громадську позицію;
відкриті до пошуку нових смислів, рішень;
від 30 до 55 років.
Останній термін подання заявок: до 14 вересня 2016 року.
Форма заявки: http://www.aspeninstitute.kiev.ua/documents/ЗАЯВКА укр 14.doc
Контактні дані організаторів:
E-mail: aspen.ua@gmail.com
Адміністративний координатор Боярчук Марина: +380 44 220 04 30
Директор семінарських програм Шклярук Аліна: +38 050 383 01 06
Додаткова інформація:
http://www.aspeninstitute.kiev.ua/ua/calendar/aspen-leadership-seminar-14-announcement/
http://aspen.org.ua/uk/golovna/initsiativi/seminari
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Підготовка до тесту TOEFL
Організатор: он-лайн платформа edX.
Початок курсу: 7 вересня 2016 року.
Тривалість: 6 тижнів.
Інтенсивність: 2-4 години на тиждень.
Вартість: безкоштовно (є можливість придбання офіційного сертифікату за окрему плату).
Рівень: початковий.
Учасники зможуть дізнатися:
як покращити свій рівень володіння мовою;
як ефективно впоратися з чотирма секціями тесту: читання, аудіювання, говоріння та
письмо;
корисні поради для підготовки до тесту;
принципи оцінювання тесту;
як використати результати тесту у працевлаштуванні, навчанні, для отримання віз та
стипендій;
як розподіляти час протягом тестування;
де знайти додаткові джерела для підготовки до тесту;
як зареєструватися на тестування.
Додаткова інформація:
https://www.edx.org/course/toeflr-test-preparation-insiders-guide-etsx-toeflx-0
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Стипендії уряду Словаччини
Організатор: Уряд Словаччини.
Фінансування: Міністерство освіти, науки, дослідницької роботи та спорту.
Мета: підвищення мобільності студентів, науковців, митців.
Тривалість стипендії: залежить від програми:
студенти-магістри – 1-2 семестри;
аспіранти – 1-12 місяців;
науковці та митці – 1 – 12 місяців.
Спеціальності: всі спеціальності.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти/докторанти, викладачі, дослідники та митці.
Рівень: магістратура, аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: покриття коштів на проживання і харчування.
Останній термін подання заявок: 21 жовтня 2016 року (літній семестр наступного року).
Подання заявок он-лайн: http://www.scholarships.sk/en/main/submit-application (система
активується принаймні за 6 тижнів до завершення терміну подання документів)
Додаткова

інформація:

conditions/foreign-applicants

http://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-and-
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Стипендії для навчання в Китаї «Schwarzman»
Організатор: програма «Schwarzman Scholars».
Місія програми «Schwarzman Scholars»: виховати покоління майбутніх світових лідерів.
Програма передбачає навчання на магістратурі протягом одного року в університеті
Циньхуа в Китаї.
Спеціальності: публічне адміністрування, міжнародні відносини, економіка та бізнес.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту: покриття витрат на навчання, проживання і харчування, тревел-грант, кошти
на купівлю підручників та ноутбука (за потреби), освітня подорож країною, персональна
стипендія у розмірі $3,500.
Вікові обмеження: вік до 29 років (станом на 1 серпня 2017 року).
Необхідні документи:
Онлайн-заявка;
Оцінки;
Чотири рекомендаційні листи;
Конкурсне відео;
Три есе (мотиваційний лист, лідерське есе, есе-роздум над актуальними
світовими проблемами);
Резюме.
Останній термін подання документів: 15 вересня 2016 року.
Контактні дані: SchwarzmanScholars.Europe@iie.org
Додаткова інформація:
http://unistudy.org.ua/schwarzman/ та http://schwarzmanscholars.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

