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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, літні школи та
конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Стипендії Фонду Конрада Аденауера
для навчання в Німеччині
Організатор: Фонд Конрада Аденауера.
Мета: зробити внесок у підвищення кваліфікації молодих науковців, очікуючи, що
стипендіанти зможуть взяти на себе відповідальність за розвиток держави та суспільства,
зокрема - у науці та економіці, політиці та публічному управлінні, мас-медіа та культурі, а
також через роботу з міжнародними організаціями.
Стипендія: для навчання на магістратурі та докторантурі в Німеччині.
Цільова аудиторія: студенти всіх наукових дисциплін, які станом на осінь відповідного
року закінчать щонайменше чотири курси вищого навчального закладу. Кандидати також
повинні відповідати таким критеріям:
дуже добрі результати навчання в школі та у вищому навчальному закладі;
добре знання німецької мови (B2 / Upper Intermediate );
політична або соціальна активність;
максимальний вік: 29 років на момент подання заявки.
Надання стипендії починається з літнього або зимового семестру 2017 року.
Останній термін подання аплікаційного пакету документів: 31 липня 2016 року.
Найкращі кандидати будуть запрошені на співбесіду 12-13 жовтня до Києва.
Контактні дані організатора: Juri.Silvestrow@kas.de.
Додаткова інформація: http://www.kas.de/ukraine/ukr/pages/11027/
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ХІ Міжнародна наукова конференція
«Наука у сучасному світі»
Організатор: Електронний науковий журнал «Архіваріус».
Дата проведення: 20 липня 2016 року.
За результатами роботи конференції буде видано науковий збірник статей учасників.
Збірник видається в друкованому та електронному вигляді.
Форма проведення: заочна.
Робочі мови: українська, російська, англійська.
Рубрики конференції:
1. Фізико-математичні науки

15. Фармацевтичні науки

2. Хімічні науки

16. Ветеринарні науки

3. Біологічні науки

17. Мистецтвознавство

4. Геолого-мінералогічні науки

18. Архітектура

5. Технічні науки

19. Психологічні науки

6. Сільськогосподарські науки

20. Військові науки

7. Історичні науки

21. Національна безпека

8. Економічні науки

22. Соціологічні науки

9. Філософські науки

23. Політичні науки

10. Філологічні науки

24. Фізичне виховання і спорт

11. Географічні науки

25. Державне управління

12. Юридичні науки

26. Культурологія

13. Педагогічні науки

27. Соціальні комунікації

14. Медичні науки
Останній термін подання заявок та наукових статей: до 20 липня 2016 року.
Вартість: 220 грн. (до 8 сторінок включно).
Контактні дані: info@archivarius.org.ua
Додаткова інформація:
http://archivarius.org.ua/Archive/Informatsionnoe_pismo_Arkhivarius.pdf
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Курс «Англійська граматика та стилістика» он-лайн
Організатор: Університет Квінсленда, Австралія.
Початок курсу: 25 липня 2016 року.
Тривалість: 8 тижнів.
Інтенсивність: 4 години на тиждень.
Учасники курсу зможуть:
дізнатися як визначити ролі та відносини слів у реченні;
опанувати граматичні поняття і синтаксичні стратегії;
дізнатися як застосувати ці знання на письмі;
отримати навички в оцінці та редагуванні власних і чужих текстів.
Вартість: безкоштовно.
Учасники, які успішно завершать навчання на курсі матимуть можливість за додаткову плату
отримати відповідний сертифікат.
Додаткова інформація: https://www.edx.org/course/english-grammar-style-uqx-write101x-2
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XV Міжнародна заочна конференція
«Розвиток науки у ХХІ столітті»
Організатор: Науково-дослідний центр «Знание».
Місце проведення: м. Харків.
Дата проведення: 15 липня 2016 року.
Робочі мови: російська, українська, англійська.
Форма проведення: заочна.
Напрями роботи конференції:
1. Фізико-математичні науки

15. Фармацевтичні науки

2. Хімічні науки

16. Ветеринарні науки

3. Біологічні науки

17. Мистецтвознавство

4. Геологічні науки

18. Архітектура

5. Технічні науки

19. Психологічні науки

6. Сільськогосподарські науки

20. Військові науки

7. Історичні науки

21. Національна безпека

8. Економічні науки

22. Соціологічні науки

9. Філософські науки

23. Політичні науки

10. Філологічні науки

24. Фізичне виховання і спорт

11. Географічні науки

25. Державне управління

12. Юридичні науки

26. Культурологія

13. Педагогічні науки

27. Соціальні комунікації

14. Медичні науки
Організаційний внесок: 230 грн.
Останній термін подання матеріалів: 15 липня 2016 року.
Додаткова інформація:
http://nic-znanie.org.ua/images/docs/Indorm_pisma/Informpismo_Kharkiv_July_2016.pdf
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Підготовка до тесту IELTS он-лайн
Зразок тесту офіційного сайту IELTS
http://www.ielts.org/test_takers_information/test_sample.aspx
Road to IELTS Test Drive (10 годин безкоштовного доступу)
http://www.roadtoielts.com/testdrive/index.php
Зразки тесту на сайті Examenglish
Зразки тесту на сайті Testden

http://www.examenglish.com/ielts/index.html

http://www.testden.com/challenge/free-ielts.asp

Декілька практичних завдань від Британської Ради
http://takeielts.britishcouncil.org/prepare-test/free-practice-tests
Крім цього, на сайті Британської Ради розміщені матеріали для розвитку аудіювання і
мовлення:
записи радіопередач, оповідань, поем
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/listen-and-watch
зразки завдань на аудіювання

http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ielts-mock-

papers
практика мови за допомогою відеоматеріалів
http://learnenglish.britishcouncil.org/en/ielts-interview-skills
youtube-канал British Council Teacher Trainer з матеріалами для підготовки до
IELTS

https://www.youtube.com/user/bcteachertrainer/feed

Road to IELTS та Word ready для кандидатів, зареєстрованих у Британській Раді
http://www.britishcouncil.org.ua/exam/ielts
Пробне тестування:
http://www.mbastrategy.ua/free_pretest/
http://ielts.org.ua/probnyj-test?gclid=CMLbh_766s0CFeThcgod2F4NZg
http://www.ielts-exam.ru/onlinetest
http://www.canada-ua.com/ielts_test.html
Додаткова інформація: http://studway.com.ua/pidgotovka-ielts/
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Публікації в Казахстані
Організатор: Академія державного управління при Президентові Республіки Казахстан.
Журнал 1: Міжнародний англомовний журнал «Public Administration in Central Asia».
Періодичність публікацій: 2 номери в рік.
Всі статті проходять одностороннє «сліпе» рецензування.
Журнал 2: Міжнародний науково-аналітичний журнал «Державне управління і державна
служба», який в 2016 році включено в Emerging Sources Citation Index (Індекс джерел,
що з'являються) Агентства Thomson Reuters.
Періодичність публікацій: щоквартально.
Мова публікацій: російська та англійська.
Цільова аудиторія: викладачі, аспіранти, докторанти.
Додаткова інформація про журнал та вимоги до статей: http://journal.apa.kz/index.php/ru/
Контактна особа:
Керівник

редакційно-видавничої

служби

yekaterina.dotsenko@apa.kz та 2016print@mail.ru.

Катерина

Олексіївна

Доценко,
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Конкурс на участь у стипендійній програмі #neuLAND
Організатор: Європейська Академія Берліна – партнер Інституту Євро-Атлантичного
співробітництва.
Мета проекту: надихнути молодих соціальних підприємців з країн Східного партнерства,
надавши їм можливість реалізувати власні соціальні, культурні, економічні або політичні
ініціативи.
Про проект: Програма #neuLAND була ініційована Міністерством закордонних справ
Німеччини. #neuLAND – грантова програма для молодих людей віком від 20 до 28 років,
які прагнуть реалізувати власні проекти, що матимуть соціальний вплив. Обов’язковою
умовою є вільне володіння англійською мовою.
Місце проведення: Німеччина.
Тривалість: чотири тижні.
Учасники працюватимуть над власним проектом, обговорюючи його з експертами та
іншими учасниками, братимуть участь у семінарах та досліджуватимуть Німеччину
самостійно.
Повернувшись додому, використовуючи набуті знання, досвід та знайомства, учасники
програми мають розпочати свої власні проекти.
Від кожної країни до участі в проекті буде запрошено від двох до чотирьох осіб, яким буде
надано стипендію, що покриває всі витрати.
Останній термін подання заявок: до 29 липня 2016 року.
Для участі необхідно надіслати резюме, мотиваційний лист та опис ідеї проекту на адресу
cr@eab-berlin.eu
Контактна особа: Claudia Rehrs, cr@eab-berlin.eu
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/grants/33267/
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Літня школа самоврядування «Розвиток громадянського
суспільства в Україні»
Організатор: Центр громадянських ініціатив та представництво фонду Фрідріха Науманна в
Україні.
Тема: «Розвиток громадянського суспільства в Україні: механізми взаємодії органів
місцевого самоврядування та громадських організацій».
Мета: засвоєння конкретних інструментів взаємодії органів місцевого самоврядування та
громадських організацій.
Дата проведення: 14-19 серпня 2016 року.
Місце проведення: м. Святогірськ (Слов’яногірськ), Донецької області.
Цільова аудиторія: громадські активісти, депутати місцевих рад, посадові особи місцевого
самоврядування,

журналісти

з

Одеської,

Херсонської,

Миколаївської,

Запорізької,

Дніпровської, Полтавської, Харківської, Луганської, Кіровоградської та Донецької областей
загальною кількістю – до 30 осіб.
Відбір учасників проводиться на конкурсній основі.
Останній термін подання заявок: до 23:59 години 17 липня 2016 року.
Реєстраційна анкета:
https://docs.google.com/forms/d/1m3_40Rkb_8vt9oQm_WqAzHyl4slrd4ScA0ElD9Ppqkc/edit
Повідомлення

про

зарахування

до

участі

оприлюднюються

на

сайті

ЦеГрІн

www.cehrin.org.ua та на ФБ-сторінці Центру, а також розсилкою на електронні скриньки!
Організаційний комітет: 067 45 48 188 або 099 00 42 635 — Богдан Коваль.
Додаткова інформація: http://gurt.org.ua/news/trainings/33190/
http://cehrin.org.ua/?p=29560
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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

