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Новини інституту
20 вересня 2018 року на базі Рівненського ОІППО відбулася
регіональна

науково-практична

конференція

«Реформування

сучасної освіти: діалог із Василем Сухомлинським», організаторами
якої

виступили

Рівненський

обласний

інститут

післядипломної

педагогічної освіти, Рівненський державний гуманітарний університет
та

Регіональний

комплексний

науково-методичний

центр

інноваційних технологій освітнього процесу.
Із вітальним словом до учасників конференції звернулися Черній
Алла

Леонідівна,

післядипломної

ректор

педагогічної

Рівненського
освіти,

обласного

кандидат

інституту

політичних

наук,

доцент; Данильчук Олександр Юрійович, голова Рівненської обласної
ради; Берека Віктор Євгенович, доктор педагогічних наук, професор,
ректор Хмельницького ОІППО; Коржевський Петро Миколайович,
в. о. начальника

управління

освіти

і

науки

Рівненської

облдержадміністрації.
Пленарне засідання розпочалося з привітання учасників конференції
від доньки видатного педагога Василя Сухомлинського – Ольги
Василівни
Державної

Сухомлинської,

старшого

науково-педагогічної

імені В. О. Сухомлинського,

академіка

наукового

співробітника

бібліотеки
Національної

України
академії

педагогічних наук України, доктора педагогічних наук, професора,
заслуженого діяча науки і техніки України, яке зачитала Гавлітіна
Тетяна Миколаївна, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор із
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науково-педагогічної роботи (лист додається). Учасники конференції
мали

змогу

послухати

Петренко Оксану Борисівну, доктора

педагогічних наук, професора, завідувача кафедри теорії і методики
виховання РДГУ, директора Регіонального комплексного науковометодичного центру інноваційних технологій освітнього процесу, яка
розповіла про педагогічний феномен В. О. Сухомлинського: рефлексія
до 100-річчя від дня народження. Про проблеми освіти дітей з
особливими

потребами

Сухомлинського

у

педагогічній

розповів Пустовіт

системі

Григорій

Василя

Петрович, доктор

педагогічних наук, професор, професор кафедри природничоматематичної освіти РОІППО, заслужений діяч науки і техніки України.
Педагогічні
компонентів

ідеї

В. О. Сухомлинського

формули

НУШ

як

фундамент

окреслила

Бирко

ключових
Надія

Михайлівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри
педагогіки та психології Хмельницького ОІППО. Про інтернет-клуб
керівників закладів загальної середньої освіти «Нащадки спадщини
В. О. Сухомлинського» розповіла Климко Лариса Василівна, методист
кабінету управління навчальними закладами РОІППО, з гуманною
педагогікою

–

шлях

до

Устянчук Любов Володимирівна,

серця
вчитель

дитини ознайомила
початкових

класів

Мізоцького НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей». Використання ідей Василя
Сухомлинського в діяльності Малої академії народних мистецтв (з
досвіду роботи) розповів Боровець Віктор Іванович, відмінник освіти
України, вчитель-методист, директор Березнівської ЗОШ І – ІІІ ст. № 2.
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На

завершення

пленарного

засідання

педагогікою В. О. Сухомлинського – педагогікою гуманізму учасників
конференції зацікавив Омельчук Володимир Васильович, кандидат
педагогічних наук, доцент, голова предметно-методичної комісії
загальної педагогіки і психології Дубенського коледжу РДГУ.
Понад 140 учасників брали участь у конференції. Під час секцій вони
розглянули
сучасному

питання трансформації
освітньому

Сухомлинського

в

ідей

В. О. Сухомлинського

просторі; педагогічні

новій

українській

в

ідеї

Василя

школі; ідеї

Василя

Сухомлинського у підготовці майбутнього учителя; використання ідей
Василя

Сухомлинського

у

системі

післядипломної

педагогічної

освіти; Василь Сухомлинський про роботу з дітьми з особливими
потребами.
Під час закриття конференції прозвучали пропозиції від керівників
секцій про заходи присвячені 100-річчю від дня народження
В. Сухомлинського, які будуть відбуватися упродовж цього року в
закладах освіти Рівненщини, що стали основою ухвали конференції.
Із

початком

конференції

учасників

привітав

фольклорний гурт «Веснянка» Рівненського міського Палацу дітей та
молоді, а з плідним та успішним завершенням – гурт «Кобзарики».
Матеріали конференції будуть опубліковані за вибором учасників у
науково-методичному

журналі

«Нова

педагогічна

думка»

або

збірнику наукових праць РДГУ «Інноватика у вихованні». Тези та
програма

учасників

конференції
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розміщені

на

сайті

Рівненського ОІППО (http://roippo.org.ua/activities/research/conferenc.php/13
31/, розділ «Конференції»).
Джерело: http://roippo.org.ua/news/5996/
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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 науково-методичного журналу «Нова педагогічна думка»:
«Філософія освіти. Історія освіти»; «Управління освітою. Профільне
навчання»;

«Сучасні

освітні

технології»;

«Психологія.

педагогіка. Робота з обдарованими дітьми»;
література»;
«Початкова

«Історія.
освіта.

Правознавство»;

Дошкільне

«Мовознавство та

«Фізика.

виховання»;

Соціальна

Математика»;

«Природничі

науки.

Технології»; «Виховні технології»; «Позашкільна освіта»; «Музика.
Естетика»; «Фізична культура».
Вимоги до публікацій знаходяться за посиланням:
http://novadumka.at.ua/news/porjadok_podannja_publikacij_do_naukovo_m
etodichnogo_zhurnalu_nova_pedagogichna_dumka/2018-03-21-30
Статті надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності
Рівненського ОІППО: redakciya_roippo@ukr.net
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Конкурси
ООН оголосила про початок конкурсу на кращий постер до Всесвітнього
дня продовольства. Організатори конкурсу запрошують дітей та юнацтво
віком від 5 до 19 років запропонувати цікаві ідеї на тему «Відсутність
голоду» (Zero Hunger) та втілити їх у картинах.
Журі визначає 3-х переможців у таких категоріях:
-

1-ша – діти від 5 до 8 років;

- 2-га - діти від 9 до 12 років;
- 3-тя – діти від 13 до 15 років;
- 4-та – діти від 16 до 19 років.
Переможці отримають сертифікати та

подарунки.

При

оголошенні

переможців буде зазначено тільки ім'я, прізвище та країну учасника,
жодної іншої інформації надано не буде.
Вимоги до кандидатів:
- діти та підлітки віком від 5 до 19 років будь-якої національності;
- неповнолітні конкурсанти на участь у конкурсі обов’язково мають
надати дозвіл від батьків (опікунів).
Дедлайн: 9 листопада 2018 року.
Джерело: http://www.fao.org/world-food-day/2018/contest/en/
http://www.fao.org/world-food-day/2018/contest/enter-the-contest/en/
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Конкурси
Google Science Fair разом із підрозділом LEGO Education, журналами
National Geographic і Scientific American та компанією Virgin Galactic
організовують конкурс для підлітків-новаторів.
Якщо вам від 13 до 18 років і ви застосовуєте науковий підхід для
вирішення дійсно складних завдань, у вас є унікальна можливість отримати
грант на навчання і взяти участь у реалізації серйозних проектів.
Google визначить учасників у таких вікових категоріях:
- 13-15 років;
- 16-18 років.
Категорії конкурсу:
- суспільство;
- техніка;
- довкілля;
- космос;
-

здоров'я;

- штучний інтелект;
- подорожі;
- енергетика.
Призи: двадцять фіналістів будуть нагороджені путівками в Маунтін-В'ю
(Каліфорнія, США), де зможуть взяти участь у спеціальному заході для
фіналістів конкурсу в липні 2019 року. Крім того, кожен фіналіст отримає
чудові призи, зокрема комплекти LEGO Education Goodie Bag і Virgin
Galactic Goodie Bag, а також річну передплату на журнали Scientific
American і National Geographic.
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Дедлайн: 12 грудня 2018 року.
Джерело: https://www.googlesciencefair.com/intl/ru/
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Конкурси
«Carnegie Council for Ethics in International Affairs» запрошує взяти
участь у щорічному конкурсі есе для юнацтва на тему «Чи важливо жити в
демократії?»
Есе будуть оцінюватися в трьох категоріях:
- учні старших класів школи;
- студенти бакалаврату;
- студенти магістратури/аспірантури.
Призи:
1-ше місце – подарунковий сертифікат Amazon на 300 $;
2-ге місце – подарунковий сертифікат Amazon на 150 $;
3-тє місце – подарунковий сертифікат Amazon на 75 $.
Вимоги до есе:
- текст повинен містити визначення/пояснення концепту демократії
(написане своїми словами);
- пояснити, чому демократія важлива або неважлива;
- мова есе – англійська;
- обсяг – 1000-1500 слів;
- стиль – вільний (не академічна робота);
- формат – блог-пост на www.globalethicsnetwork.org;
- один конкурсант може надати лише одне есе;
- робота повинна бути унікальною й оригінальною.
Як узяти участь:
- необхідно зареєструватися на веб-сайті globalethicsnetwork.org;
- запостити есе в секції постів і поставити #essaycontest2018;
10

- вказати повне ім'я конкурсанта, назву школи або вишу, рівень навчання
(учень, студент).
Дедлайн: 31 грудня 2018 року.
Джерело: https://www.carnegiecouncil.org/news/announcements/2018-0813-international-student-essay-contest-2018-on-democracy
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Конкурси
Фотоконкурс для школярів від «New York Times». У цьому році в рамках
фотоконкурсу для підлітків «Покажи своє покоління» (Show Us Your
Generation: A Photo Contest for Teenagers) пропонуємо зробити фотографії,
що демонструють цікаві моменти із життя підлітків, показати своє життя
або життя людей, які вас оточують і які б могли зробити його цікавішим.
Призи: кращі роботи будуть опубліковані в листопадовому випуску
Learning section.
Вимоги до кандидатів: у конкурсі можуть брати участь школярі віком від
13 до 18 років з усіх країн світу.
Вимоги до фотографій:
- фотографії можуть бути зроблені на будь-яку камеру;
- забороняється застосування фільтрів;
- формат - jpeg, не більше 5 МВ.
Заявка на участь подається онлайн.
З

усіма

питаннями

можна

звертатись

за

адресою:

LNFeedback@nytimes.com.
Дедлайн: 15 жовтня 2018 року.
Джерело:https://www.nytimes.com/2018/09/05/learning/show-us-yourgeneration-a-photo-contest-for-teenagers.html
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Конкурси
Приймаються заявки на кваліфікаційний раунд міжнародного молодіжного
математичного

конкурсу

«International

Youth

Math

Challenge».

Продемонструйте свої математичні та творчі здібності та отримайте право
на участь у всесвітньому фіналі.
Усі учасники конкурсу отримають сертифікати, а кращі, на думку журі –
грошові винагороди.
Призи:
- 1-ше місце – 200 $;
- 2-ге місце - 150 $;
- 3-тє місце - 100 $.
Вимоги до кандидатів:
- У конкурсі можуть узяти участь учні старших класів та студенти закладів
вищої освіти;
- участь у конкурсі можуть брати учні та студенти з усіх країн світу;
- для конкурсантів різного віку (старших 18-ти років і молодших 18-ти
років) будуть запропоновані завдання різної складності;
- для розв’язання завдань не зайвими будуть кмітливість, нестандартне
мислення і креативний підхід;
Дедлайн: 30 вересня 2018 року.
Джерело: https://iymc.info/#registrationBox
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Стипендійні програми
Команда викладачів «Expert Assignment Help» представляють стипендію
«Global Goals Scholarship Program 2018». Кошти, передбачені стипендією,
будуть

використані

виключно

на

покриття

вартості

навчання

та

обов'язкових зборів навчальних закладів. Стипендія виплачується 1 раз на
рік кращим студентам. Відбір студентів здійснює команда експертів, які
працюють у галузі наук про навколишнє середовище.
Стипендія складає 2500 $.
Вимоги до кандидатів:
- на стипендію можуть претендувати учні старших класів (кандидатам має
виповнитися 14 років) та студенти закладів вищої освіти;
- претенденти на стипендію повинні бути учнями старших класів школи або
студентами вишу;
Як подати заявку:
- кандидати повинні написати есе (від 2500 слів), де представити «17 цілей
сталого розвитку. Мова написання есе – англійська;
- заповнити

заявку

та

надіслати

її

разом

із

есе

на

scholarships@expertassignmenthelp.com
Дедлайн: 30 грудня 2018 року.
Джерело:https://expertassignmenthelp.com/global-goals-scholarshipprogram/
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адресу:

Стипендійні програми
«United World Colleges» (UWC) щороку з метою показати всьому світові,
що існує дружба і розуміння між усіма націями, пропонує школярам та
студентам з усіх куточків Землі взяти участь у масштабній стипендійній
програмі,.
United World Colleges – це єдина у світі організація, що об’єднує студентів
за одним єдиним показником – висока успішність у навчанні. Кандидати,
які хочуть стати стипендіатами, повинні продемонструвати високий рівень
знань, освіченість, інтелектуальність та лідерський потенціал.
Учасники конкурсного відбору можуть отримати грант на навчання в
одному із 17-ти навчальних закладів, що розташовані на чотирьох
континентах.
Організатори подбали про те, щоб якомога більше претендентів могли
взяти участь, тому пропонують навчання;
- для дітей віком від 14 років – у школах;
- для учнів віком 16-19 років – у коледжах.
Претендувати на навчання в коледжі можуть ті, хто досяг 16-річного віку і
вже закінчив старшу школу.
Розмір стипендій варіюється і може покривати всі витрати або лише їх
частину (це залежить від результатів відбору). Сума фінансової допомоги
розраховується індивідуально для кожного претендента представництвом
Всесвітньої організації UWC у його країні.
Усі заявки на участь слід подавати через комітет UWC.
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Щороку всі національні комітети обирають близько 18000 кандидатів, які
стають учнями коледжів і шкіл United World Colleges. Якщо діяти не через
комітет, то ви вступите до коледжу без права на отримання стипендії.
Дедлайн: грудень 2018, січень-квітень (залежно від обраної програми).
Джерело: https://www.uwc.org/howtoapply
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Стипендійні програми
Стипендійна програма «Global Leaders Fellowship» Університету Джорджа
Вашингтона (Вашингтон, США) призначена для студентів магістратури та
аспірантури, які бажають після закінчення навчання повернутися на
батьківщину і застосувати на практиці знання та навички, набуті під час
навчання.
Стипендія покриває до 18 кредит-годин. Студент зобов'язаний надати
відомості про інші джерела фінансування, які покриватимуть витрати на
проживання, навчальні матеріали та інші послуги. Стипендія виплачується
кожного року впродовж 3-х років для студентів магістратури та 5-ти років –
для студентів аспірантури.
Вимоги до кандидатів:
- громадяни країн Східної Європи;
- студенти, які не навчалися і не працювали в США або інших країнах, крім
їх рідної;
- студенти, які добре володіють англійською мовою (TOEFL із результатом
не менше 600 у письмовому тесті або 100 – за іспит, у кожному розділі
тесту результат повинен бути не менше 6.0).
Дедлайн: 8 лютого 2019 року.
Джерело: https://www2.gwu.edu/~fellows/fellowships/global_leaders.html
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Стипендійні програми
Оксфордський університет (Оксфорд, Великобританія) запрошує іноземних
студентів узяти участь у програмі Стипендії та програма лідерства
Оксфорда-Вайденфельда

та

Хоффманна.

На

стипендію

можуть

претендувати лише студенти денної форми навчання.
Стипендія повністю покриває плату за навчання та всі обов'язкові внески
університету, а також проживання студента (не менше £ 14, 777). Студент
отримуватиме стипендію протягом усього періоду дії означеної програми.
Вимоги до кандидатів:
- вибір кандидатами однієї із програм, яка пропонується у стипендіальній
програмі;
- після

закінчення

програми

студенти

повинні

повернутися

на

батьківщину;
- не можуть претендувати на стипендію студенти, які вже навчаються в
Оксфордському університеті;
- кандидат повинен продемонструвати зв'язок між предметом, який
опановуватиме, і своєю майбутньою кар'єрою, зокрема розповісти, чим
студент займатиметься, щоб покращити рівень життя у своїй рідній
країні, регіоні чи на міжнародному рівні.
- пріоритет надається студентам, які вступають на магістерські програми;
- студенти, які вступають в аспірантуру, повинні пояснити, як навчання в
аспірантурі допоможе їм стати справжніми керівниками;
- стипендії можуть отримати громадяни країн Східної Європи.
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Аплікантам потрібно заповнити анкету Weidenfeld-Hoffmann Стипендії. При
заповненні бланка на вступ до університету кандидат повинен вказати, що
претендує на отримання стипендії Weidenfeld-Hoffmann стипендії.
Дедлайн: 8 січня – 19 січня 2019 року.
Джерело:http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/feesfunding-and-scholarship-search/weidenfeld-hoffmann-scholarships-andleadership-programme/oxford-weidenfeld-and-hoffmann-scholarships-andleadership-programme#
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Стипендійні програми
Стипендія Еріка Блюменга (Гронінген, Нідерланди) призначена студентам
усіх магістерських програм університету. Виплачується впродовж одного
або двох років, зокрема покриває вартість навчання, проживання,
міжнародні поїздки, медичне страхування, а також придбання книг.
Аплікант може подати заявку на одну із магістерських програм.
Вимоги до кандидатів:
- висока успішність студента, що підтверджується рекомендаційними
листами від викладачів навчального закладу в рідній країні;
- високий рівень володіння англійською мовою.
Дедлайн: 1 грудня 2018 року.
Джерело:https://www.rug.nl/education/international-students/financialmatters/ericbleumink
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Стипендійні програми
«University of Melbourne» (Мельбурн, Австралія) пропонує щорічні
стипендії 50-ти іноземним студентам бакалаврату – Melbourne International
Undergraduate Scholarship. У стипендіальній програмі беруть участь усі
програми бакалаврату університету.
Стипендія може бути трьох видів:
- 10.000 $ – на оплату першого року навчання за програмою бакалаврату;
- оплата 100% вартості навчання – на увесь період навчання за
програмою бакалаврату.
Вимоги до кандидатів:
- претенденти, які не є громадянами Австралії і Нової Зеландії або не
проживають постійно у цих країнах;
- отримали пропозицію навчатися на одній із програм бакалаврату
університету University of Melbourne;
- раніше не навчалися у вищих навчальних закладах.
Дедлайн: щороку 31 грудня і 31 травня.
Джерело:https://scholarships.unimelb.edu.au/awards/melbourneinternational-undergraduate-scholarship
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Стипендійні програми
Стипендійна програма «Donald A. Wehrung International Studen Award»
університету Британської Колумбії (Канада) призначена для іноземних
студентів із країн, в яких відбуваються військові дії, а також студентів, які,
не зважаючи на скрутне становище, змогли здобути середню освіту, але не
мають фінансової можливості здобути вищу освіту.
Кандидати можуть обирати будь-яку програму бакалаврату університету
«University of British Columbia».
Стипендія

покриває повну вартість навчання, а також

витрати на

проживання. Стипендія продовжується щороку, до часу, поки студент
отримає диплом бакалавра (3,5 року), але за умови високої академічної
успішності.
Вимоги до кандидатів:
- заявки приймаються від іноземних студентів, які навчатимуться в Канаді
за студентською візою;
- наявність закінченої середньої освіти;
- кандидати, в яких уже є диплом бакалавра, або ті, що вже навчалися за
програмою бакалаврату, претендувати на цю стипендію не можуть;
- висока (або вище середнього) рівня успішність, потенціал лідера;
- приймаються заявки від кандидатів із політично нестабільних і
економічно неблагополучних регіонів, а також регіонів, де ведуться
військові дії;
-

кандидати, які здобули середню освіту у важких умовах і не мають
достатньо фінансування на здобуття вищої освіти у своїй рідній країні чи
в інших країнах.
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Дедлайн: 1 грудня 2018 року.
Джерело:https://you.ubc.ca/financial-planning/scholarships-awardsinternational-students/international-scholars/
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Гранти
Грант для навчання аспірантів у Йельському університеті (Нью Хейвен,
США). «The Beinecke Library» дає можливість студентам, які працюють над
дисертацією, провести первинні дослідження, необхідні для написання їх
роботи.
Грант зможуть отримати лише ті кандидати, які дійсно потребують
матеріалів бібліотеки The Beinecke Library для написання своєї роботи.
Учасники

програми

повинні

перебувати

в

університеті

під

час

проходження програми та брати активну участь у заходах, які проводить
Йельський університет. Програма може тривати від одного до трьох
місяців у період із 1 червня по 31 серпня 2019 року.
Стипендіати не можуть одночасно брати участь у кількох програмах та
отримувати паралельно ще одну стипендію.
Стипендія покриває транспортні витрати у Нью Хейвен і у зворотний бік, а
також передбачає щомісячну стипендію розміром 3000 $ для оплати
проживання та харчування.
Вимоги до кандидатів:
- у

програмі

можуть

брати

участь

студенти

аспірантури

або

докторантури, які закінчили навчання, склали кваліфікаційні іспити та
готові провести дослідження для захисту дисертації;
- студенти, які навчаються в аспірантурі Йельського університету, не
можуть брати участі в програмі.
Для участі в програмі кандидатам необхідно надіслати на розгляді
такі документи:
- онлайн-заявку;
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- резюме;
- опис дослідження (не більше 1200 слів), в якому кандидат повинен
вказати, яке відношення мають матеріали бібліотеки The Beinecke Library
до його дослідження;
- детальний список матеріалів дослідження, що необхідні кандидату у;
- 2 рекомендаційних листи;
- план-проспект дисертації.
Усі документи повинні подаватися на розгляд разом із бланком заявки і
можуть бути відправлені на адресу: Стипендіальна програма,
Бібліотека рідкісних книг і рукописів Бейнеке, Йельський університет
P.O. Вставка 208330, Нью-Хейвен, CT 06520-8330.
Грант: 3,000 $ на місяць.
Дедлайн: 1 листопада 2018 року.
Джерело:https://beinecke.library.yale.edu/programs-events/fellowshipprogram/visiting-graduate-student-fellowships
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Гранти
Некомерційна організація «Peace First» (Бостон, США) прагне заохотити
молодь і допомогти їй втілити в життя

цікаві ідеї та реалізувати

неординарні проекти.
Організація надає:
- міні-грант 250 $;
- віддалену підтримку експертів у період реалізації проекту;
- унікальні інструменти та ресурси;
- допомога в розповсюдженні інформації про проект по всьому світу;
- доступ до глобальної громади миротворців;
- можливість отримати більший грант;
- можливість відвідати конференцію, де є можливість познайомитися з
молоддю і отримати додаткову підтримку і фінансування.
Вимоги до кандидатів:
- кандидатами можуть бути молоді люди з будь-якої країни світу;
- вік учасників – від 13 до 24 років;
- кандидати повинні довести того, що їм не байдуже їхнє суспільство.
Дедлайн: 31 грудня 2018 року.
Джерело: https://www.peacefirst.org/
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Гранти
Гранти Вишеградського фонду Підтримка спільних культурних, наукових та
освітніх проектів, молодіжних обмінів, міжнародного партнерства, туризму.
Малі гранти (до 4000 EUR), стандартні гранти (більше 4000 EUR),
Вишеградська стратегічна програма (від 50 000 до 200 000 EUR), грант на
університетське навчання (загальний бюджет 100 000 EUR), Вишеградська
стипендіальна (2500 EUR/1 програма на семестр).
Адресат: юридична або фізична особа по всьому світу.
Організатор: Міжнародний Вишеградський фонд.
Дедлайн: відстутній.
Джерело: https://www.visegradfund.org/
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Стажування
Відкрито набір на програму професійних стажувань для молодих фахівців
«Professional Fellows Program- PFP», спонсором якої є Бюро з питань
освіти та культури Державного департаменту США. Для України програма
«Professional Fellows Program-PFP»

має

адмініструється

Радами

Американськими

законодавчий
з

статус

міжнародної

і

освіти:

ACTR/ACCELS.
Програма професійних стажувань дає можливість перспективним молодим
фахівцям отримати практичний досвід роботи в уряді США. Знання та
інтерес молодих професіоналів щодо американських політичних процесів
буде розширено завдяки короткостроковому стажуванню в законодавчих
органах США, а також в установах державного рівня і некомерційних
організаціях, що мають відношення до тематики програми.
Вимоги для аплікантів:
- громадянство України та постійне проживання в Україні на момент
подачі документів;
- вік на момент подачі документів – від 25 до 35 років;
- вища освіта (ступінь бакалавра, магістра, кандидата наук);
- вільне володіння англійської мовою (TOEFL over 500 (paper test), IELTS
band 6 або навчання на англомовній університетській програмі). За
відсутності сертифікату півфіналісти будуть запрошені на проходження
безкоштовного TOEFL-тесту в нашій організації;
- мати відповідний досвід роботи в державному та/або некомерційному
секторі (законодавча та виконавча влада, неурядові організації, що
займаються релевантною до тематики програми діяльністю тощо);
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- наявність лідерських та комунікативних навичок.
Дедлайн: 15 листопада 2018 року.
Джерело:http://professionalfellows.americancouncils.org/,
https://ais.americancouncils.org/pfp
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Стажування
Стажування в «Hubert Humphrey» (США) розроблено для професіоналів,
які бажають вдосконалити свої навички шляхом обміну знаннями та
розуміння питань загального інтересу США та країн-партнерів програми.
Учасників програми готують до стажування в одному з університетів США
(учасники не можуть обирати університет). Усі учасники будуть поділені на
невеликі групи (7-15 чоловік) і розміщені в університеті відповідно до їх
інтересів та професійної сфери.
В

університетах

учасники

проходитимуть

курси,

відвідуватимуть

конференції та брати участь у практичній реалізації завдань.
Програма розроблена для таких дисциплін: освітня політика, управління
вищою освітою, викладання англійської мови як іноземної.
Організатори програми покривають такі витрати:
- оплата за навчання;
- курси навчання англійської (якщо вони необхідні);
- проживання;
- страхування від нещасних випадків і медичне страхування;
- придбання навчальних матеріалів;
- міжнародний переліт (у США і в зворотний бік, а також перельоти,
пов'язані з програмою);
- оплата екскурсій, участі в конференціях та інших заходах програми.
Вимоги до кандидатів:
- ступінь бакалавра (або еквівалент);
- як мінімум 5 -річний професійний досвід роботи;
- відсутність досвіду роботи в США;
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- виражені лідерські якості;
- досвід роботи в громадських організаціях;
- знання англійської мови.
Посольство США і комісія Fulbright розглянуть заявку кандидата і
передадуть її на подальший розгляд до Вашингтона, в офіс інституту
міжнародної освіти Institute of International Education.
Дедлайн: 1 жовтня 2018 року.
Джерело: https://www.humphreyfellowship.org/
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