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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, конкурси та
стажування.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Лекції прес-секретарів Прем’єр-Міністра, голови Верховної
ради, політтехнологів із США, Швеції, Німеччини
Організатор: Школа Master of Political Management (PolitPR).
Про організатора: Школа заснована в 2010 році. За 6 років роботи навчання пройшли
більше 2500 людей. На сьогодні школа є єдиним навчальним закладом з політичного
маркетингу та PR у Європі. Нова освітня програма присвячена роботі з медіа,
репутаційному менеджменту, політичному маркетингу та PR.
Про

програму: слухачі навчаться протидіяти інформаційним атакам і негативу,

формувати репутацію та створювати персональний бренд, проводити виборчі та
політичні рекламні кампанії, створювати громадські рухи.
Програма складається із 25 практичних занять протягом 4 днів, з 9:00 до 21:00.
Випускники зможуть пройти стажування у викладачів курсу як в Україні, так і в США,
Швеції, Німеччині, Хорватії. Стажування та працевлаштування випускників – одна із
особливостей школи.
З 2010 року школа працевлаштувала більше ста своїх випускників.
Лектори: прес-секретарі Прем’єр-Міністра України, Голови Верховної Ради України,
політичні

радники

П. Порошенка,

Ю. Тимошенко,

В. Ющенка,

М. Саакашвілі,

політтехнологи та PR-практики із США, Швеції, Німеччини, Хорватії.
Місце проведення: м. Київ.
Дата проведення: з 17 по 20 листопада 2016 року.
Освітня поїздка: випускники зможуть взяти участь в освітній поїздці до Берліна,
Брюсселя і Лондону.
Підсумки і стажування: слухачі програми розробляють і захищають дипломний проект.
Видається диплом школи.
Вимоги до кандидатів: вступити на курс можна без професійних обмежень.
Вартість: 1750 грн. за весь курс.
Останній термін подання заявок: до 30 жовтня 2016 року.
Контактні дані організаторів: +38 (044) 362 28 36, +38 (067) 508 68 58, +38 (093) 252 27 31,
info@mpmschool.org.ua
Додаткова інформація: http://mpmschool.org.ua/

2

Інформаційний вісник № 11 (82)

26 жовтня 2016 року

Конкурсу креативних есе для молодих українців на тему
«Україна в асоціації з ЄС: права та обов‘язки»

Організатор: «Молодіжна Ініціатива Міст».
Цільова аудиторія: молоді українці віком від 18 до 26 років.
Вимоги до есе: обсяг есе має складати 3-4 сторінки формату А4 (Times New Roman, 12).
Також до есе треба додати коротку інформацію про себе, мотиваційний лист (1 сторінка),
поштову адресу, контактний телефон та електронну адресу.
Останній термін подання есе: 1 лютого 2017 року.
Адреса, за якою надсилати есе: assoziation.kooperation.essay@gmail.com
У заголовку електронного листа укажіть мову есе

українську, російську чи німецьку.

Кращі 15 авторів поїдуть на міжнародну конференцію до Німеччини, а також, їх роботи
будуть надруковані у збірці.
Додаткова інформація: https://www.science-community.org/ru/node/172558?did=161016
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Стипендії Навчального фонду Палати депутатів Берліна
Організатор: Навчальний фонд Палати депутатів Берліна.
Цільова аудиторія: випускники та молоді вчені всіх спеціальностей, які працюють над
проектами, що потребують досліджень в наукових установах Берліну.
Про стипендії: Фонд виділяє 15 стипендій на 2017-2018 навчальний рік. Розмір стипендії,
розрахованої на 10 місяців, становить 1100 євро на місяць для випускників та аспірантів та
1630 євро на місяць для кандидатів наук, з яких 330 євро сплачується за житло у
міжнародному дослідному центрі Берлина. також покриваються дорожні витрати.
Тривалість програми: з 1 жовтня 2017 року до 31 липня 2018 року.
Останній термін подання заяв: 15 грудня кожного року.
Контактна електронна пошта: studienstiftung@parlament-berlin.de
Додаткова інформація:
http://www.parlament-berlin.de/de/Das-Parlament/Studienstiftung
https://www.facebook.com/academicmobility.nure/?fref=ts
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High Level Experts Programme (HLEP) 2017
Організатор: Федеральне міністерство закордонних справ Німеччини.
Цільова аудиторія: молоді співробітників державних установ України.
Дата проведення: з 8 по 24 березня 2017 року.
Місце проведення: Німеччина.
Про програму: програма охоплює вузько спеціалізовані семінари з політології та
економіки, дискусійні заходи, семінари з публічних виступів та роботи із засобами масової
інформації, мовні курси, а також екскурсії до німецьких та європейських міст.
Фінансування: всі учасники отримають загальну суму на необхідні транспортні витрати, а
також добові на період стажування та безкоштовне помешкання в Берліні.
Вимоги до кандидатів:
державні службовці України (національного, регіонального або місцевого рівня),
які ще не досягли 40-річного віку,
володіють відмінним знанням англійської мови,
мають принаймні 1 рік професійного досвіду роботи у середній ланці державного
управління,
цікавляться зовнішньою політикою.
Документи для участі у відборі:
мотиваційний лист англійською мовою, в т.ч. дані про основне коло фахових
інтересів (макс. 1 сторінка),
автобіографія (в т.ч. особиста електронна пошта і номер телефону) англійською
мовою із фотокарткою паспортного формату,
довідка роботодавця про те, з якого часу і в якій функції працює в нього кандидат
(українською мовою),
зазначення бажаного місця екзамену (письмового тесту з англійської мови): Київ чи
Дніпро.
Останні термін подання заявок: до 23 листопада 2016 року.
Заявки в письмовому вигляді необхідно надсилати до відділу політики Посольства
Німеччини у Києві (вул. Хмельницького 25, 01901 м. Київ).
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Посольство спочатку проведе попередній відбір заявок, що надійшли. Попередньо
відібрані кандидати орієнтовно 20.12.2016 року складуть письмовий тест з англійської мови
та політики у Києві або Дніпрі; найкращих кандидатів орієнтовно наприкінці січня 2017 року
буде запрошено для екзаменаційної співбесіди до Києва.
Контактна електронна пошта: pol-30@kiew.diplo.de
Додаткова інформація:
http://m.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/Stipendien__2016/HLEP.html
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Відкрито новий набір на весняну програму професійних
стажувань Professional Fellows Program 2017
Організатор: Американські Ради з міжнародної освіти ACTR/ACCELS.
Про програму: Professional Fellows Program (PFP) – це програма професійних стажувань,
спонсором якої є Бюро з питань освіти та культури Державного департаменту США. Для
Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Туреччини та України PFP має законодавчий
фокус і керується Американськими Радами з міжнародної освіти: ACTR/ACCELS.
Програма стажування працівників законодавчої влади дає перспективним молодим
фахівцям можливість отримати практичний досвід та наочність роботи в уряді США. Знання
та інтерес цих молодих професіоналів щодо американських політичних процесів буде
розширений завдяки короткостроковому стажуванню в місцевих законодавчих органах
США, а також в установах державного рівня і в некомерційних організаціях, які мають
відношення до тематики програми.
Дата проведення: з 24 квітня по 2 червня 2017 року.
Цілі програми:
Зміцнення розуміння законодавчого процесу США;
Посилення визнання ролі, яку громадянське суспільство відіграє у формуванні
державної політики та підзвітності уряду;
Створення партнерських відносин між установами в США та Вірменії, Азербайджані,
Грузії, Молдові, Туреччині та Україні;
Встановлення спільної мови для розробки практичних рішень спільних проблем.
Вимоги до кандидатів:
Бути громадянином України і на момент подання аплікаційної форми проживати у
країні громадянства. Кандидати, які проживають за межами країни свого
громадянства або перебувають на довгостроковій програмі за межами країни свого
громадянства не розглядатимуться;
Бути від 25 до 35 років на момент подачі заявки;
Мати закінчену вищу освіту (бакалавр або вище);
Добре володіти англійською мовою (TOEFL over 500 (paper test), IELTS band 6
або

навчання

на

англомовній

університетській

програмі).

За

відсутності

сертифікату, півфіналісти будуть запрошені пройти безкоштовний TOEFL тест у
нашій організації;
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Мати відповідний досвід роботи у державному та/або некомерційному секторі
(законодавча влада, виконавча влада, неурядові організації, які займаються
релевантною до тематики програми діяльністю, тощо); і
Продемонструвати навички лідерства та спілкування (аби підтвердити високий
рівень своїх навичок, ви можете описати свою діяльність в цих напрямках в есе в
кінці

аплікаційної

форми,

і

надати/завантажити

будь

сертифікати/дипломи/матеріали, які можуть підтвердити ці ваші якості).
Приклади минулорічних місць стажувань:
Державні законодавчі офіси;
Офіси виконавчої влади (наприклад, офіс губернатора штату Іллінойс);
Інші місця, такі як НУО, що займаються лобіюванням, аналітичні центри, і
організації з виборчих реформ.
Аплікаційна форма он-лайн: http://ais.americancouncils.org/pfp
Останній термін подання заявок: 15 листопада 2016 року.
Контактна

особа:

Оксана

Семенишин,

координатор

PFP

(lfp.ukraine@gmail.com /

lfp@americancouncils.org.ua).
Додаткова інформація: http://www.americancouncils.org.ua/uk/news/361
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Програма Visby для проведення досліджень у Швеції
Організатор: Шведський інститут.
Про програму: програма Visby передбачає проведення досліджень терміном до 6 – 12
місяців (залежно від статусу науковця).
Цільова аудиторія: аспіранти, докторанти, а також досвідчені науковці (ті, які отримали
ступінь кандидата наук до 2011 року).
Спеціальності: всі спеціальності.
Призначення програми: проведення досліджень.
Розмір гранту: SEK 15 000 на місяць для аспірантів; SEK 18 000 на місяць для докторантів
та досвідчених науковців.
Необхідні документи:
онлайн-заявка;
лист-запрошення;
CV наукового керівника / контактної особи зі шведської установи;
Лист підтримки від наукового керівника з українського університету / установи
(тільки для аспірантів) ;
CV наукового керівника з українського університету (тільки для аспірантів);
Реферат;
Дослідницька пропозиція;
CV заявника;
Мотиваційний лист;
Список публікацій (бажано) ;
Копії дипломів;
Контакти двох осіб, які можуть надати рекомендацію.
Останній термін подання заявок: 10 січня 2017 року.
Додаткова інформація: https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/visbyprogramme/visby-programme-scholarships-for-phd-studies-and-postdoctoral-research/
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Стипендії для навчання в університеті Лейдена
Організатор: Університет Лейдена (Leiden University), Нідерланди.
Призначення стипендії: підтримка іноземних студентів, зацікавлених у навчанні на
магістерських програмах.
Перш ніж подавати документи на стипендію, аплікант має подати заявку на навчання в
Лейденському університеті та прикріпити до неї мотиваційний лист, який засвідчуватиме
бажання отримати стипендію.
Спеціальності: всі спеціальності університету.
Рівень підготовки: магістратура.
Розмір гранту:
10 000 євро;
15 000 євро;
Повне покриття коштів на навчання.
Необхідні документи:
копія паспорта;
мотиваційний лист;
копії дипломів та оцінок;
копії сертифікатів IELTS, TOEFL, CPE;
CV;
2 рекомендаційні листи;
Додаткові документи залежно від програми.
Останній термін подання заявок: 1 лютого 2017 року.
Додаткова інформація:
http://prospectivestudents.leiden.edu/scholarships/scholarship/lexs.html
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V Міжнародна конференція «Осінні наукові читання»
Організатор: Громадська організація Центр наукових публікацій.
Місце проведення: м. Київ.
Дата проведення: 31 жовтня 2016 року.
Мета: конференція покликана забезпечити широкий обмін науковими здобутками,
концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки. Результати творчих
доробків авторів знаходять відображення в збірках (кожна збірка формується під відповідну
тематику конференції), що публікуються щомісяця та розсилаються як авторам статей, так і
в основні наукові та університетські бібліотеки та установи.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: заочна.
Останній термін подання наукових матеріалів: 31 жовтня 2016 року.
Напрямки конференції:
01 Фізико-математичні науки

15 Фармацевтичні науки

02 Хімічні науки

16 Ветеринарні науки

03 Біологічні науки

17 Мистецтвознавство

04 Геологічні науки

18 Архітектура

05 Технічні науки

19 Психологічні науки

06 Сільськогосподарські науки

20 Військові науки

07 Історичні науки

21 Національна безпека

08 Економічні науки

22 Соціологічні науки

09 Філософські науки

23 Політичні науки

10 Філологічні науки

24 Фізичне виховання та спорт

11 Географічні науки

25 Державне управління

12 Юридичні науки

26 Культурологія

13 Педагогічні науки

27 Соціальні комунікації

14 Медичні науки
Для участі в конференції необхідно здійснити наступні кроки:
відправити на електронну скриньку заходу (s-p@cnp.org.ua) статтю;
надіслати електронною поштою копію документу про сплату внеску за участь;
заповнити

заявку

учасника

https://docs.google.com/forms/d/1C-

pDJ_UqNxtCsRs1xHYH48_YAl0rovr5JBw7oOHzi5c/viewform
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Інформація щодо збірника та сертифіката конференції:
за матеріалами конференції випускається збірник наукових публікацій «ВЕЛЕС»
збірник випускається в форматі А5 з глянцевою обкладинкою;
збірник

надсилається

всім

учасникам

конференції,

а

також

в

наукові

та

університетські бібліотеки та установи, повний список яких Ви можете знайти на
нашому сайті;
кожний учасник отримує сертифікат, що підтверджує участь в конференції. За
додаткові сертифікати співавторам необхідно додатково оплачувати 10 грн. за
кожний.
Організаційний внесок за участь в конференції: 260 грн.
Контактна інформація: www.cnp.org.ua та s-p@cnp.org.ua
Додаткова інформація:
http://cnp.org.ua/Archive/Inform/Informaciinyi%20lyst_Konferenciia_31_10_2016.pdf
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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

