Дайджест

Жовтень 2017

Новини інституту
27 вересня 2017 року на базі Рівненського ОІППО відбувся семінар-тренінг
"Використання соціальних сервісів Веб. 2.0 у роботі вчителів української
мови та літератури". У процесі роботи відпрацьовувалися вміння
створювати на

Google-диску документи, малюнки, презентації, форми,

фотоколажі, поширювати інформацію, ділитися та працювати з нею.
Використовуючи сервіс Spiderscribe.net, учасники вчилися створювати
ментальні карти, а з допомогою сервісу Jigsawplanet – онлайн-пазли,
використовувати в практичній діяльності мережеві спільноти, зокрема
спільноту педагогів Рівненщини «Сервіси Google в освіті».
Джерело: http://roippo.org.ua/news/4345/

Новини інституту
26 вересня 2017 року відбулося ІІ засідання віртуального управлінського
імідж-клубу «Громадсько активна школа». Під час засідання акцентувалася
увага на інноваційній моделі управління навчальним закладом −
громадсько

активній

демократичністю,
громадською

школі,

поєднанням

участю

та

яка

відзначається

державних

впливом

засобів

громади

на

відкритістю,
управління

освітній

із

процес.

Обговорювалися ідеї розвитку якісно нового партнерства між школами та
громадами, які сприяють розвитку місцевих громад і демократизації
школи.

О. С. Горецька,

методист

РОІППО,

поділилася

позитивним

досвідом роботи Заборольської ЗОШ І – ІІІ ступенів про те, як навчальному
закладу вдається бути освітнім і культурно-просвітницьким осередком
місцевої громади, реалізатором спільної мети розвитку якісно нового
партнерства між школою і громадою. Крім того, нею було презентовано
реалізацію

шкільного

проекту

«Створення

центру

інформаційно-

комунікаційних технологій для інтеграції у європейський освітній простір».
Джерело: http://roippo.org.ua/news/4339/

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. Соціальна педагогіка. Робота з
обдарованими

дітьми;

Правознавство;

Фізика,

виховання;

Мовознавство
математика;

Природознавство.

та

література;

Початкова

Технології;

Фізична

освіта;

Історія.
Дошкільне

культура;

Виховні

технології; Позашкільна освіта; Музика. Естетика.
Вимоги до публікацій знаходяться за посиланням:
http://novadumka.at.ua/news/vimogi_do_napisannja_statti_u_zhurnali_nova_pe
dagogichna_dumka/2013-10-22-1
Статті надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої діяльності
Рівненського ОІППО: redakciya_roippo@ukr.net

Грант
Грант від

«United World Colleges».

Щорічно організація пропонує

студентам повні, або часткові стипендії для навчання. Стипендії надаються
на конкурсній основі. При цьому до уваги беруться академічна успішність
студента і його потенціал.
Стипендію можна отримати для навчання в 17-ти школах і коледжах, які
знаходяться в 16-ти країнах на 4-х континентах. Організація надає
можливість навчання в установах двох типів: школи, де навчаються діти,
починаючи із 4 років; коледжі, в яких упродовж 2-х років навчаються
студенти віком від 16 до 19 років, по закінченні вони отримують диплом IB
Diploma.
Вимоги до кандидатів: вступати до коледжу мають можливість молоді
люди віком від 16 до 19 років, які закінчили навчання в старшій школі (11
класів);
Заявку на вступ можна подати через національний комітет організації
UWC, який знаходиться у вашій країні. Щорічно комітети відбирають
близько 1800 студентів для навчання в школах і коледжах UWC. Також
національний комітет приймає рішення з приводу стипендії для кожного
заявника. Крім того, можна подати заявку безпосередньо в коледжі, а не
через

національний

комітет.

При

цьому

студент

стипендію

не

отримуватиме.
Дедлайн для подачі заявки різний, залежно від країни. Якщо учасник подає
заявку безпосередньо до коледжу, то слід пам’ятати, що дедлайн у
кожного коледжу індивідуальний. Навчання в коледжах розпочинається із
серпня.
Із питаннями можна звертатися на info@uwcio.uwc.org

Грант: повна, часткова стипендія
Дедлайн: 31 грудня 2017 року.
Джерело: http://www.uwc.org/admissions

Гранти
Гранти від університету «University of Vermont» США.
«University of Vermont» пропонує стипендії кращим іноземним студентам,
які навчаються на одній із програм бакалаврату університету.
Університет пропонує стипендії іноземним студентам, які проживають за
межами штату Вермонт:
- Distinction scholarship: 18 000 $;
- Excellence scholarship: 13 000 $;
- Merit scholarship: 8 000 $.
Університет пропонує стипендії іноземним студентам, які проживають у
штаті Вермонт:
- Distinction scholarship: 6 000 - 7 000 $;
- Excellence scholarship: 4 000 - 5 000 $;
- Merit scholarship: 2 000 $.
Вимоги до кандидатів: для навчання на одній із програм необхідно мати
повну середню освіту, на високому рівні володіти англійською мовою
(IELTS - не менше 6.5, TOEFL iBT - не менше 90) і мати відмінні результати
тестів SAT або ACT.
Окремої заявки на отримання стипендії немає. Студенти автоматично
стають претендентами на одну зі стипендій.
Усі питання можна відправляти на адресу: admissions@uvm.edu
Дедлайн: 15 жовтеня 2017 року.
Джерело:
https://www.uvm.edu/studentfinancialservices/merit_scholarships_international
_undergraduate_students
http://www.uvm.edu/admissions/undergraduate/apply/international_applicants

http://www.uvm.edu/academics/majors_minors_and_graduate_programs

Гранти
Університет «University of Texas at San Antonio» пропонує грант
іноземним студентам, які не отримують фінансування від уряду і стипендію
FAFSA.
Мета гранту - допомогти іноземним студентам з оплатою за навчання.
Грант мають можливість отримати як студенти бакалаврату, так і студенти
магістратури

чи

аспірантури.

Грант

надається

за

принципом

першочерговості, поки не будуть вичерпані всі кошти, призначені для
стипендіального фонду. Розмір гранту залежить від фінансування.
Вимоги до кандидатів:
- грант можуть отримати іноземні студенти бакалаврату, магістратури чи
аспірантури університету «University of Texas at San Antonio»;
- кандидати повинні потребувати фінансової допомоги;
- грант можуть отримати студенти, які мають хорошу академічну
успішність;
- студенти магістратури та аспірантури повинні мати GPA 3.0, а бакалаврату
– GPA 2.0;
- студенти повинні мати візу F-1 або J-1;
- необхідний дійсний номер соціального страхування (за необхідності).
Кандидатам необхідно надати:
- заявку;
- документ, що підтверджує потребу у фінансовій допомозі;
- копію візи;
- копію I-94 Departure Record;
- копію форми Form I-20;
- копію номера соціального страхування (обидві сторони карти);

- якщо кандидат працевлаштований – копію форми W-2 Form за останній
рік;
- якщо студент має сім'ю або утриманців, які живуть вуСША: копію форми
дружини/чоловіка

I-94

Departure

Record;

якщо

дружина/чоловік

працевлаштований – копію форми W-2 Form за останній рік; копію
свідоцтв про народження утриманців.
Додаткові документи:
- вкажіть, з якої причини ви не маєте повної суми на оплату навчання;
- зазначте, яким чином ви оплачуєте свої щомісячні витрати;
- поясніть, як ви впораєтеся із фінансовими потребами, якщо не отримаєте
фінансової допомоги.
Дедлайн: 15 жовтня 2017 року.
Джерело:
http://www.utsa.edu/financialaid/types-of-aid/specialprog/intlgrant.html

Гранти
Грант студентам бакалаврату університету

«Boston University»

США.

Університет «Boston University» пропонує стипендії кращим студентам
бакалаврату. Стипендії надаються за видатні академічні досягнення і
лідерський потенціал студентам, які бажають одержати вчений ступінь у
США. Університет пропонує 20 стипендій. Стипендія повністю покриває
вартість навчання за весь період (4 роки), а також усі університетські
внески.
Вимоги до кандидатів: визначні досягнення у навчанні; хороші лідерські
якості;

обов’язкове

навчання

на

стаціонарі

університету

«Boston

University»;бути одним із кращих учнів класу і мати GPA 4.0 (тобто бути
відмінником); добре володіння англійською мовою.
Як подати заявку: спочатку необхідно подати заявку на одну із програм
бакалаврату університету «Boston University», а також написати есе на
одну із тем, зазначених на сайті (об'єм – не більше 600 слів).
Рівень: бакалаврат.
Грант: повна оплата навчання.
Дедлайн: 1 грудня 2017 року.
Джерело:http://www.bu.edu/admissions/apply/tuition-aidscholarships/scholarships/trustee/
http://www.bu.edu/admissions/apply/tuition-aidscholarships/scholarships/trustee/apply/

Програми навчання
Стипендії іноземним студентам бакалаврату університету «University of
Calgary», Канада.
Університет «University of Calgary» пропонує кілька стипендій іноземним
студентам бакалаврату:
- University of Calgary International Entrance Scholarships - 2 стипендії
розміром 15 000 $. Стипендія оновлюється щороку протягом 3-х років
навчання.

Стипендію

можуть

отримати

іноземні

студенти,

які

навчатимуться за однією із програм бакалаврату осіннього семестру.
Окремої заявки на дану стипендію немає, кандидати, які були зараховані
до університету, автоматично стають претендентами на дану стипендію;
- University of Calgary International Entrance Awards - 30 стипендій
розміром 10 000 $ кожна. Стипендію можуть отримати іноземні студенти,
зараховані на одну із програм бакалаврату осіннього семестру. Окремої
заявки на дану стипендію немає, кандидати, які були зараховані до
університету, автоматично стають претендентами на дану стипендію;
- International Baccalaureate Diploma Entrance Scholarships - 20
стипендій розміром 3500 $ кожна. Стипендію можуть отримати іноземні
студенти, зараховані до
семестр.

Вони

повинні

університету «University of Calgary» на осінній
мати

міжнародний

диплом

бакалаврату

International Baccalaureate (IB) Diploma із результатом не менше 35.
Окремої заявки на дану стипендію немає, кандидати, зараховані до
університету, автоматично стають претендентами на дану стипендію.
Транскрипт з оцінками міжнародного диплома бакалаврату International
Baccalaureate (IB) Diploma необхідно надати до 1 серпня того року, в якому
студент бажає навчатися.

Вимоги до кандидатів:
- претендувати на стипендію можуть студенти, зараховані на одну із
програм бакалаврату університету «University of Calgary»;
- студенти мають бути зараховані на перший рік програми бакалаврату
відразу по закінченні школи;
- кандидатам необхідно на високому рівні володіти англійською мовою.
Рівень: бакалаврат.
Грант: 3500 $ - 15 000 $.
Дедлайн: 15 грудня 2017 року.
Джерело:
school

https://www.ucalgary.ca/registrar/finances/awards/entrance/high-

Програми навчання
Стипендія іноземним студентам унівесрітету «Hof University of Applied
Sciences» (Німеччина) надається з метою фінансової підтримки та оплати
витрат на проживання та навчання.
Розмір стипендії залежить від фінансування, визначеного на конкретний
семестр і може складати від 100,00 € до 659,00 € на місяць.
Вимоги до кандидатів:
- стипендію можуть отримати іноземні студенти, зараховані на стаціонар
за однією із програм університету «Hof University of Applied Sciences»
(заявки також можуть подавати студенти подвійних програм, однак
студенти за обміном подавати заявки не мають можливості);
- високий рівень академічної успішності;
- стипендію можуть отримати іноземні студенти, які знаходяться у
фінансовій скруті;
- студенти, які вже отримують стипендію або грант, претендувати на цю
стипендію не можуть.
Для отримання стипендії необхідно:
- заповнити заявку;
- заповнити декларацію;
- надати підтвердження зарахування на навчання до університету «Hof
University of Applied Sciences»;
- відомість з оцінками (з перекладом німецькою або англійською мовою);
- резюме;
- копія паспорта.
Грант: 100 € - 659 € на місяць.
Дедлайн: 27 жовтня 2017 року.

Джерело:
http://www.hof-university.com/

https://www.hof-

university.de/fileadmin/user_upload/studienfoerderung/Internationale/Antrags
formular_Auslaender_englisch.pdf
https://hof.moveon4.com/locallogin/5502ed040f9d308735000001/eng

Програми навчання
Стипендіальна програма «Karsh International Scholarship» університету
«Duke University» (США, Дарем).
«Duke University» пропонує стипендії іноземним студентам бакалаврату.
Мета стипендіальної програми - залучити до навчання кращих студентів
світу. На сьогодні означену стипендію отримують студенти з України,
Румунії, Іспанії, Нової Зеландії.
Університет

пропонує

повну

стипендію,

яка

покриває

навчання,

проживання й університетські збори. Також університет упродовж трьох
років пропонує близько 7000 $ на оплату досліджень на період літніх
канікул.
Вимоги до кандидатів:
- заявки можуть подавати громадяни всіх країн світу;
- високий рівень володіння англійською мовою (IELTS - 7.0; internet-based
TOEFL - 100, TOEFL Paper-delivered Test - 75); ACT або SAT.
Претенденти на стипендію Karsh International Scholarship обираються з
числа іноземних абітурієнтів, які потребують фінансової допомоги.
Директор програми обирає фіналістів (основні критерії – академічна
успішність і лідерський потенціал у певній галузі навчання), з якими в кінці
березня буде проведена співбесіда по скайпу або телефону. Результати
відбору оголошуються за наслідками співбесіди.
Кандидатам необхідно надати всю необхідну документацію до офісу
Financial Aid office до кінця березня.
Із питаннями можна звертатися за адресою: ousf@duke.edu
Рівень: бакалаврат.
Грант: повна оплата.

Дедлайн: 30 квітня 2018 року.
Джерело:http://admissions.duke.edu/application/instructions#generalinstructions-international https://karshscholars.duke.edu/
https://karshscholars.duke.edu/

Програми навчання
Програма навчання від «Emerging Global Leader Scholarship» (США,
Вашингтон).
Стипендія Emerging Global Leader Scholarship Американського університету
призначається для іноземних студентів, які хочуть отримати ступінь
бакалавра у США та налаштовані на позитивні соціальні та суспільні зміни,
а також які після отримання освіти мають намір повернутися на
батьківщину.
Стипендія (приблизно 4000 $ на рік) покриває всі витрати (оплата
навчання, проживання та харчування) одному іноземному студентові, який
потребує візи для отримання освіти у США. Стипендія не покриває оплату
таких витрат, як обов'язкове медичне страхування, придбання книг,
авіаквитків тощо. Стипендія виплачується впродовж чотирьох років
навчання в бакалавраті та щороку оновлюється у разі значних академічних
успіхів студента.
рант на 2018 рік може отримати лише один студент. Якщо кандидат
подавав заявку на повну стипендію, але йому було відмовлено, він може
претендувати на часткову стипендію. Такому кандидатові необхідно буде
довести наявність іншого фінансування, крім 4.000 $.
Претендувати на стипендію не можуть кандидати, які вже прийняті на
навчання або навчаються в інших закладах своєї країни або США.
Вимоги до кандидатів:
- перевага надається студентам, які потребують фінансової підтримки;
- мати високу успішність у своїй країні;
- бути наділеним лідерськими якостями, брати активну
громадському житті;

участь у

- мати високу успішність: 95 TOEFL IBT, IELTS 7.0 або не менше 600 в
письмовому тесті TOEFL.
Як подати заявку:
- заповнити онлайн-заявку і відповісти на питання 1-4;
- додати лист з банку і фінансовий сертифікат (AU CFIS);
- додати результати тестів TOEFL або IELTS.
Заявку необхідно заповнити та надіслати разом з іншими необхідними
документами до 15 грудня 2017.
Якщо кандидат подає заявку через одну з освітніх програм, наприклад,
USAP, CCC, Diana Kamal Scholarship, йому необхідно надати лист від одного
із консультантів, що підтверджує кандидатуру заявника.
Якщо кандидат не став переможцем стипендіальної програми, він може
бути зарахований до Американського університету і претендувати на
часткову стипендію. У такому випадку йому необхідно довести наявність
суми в 62,819 $.
Усі півфіналісти та фіналісти програми повинні пройти скайп-інтерв'ю.
Дедлайн: 15 грудня 2017 року.
Джерело: http://www.american.edu/admissions/international/egls.cfm

Програми навчання
Стипендіальні програми для навчання в університеті «Deakin University»
(Австралія, Барвуд).
Австралійський

університет

«Deakin

University»

дає

можливість

безкоштовного навчання на програмах бакалаврату, магістратури та
аспірантури. Стипендії та гранти можуть отримати іноземні студенти для
навчання на стаціонарі за однією із академічних програм, а також для
отримання наукового ступеня.
Стипендіальна

програма

«Deakin

Vice-Chancellor's

International

Scholarship» для іноземних студентів університету передбачає 100% або
50% оплату навчання та забезпечення навчальними матеріалами.
Стипендіальна

програма

«Vice-Chancellor's

Academic

Excellence

Scholarship» для студентів бакалаврату – 100% оплата навчання, фінансові
виплати у розмірі 5,000 $ на рік.
Стипендіальна програма «Deakin Scholarship for Excellence» для студентів
бакалаврату, магістратури та аспірантури: для студентів бакалаврату –
5,000 $ на рік, для студентів магістратури та аспірантури - 10,000 $ на рік.
Стипендіальна програма «Deakin Student Support Scholarship» для
студентів бакалаврату, магістратури та аспірантури – від 1,000 $ до 10,000 $.
Вимоги до кандидатів:
- усі кандидати повинні відповідати вимогам академічної програми, на яку
будуть зараховані;
- високий рівень знання англійської мови.
Іноземні студенти можуть подати заявку на навчання в університеті
онлайн.
Для заявки необхідно додати документи про:

- отриману освіту (назва навчального закладу і програми, тривалість
навчання та отримані кваліфікації);
- місце, де заявник навчається в даний момент (назва навчального закладу
і програми, тривалість навчання та час закінчення навчання);
- результати тестів на знання англійської мови;
- досвід роботи (якщо такий наявний), зазначивши ім'я роботодавця, час і
короткий опис роботи.
Із питаннями можна звертатися за адресою:enquire@deakin.edu.au
Рівень: бакалаврат, магістратура, аспірантура.
Дедлайн: 8 червня 2018 року.
Джерело: http://www.deakin.edu.au/courses/scholarships
http://www.deakin.edu.au/courses/how-to-apply/international-students
http://www.deakin.edu.au/courses/how-to-apply

Конкурси
Освітян з усіх куточків України запрошують узяти участь у Всеукраїнському
конкурсі-огляді педагогічної майстерності «Освітній Оскар – 2017» від
видавництва «Шкільний світ».
Конкурс проводиться під патронатом Міністерства освіти і науки України
та Національної академії педагогічних наук України. Конкурс покликаний
знайти й поширити найкращий інноваційний досвід останніх років у галузі
освіти України, що відповідає сучасним реаліям, зокрема Концепції Нової
української школи, а також відзначити обдарованих дітей і педагогів на
державному рівні.
Конкурс проводиться з 1 червня 2017 року по 30 січня 2018 року. Участь у
конкурсі можуть брати всі охочі освітяни. Найкращі матеріали будуть
опубліковані на шпальтах профільних видань. Усі учасники будуть
нагороджені грамотами, а автори-перможці – дипломами та цінними
подарунками у кожній номінації.
Конкурс проводиться в 3 етапи:
- І етап – прийом робіт (з 1 червня 2017 року по 1 листопада 2017 року);
- ІІ етап – визначення переможців та письмове запрошення на церемонію
нагородження (грудень 2017 року);
- ІІІ етап – церемонія нагородження в м. Києві (січень 2018 року).
Інформація про переможців до церемонії нагородження публічно не
розголошується.
Вимоги до конкурсних матеріалів:
- усі конкурсанти подають роботи в довільній формі й у будь-якому
зручному форматі;

- педагогічний досвід, викладений у роботах, має стосуватися надбань
останніх років;
- обсяг поданих матеріалів не обмежується (бажано додавати електронні
варіанти матеріалів для можливого друку на e-mail: оscar@osvitaua.com);
- до матеріалів обов’язково додається заявка встановленого зразка,
заповнена учасником власноруч, заявку на колективні номінації заповнює
посадова особа відповідного закладу.
По завершенню Конкурсу організатори направляють листи-подяки до
департаментів та управлінь освіти з інформацією про підсумки Конкурсу.
Церемонія нагородження переможців відбудеться у січні 2018 року в
м. Києві.
Дедлайн: 1 листопада 2017 року.
Джерело:
http://www.osvitaua.com/wp-content/uploads/2017/06/051978-p-003.pdf
http://www.osvitaua.com/

Конкурси
Конкурс
Student».

відеороликів

для

Національна

школярів

програма

«Human
США

Population

«Population

Growth:

Education»

організувала конкурсу відеороликів для школярів.
Школярам необхідно створити коротке відео (не більше 60 секунд),
присвячене зростанню населення на планеті. У відео необхідно висвітлити
одну з основних проблем:
- просування прав жінок (отримання освіти, гендерна рівність, жінки в
уряді, здоров'я жінок);
- як і чим нагодувати 10 мільярдів людей (голод, нераціональне
використання продуктів харчування, використання ресурсів та енергії,
вирубування лісів, забруднення навколишнього середовища);
- запобігання забрудненню навколишнього середовища (вплив на якість
повітря, води і ґрунту, кліматичні зміни, життя людей і життя в дикій
природі, руйнування екосистем).
Відео має містити відповідь на питання: як зростання населення
впливає на одну з вищезазначених проблем або її вирішення.
Переможці серед учнів старших класів отримають призи:
1 місце - 1,000 $;
2 місце - 500 $;
3 місце - 250 $.
Переможці серед учнів середніх класів отримають:
1 місце - 500 $;
2 місце - 250 $.
Вимоги до кандидатів:
- у конкурсі можуть брати участь учні 6 - 12 класів усіх країн світу.

Дедлайн: 22 лютого 2018 року.
Джерело: https://www.worldof7billion.org/student-video-contest/
https://www.worldof7billion.org/entry-form/

Конкурси
ООН оголосила про початок конкурсу на кращий постер до Всесвітнього
дня продовольства. Організатори конкурсу запрошують дітей і підлітків
віком від 5 до 19 років, використовуючи уяву, фантазію та власні ідеї,
створити картину на тему «Змініть майбутнє міграції. Зробіть свій внесок у
продовольчу безпеку і розвиток сільських районів».
Журі визначить трьох переможців у трьох категоріях:
- 1 категорія - діти від 5 до 8 років;
- 2 категорія - діти від 9 до 12 років;
- 3 категорія - діти від 12 до 19 років.
Троє

переможців

будуть

оголошені

на

сайті

Всесвітнього

дня

продовольства. Переможці отримають сертифікати та подарунки.
Вимоги до кандидатів: діти і підлітки віком від 5 до 19 років;
неповнолітнім конкурсантам необхідно представити також дозвіл від
батьків або опікунів на участь у конкурсі; всім зацікавленим необхідно
подати на розгляд онлайн-заявку і малюнок.
Дедлайн: 10 листопада 2017 року.
Джерело:http://www.fao.org/world-food-day/2017/contest/poster/enter-thecontest/en/

Конкурси
У рамках проекту «Школа за екологія: думати, досліджувати, діяти!» «ГетеІнститут» оголошує конкурс для школярів, покликаний привернути увагу
учнів до проблем навколишнього середовища, з якими вони щодня
стикаються у своєму місті або селищі.
Школярі досліджують екологічну ситуацію у своєму місті (селищі), на своїй
вулиці, у своїй школі, наприклад, якість води та повітря, споживання
енергії, рослинний і тваринний світ, відходи, здоров'я, харчування та ін.
Виходячи з результатів дослідження, школярі пропонують конкретні ідеї та
проводять акції, спрямовані на поліпшення екологічної ситуації та
залучення до цього питання уваги широкої громадськості.
Автори найпереконливіших проектів будуть запрошені на IV Міжнародну
молодіжну екологічну конференцію, де представлять свої проекти
німецькою мовою. Переможці та призери отримають призи і грамоти від
Гете-Інституту.
Вимоги до кандидатів:
- до участі в конкурсі запрошуються учні 7-10-х класів, а також їх учителі
німецької мови та вчителі-предметники (біології, географії, хімії, фізики та
ін.);
- заповнити онлайн-формуляр і надіслати проект на конкурс можна
щороку до кінця осені;
- опис проекту слід представити німецькою мовою;
Основні критерії проекту:
- актуальність і значення екологічної проблеми для учнів,
міста (селища);

їх школи та

- реалізація міждисциплінарних зв'язків і використання методів наукового
дослідження;
- практична спрямованість і результативність проведеного проекту;
- привернення уваги широкої громадськості до результатів проекту;
- якість, логічність, структурованість опису проекту і його результатів;
- наявність документації (зокрема фото, відео, анкети, статті в місцевих ЗМІ
тощо), що свідчить про практичну сторону реалізації проекту.
Дедлайн: 1 листопада 2017 року.
Джерело: http://www.goethe.de/ins/ru/lp/prj/ums/wet/ruindex.htm

Конкурси
Академічна платформа «Lifesaver Essays» оголосила про початок третього
конкурсу есе на освітню, політичну та соціальну тематику.
Вимоги до кандидатів: брати участь у конкурсі можуть усі зацікавлені
темою конкурсу. Участь у конкурсі – безкоштовна. Кількість надісланих
творів кожним конкурсантом – необмежена.
Вимоги до есе:
- кількість слів: 900 - 1300;
- тема: есе має бути написане на одну із тем, запропонованих на сайті
організації;
- усі роботи повинні бути оригінальними та унікальними;
- в есе дозволяється використовувати зображення;
- титульна сторінка повинна містити ім'я та прізвище автора, номер
телефону та електронну адресу;
- мова есе: англійська;
- кількість робіт одного автора – необмежена.
Призи:
1 місце - 200 $;
2 місце - 100 $
3 місце - 50 $.
Дедлайн: 30 листопада 2017 року.
Джерело:https://lifesaveressays.com/essay-contest/

Конкурси
Міністерство освіти і науки запрошує взяти участь у Міжнародному
міждисциплінарному конкурсі наукових і творчих робіт імені Володимира
Маняка і Лідії Коваленко.
Тема конкурсу: «Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу
в приватних історіях і просторі культури».
Конкурс проводиться в номінаціях:
- кращі творчі та дослідницькі роботи учнів 5–11 класів ЗНЗ;
- кращі методичні розробки (уроку, лекції) та творчі роботи вчителів
навчальних закладів і викладачів ВНЗ;
- кращі творчі та дослідницькі роботи студентів, аспірантів, науковців
(віком до 35 років);
Автори трьох найкращих робіт отримають грошову винагороду:
1 місце – 5 тис. гривень;
2 місце – 3 тис. гривень;
3 місце – 2 тис. гривень.
Також у кожній номінації журі відзначить ще 10 робіт, автори яких
отримають по 1 тис. гривень.
На конкурс подаються лише неопубліковані оригінальні роботи. Вони
можуть бути написані українською, англійською або російською мовами.
Оголошення результатів відбудеться в останній тиждень листопада 2017
року.
Конкурсні

роботи

надсилайте

на

електронну

адресу

konkurs.manyaka.kovalenko@gmail.com із позначкою «ІІ Міжнародний
міждисциплінарний конкурс – 2017» або на пошту: 02068, м. Київ, а/с 74.
Дедлайн: 15 листопада 2017 року.

Джерело: http://mon.gov.ua/activity/education/zagalnaserednya/napryamok-7.html

Міжнародні виставки
24-26 жовтня 2017 року в Київському Палаці дітей та юнацтва відбудуться
Дев’ята Міжнародна виставка «Інноватика в сучасній освіті» та Шоста
Міжнародна виставка освіти за кордоном «World Edu».
У програмі виставок:
- презентація здобутків закладів освіти, органів управління освітою,
наукових установ, центрів із реформування галузі освіти;
- презентація досвіду співпраці із закордонними закладами освіти,
дослідницькими центрами, науковими спільнотами та практики реалізації
спільних

інноваційних

педагогічних,

наукових

і

науково-технічних

проектів;
- обмін практичним досвідом інноваційного розвитку на науковопрактичних конференціях, «круглих столах», семінарах, майстер-класах,
презентаціях, експертних дискусіях, дискусійних панелях;
- демонстрація сучасних засобів навчання, обладнання, проектів, програм і
рішень для впровадження в освітню практику;
- інформування учнів, майбутніх абітурієнтів, студентів та їх батьків про
умови прийому до навчальних закладів, підготовчі курси, можливості та
переваги навчання в Україні та за кордоном;
- вручення переможцям конкурсів виставки почесних нагород «Лідер
інновацій в освіті», «Видатні науково-практичні досягнення в освіті»,
золотих і срібних медалей, дипломів і сертифікатів.
Організатор: Компанія «Виставковий Світ» за підтримки та участі
Міністерства освіти і науки України, Національної академії педагогічних
наук України.
Виставки працюватимуть:

24-25 жовтня 2017 р. – 10:00-18:00;
26 жовтня 2017 р. – 10:00-16:00
Місце проведення: Київський Палац дітей та юнацтва, вул. І. Мазепи, 13
(ст. метро «Арсенальна»).
Запрошення

на

виставку:

http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/to-

visitors/invite
За додатковою інформацією звертайтеся в Оргкомітет за телефонами:
498-42-04, 498-42-05, (067) 656-51-89 або е-mail: expo@vsvit.com.ua
Джерело:
http://innovosvita.com.ua/index.php/uk/about-the-exhibition/program

