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Новини інституту
16 квітня 2018 року у бібліотеці РОІППО відбулося відкриття Днів
науки та «круглий стіл» кафедри суспільно-гуманітарної освіти з
проблеми співпраці з закладами вищої освіти та науковими
установами і міжнародними організаціями.
Кафедри інституту ознайомили із планом презентації наукових
досягнень викладачів та співпраці з закладами і установами освіти і
науки.
У «круглому столі» взяли участь: Хом'як І. М., завідувач кафедри
української мови і літератури Національного університету «Острозька
академія»; Шульжук

Н.

В., кандидат

філологічних

наук,

доцент,

завідувач кафедри методики викладання і культури української
мови Рівненського державного гуманітарного університету; Овдійчук
Л. М., кандидат філологічних наук, доцент Міжнародного економікогуманітарного університету ім. Степана Дем'янчука; Войтович Н. В.,
завідувач

відділом

обслуговування

Рівненської

обласної

універсальної наукової бібліотеки;Булига О. С., директор Рівненського
обласного краєзнавчого музею;Баковецька І. В., голова спілки
письменників Рівненської області.
Обговорювалися

питання

подальшої

спільної

співраці і

досліджень та проведення конференцій, «круглих столів», семінарів,
екскурсій, зустрічей з провідними науковцями та діячами освіти,
культури області та України.
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Оголошено конкурс стартап-проектів – інноваційних рішень та
ідей

для

освіти

і

науки

учасників

експериментів,

проектів,

інноваційної освітньої діяльності, який буде проходити з 16 квітня по
16 травня ц. р.
Джерело: http://roippo.org.ua/news/5200/

3

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; Мовознавство та література; 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_nova_
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
Неприбуткова організація «Peace First» (Бостон, США) заохочує
молодь робити позитивний вплив на свої громади через лідерство та
допомогти їм втілити в життя їхні ідеї та реалізації проектів.
Організація надає:
- міні-грант 250 $;
- віддалену підтримку експертів в 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 можна познайомитися з
молоддю і отримати додаткову підтримку і фінансування.
Вимоги до кандидатів: брати участь можуть кандидати з будь-якої
країни віком від 13 до 24 років.
Дедлайн: 31 грудня 2018 року.
Джерело:https://www.peacefirst.org/user/login?destination=/node/add/
project%3Futm_source=partner&utm_medium=Amani&utm_campaign=i
nternational
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Конкурси
«Science Without Borders Challenge»

міжнародний шкільний

конкурс мистецтв, який націлений на

збереження, захист та

відновлення світового океану та водних ресурсів. Конкурс був
створений, щоб привернути увагу учнів та вчителів до захисту океану
за допомогою різних форм мистецтва. Цей річний конкурс має
надихає учнів до творчості за допомогою різних форм захисту та
збереження океану. Переможці конкурсу будуть публічно оголошені,
і отримають такі призи:
1-е місце - 500 $;
2-е місце - 350 $;
3-е місце - 200 $.
Вимоги до кандидатів:
- у конкурсі можуть брати участь учнями середньої та старшої
школи у віці від 11 до 19 років. Кандидатами можуть бути
представники всіх країн світу.
- заявку на участь у конкурсі можна подати онлайн на сайті
організатора.
Всі оригінали творів мистецтва повинні бути відправлені по почті:
Халед бен Султан Фонд живих океанів Science Without Borders
Challenge, Пр. Северн, пр. Северн 130, люкс 100 Аннаполіс, MD 2140
У конкурсі можуть приймати участь ученики 6 - 12 класів всіх країн
світу.
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Заявку та інструкцію щодо завантаження відео можна знайти на сайті
організаторів.
Дедлайн: 23 квітня 2018 року.
Джерело:

https://www.livingoceansfoundation.org/education/science-

without-borders-challenge/
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Конкурси
Конкурс для школярів присвячений турботі про екосистеми океану.
Організація «Bow Seat» розуміє наскільки важливо виховати молодих
охоронців океану та їх цілі вдосконалити молоді в пошуку інноваційних
рішень щодо забруднень.
Конкурси можуть самостійно визначити, який тип роботи подавати на
участь у конкурсі, але робота має бути спрямована на вирішення
проблеми забруднення океану, це може бути: малюнок, вірш, твір, або
відео. Основне завдання - залучити увагу слухачів, читачів, або глядачів до
проблеми забруднення океану, заохотити їх розглянути можливі варіанти
вирішення проблеми, і спонукати їх діяти в цій галузі.
Призи:
- «Золотий приз» - 1500 $ / 1000 $;
- «Срібний приз» - 1000 $ / 750 $;
- «Бронзовий приз» - 500 $ / 250 $;
- школа переможця отримує - 1500 $ / 750 $;
- 10 заохочуваних премій розміром -250 $ / 100 $;
- три нагороди для учителів -750 $.
Вимоги до кандидатів:
- групи, або одиночні учасники;
- учні 6-8 класів та учні 8-12 класів;
-

участь у конкурсі безкоштовне, для участі необхідно заповнити
заявку. У учнях повинен бути куратор, зазвичай в ролі куратора
виступає шкільний вчитель. Всі роботи повинні бути унікальними і
оригінальними.
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Дедлайн: 18 червня 2018 року.
Джерело: http://www.fromthebowseat.org/contest.php
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Конкурси
Глобальний конкурс націлений на молодих підприємців, мета
конкурсу - створити більш стійкий мир. Конкурсантам пропонується
надати інноваційні ідеї і проекти мають соціальний вплив, реалізація
проекту повинна стосуватися однієї з Цур. 17 Цілей сталого розвитку
та 169 схожих цілей стосуються найважливіших освітніх, соціальних,
економічних, екологічних та управлінських проблем сучасного світу.
Категорії конкурсу:
- краща ідея - інноваційні ідеї або плати.
- кращий проект, який демонструє соціальний вплив.
Призи:
- гран-прі - віртуальний золотий трофей і сертифікат;
- друге місце - віртуальний срібний трофей і сертифікат;
- третє місце - віртуальний бронзовий трофей і сертифікат;
- приз глядацьких симпатій - віртуальний золотий трофей і
сертифікат.
Вимоги до кандидатів:
- вік кандидатів від 15 років;
- необхідно мати інноваційну ідею, яка відноситься до цур;
- учасник

повинен

мати

досвід

організацією;
- необхідно знати англійську мову.
Як взяти участь?
- Онлайн реєстрація.
10

керування

такою

або

- необхідно надати або свою ідею, або проект. Конкурсантам
необхідно заповнити бланк заявки (англійською) і чекати відповіді
адміністраторів конкурсу.
- відібрані ідеї і проекти будуть розміщені на веб-сайті конкурсу.
Конкурсанти можуть отримувати коментарі та рекомендації. З 1
червня 2018 відвідувачі можуть голосувати і залишати коментарі та
рекомендації по проектам.
Дедлайн: 31 липня 2018 року.
Джерело:https://www.entrepreneurship-campus.org/
https://www.entrepreneurship-campus.org/register/
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Гранти
Центр міжнародної мобільності CIMO запрошує іноземних аспірантів
та молодих дослідників до участі в грантовій програмі. Програма
розрахована на академічне перебування у фінських наукових
установах – від 3 до 12 місяців.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: 1500 euros на місяць.
Необхідні документи:
- мотиваційний лист
- резюме
- дослідницький план
Дедлайн: дедлайну немає.
Джерело: www.studyinfinland.fi http://www.studyinfinland.fi
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Гранти
Уряд Швейцарії виділяє гранти для молодих науковців, які бажають
здійснювати наукові дослідження в наукових та освітніх установах
Швейцарії.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір

гранту: покриття

витрат

на

проживання,

страхування, переліт; щомісячна стипендія.
Дедлайн: у грудні щороку.
Джерело: www.sbfi.admin.ch www.sbfi.admin.ch
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медичне

Гранти
Університет University of Stuttgart (Штутгарт, Німеччина) пропонує
грант на навчання в магістратурі за програмами: Infrastructure
Planning; Integrated Urbanism і Sustainable Design.
Мета

стипендії

–

дати

можливість

студентам

із

країн,

що

розвиваються, отримати диплом магістра в університеті Штутгарта.
Стипендія передбачає: щомісячну допомогу, оплату транспортних
витрат із рідної країни до Німеччини і назад, грант на проведення
досліджень, субсидію на оренду житла і медичне страхування
(разом – €750). Крім того, стипендіатам необхідно буде сплатити
близько 170 € на семестр (адміністративний і соціальний внесок).
Мова навчання на програмі Infrastructure Planning – англійська.
Програма Integrated Urbanism і Sustainable Design – спільна програма
університетів University of Stuttgart в Німеччині та Ain Shams University
в Єгипті, тобто це подвійна програма, яка передбачає навчання
впродовж першого року в Штутгарті (Німеччина), а другого - в Каїрі
(Єгипет).
Мова навчання – англійська.
Початок навчання: із жовтня 2018 року.
Вимоги до кандидатів:
- отримати стипендію можуть громадяни країн, що розвиваються;
- студенти повинні мати відповідну академічну освіту (ступінь
бакалавра) і професійний досвід (для отримання стипендії – не
менше 2-х років);
14

- необхідно мати мотивацію на використання отриманих знань і
навичок із метою власного розвитку.
Необхідні документи:
- транскрипт з оцінками (із GPA);
- диплом бакалавра та опис дисциплін;
- додаткові документи - залежно від ситуації.
Стипендіати в обов'язковому порядку повинні пройти курс вивчення
німецької мови (онлайн-курс до прибуття в Німеччину і курс
безпосередньо в Німеччині).
Грант: оплата навчання.
Дедлайн: 15 липня 2018 року.
Джерело:

http://www.uni-stuttgart.de/usus/en/fully-funded-masters-

programmes-at-university-of-stuttgart/
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Гранти
Премія ЮНЕСКО та уряду Японії у галузі освіти для сталого розвитку.
Премією

нагороджуються

проекти

урядових

та

неурядових

організацій, інституцій, активістів у сфері освіти зі сталого розвитку.
Як подати заявку на номінацію?
Форма номінації повинна бути заповнена в Інтернеті англійською та
французькою мовами через платформу, доступну через веб-сайт
ЮНЕСКО (тільки для юридичних осіб).
Номінації повинні бути заповнені в Інтернеті Постійною делегацією в
ЮНЕСКО

відповідної

держави-члена

або

НУО

в

офіційному

партнерстві з ЮНЕСКО через їх офіційний рахунок.
Національним комісіям ЮНЕСКО також є можливість отримати доступ
до онлайн-форми та заповнити її. При цьому будь-яка номінація
Національної комісії повинна бути подана Постійною делегацією в
ЮНЕСКО відповідної держави-члена. Автоматичне сповіщення буде
надіслано на офіційну електронну адресу делегації.
Якщо Національна комісія або постійна делегація в ЮНЕСКО
матимуть бажання, щоб заявники заповнили електронну форму,
ЮНЕСКО може створити обліковий запис ЮНСТЕМІС для кожного
кандидата. Після заповнення заявником онлайн-форми зацікавлена
Національна комісія та постійна делегація отримають повідомлення
електронною поштою та зможуть переглянути кандидатуру перед
тим, як Постійна делегація подадуть заявку до ЮНЕСКО.
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Особлива

увага

представленого

звертатиметься
проекту

(програми)

на

чіткість
номінанта

та

структуру

відповідно

до

інструкцій, наданих у формі.
Усі супровідні документи, зокрема публікації, фотографії, відео,
повинні бути надіслані онлайн.
Під час заповнення форми необхідно пам’ятати, що проект/програма
буде оцінюватися журі на підставі критеріїв відбору.
З будь-якими питаннями, що стосуються премії ЮНЕСКО-Японія
щодо ОЗР або процесу подання, звертайтеся до Секретаріату премії в
розділі «Освіта для сталого розвитку та глобального громадянства»
від UNESCO на адресу: esdprize@unesco.org.
Організатор: ЮНЕСКО та уряд Японії.
Дедлайн: 3 травня 2018 року.
Джерело:

https://en.unesco.org/news/unesco-japan-prize-2018-calls-

outstanding-projects-education-sustainable-development
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Гранти
Університет Вікторії (Victoria University of Wellington) пропонує
іноземним

студентам гранту для

навчання

на

програмах

PhD.

Тривалість стипендії: три роки.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура.
Розмір гранту: $23 500 за рік та покриття витрат за навчання.
Необхідні документи:
- заповнена

заявка

(можна

завантажити

на

сайті

університету http://www.victoria.ac.nz/fgr/prospective-phds/howto-apply);
- рекомендація

(спеціальна

форма

завантажується

на

сайті

університету);
- опис дослідницьких інтересів (так само в спеціальній формі);
- опис досвіду та кваліфікації (так само в спеціальній формі);
- приклад наукової статті англійською мовою (обсягом не менш як
2000 слів);
- копії дипломів з додатками;
- сертифікати мовних тестів;
- перекладені

англійською

та

нотаріально

документів.
Контакти: scholarships office,10 Kelburn Parade
Email: pg-research@vuw.ac.nz Victoria University
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завірені

копії

http://www.victoria.ac.nz/home/admisenrol/payments/scholarships/
P O Box 600 wellington 6012 scholarships-office@vuw.ac.nz
Дедлайн: 1 липня, 1 листопада 2018 року.
Джерело: http://www.victoria.ac.nz/study/student-finance/scholarships
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Стипендіальні програми
Стипендіальна програма професійного розвитку в Мічиганському
університеті.

Програмою

передбачено

здійснення

кандидатами

короткотривалих візитів (від 4 тижнів до 3 місяців) із метою
проведення наукових досліджень.
Грант покриває транспортні витрати в обидва боки, проживання,
медичне страхування, а також передбачає незначні добові виплати.
Програма розрахована на викладачів вищих навчальних закладів.
Організатор – Мічиганський університет (США).
Дедлайн: 15 вересня 2018 року.
Джерело: https://lsa.umich.edu/
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Стипендіальні програми
Стипендія

International

Ambassador

Scholarship

університету

University of West London (Лондон, Великобританія). Стипендію
International Ambassador Scholarship університету University of West
London можуть отримати студенти, які мають певні заслуги та
бажають спробувати себе в ролі послів університету University of West
London.
Стипендія призначається на конкурсній основі іноземним студентам,
які мають неабиякий потенціал, аби стати послами університету.
Посли університету будуть офіційними представниками університету
University of West London. Вони братимуть участь в усіх рекламних
кампаніях, зокрема даватимуть інтерв'ю.
Щорічно стипендію мають можливість отримати 50 студентів
бакалаврату, магістратури або магістратури університету University of
West London.
Стипендію можуть отримати студенти, які:
- не є громадянами країн ЄС;
- зобов'язані оплачувати своє навчання в університеті University of
West London;
- розпочнуть навчання у вересні.
Студентам необхідно вступити на одну із програм бакалаврату,
магістратури або аспірантури університету University of West London і
розпочати навчання у вересні.
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Заявку на отримання стипендії необхідно завантажити, заповнити та
надіслати на адресу: int.app@uwl.ac.ukдо
Грант: 5,000 £
Дедлайн: 15 липня 2018 року.
Джерело:http://www.uwl.ac.uk/international/fees-andscholarships/international-ambassador-scholarships
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Стипендіальні програми
Університет креативних технологій Лімкоквинга пропонує стипендії
для українських громадян. 10 українських студентів можуть подати
документи на здобуття стипендії на навчання в Університеті
креативних технологій Лімкоквінга (Limkokwing University of Creative
Technology), Малайзія.
Рівень освіти: магістратура, отримання дипломів та сертифікатів.
Спеціальності: всі спеціальності з наявних в університеті.
Мова викладання: англійська
Необхідні документи для участі:
- інформація щодо попереднього навчання (transcript, diploma,
- school leaving certificate, etc)
- довідка з місця навчання
- мовні сертифікати
- рекомендаційні листи
- мотиваційний

лист,

академічна

пропозиція

purpose,motivation letter, etc)
- Резюме (CV)
Дедлайн: для подачі документів немає.
Джерело: www.limkokwing.net
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(statement

of

Стипендіальні програми
Уряд Словаччини виділяє стипендії для підвищення мобільності
студентів, науковців, митців.
Тривалість стипендії залежить від програми:
студенти-магістри – 1-2 семестри;
аспіранти – 1-12 місяців;
науковці та митці – 1 – 12 місяців.
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: магістратура, аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: покриття коштів на проживання і харчування.
Контакти: SAIA, n. o. Sasinkova 10 812 20 Bratislava 1 Slovak Republic.
Дедлайн: 30 квітня (поточний рік), 21 жовтня (літній семестр
наступного року).
Джерело: https://www.scholarships.sk/en/main/programme-terms-andconditions/foreign-applicants
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Стипендіальні програми
Стипендія «Copernicus» – це шість місяців у Берліні або Гамбурзі.
На вас очікує семестр навчання в університеті Берліну або Гамбурга,
проходження практики у німецькому підприємстві чи установі (6-10
тижнів), проживання у німецькій сім’ї.
Стипендія покриває витрати на візу, житло (+сніданок), переїзд в
обидва боки (до 250 євро), навчальні підручники, страхування,
мовний курс з німецької мови та включає приблизно 220 євро/місяць
на кишенькові витрати та харчування в їдальні.
Щоб отримати стипендію, ви маєте:
- здобувати ступінь бакалавра або магістра;
- провчитись в університеті як мінімум один семестр на момент
отримання стипендії, стипендія має закінчуватися не пізніше, ніж
за 6 місяців до закінчення вашого навчання;
- знати німецьку мову на рівні В2 і вище;
- довести свою активну громадську позицію (робота волонтером,
робота над благодійними проектами і тд).
Дедлайн: 1 вересня 2018 року (для літнього семестру).
Джерело: https://www.copernicus-stipendium.de/stipendium/
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Стипендіальні програми
Наукове товариство імені Шевченка в США анонсує нову спеціальну
стипендіальну програму, розраховану на підтримку талановитих та
перспективних українських студентів, які втратили рідних під час
Євромайдану та війни на сході України або мають статус внутрішньо
переміщених осіб.
Ми усвідомлюємо, що на сьогодні чимало молодих людей в Україні з
добрим науковим потенціалом опинилися в складній життєвій
ситуації через втрати чи вимушені переселення. Стипендіальна
програма Наукового товариства імені Шевченка в США ставить собі
за мету допомогти талановитим молодим людям подолати їх життєві
труднощі

заради

майбутньої

перспективи,

можливостей

та

професійної реалізації.
Передбачено надання 10 стипендій на конкурсній основі. Переможці
отримають стипендію в сумі $2000 (~55,500 грн.) протягом одного
навчального року. За умовами конкурсу передбачено проміжну та
фінальну

звітність

про

академічні

успіхи

стипендіата.

Після

проміжного звіту Наукове товариство імені Шевченка в США залишає
за собою право переглянути питання подальшої виплати стипендії.
Вимоги до участі в стипендіальній програмі:
- паспорт громадянина України;
- зарахування до навчання в українському університеті на 20182019 рр.;
- академічна успішність;
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- статус внутрішньо переміщених осіб або втрата рідних під час
Євромайдану та війни на сході України.
Для участі в конкурсі необхідно підготувати і завантажити наступні
документи та матеріали:
- паспорт громадянина України (сторінка з фото та особистими
даними);
- завірену в деканаті виписку з середнім балом академічної
успішності за весь час навчання;
- есе (тема: «Від мрії до дії: для чого мені потрібна стипендія
Наукового товариства імені Шевченка в США», обсяг — до 1500
слів, розмір шрифту 12, міжрядковий інтервал 1,5.);
- два листи підтримки (листи повинні бути написані тими, хто
добре знає вас і вашу ситуацію. У листі слід звернути увагу на
ваші наукові здібності та потенціал, ваш характер та особистість,
ваші цілі та амбіції. Прохання поділитися формою листа
(знайдено у наведеній нижче посиланнях) із особою, яка пише
листи. Вони повинні надіслати листа вам, щоб ви могли його
сканувати і правильно перейменувати, а також завантажити
його

в

онлайн-заявку

разом

з

іншими

необхідними

документами);
- довідка про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово
окупованої

території

України,

районів

проведення

антитерористичної операції та населених пунктів, розташованих
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на лінії зіткнення або довідка від військкомату про причину смерті
або підтвердження від ветеранської організації.
Онлайн-заявка може бути заповнена англійською та українською
мовами. Усі необхідні документи та файли повинні бути скановані та
помічені таким чином, перш ніж завантажувати їх у форму заявки:
Прізвище_Перше Ім’я_ Ім’я.
Файли слід зберігати у таких форматах: PDF, JPG або текстові файли
(.doc

або

.docx).Рекомендується

мати

всі

файли

документів

підготовленими і завантажити їх за один сеанс.
Для отримання додаткової інформації, будь ласка, звертайтесь до
grants@shevchenko.org.
Дедлайн: 15 квітня 2018 року.
Джерело:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1f8aQRjDUxtua
VWWTRmidruU4mieBdtZVRbh53AhP5eJrJg/viewform
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Стипендіальні програми
Київська ініціативна група Альпбаха оголошує про початок ІV
Стипендіальної програми для внутрішньо переміщених осіб для участі
у Форумі Альпбах. Це щорічна стипендіальна програма, яка
проводиться з метою надання унікальної можливості для молоді
взяти участь у найстарішому європейському форумі – Європейському
Форумі Альпбах, який проходить з 15 по 31 серпня 2018 р. у
мальовничому селищі Альпбах, Австрія.
Європейський Форум Альпбаха складається із семінарського тижня та
серії симпозіумів, учасниками яких є викладачі одних із найкращих
європейських,

британських

та

американських

університетів,

Нобелівські лауреати, представники вищих інституцій ЄС, політики,
журналісти

і

представники

бізнесу.

Семінари

та

симпозіуми

проводяться на теми, які стосуються сфери міжнародного права,
політики, економіки, фінансів, інновацій в технічних та точних наук, IT,
медицини,

охорони

середовища,

тощо.

здоров’я,

Програма

енергетики,

Європейського

навколишнього
Форуму

Альпбах

розміщена на сайті www.alpbach.org/en.
Також

запрошуються до участі у відборі, який дає можливість

виграти спеціальну стипендію.
Стипендія покриває участь у програмі Форуму, навчальні матеріали,
посібники для семінарського тижня та програми симпозіумів,
проживання у альпійському селищі, сніданки, добові витрати, вечері
під час прийомів, транспортні витрати.
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Участь в Конкурсі можуть брати лише особи, які раніше жодного разу
не приймали участі в програмі ЄФА.
Перелік документів, необхідних для участі у Стипендіальній
програмі:
- мотиваційний

лист

за

встановленим

зразком,

складений

англійською мовою (додаток 1) (до 2 сторінок формату А4, 12
шрифт Times New Roman);
- резюме (CV) за встановленим зразком, складене англійською
мовою (додаток 2) (до 2 сторінок формату А4, 12 шрифт Times
New Roman);
- рекомендаційний лист з місця навчання/роботи/практики тощо
довільного формату;
- довідка з місця навчання, у разі закінчення вищого навчального
закладу – сканований диплом, довідка з місця роботи;
- у разі наявності – довідка про взяття на облік внутрішньо
переміщеної

особи

відповідно

до

Закону

України

«Про

забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» та
постанови Кабінету Міністрів України «Про облік внутрішньо
переміщених осіб»;
- відеозапис, на якому учасник дає відповідь на два питання: «Why
are you the best candidate for this scholarship?», «Explain the
contents of one message (from your motivation letter) to introduce
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Ukraine

to

Alpbach

community».

Сукупний

хронометраж

відеозапису – до 3 хвилин, формат – MP4.
Весь перелік документів та відеозапис, зазначений вище, необхідно
відправити електронну адресу:
«КІГА»kiga.forum.alpbach.network@gmail.com до 15 квітня 2018 року.
Для зручності у роботі, просимо документи та відеозапис не
архівувати.
За результатами опрацювання отриманих документів, з 23 квітня по 6
травня 2018 року передбачається проведення співбесід з відібраними
учасниками. Оголошення фінальних результатів відбору відбудеться
21 травня 2018 року.
У разі виникнення питань: kiga.forum.alpbach.network@gmail.com
Дедлайн: 15 квітня 2018 року.
Джерело:fb.com/UAalpbach, bit.ly/2t3HONV,
2018:http://www.alpbach.org/en/
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Волонтерські програми
Програма глобальних волонтерів від «AIESEC» це крос-культурний досвід
для молоді, яка бажає отримати особистий розвиток і залишити свій
внесок у зміну світу на краще. Волонтерам пропонується різні програми в
різних країнах світу. Волонтери будуть працювати спільно з людьми з
різних куточків світу. Ви можете змінити світ, для цього лише потрібно
зробити перший крок.
Якщо ви не будете пробувати робити щось нове і отримувати новий
досвід, ви ніколи повністю не розкриєте свій потенціал. Випробуйте себе і
дізнайтеся на що ви здатні.
Тривалість програми: 6 місяців.
Переваги програми:
- співпраця з різними людьми з метою досягнення мети, яку
неможливо досягти самостійно. Можливість запалити інших.
- бути волонтером за кордоном - не просте завдання, але воно того
варте. Ви навчитеся вирішувати реальні проблеми реальних людей.
- роблячи свій внесок в реальні життя реальних людей, ви побачите як
можна змінити світ.
- ви зможете відкрити для себе новий світ, переосмислити що є цінним
для вас, і стати більш впевненим у собі.
Волонтери не отримують грошей, але їх забезпечують місцем проживання,
іноді надають харчування (в залежності від програми).
Вимоги до кандидатів:
- стати кандидатом можуть всі, хто відповідає обраній програмі.
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Як подати заявку?
- створити свій аккаунт на сайті організації;
- вибрати програму, яка Вам найбільше підходить;
- співбесіда
Дедлайн: 31 грудня 2018 року.
Джерело: https://aiesec.org/global-volunteer

https://auth.aiesec.org/users/sign_in
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Стажування
Міжнародне стажування Rotary Peace Fellowships – стипендія, що
дозволяє пройти магістерську програму з міжнародних відносин,
миру та врегулювання конфліктів, сталого розвитку в одному із шести
університетів.
Спрямована на магістрів із хорошим володінням англійською мовою і
досвідом роботи.
Організатор: The Rotary Foundation.
Дедлайн: 31 травня 2018 року.
Джерело: https://my.rotary.org/en/peace-fellowship-application
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