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Новини інституту
21

березня

2018

року

відбувся

семінар-практикум

із

теми

«Використання моделювання у процесі вивчення біології». У заході
взяли участь: Ягенська Галина Василівна, доцент кафедри теорії та
методики викладання шкільних предметів Волинського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних
наук; Олешко Петро Степанович, ректор Волинського обласного
інституту

післядипломної

педагогічної освіти,

кандидат

історичних наук, доцент; викладачі та вчителі біології закладів освіти
Рівненської області.
Із вітальним словом до учасників семінару звернулися Черній
Алла

Леонідівна,

післядипломної

ректор Рівненського

педагогічної освіти,

обласного

кандидат

інституту

політичних

наук,

доцент, та Олешко Петро Степанович, ректор Волинського обласного
інституту

післядипломної

педагогічної освіти,

кандидат

історичних наук, доцент.
На семінарі-практикумі обговорювали проблеми підвищення
якості біологічної освіти, розглядалися питання компетентнісного та
особистісно зорієнтованого підходів в сучасній освіті, методику їх
реалізації в освітньому процесі, шляхи формування ключових і
предметних компетентностей у процесі вивчення біології, а також
готовності педагогів до впровадження завдань нової української
школи.
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Джерело: http://roippo.org.ua/news/5117/
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Новини інституту
28 березня 2018 року в Рівненському обласному інституті
післядипломної педагогічної освіти підведено підсумки ХV Обласного
конкурсу-ярмарку

педагогічної

творчості,

в

якому

взяли

участь працівники відділів, управлінь освіти райдержадміністрацій,
виконкомів рад міст обласного значення, об’єднаних територіальних
громад, методичних

кабінетів,

педагогічні

працівники

закладів освіти області.
Вітали

учасників

заходу голова Рівненської

обласної

ради

Данильчук Олександр Юрійович, начальник управління освіти і науки
Рівненської обласної державної адміністрації Таргонський Григорій
Миколайович, а також ректор Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти, кандидат політичних наук Черній
Алла Леонідівна.
Цьогоріч конкурс-ярмарок відбувся у номінаціях: «Дошкільна
освіта», «Початкова освіта», «Спеціальна освіта», «Математика»,
«Фізика», «Географія», «Економіка», «Інформатика», «Інформаційні
технології в освітньому процесі», «Художня культура».
На другий тур обласного конкурсу-ярмарку було подано
471 методичну розробку педагогічних працівників закладів освіти
області.

Експертні

комісії

відзначили 60 робіт,

автори

яких

продемонстрували актуальність та оригінальність педагогічних ідей,
інноваційність поданих на обласний конкурс-ярмарок розробок.
Вони були нагороджені дипломами управління освіти і науки
4

Рівненської обласної державної адміністрації за І, ІІ та ІІІ місця. У ході
творчої зустрічі переможці презентували присутнім свої розробки та
провели майстер-класи.
Крім робіт, автори яких стали переможцями другого туру
конкурсу-ярмарку, експертні комісії відзначили високий рівень
поданих

методичних

актуальністю
нагороджено

змісту

розробок,
та

11

серед

практичним

дипломами

яких

відзначалися

спрямуванням.

Рівненського

обласного

Їх

авторів
інституту

післядипломної педагогічної освіти. Усі інші учасники отримали
сертифікати. Голови експертних комісій проаналізували результати
участі

педагогічних

працівників

у

другому

турі

ХV Обласного

конкурсу-ярмарку педагогічної творчості та підготували експертні
висновки. Підсумки ХV Обласного конкурсу-ярмарку педагогічної
творчості підвела Мельник Надія Адамівна, проректор із науковометодичної роботи інституту, кандидат педагогічних наук. Вона
зазначила, що в наступному році конкурс-ярмарок відбудеться у
номінаціях: «Біологія

та

екологія»,

«Трудове

навчання»,

«Образотворче мистецтво», «Основи здоров’я», «Фізична культура»,
«Хімія», «Практична психологія», «Соціальна педагогіка», «Музичне
мистецтво», «Етика та християнська етика».
Джерело: http://roippo.org.ua/news/5139/
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Журнал «Нова педагогічна думка»
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти є
видавцем

науково-методичного

журналу

«Нова

педагогічна

думка». Видання входить до переліку наукових фахових видань
України. У журналі друкуються статті з питань теорії, досвіду і
практики педагогіки, дидактики, методики і технології навчання,
виховання,

експериментальної

роботи

в

навчальних

закладах,

професійної освіти, історії педагогіки та освіти, статті про діячів науки
та освіти.
Рубрики
думка»:

науково-методичного
Філософія

освіти.

журналу

Історія

«Нова

освіти;

педагогічна

Управління

освітою.

Профільне навчання; Сучасні освітні технології; Психологія. Соціальна
педагогіка. Робота з обдарованими дітьми;
література;

Мовознавство та

Історія. Правознавство; Фізика, математика; Початкова

освіта; Дошкільне виховання; Природничі науки. Технології; Фізична
культура; Виховні технології; Позашкільна освіта; Музика. Естетика.
Вимоги до публікацій знаходяться за посиланням:
http://novadumka.at.ua/news/vimogi_do_napisannja_statti_u_zhurnali_no
va_pedagogichna_dumka/2013-10-22-1
Статті

надсилайте

на

адресу

кабінету

редакційно-видавничої

діяльності Рівненського ОІППО: redakciya_roippo@ukr.net
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Конкурси
3 квітня 2018 р. стартує всесвітня соціальна кампанія «Young Heroes»,
мета якої – надихнути дітей на думку про те, що кожен із них може
стати героєм. Цьогоріч тема кампанії – Readers Are Leaders («Лідером
стає той, хто читає»). Для участі в проекті необхідно створити
учнівську команду на чолі з керівником (ним може бути особа,
старша 18-ти років). Для втілення своїх задумів у життя варто
заручитися підтримкою неприбуткових громадських організацій.
Команді потрібно розробити програму, спрямовану на заохочення до
читання,

й до

14

травня зареєструватися

та

представити

організаторам звіт про свою діяльність.
Призи за найкращі ініціативи буде розподілено таким чином:
– перше місце – €5 тис.;
– другі місця (їх може бути кілька) – по €2,5 тис.;
– переможці, визначені на основі голосування у мережі
Facebook: €1,5 тис., зокрема за перше місце – €1 тис., за друге і третє
– €500.
В Україні проект представлений міжнародним освітнім центром Helen
Doron Ukraine.
Джерело: http://www.helendoron.com/youngheroes2018/
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Конкурси
Міжнародний конкурс дитячої книги. Конкурс проводиться раз у
два року. У рамках конкурсу можна подати роботи на 12 конкурсів
дитячих книг «Основні кольори». Серед учасників будуть визначені
претенденти для участі у виставці в Хассете, на якій діти оберуть
найкращу роботу, а її автор отримає премію – 750 €.
Вимоги до кандидатів:
- у конкурсі можу взяти участь усі, кому цікава дана
проблематика;
- приймаються як індивідуальні, так і групові роботи;
- результати конкурсу будуть оприлюднені у вересні 2018 року;
- роботи слід надсилати на адресу: keycolours@hasselt.be або
Guido Gezellestraat 2 B-3500 Hasselt.
Вимоги до робіт:
- кожна робота повинна мати назву;
- роботи дітей віком від 2 до 7 років повинні містити не більше
чотирьох сторінок (формат А4);
- розповідь повинна мати стільки текстових блоків, скільки
матиме книга;
- три сторінки в книзі обов'язково повинні займати кольорові
ілюстрації, інші – заготовки до майбутніх ілюстрацій;
- малюнки мають бути повнорозмірними;
- роботи можуть бути представлені у будь-якому стилі мовлення;
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- якщо

книга

написана

не

англійською,

німецькою

або

французькою мовами, то до неї слід додати переклад однією із
вищеозначених мов;
- макет книги повинен включати 24 сторінки (не враховуючи
обкладинки та титульної сторінки);
Формат книги:
- 250 x 260 мм;
- 290 x 210 мм (портрет або пейзаж);
- 235 х 325 мм.
Дедлайн: 16 липня 2018 року.
Джерело:https://static1.squarespace.com/static/5a09590dd7bdce6
238df275c/t/5a2549768165f55746eb5a38/1512393079655/regulatio
ns-en.pdf
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Конкурси
Міжнародний

конкурс

мистецтв

«Science

Without

Borders

Challenge». Конкурс спрямований на те, аби привернути увагу учнів
та вчителів до проблем збереження, захисту та відновлення світового
океану і водних ресурсів.
Переможці конкурсу будуть оголошені публічно та отримають
відзнаки:
- 1-ше місце – 500 $;
- 2-ге місце – 350 $;
- 3-тє місце – 200 $.
Вимоги до кандидатів:
- у конкурсі можуть брати участь учні 6 - 12 класів віком від 11 до
19 років;
- кандидатами можуть бути представники будь-яких країн світу;
- заявки на участь у конкурсі можна подати онлайн на сайті
організатора;
- оригінали творів мистецтва необхідно надіслати поштою на
адресу: Халед бен Султан
Фонд живих океанів
Science Without Borders Challenge, Пр. Северн, пр. Северн 130,
люкс 100 Аннаполіс, MD 2140.
Заявку та інструкцію щодо завантаження відео можна знайти на сайті
організаторів.
Дедлайн: 22 лютого 2018 року.
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Джерело: https://www.worldof7billion.org/student-video-contest/
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Конкурси
Відкрито

набір

кандидатів

на

конкурс

«Світ

дітей

–

2018».

Організатори фінансують і надають підтримку усім, хто працює над
проблемами зміни життя дітей в усьому світі.
Номінації для нагородження:
- мінімальний грант – $ 50 000;
- освіта: мінімальний грант – $ 50 000;
- гуманітарна премія: мінімальний грант – $ 50 000;
- молодіжна премія: мінімальний грант – $ 25 000 (категорія для
кандидатів, яким на час конкурсу не виповнився 21 рік і які надають
конкретну допомогу молодіжній аудиторії).
Церемонія нагородження відбудеться в Нью-Йорку 1 листопада 2018
р. Організатори оплачують проживання та транспортні витрати всім
номінантам.
Вимоги до кандидатів:
-

усі

номінанти

повинні

приїхати

1 листопада

2018

р.

на

нагородження до Нью-Йорка.;
- бути номінованими лише на одну премію;
- номінанти повинні представляти некомерційну або благодійну
організацію;
- кожен номінант повинен бути засновником, співзасновником або
керівником певної організації.
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Дедлайн: 31 березня 2018 року.
Джерело: https://nominations.worldofchildren.org/
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Стипендіальні програми
Університет Sheffield Hallam University пропонує стипендію Transform
Together Scholarship для іноземних студентів бакалаврату та
магістратури.

Стипендії

мають

можливість

отримати

іноземні

студенти, які у 2018-2019 навчальному році навчатимуться на очному
відділенні за однією із програм. Стипендія покриває 50% вартості
навчання.
Стипендію можуть отримати студенти, які:
- не є громадянами Великобританії;
- планують

вступ

на

магістратуру

(повинні

мати

диплом,

відповідний 2.1 ступеня або його еквівалент і відповідати всім
вимогам для вступу за обраною програмою);
- планують вступ на бакалаврат (повинні відповідати вимогам
обраної програми);
- можуть оплатити 50% вартості навчання в університеті, а також
додаткові витрати і збори.
На стипендію не можуть претендувати студенти, які:
- отримують кошти на оплату навчання від спонсора або
отримують іншу стипендію;
- вступають на підготовчі курси;
- вступають на навчання в університет-партнер.
Для отримання стипендії необхідно вступити на стаціонар на одну із
бакалаврських чи магістерських програм університету Шеффілд
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Халлам.

Після

того,

як

студент

отримав

підтвердження

про

зарахування, йому необхідно подати заявку на отримання стипендії.
Студентам магістратури також необхідно подати на розгляд виписку з
оцінками.
Дедлайн: 31 травня 2018 року.
Джерело:https://www.shu.ac.uk/?sc_itemid=cc2e6e96-9eb7-4cbd-9b671419fbed4cdc
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Стипендіальні програми
Стипендія на навчання в магістратурі Університету Неймегена імені
святого Радбода (Нідерланди). Стипендіальна програма призначена
для талановитих і перспективних студентів із країн, що не входять до
ЄС.
Стипендія не передбачає нарахування кошти на рахунок у банку, а
має на меті часткове звільнення від оплати за навчання. Залежно від
обраного курсу програми, можна отримати звільнення від оплати за
навчання строком від одного до двох років. У разі дворічної
програми претендент на грант на другий рік навчання повинен
скласти всі іспити за перший рік.
Заявка на подання документів у магістратуру університету та заявка
на стипендії повністю інтегровані, окремої процедури на отримання
стипендії немає. Необхідно лише вказати, що ви бажаєте взяти участь
у Стипендії Радбода.
Вимоги до кандидатів:
Кандидати, які виявили бажання отримувати стипендію на навчання в
університеті, повинні відповідати таким кваліфікаційним вимогам:
- мати паспорт країни, яка не входить до ЕС;
- не користуватися будь-якими іншими пільгами або стипендіями на
зниження вартості навчання у Європі;
- виконати всі умови для отримання візи для виїзду до Нідерландів.
Документи:
- вказати у своїй заявці, що бажаєте отримувати стипендію Радбода;
16

- мотиваційний лист для магістерської програми;
- юридично підтверджений переклад англійською мовою наявних
дипломів та протоколів офіційно визнаним перекладачем;
- два рекомендаційних листа та резюме.
Дедлайн: 1 квітня 2018 року.
Джерело:http://www.ru.nl/english/education/mastersprogrammes/international-masters-students/scholarshipsgrants/read_more/rsprogramme/
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Стипендіальні програми
Розпочато прийом заявок на отримання стипендій уряду Латвії на
2018-2019 навчальний рік, які мають можливість отримати студенти
бакалаврату, магістратури та аспірантури.
Стипендію

можуть

отримати

іноземні

студенти,

дослідники

і

викладачі. Стипендії покривають плату за навчання, проведення
досліджень і навчання в літніх школах (для літніх шкіл дедлайн – 4
травня).
Навчання в закладах вищої освіти Латвії здійснюється переважно
латвійською мовою, однак деякі університети можуть запропонувати
навчання англійською.
Для студентів бакалаврату та магістратури стипендія становить 500€
на місяць, для студентів аспірантури – 670 €, для учасників літніх шкіл
– 711 €.
Стипендія для проведення досліджень виплачується впродовж 5-ти
місяців і становить 30 € на день та 300 € у місяць для оплати
проживання.
Вимоги до кандидатів:
- підтвердження громадянства будь-якої країни;
- студенти, які вступають на навчання на бакалаврат, повинні
закінчити перший курс навчання на бакалавраті у себе на
батьківщині або в одному із вишів Латвії;
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- студенти бакалаврату та магістратури мають змогу отримувати
стипендію впродовж 10-ти місяців, а студенти аспірантури –
впродовж 11-ти;
- студенти, які навчатимуться за програмами «Історія Латвії»,
«Культура

Латвії»,

отримуватимуть

«Філологія

стипендію

Латвії»,

весь

«Література

період

навчання

Латвії»,
(2 роки

магістратури).
Для отримання стипендії на навчання необхідно надати такі
документи:
- резюме;
- мотиваційний лист;
- копію диплома і виписку з оцінками;
- копії двох рекомендаційних листів;
- копію листа про зарахування кандидата на навчання в один із
вишів Латвії;
- програму навчання;
- копію одного з тестів на знання мови;
- копію паспорта.
Дедлайн: 1 квітня 2018 року.
Джерело: http://grantist.com/grant/stipendii-pravitelstva-latvii-2/
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Стипендіальні програми
Стипендія «The Exeter MBA Emerging Global Leader Scholarship»
пропонується студентам, які бажають навчатися за програмою MBA в
університеті Ексетера.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту: £15,000.
Необхідні документи:
- результати мовного тесту;
- два рекомендаційних листи;
- мотиваційний лист;
- заповнену аплікаційну форму;
- резюме.
Дедлайн: 31 травня 2018 р.
Джерело: http://businessschool.exeter.ac.uk/study/masters/mba/funding/scholarships/#a0
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Стипендіальні програми
Стипендії уряду Франції на навчання у 2018-2019 роках.
Оголошується конкурс стипендій на навчання в магістратурі за будьякою

дисципліною

та

PhD

(французько-українське

наукове

керівництво для роботи над дисертацією у 2018 році).
Розраховані на громадян України віком до 30 років, які мають
диплом про вищу освіту українського навчального закладу:
- магістратура (Master 2) за будь-якою дисципліною, тривалість – 9
місяців (€615);
- аспірантура (французько-українське наукове керівництво для
роботи над дисертацією), три наукові стажування по 4 місяці
упродовж 3 років (€767).
Умови до кандидатів:
- громадянство України;
- вік – до 30 років;
- наявність диплома про вищу освіту українського навчального
закладу (бакалавр / спеціаліст / магістр).
Умови надання стипендії:
- високий рівень академічної підготовки кандидата;
- якісний та аргументований навчальний проект;
-

обґрунтування професійної орієнтації;

- володіння французькою та/або англійською мовою залежно
від навчального проекту;
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- розробка індивідуального студентського проекту в рамках
вже наявного або новоствореного французько-українського
проекту співпраці в освітній та/або науковій сфері.
Дедлайн: 15 березня 2018 року.
Джерело: https://institutfrancais-ukraine.com/etudier/bourses/bgf
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Стипендіальні програми
Благодійний

стипендіальний

проект

Scholarship

in

Slovakia.

Стипендія повністю покриває оплату за навчання в найбільших
університетах Словаччини, а також включає місячну стипендію
впродовж
українських

усього

періоду

студентів,

які

студій.
бажають

Програма
навчатися

Організатор – фундація Penta.
Дедлайн: 10 квітня 2018 року.
Джерело: https://scholarshipinslovakia.com/
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розрахована
у

на

Словаччині.

Стипендіальні програми
Плімутський університет надає іноземним студентам стипендію в
рамках програми «International Student Merit Scholarship». Перш
ніж подавати документи на отримання стипендії, студент має
отримати запрошення на навчання від університету.
Спеціальності: всі програми університету.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту: £2 500.
Необхідні документи:
- заповнена заявка;
- копія листа-запрошення від університету;
- рекомендаційний лист (відрізняється від того, що подавався під
час вступу на саму освітню програму);
- оцінки за курс бакалаврату.
Контакти: Plymouth, University Drake Circus Plymouth Devon PL4
8AAUnited Kingdom. +44 1752 600600.
Дедлайн: 30 червня 2018 року.
Джерело: https://www.plymouth.ac.uk/study/fees/scholarshipsbursaries-and-funding/funding/postgraduate-scholarships-forinternational-students
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Стипендіальні програми
Стипендіальна програма професійного розвитку Weiser Professional
Development Fellowships в Мічиганському університеті (США).
Мічиганський університет запрошує викладачів закладів вищої освіти
взяти участь у програмі професійного розвитку. У рамках програми –
короткотривалі візити (від 4 тижнів до 3 місяців) для проведення
наукових досліджень. Грант покриває транспортні витрати в обидва
боки, проживання, медичне страхування, а також передбачає
невеликі добові виплати.
Вимоги до кандидатів:
- анкета;
- резюме;
- копія диплома про вищу освіту або закінчення докторантури;
- копія сторінки паспорта з фотографією;
- двостороння особиста заява, що включає:
а) дослідницький чи спільний проект у Мічиганському
університеті;
б) обґрунтування подачі заявки;
в) зазначення терміну візиту (3 місяці або 4 тижні);
- запрошення від школи Мічиганського університету, відділу та/або
факультету, де проводитиметься дослідження;
- рекомендаційний

лист

від

ректора

навчального закладу;
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або

декана

вашого

- копія звіту про оцінку TOEFL (якщо ви складали іспит упродовж
останніх трьох років).
Для отримання додаткової інформації про відділи та програми UM звертайтеся на адресу: umich.edu.
Дедлайн: 15 вересня 2018 року.
Джерело: https://www.ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows.html
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Стипендіальні програми
Герцогський університет (Дарем, США) пропонує стипендії іноземним
студентам бакалаврату. Мета стипендіальної програми – залучення
найкращих студентів до наукових досліджень. На сьогодні означену
стипендію отримують студенти з України, Румунії, Іспанії, Нової
Зеландії та інших країн.
Університет пропонує повну стипендію, яка покриває оплату за
навчання, проживання, університетські збори. Крім того, університет
пропонує близько 7000 $ на оплату досліджень упродовж трьох літніх
канікул.
Вимоги до кандидатів:
- володіння англійською мовою на високому рівні (IELTS – 7,0;
інтернет-іспит TOEFL – 100, TOEFL-доставка – 75); ACT або SAT;
- претенденти

на

стипендію

Karsh

International

Scholarshiо

обираються серед іноземних абітурієнтів, які мають потребу в
додатковому фінансуванні.
Вибір претендентів здійснює директор програми. Основні критерії:
академічна успішність і неабиякий потенціал в обраній освітній
галузі. З фіналістами наприкінці березня буде проведено співбесіду
по скайпу або телефону. Результати відбору будуть оголошені після
обговорення.
З усіма питаннями необхідно звертатися на адресу: ousf@duke.edu
Дедлайн: 30 квітня 2018 року.
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Джерело:http://admissions.duke.edu/application/instructions#generalinstructions-international

28

Стипендіальні програми
Міністерство людських ресурсів Угорщини відповідно до програми
освітнього обміну між Україною та Угорщиною надає стипендії на
2016-2018 роки для українських студентів з метою продовження
навчання в Угорщині.
- 40

стипендій

програмами:

–

за

гуманітарний,

бакалаврськими

та

суспільствознавчий,

магістерськими
технічний

та

медичний напрями підготовки;
- 20 стипендій – за магістерськими програмами повного циклу:
технічний та медичний напрями;
- 40 стипендій – для навчання в аспірантурі за будь-якою
галуззю, що становить додатковий інтерес.
Навчальні програми доступні англійською та угорською мовами,
деякі – німецькою та французькою. Паперові копії необхідних
документів, які кандидат подає угорській стороні в онлайн-режимі,
потрібно

надіслати

на

адресу

Управління

співробітництва та європейської інтеграції:
Проспект Перемоги, 10,
Київ, Україна,
Міністерство освіти і науки України.
01135

29

міжнародного

Дедлайн: 16 лютого 2018 року.
Джерело: www.apply.stipendiumhungaricum.hu
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Гранти
Грант від «Fulbright Graduate Student Program». Навчання в
американських університетах строком від одного до двох років на
здобуття ступеня магістра. В конкурсі можуть брати участь студенти
старших курсів, випускники закладів вищої освіти.
Післядипломна освіта в США (graduate studies) – це навчання,
поєднане з індивідуальною дослідницькою діяльністю.
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).
Галузі спеціалізації: гуманітарні (педагогіка психологія), соціальні та
природничі дисципліни.
Конкурсанти можуть подаватися на магістерську програму у США з
тієї спеціальності, з якої вже отримали диплом в Україні або іншій
країні, або із суміжної до зазначеної в дипломі спеціальності.
Конкурсанти також можуть подаватися на магістерську програму зі
спеціальності, яка відрізняється від тієї, що зазначена в дипломі, якщо
вони мають досвід роботи за цією спеціальністю (не менше 1-2-х
років) або володіють базовими
спеціальності,

які

одержали

знаннями та навичками з цієї

завдяки

проходженню

стажувань,

тренінгів, сертифікатних та інших освітніх програм.
Вимоги до кандидатів:
- наявність українського громадянства та проживання в Україні;
31

- достатнє володіння англійською мовою для професійного
спілкування в англомовному академічному середовищі;
- наявність диплома бакалавра на час призначення стипендії
(серпень 2019 р.);
- повернення 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:
- анкета;
- 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 36-х курсів, які ще не отримали диплом на момент конкурсу.
Відбір учасників на конкурсній основі відбувається в Україні й
передбачає такі етапи:
- перевірку документів щодо правильності їх заповнення та
відповідності заявників вимогам конкурсу (травень 2018 р.);
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- рецензування робіт американськими й українськими фахівцями
та визначення осіб, які увійшли до півфіналу (червень-липень
2018 р.);
- співбесіда англійською мовою з учасниками півфіналу та відбір
фіналістів

американсько-українською

комісією (середина

вересня 2018 р.);
- затвердження

рекомендованих

кандидатів

та

визначення

університетів для фіналістів програми (січень-квітень 2019 р.);
- початок навчання/гранту – серпень-вересень 2019 року.
У жовтні 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), а фіналісти з
юридичних спеціальностей – лише TOEFL.
Офіс Програми імені Фулбрайта відшкодовує учасникам конкурсу
витрати на проїзд та перебування в Києві під час співбесіди;
фіналістам

програми

оплачується

комп'ютерне

тестування;

стипендіатам надається візова підтримка.
Рішення щодо надання гранту ухвалює Наглядова рада науковців
імені Фулбрайта (США). Інститут Міжнародної Освіти (IIE) допомагає у
визначенні американських університетів відповідно до академічних
інтересів кандидатів. Програма передбачає побажання учасників
щодо вибору місця навчання, але залишає за собою право
остаточного визначення конкретного університету у США.
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Дедлайн: 16 травня 2019 року.
Джерело: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
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Гранти
Стипендія передбачена для тих студентів, які вже вступили на обрану
програму до університету.
Спеціальності: всі програми університету.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту: 500 євро на місяць; тривалість виплати гранту –
1 семестр, можливе подовження.
Необхідні документи:
- аплікаційна форма;
- мотиваційний лист;
- резюме;
- рекомендаційний лист від професора з вашого університету;
- копії наявних дипломів;
- uni-assist document (VPD);
- підтвердження

зарахування

до

Гамбурзького

університету

прикладних наук;
- копія паспорта.
Дедлайн: 30 квітня 2017 року.
Джерело: https://www.haw-hamburg.de/english/international-degreestudents/tuition-fees-scholarships/master-scholarships.html
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Гранти
Міністерство молоді та спорту України оголошує прийом заявок на
участь у конкурсі на реалізацію проектів у рамках здійснення
українсько-польських обмінів молоддю. На проведення конкурсу
проектів цього року в Державному бюджеті України передбачено
3 млн грн.
Хто може подавати заявку на участь у конкурсі?
Неприбуткові організації, які працюють із молоддю, зокрема:
- інститути громадянського суспільства;
- навчальні заклади;
- комунальні установи.
Документи, необхідні для участі у конкурсі:
- заявка (оригінал та копію у паперовому та електронному вигляді
необхідно надіслати на електронну адресу);
- детальний розрахунок витрат;
- копії установчих документів;
- проект договору про реалізацію проекту (починаючи із 2018 року,
організація, яка стане переможцем та буде реалізовувати проект,
повинна підписати з Міністерством молоді та спорту договір про
реалізацію проекту);
Пріоритети конкурсу у 2018 році:
- зміцнення міжкультурного діалогу шляхом створення умов для
відкритості та толерантності серед молоді;
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- отримання вмінь, необхідних для активної участі в громадській і
професійній діяльності;
- зміцнення співпраці та обміну досвідом у галузі технічної і
спеціалізованої освіти;
- підтримка громадянської активності серед молоді, зокрема
пропагування підприємництва і волонтерства;
- відкриття спільного минулого, боротьба з упередженнями і
стереотипами в розумінні спільної історії та в сучасних
відносинах.
Проекти можуть реалізовуватися на територіях України та Республіки
Польщі незалежно від місця подання заявки та залежно від обраної
форми проекту:
- молодіжний обмін: Республіка Польща або Україна;
- семінари з підготовки і розвитку двостороннього партнерства:
Республіка Польща або Україна;
-

молодіжні

зустрічі

(конференції,

тренінги,

фестивалі

тощо):

Республіка Польща та Україна (можливість реалізації проектів в обох
країнах);
-

інформаційно-просвітницькі

розповсюдження

кращого

проекти

досвіду

(інформаційні

завдяки

публікаціям

заходи,
тощо):

Республіка Польща та Україна (можливість реалізації проектів в обох
країнах).

37

Умови реалізації проектів:
- один проект може тривати не менше 5 та не більше 10 днів, не
враховуючи дні приїзду і від'їзду учасників підготовчого етапу та
підготовчого візиту реалізації проекту;
- участь у проектах можуть брати особи віком від 14 до 35 років, а
також особи, які працюють із молоддю;
-

кількість учасників проекту – від 10 до 40 осіб, зокрема особи,
що супроводжують, або керівники групи;

- кількість учасників проекту як від України, так і від Польщі має
бути однаковою;
- підготовчий етап може тривати від 2 до 4 робочих днів, участь у
ньому беруть не більше 6 учасників.
Заявки подаються у друкованій формі на адресу:
м. Київ, вул. Еспланадна, 42 к. 418,
а в електронній формі – kultmolodi@ukr.net.
Інститути громадянського суспільства, заклади, установи можуть
подавати на конкурс кілька заявок.
Заявки, подані на конкурс, не повертаються.
Дедлайн: 16 квітня 2018 року.
Джерело:https://www.facebook.com/youthdepukraine та
http://dsmsu.gov.ua/index/ua/ www.otlas.eu.
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