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Липень 2017

Новини інституту
20 червня 2017 р. у межах ХІ Всеукраїнської школи новаторства керівних,
науково-педагогічних
педагогічної

освіти

і

педагогічних

відбувся

працівників

інтернет-форум

післядипломної

«Формування

стратегії

розвитку шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і педагогічних
працівників в умовах розбудови Нової української школи».
Організаторами

інтернет-форуму

були:

«Консорціум

закладів

післядипломної освіти», Український відкритий університет післядипломної
освіти; ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України. Захід
проходив на базі Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти, який у 2010 році Університетом менеджменту освіти
НАПН України за підсумками роботи визначено базовим закладом
Всеукраїнської школи новаторства в системі післядипломної педагогічної
освіти. Співорганізаторами виступили Рівненський обласний інститут
післядипломної
післядипломної

педагогічної
педагогічної

освіти,

Полтавський

освіти

ім.

обласний

інститут

М. В. Остроградського,

КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» та Івано-Франківський
обласний інститут післядипломної педагогічної освіти.
У ході форуму обговорювалися проблеми і перспективи освітньої галузі в
умовах реалізації Концепції «Нової української школи», актуальні питання
розвитку професійної компетентності керівних і педагогічних кадрів у
системі післядипломної освіти та формування стратегії розвитку, а також
напрями діяльності шкіл новаторства керівних, науково-педагогічних і
педагогічних працівників.
У заході взяли участь понад 100 представників із 13 областей та міста
Києва, зокрема: координатори із питань роботи Всеукраїнської школи

новаторства, педагогічні та науково-педагогічні працівники закладів
післядипломної педагогічної освіти, працівники управління освіти і науки
обласних державних адміністрацій, обласних інститутів післядипломної
педагогічної

освіти,

завідувачі

методичних

кабінетів,

голови

та

методисти

об’єднаних

районних

і

міських

територіальних

громад,

представники органів управління об’єднаних територіальних громад,
керівники навчальних закладів.
Джерело: http://roippo.org.ua/news/4167/

Новини інституту
26 червня 2017 р. у Рівненському ОІППО відбулося

урочисте відкриття

навчальних курсів із підготовки вчителів перших класів загальноосвітніх
навчальних закладів Львівської, Волинської, Рівненської,
Вінницької,

Дніпропетровської областей та

міста

Хмельницької,

Києва

до роботи

за Всеукраїнським науково-педагогічним проектом «Інтелект України»
(наказ Міністерства освіти і науки України №714 від 18 травня 2017 «Про
завершення дослідно-експериментальної роботи за темою «Розробка та
апробація навчально-методичного забезпечення реалізації науковопедагогічного

проекту

«Інтелект

України»

в

основній

школі

загальноосвітніх навчальних закладів на базі комунального закладу
«Харківська гімназія №169 Харківської міської ради Харківської області»).
Джерело: http://roippo.org.ua/news/4171/

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

Літні школи
Пропонуємо Вам та Вашим дітям провести веселі канікули з «Альянс
Франсез» міста Рівного! У період із 14 по 25 серпня Альянс відчиняє свої
двері, щоб зануритися в атмосферу Франції у Франкомовному літньому
таборі! Табір від «Альянс Франсез» - це не лише розваги з друзями, а й
інтенсивне вивчення французької мови, де всі заняття та ігри проводяться
виключно французькою.
Вартість участі – 400 гривень на тиждень. Сюди входять походи в кіно,
зоопарк, кафе, сніданки, закупка матеріалів на майстер-класи та творчі
майстерні.
Записати свою дитину Ви можете, зателефонувавши до Альянсу особисто,
або відправити лист за адресою, яка знаходиться за посиланням:
http://afrivne.com.ua/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B7%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%B7%D0%A0%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5/%D0%BB%D1%96%D1%82%D0
%BD%D1%96%D0%B9%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0
%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D1%82%D0%B0%D0%B1%D1%96%D1%801496985527.html

Гранти
Оголошено конкурс на подачу заявок від неурядових організацій на
отримання грантів від «Європейської молодіжної фундації» (EYF).
Європейська молодіжна фундація забезпечує підтримку та надання фондів
для молодіжної діяльності, що популяризують права людини, демократію,
толерантність і солідарність. Це надає молоді можливість голосу в
політичному та демократичному житті, а також необхідні знаряддя для
ефективного функціонування в сучасному суспільстві.
До участі в конкурсі запрошуються:
- Міжнародні молодіжні НУО, присутні не менше ніж в 7 державах-членах;
- Міжнародні мережі молодіжних НУО зі щонайменше 7 держав-членів;
- Регіональні мережі молодіжних НУО і 4-6 держав-членів;
- Національні молодіжні НУО держав-членів;
- Місцеві молодіжні НУО держав-членів.
Організації повинні бути некомерційними, неурядовими, мати власний
статут, бути створеними молоддю і для молоді віком від 15 до 30 pоків.
Проекти повинні бути спрямовані на зміцнення миру і співробітництва,
сприяння тісній співпраці та взаєморозумінню між молоддю.
Дедлайн: 1 жовтня 2017 року.
Джерело: http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/home
http://www.coe.int/en/web/european-youth-foundation/forms-guidelines

Гранти
Триває набір студентів віком 16-18 років до участі у програмі Української
академії лідерства (УАЛ), яка розпочне свою роботу у вересні 2017 року.
Української академії лідерства - це унікальна платформа, що гуртує навколо себе
молодих та активних людей.
Вимоги до кандидатів: вмотивовані випускники шкіл віком 16-18 років, які
готові розкривати особистий потенціал та змінювати на краще свою державу.
Для того, щоб стати учасником відбіркового етапу, необхідно:
- до 20 липня 2017 року заповнити онлайн-анкету (знаходиться нижче); перевага
надаватиметься тим кандидатам, які надішлють свою анкету раніше;
- пройти регіональній відбір та успішно скласти тест;
- останній етап

відбору відбуватиметься на національному рівні, зокрема

кандидати проходитимуть співбесіду, яку проводитимуть ментори та викладачі
Української академії лідерства.
Фінансові та організаційні аспекти:
- навчання безкоштовне;
- кожен студент, який успішно проходить відбір, отримує стипендію від
інвестиційного фонду «Western NIS Enterprise Fund» та партнерів Академії;
- стипендія покриває навчально-виховну програму, витрати на мандрівки,
міжнародні навчальні експедиції, харчування, проживання, медичне
забезпечення;
- вступний внесок у розмірі 2000 грн. – обов’язковий.
Дедлайн: 10 липня 2017 року.
Джерело: form.jotformeu.com

Гранти
Стипендіальна програма для спортсменів «Sports and Study USA».
Тематика: стипендія на навчання у рейтингових вишах США. Всі витрати
на навчання, проживання та харчування здійснюються за рахунок
американського ВНЗ.
Короткі відомості про стипендію:
– 100% покриття витрат на навчання, проживання та тренування;
– участь в усіх тренуваннях та іграх команди університету;
– проживання і харчування на кампусі обраного університету;
– диплом бакалавра чи магістра США за будь-якою спеціальністю;
– можливість легально залишитися у США після закінчення вишу.
Вимоги до кандидатів на стипендію:
- чоловіки/жінки віком від 16 до 27 років, які займаються одним із 27 видів
спорту;
- наявність підтвердження спортивних досягнень;
- володіння на достатньому рівні англійською мовою;
- проходження ісритів TOEFL або IELTS, SAT.
Дедлайн: протягом усього року.
Джерело: http://www.studentland.ua/Sport_and_Study_USA.html

Гранти
Програма Міністра культури i Національної спадщини Республіки Польщі
«Gaude Polonia». Національний Центр Культури у Варшаві оголошує
конкурс

на

отримання

піврічної

стипендії

у

Польщі

в

рамках

стипендіальної програми Міністра культури і національної спадщини
Республіки Польщі «Gaude Polonia». Стипендіальна програма "Gaude
Polonia"

призначена

для

перекладачів

польської

мови

із

країн

Центрально-Східної Європи, яка триватиме у Польщі з 1 лютого по
31 липня 2018 року. Відбір стипендіатів відбуватиметься на основі
конкурсу. Від кандидатів вимагається володіння польською мовою
принаймні на початковому рівні.
Документи:
- заявка щодо надання стипендії;
- дві рекомендації від осіб, які визначними постатями в обраній галузі;
- портфоліо в паперовому вигляді або на диску CD/DVD.
Заявки

можна

подавати

в

Польському

Інституті

в

Києві

(вул. Б. Хмельницького, 29/2 oф. 17, 01-030) або безпосередньо в
Національному центрі культури у Варшаві (ul. Płocka 13, 01-231 Warszawa).
Дедлайн: 15 жовтня 2017 року.
Джерело: http://www.nck.pl/gaude-polonia/317677-dokumenty-6/

Гранти
Уряд Канади щороку пропонує близько 70 стипендій ім. Бантінга для
іноземних дослідників. Дослідження можуть здійснюватися як у Канаді, так
і за її межами.
Спеціальності: здоров’я людини, природничі, соціальні та гуманітарні
науки, інженерія.
Рівень: проведення досліджень.
Розмір гранту: 70000$ на рік.
Тривалість програми – 2 роки.
Критерії відбору:
- дослідницький потенціал та лідерські якості;
- якість запропонованого дослідницького проекту;
- зв’язок між амбіціями апліканта та державними пріоритетами (має бути
засвідчена підтримка установи, в якій працює аплікант).
Дедлайн: 20 вересня 2017 року.
Джерело: http://banting.fellowships-bourses.gc.ca/en/home-accueil.html

Навчальні програми
Викладачам вишів та шкіл, науковцям, експертам пропонується взяти
участь у навчальній програмі, підготовленій Ізраїльською агенцією з
розвитку

міжнародного

співробітництва.

Навчальний

курс

«Еагіу

Childhood Education for Children with Special Needs». Мова курсу англійська (всі потенційні кандидати повинні вільно володіти мовою
курсу).
Вимоги до кандидатів:
- фахівці в галузі освіти, психології, соціальної роботи і терапії (працівники
МОН

України,

педагогічних

коледжів,

громадських

організацій

та

навчальних закладів);
- досвід роботи (до 3-х років) у сфері освіти для дітей з особливими
потребами;
- вільне володіння англійською мовою.
Дедлайн: 1 вересня 2017 року.
Джерело: http://bit.ly/2lBbPjp.

Навчальні програми
Ізраїль відкриває для українців програми у сфері освітніх інновацій та
шкільної педагогіки. Навчальний курс «Innovation and Entrepreneurship
in the Education System».
Необхідні документи:
- заповнена анкета;
- копія першої сторінки закордонного паспорта;
- заповнена декларація про стан здоров'я;
- документ, який підтверджує вільне володіння мовою курсу;
- копія диплома найвищоїго академічного ступеня;
-2 рекомендаційних листи.
Умови участі:
- мінімум 3-5 років професійного досвіду, який відповідає темі курсу;
- вільне володіння робочою мовою курсу;
- стипендія покриває витрати на проживання, харчування та навчання;
- самостійно покриваються витрати на переїзд.
Дедлайн: 10 вересня 2017 року.
Джерело: http://bit.ly/2lBbPjp.

Навчальні програми
Стипендіальна

програма

«Global

Study

Awards»

спрямована

на

спонукання молодих людей до навчання за кордоном у рамках власних
досліджень з метою ознайомлення з новими країнами, культурами і
мовами.

Максимальний

10 000 фунтів

стерлінгів.

розмір
Якщо

особистого
плата

за

навчального

навчання

є

гранту

нижчою

–
за

максимальну індивідуальну премію фонду в розмірі 10,000 £, інші кошти
можуть бути виділені для покриття вартості проживання впродовж
щонайбільше

52

тижнів

від

моменту,

коли

студент

уперше

був

зареєстрований у вищому навчальному закладі.
Вимоги до кандидатів:
- вік 18 років на момент початку програми;
- скласти IELTS в Центрі Британської Ради й отримати офіційні результати,
затверджені Британською Радою після першого червня 2016 р.;
- мати чинний Міжнародний студентський квиток (International Student
Identity Card) і/або International Youth Travel Card (IYTC) на момент подання
аплікації;
- написати короткий огляд власного навчального досвіду в STeXX.com.
Дедлайн: 30 вересня 2017 р.
Джерело:
awards-2/

https://www.studyportals.com/blog/faq-about-the-global-study-

Конкурси
Конкурс есе для учнів старшої школи. Організатором конкурсу є
rewardedessays.com.
Вимоги: представити есе обсягом понад 900 слів на одну із
запропонованих тем:
- Які життєво необхідні навички можуть отримати студенти, навчаючись у
коледжі?
- Які із них найважливіші та чому (назвіть не менше трьох)?
- З якою, на вашу думку, найактуальнішою соціальною проблемою ви
стикалися? Чому ця проблема є такою важливою?
- Наведіть приклад трьох життєвих цілей, в отриманні яких вам може
знадобитися вчений ступінь.
Автори трьох найкращих робіт отримають фінансову винагороду:
1-ше місце - 500 $, 2-ге місце - 350 $, 3-тє місце - 150 $.
Вимоги до кандидатів:
У конкурсі можуть брати участь учні старшої школи із будь-якої країни
світу.

Есе

необхідно

відправити

на

електронну

support@rewardedessays.com
Мова есе - англійська.
Контактну інформацію слід представити на окремій сторінці.
Дедлайн: 20 жовтня 2017 року.
Джерело: https://rewardedessays.com/blog/writing-contest

скриньку:

Конкурси
Конкурс есе та літня школа від «InLiberty», яка є організатором конкурсу
студентських есе та літньої школи, присвячений соціальній реальності, що
оточує нас. У конкурсі можуть брати участь студенти і випускники вишів,
громадяни пострадянських країн. Фіналісти конкурсу будуть запрошені до
літньої школи InLiberty, яка проходитиме в Грузії 20-26 серпня 2017 р., а
переможець конкурсу отримає фінансову винагороду.
Тема конкурсу есе та літньої школи: «Альтернативи».
Фіналісти конкурсу будуть запрошені до літньої школи InLiberty 20-26
серпня 2017 р. Школа проходитиме в навчальному центрі Free University
на озері Базалеті. Переможці конкурсу InLiberty будуть оголошені під час
роботи школи. Учасники, які займуть призові місця, будуть нагороджені
призами.
Вимоги до кандидатів: до участі в конкурсі запрошуються студенти,
аспіранти і випускники вишів пострадянських країн.
Вимоги до есе: обов’язкова реєстрація; обсяг есе не більше 5 сторінок
(або 9.000 знаків).
Дедлайн: 15 липня2017 року.
Джерело: http://contest17.inliberty.ru/

Конкурси
«Українська

Гельсінська

Спілка

з

прав

людини»

в

рамках

Всеукраїнської освітньої програми «Розуміємо права людини» та за
сприяння Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини
оголошує Всеукраїнський

конкурс

навчально-методичних

розробок

(уроків та виховних заходів) із прав людини.
До участі в конкурсі запрошуються:
педагогічні

працівники,

творчі

колективи

навчальних

закладів

(загальноосвітніх навчальних закладів (шкіл), гімназій, ліцеїв, коледжів,
позашкільних навчальних закладів), наукових установ,

громадських

організацій незалежно від фахової освіти, педагогічного стажу, віку.
Усі лауреати конкурсу отримають дипломи. Учасники конкурсу, які зайняли
І, ІІ та ІІІ місця, отримують дипломи переможців та цінні подарунки.
Навчальний

заклад,

де

працює

переможець,

отримує

можливість

проведення семінару з прав людини організаторами конкурсу за участю
провідних експертів у цій галузі.
Дедлайн: 30 вересня 2017 року.
Джерело:

https://helsinki.org.ua/events/vseukrajinskyj-konkurs-navchalno-

metodychnyh-rozrobok-z-prav-lyudyny/

Конкурси
Аналітичним центром «Centre for European Policy Studies» (Брюссель) у
партнерстві з аналітичними центрами молодіжного конкурсу оголошує
конкурс есе на європейську тематику.
Учасники конкурсу: молодь (до 30 років) із Грузії, Молдови та України.
Тематика конкурсу: будь-яка актуальна тема, що стосується Угоди про
асоціацію.
Есе повинні бути написані англійською мовою, на достатньо високому
аналітичному та лінгвістичному рівні, присвячені темі, в межах якої автор
може продемонструвати глибину своїх знань, досліджень або професійний
досвід. Есе повинні мати цікаву аргументацію або пропозиції. Ті з них, які
стануть переможцями, будуть опубліковані на порталі www.3dcftas.eu.
Автори найкращих есе отримають грошовий приз у розмірі 500 євро.
Свої роботи надсилайте на електронну пошту: Hrant.Kostanyan@ceps.eu.
Дедлайн: 31 серпня 2017 року.
Джерело: www.3dcftas.eu.

Стажування
Адміністрація Президента України та громадська організація «Ліга
інтернів» оголошує конкурс на участь у «Програмі стажування в
Адміністрації Президента України» у 2017-2018 роках.
Вимоги до кандидатів:

громадянство України; вік 23-32 роки; повна

вища освіта; знання іноземної мови.
Тематика: 6 місяців стажування (орієнтовно із 2 жовтня 2017 по
2 квітня 2018 рр.) за формою «повний день» або «неповний день» у
структурних

підрозділах

Адміністрації

Президента

України

та

Координаційному центрі забезпечення взаємодії із КМУ, а також
додаткове навчання та участь у заходах із розвитку лідерського потенціалу.
Дедлайн: 31 липня 2017 року.
Джелрело:

http://www.interns.org.ua/uk/content/ogolosheno-konkurs-na-

uchast-u-programi-stazhuvannya-v-administraciyi-prezydenta-ukrayiny-0

