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Новини інституту
26 жовтня 2017 року завершилася VI Всеукраїнська інтерактивна науковопрактична конференція з теми «Науково-прикладні основи створення та
використання електронних засобів у навчально-виховному процесі
загальноосвітнього навчального закладу».
Із матеріалами конференції можна ознайомитися на сайті РОІППО в
розділі «Конференції». На форумі веб-порталу «Освіта Рівненщини»,
присвяченому тематичним напрямам конференції, запрошуємо усіх
висловити свої думки щодо окресленої тематики. Відеозапис підсумкового
пленарного онлайн-засідання VI Всеукраїнської інтерактивної науковопрактичної конференції з теми «Науково-прикладні основи створення та
використання електронних засобів у навчально-виховному процесі
загальноосвітнього навчального закладу» можна переглянути на вебпорталі «Освіта Рівненщини» або на каналі YouTube «Кабінет ДО».
Джерело: http://roippo.org.ua/news/4471/
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Новини інституту
Підготовка вчителя початкової школи в контексті сучасних змін в освіті 30
вересня на базі Рівненського ОІППО дано старт підготовці вчителів області
до роботи за моделлю Нової української школи, адже з вересня 2018 року
з початкової школи розпочнеться реформа освітньої галузі. Усі учні
перших класів розпочнуть навчатися за новим Стандартом початкової
загальної освіти. Для реалізації компетентнісного та інтегрованого підходів
у навчанні, які передбачено Концепцією «Нова українська школа»,
впровадження

нових

методик

та

технологій,

на

Рівненщині

буде

підготовлено 920 вчителів початкової школи, які у 2018 році будуть
навчати першокласників.
Освітяни закладів освіти міста Рівного першими впродовж чотирьох днів
будуть

опрацьовувати

початкової

загальної

засади
освіти,

Нової

української

особливості

школи,

організації

Стандарт
освітнього

середовища, методику роботи за модельною навчальною програмою,
опановуватимуть різні форми проведення ранкових зустрічей.
Користуючись Стандартом, вчителі зможуть розробляти свої навчальні
програми та курси на основі інтеграції предметів, визначати тривалість
уроку і форму його проведення, давати знання не заради знань, а
формуватимуть в учнів уміння застосовувати їх у реальному житті.
Для учнів початкової школи найважливіше – навчання через дослідження
та особистий досвід, роботу в групі та соціалізацію, роботу над спільними
проектами, що

заохочуватиме їх до навчання, мотивуватиме бути

успішними.
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Для підтримки вчителів створено

Національну електронну платформу

http://nus.inf.ua/, рубрику на сайті інституту, де розміщено методичні
рекомендації з конструювання навчальних програм предметів і курсів,
інформацію про ресурси для цього та засоби оцінювання.
Учителі початкових класів після навчання стануть першими агентами змін
у своїх закладах освіти, інформуватимуть про сутність і важливість змін у
переході «від освіти знань до освіти компетентностей».
Джерело: http://roippo.org.ua/news/4484/
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Новини інституту
27 жовтня 2017 року відбулася науково-практична конференція на тему
«Актуальні проблеми культури української мови і мовлення».
27 жовтня 2017 року з ініціативи Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти на базі Млинівського державного
технолого-економічного коледжу

відбулася Міжрегіональна

науково-

практична конференція «Актуальні проблеми культури української мови і
мовлення»,

присвячена

Дню

слов’янської

писемності

та

мови.

Співорганізаторами стали відділ освіти, молоді та спорту Млинівської
районної державної адміністрації, управління освіти, культури, туризму,
молоді та спорту Млинівської селищної ради.
Конференція засвідчила актуальність питань, пов'язаних із викладанням і
функціонуванням сучасної української мови та мовлення. Важливими
напрямами роботи конференції стали: розгляд проблем розвитку шкільної
лінгводидактики, інноватики лінгвістичної освіти.
У роботі науково-практичної конференції взяли участь 80 науковопедагогічних та педагогічних працівників. Серед них –

Хом’як Іван

Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, академік Академії наук
вищої

школи

України,

завідувач

кафедри

української

мови і

літератури Національного університету «Острозька академія»; Матюшкіна
Тетяна Павлівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри філологічних
дисциплін та методик їх викладання Чернігівського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського; Шульжук
Наталія Василівна, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри
методики

викладання

і

культури
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української

мови

Рівненського

державного гуманітарного університету; Груба Таміла Леонідівна, кандидат
педагогічних наук, доцент, декан історико-філологічного факультету
Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка
Степана

Дем’янчука; Гальонка

Олексій

Анатолійович, кандидат

педагогічних наук, професор кафедри філологічних дисциплін та методик
їх

викладання Чернігівського

обласного

інституту

післядипломної

педагогічної освіти імені К. Д. Ушинського, заслужений працівник освіти
України;

Овдійчук

Лілія

Миколаївна, кандидат

педагогічних

наук,

доцент кафедри української мови та методики викладання Міжнародного
економіко-гуманітарного

університету

імені

академіка

Степана

Дем’янчука; Піддубний Микола Адамович, методист з української мови та
літератури Рівненського обласного інституту післядипломної освіти,
магістр-дослідник української мови та літератури; Мединська Наталія
Миколаївна, кандидат філологічних наук, професор кафедри української
мови та методики викладання Міжнародного економіко-гуманітарного
університету
Андрійович,

імені

академіка Степана

кандидат

богословських

Дем’янчука;
наук,

Варварук

настоятель

Тарас
Свято-

Михайлівського храму, вчитель основ християнської етики Млинівської
гуманітарної гімназії.
Конференція відбувалася у форматі пленарних засідань та роботи секцій.
Детальніше з тематикою виступів можна ознайомитись у програмі заходу.
Джерело: http://roippo.org.ua/news/4478/
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Новини інституту
Підписано угоду про співпрацю із Брестським обласним інститутом
розвитку освіти.
24-25 жовтня 2017 року делегація Рівненського обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти на чолі із ректором Аллою Черній
відвідала Брестський обласний інститут розвитку освіти (Республіка
Білорусь) на запрошення ректорату.
Під час зустрічі з колегами обговорили актуальні питання розвитку освіти
Брестської та Рівненської областей, обмінялися досвідом підвищення
кваліфікації педагогічних працівників обох регіонів, підписали угоду про
співпрацю між інститутами.
Згідно із програмою перебування також відвідали заклади освіти:
дошкільний навчальний заклад № 27, середню школу № 1, обласний
центр молодіжної творчості, а також поклали квіти до пам’ятника Тарасові
Шевченку.
Із цікавих особливостей побаченого:
-у

дошкільному

навчальному

закладі

–

застосування

компетентнісних ігор, упровадження авторських методик ранньої корекції
опорно-рухового апарату, здоров’язбережувальних технологій;
- у середній школі № 1 – унікальний проект навчального закладу
брестського архітектора, форми інклюзивного навчання, віртуальна
шкільна бібліотека, шостий позаурочний день додаткового навчання за
інтересами;
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- в обласному центрі молодіжної творчості – охоплення дітей
раннього дошкільного віку (із 2-х років), система мультипрофільного
навчання.
У Брестському обласному інституті розвитку освіти ознайомилися із
роботою закладу, який налічує аналогічну кількість працюючих, як і в
Рівненському; приблизно такий же ліцензійний обсяг курсів підвищення
кваліфікації. Структура, по суті, подібна, однак дещо інша назва підрозділів:
кафедри, відділи, центри, сектори. Основна відмінність полягає в тому, що
вчителі проходять тижневі курси один раз у три роки. Реформа освіти в
Україні нині передбачатиме накопичення 150 годин за п’ять років при
щорічному проходженні курсів.
Делегація Брестського інституту планує відвідати Рівненщину в другій
половині листопада 2017 року, щоб намітити конкретні шляхи співпраці,
включаючи

проектну

діяльність

у

рамках

реалізації

Програми

транскордонного співробітництва «Польща – Білорусь – Україна 2014–
2020».
Джерело: http://roippo.org.ua/news/4476/

9

Новини інституту
Рівненщина вітає талановиту молодь. Стипендії Президента України з
1 вересня 2017 року до 31 серпня 2018 року за перемогу у фінальному
етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад із навчальних предметів
отримуватимуть п’ятеро старшокласників області. Учениці 11 класу
Здолбунівської ЗОШ І – ІІІ ступенів № 6 Гнатюк Світлані стипендію
Президента України призначено за участь у Міжнародній олімпіаді.
Вітаємо переможців, дякуємо педагогам, які допомогли учням
досягти висот.
Гнатюк Світлана, учениця 11 класу Здолбунівської загальноосвітньої
школи І – ІІІ ступенів № 6, переможець ІV етапу Всеукраїнської
олімпіади з географії (І місце), учасниця Міжнародної олімпіади з наук
про землю у Франції.
Гнатюк Вікторія Володимирівна, вчитель географії Здолбунівської
ЗОШ І – ІІІ ступенів № 6 (вища категорія, учитель-методист, стаж роботи
– 17 років). У 2016 – 2017 навчальному році її учні здобули перемоги на
Всеукраїнських учнівських олімпіадах з географії та економіки. Команда
туристів-краєзнавців під керівництвом Гнатюк В. В. посіла І місце на
обласному зльоті.
Бєдункова Аліна, учениця 11 класу КЗ «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів
«Рівненський обласний ліцей», переможець ІV етапу Всеукраїнської
учнівської олімпіади з екології

(І місце); ІІІ етапу Всеукраїнської

учнівської олімпіади з екології (І місце); ІІ етапу конкурсу-захисту
науково-дослідницьких робіт Малої академії наук (секція «Екологія», ІІ
місце), обласного етапу Всеукраїнського турніру «Юних біологів» (І
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місце). Бере участь в екологічних проектах та природоохоронних
акціях, відзначена обласною премією.
Дащук Марія Яківна, вчитель географії, вчитель вищої категорії,
вчитель-методист. У КЗ «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський
обласний ліцей» працює 27 років. Педагогічний стаж – 43 роки.
Щорічно готує призерів Всеукраїнських предметних олімпіад та
конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук.
Бєдункова
професор

Ольга

кафедри

Олександрівна,
екології,

кандидат

технології

с/г

захисту

наук,

доцент,

навколишнього

середовища та лісового господарства НУВГП. Автор і співавтор більше
80 наукових праць, методичних розробок і рекомендацій для сільського
господарства.
Мельничук

Оксана,

випускниця

Рівненського

НВК

№

12,

переможець IV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з німецької
мови (І місце).
Оксана – стипендіат міського голови; член громадської організації
Фундація регіональних ініціатив; друкується у німецьких журналах для
молоді; неодноразовий переможець конкурсів Гете-Інституту в Україні.
Найбільше цінує в людях цілеспрямованість, здатність прийти на
допомогу, вміння пожертвувати своїми пріоритетами заради благ
іншого.
Мороз Ольга Миколаївна, вчитель німецької мови Рівненського
НВК № 12. Метою фахової діяльності педагога є формування стійкої
мотивації до вивчення іноземної мови, формування мовленнєвої
культури, творчих здібностей, культури полеміки, критичного мислення,
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самостійного аналізу та оцінювання прочитаного. Ольга Миколаївна –
ініціативний педагог, бере участь у громадському житті школи, ділиться
методичними напрацюваннями.
Бабась Дар’я, учениця 10 класу комунального закладу «Школаінтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей», переможець ІV
етапу з української мови і літератури (ІІ місце).
У 2016 – 2017 н. р. стала призером ІІІ етапу Всеукраїнської олімпіади
з української мови та літератури (ІІ місце), з російської мови (ІІІ місце),
Міжнародного мовно-літературного конкурсу імені Тараса Шевченка
(ІІ місце). Світ захоплень – українська мова та література, іноземні мови.
Сосюк Наталія Володимирівна, вчитель української мови та
літератури, вчитель вищої категорії, вчитель-методист, заслужений
вчитель України, кавалер ордена "Княгині Ольги. ІІІ ступеня". Із 31 року
педагогічного стажу 13 років викладає українську мову та літературу у
КЗ «Школа-інтернат ІІ-ІІІ ступенів «Рівненський обласний ліцей». Серед її
вихованців – переможці Міжнародного конкурсу з української мови
імені Петра Яцика, призери ІІІ та ІV етапів Всеукраїнської олімпіади з
української мови та літератури, ІІ етапу конкурсу-захисту науководослідницьких робіт Малої академії наук.
Повх Анна, учениця 8 класу Дубенської гімназії № 2, переможець
IV етапу Всеукраїнської олімпіади з української мови та літератури
(ІI місце).
Серед досягнень гімназистки – неодноразові перемоги в обласних
олімпіадах

з

Міжнародному

української
конкурсі

мови
з

та

літератури,

української
12

мови

історії,
імені

географії,
П.

Яцика,

Всеукраїнському

мовно-літературному

конкурсі

учнівської

та

студентської молоді імені Т. Шевченка.
Дівчинка

переконана,

що

лише

всесторонньо

розвинена

особистість може досягти успіху в житті.
Момотюк Світлана Іванівна, вчитель української мови та літератури
Дубенської гімназії № 2, спеціаліст вищої категорії, старший учитель.
Педагог володіє широким спектром сучасних інноваційних стратегій. Її
урокам притаманна різноманітність прийомів і форм навчальної
діяльності, атмосфера доброзичливості та активної співпраці вчителя і
учнів, творчий настрій. Учні Світлани Іванівни виборювали перемоги на
III етапі

Міжнародних

мовних

конкурсів,

IV

етапі

Всеукраїнської

олімпіади з української мови і літератури.
Бондар Іван, випускник Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ
ступенів № 22, переможець ІV етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади
з інформатики (диплом ІІ ступеня). Крім цього, виборов призові місця в
обласному етапі чотирьох олімпіад: з інформатики, фізики, астрономії,
математики.

Таких

успіхів

досяг

завдяки

наполегливості

та

працелюбності, бажанню бути першим. В усьому рівняється на
улюблених учителів. У людях найбільше цінує щирість, надійність та
вміння інтелектуально спілкуватися.
Невірковець

Олег

Володимирович,

учитель

інформатики

Рівненської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів № 22. В основі
роботи вчителя лежать глибокі теоретичні знання предмета, вміння
виявляти та розкривати здібності учнів, вселити віру у власні сили,
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спрямовувати на досягнення успіху. Як наслідок – його учні стають
переможцями ІІ, ІІІ, ІV етапів Всеукраїнських олімпіад.
У 2016 – 2017 навчальному році Невірковець О. В. підготував 10
переможців міського та 5 переможців обласного етапів Всеукраїнських
олімпіад з інформатики та інформаційних технологій.
Джерело: http://roippo.org.ua/news/4482/
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Анонси
День відкритих дверей у Новопечерській школі. Новопечерська школа
запрошує на знайомство родини, діти яких планують вступ до закладу
наступного навчального року!
На заході можна буде:
-

детальніше

ознайомитися

з

цінностями

Школи

та

методиками

викладання;
- дізнатися про програму «Лідер у мені»;
- отримати відповіді на свої запитання;
- побачити приміщення та інфраструктуру Школи.
Вхід на День відкритих дверей відбувається за попередньою реєстрацією.
План заходу обіцяють надіслати за тиждень до його проведення.
«Зазначимо,

що

вступна

кампанія

на

2018-2019

навчальний

рік

передбачає повний набір учнів до класу дошкільної підготовки для 4річних дітей (20 місць) та до 1-го класу (20 місць). В усіх інших класах
додатковий набір відбуватиметься за наявності вільних місць. Вступна
кампанія додаткового набору відбувається влітку та після першого
семестру», – пишуть організатори.
Джерело:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesxmkwA1QV3m6DVDk5eZVd7x
_B0a0I0QmNtRjdHCI5P4OTPA/viewform
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Анонси
Громадська спілка «Освіторія» пропонує батькам, учителям, директорам
освітнє відрядження.
Відрядження передбачає:
- знайомства та участь у ворк-шопі почесного професора Тартуського
університету та запрошеного лектора Києво-Могилянської бізнес-школи,
знаковою

фігурою

в

історії

становлення

незалежної

Естонії

Юло

Вооглайдом;
- відвідини 3-х естонських шкіл: державної класичної, приватної та
альтернативної;
- зустрічі з представниками Міністерства освіти Естонії;
- розкриття секретів найвищих показників Естонії в PISA;
- подорож Таллінном.
Організаційний збір – 450 EUR.
Сюди входять:
- поселення разом зі сніданками;
- обіди та вечері;
- екскурсія Таллінном;
- внутрішній трансфер;
- ворк-шоп від Юло Вооглайда про його педагогічну модель.
У вартість поїздки не входять:
- візові витрати;
- вартість авіаквитків.
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Організатори стведжують, що це буде цікаво: policy-makers в освіті,
директори та вчителі приватних, державних та альтернативних шкіл,
інноваційні вчителі та всі небайдужі до майбутнього української освіти.
Джерело:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScYZUUEyhB9W8TdslKp1eKAf2ft5
X-L28didh97Hw9OGCp9DQ/viewform
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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. 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
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Конкурси
Із 1 по 30 листопада в Україні пройде перший етап «Наукового конкурсу
вікі» (Wiki Science Competition) – «Конкурс наукових фотографій – 2017».
Цьогоріч до його проведення долучилися Міністерство освіти і науки, а
також Рада молодих вчених НАН.
Завдяки конкурсу Вікіпедія наповниться якісними зображеннями, які
ілюструватимуть статті з різних наук: від археології до астрофізики.
Учасниками конкурсу можуть бути як громадяни України, так і іноземці та
особи без громадянства. Їм необхідно подати фотографії або відеофайли,
виконані особисто або у співавторстві. Роботи потрібно надсилати через
Зображення

оцінюватиме

кваліфіковане

журі,

до

якого

увійдуть

професійні науковці з різних галузей, а також представник МОН.
У підсумку буде визначено по 3 призери в кожній із 7 категорій:
- «Люди в науці»;
- «Мікроскопія»;
- «Астрономія»;
- «Живі організми»;
- «Нефотографічні зображення»;
- «Колажі»;
- «Загальна категорія».
Усі переможці отримають дипломи та подарункові сертифікати інтернетмагазину. Призовий фонд конкурсу – 30 000 грн.
Автори найкращих зображень будуть нагороджені цінними призами від
«Вікімедіа Україна». Нагородження відбудеться у грудні 2017 року, а
найкращі зображення будуть опубліковані в
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друкованому вигляді.

Переможці також візьмуть участь у міжнародному етапі, «Світовому
науковому конкурсі», який відбудеться у січні-лютому 2018 року.
Уже втретє подія відбуватиметься за участі науково-популярних проектів
«Дні науки» й «Моя наука». У ході акції «Дні науки» 11-12 листопада у
шести містах України (Київ, Одеса, Харків, Івано-Франківськ, Канів, Суми)
можна буде зробити фотографії наукових дослідів та обладнання, які
також можуть узяти участь у конкурсі.
Контакти: Віра Моторко, менеджер проектів «Вікімедіа Україна» +38 066
77 404 99, press@wikimedia.in.ua
Організаційний комітет: sciencephoto@wikimedia.in.ua
Джерело: http://www.wikisciencecompetition.org/
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Конкурси
Конкурси Програми «Еразмус+» 2018 року відкрито! З оголошенням про
конкурси можна ознайомитись у черговому номері «Офіційного вісника
Європейського Союзу» від 25.10.2017 р.
Просимо ознайомитися з умовами участі та підготовки проектних заявок
за напрямами Програми «Еразмус+»:
КА1: Навчальна мобільність;
КА2: Проекти співпраці.
Запрошуємо вищі навчальні заклади та інші організації України до
активної участі в конкурсах «Еразмус+»!
Джерело: https://ec.europa.eu/programmes/erasmusplus/sites/erasmusplus2/files/files/resources/erasmus-plus-programmeguide_en.pdf
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.C_.2017.361.01.0032.01.ENG&toc=OJ:C:2017:3
61:TOC
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Гранти
«Tabor Production» у співпраці з «Театром переселенця» та Платформою
сучасного мистецтва «Playground.DOС» оголошує конкурс на отримання
гранту під назвою «Школа №3» у розмірі 20000 грн під соціальнокультурні проекти для міста Миколаївка Донецької області.
Запропонований проект повинен містити:
- соціальну та творчу складові;
- бути реалізованим у межах Миколаївки найближчим часом (термін до
3-4 місяців).
- залучити навчальні заклади не лише Миколаївки, а й місто в цілому.
- бути перспективним з точки зору продовження місцевими жителями.
Контактна електронна адреса: mykolaivka.grants@gmail.com
Дедлайн: 23 листопада 2017 року.
Джерело: https://www.facebook.com/mykolaivka.grants/
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Гранти
Гранти Наукового товариства ім. Т. Шевченка в Америці 2017-2018.
Наукове Товариство ім. Т. Шевченка призначатиме гранти у 2017 році для
дослідницьких проектів, які стосуватимуться широкого кола питань,
пов’язаних з україністикою. І хоча пріоритет надаватиметься проектам у
галузях гуманітарних і соціальних наук, подання на дослідження в інших
ділянках також прийматимуться, якщо становитимуть вагомий внесок в
українську науку.
Вимоги: дослідницькі гранти призначатимуться вченим з різних країн у
різних дисциплінах. Усі подання оцінюватимуться за рівнем їх наукової
важливості, досвіду пошукувача, а також враховуватиметься важливість
поданого проекту з точки зору україністики.
Неповні подання або подання, які надійдуть після вказаного терміну не
розглядатимуться. Пошукувачі матимуть можливість подаватися ще раз,
поновивши своє подання у наступному терміні, визначеному для
призначення грантів. Перевага надаватиметься тим науковцям, проекти
яких уже матимуть додаткове підтверджене фінансування з інших джерел
або зможуть довести своє подання до інших фондів. Якщо пошукувач уже
отримував грант для досліджень від НТШ-А, то наступне подання можна
буде зробити приблизно через рік. Крім того, аплікант муситиме
представити письмовий звіт про використання попереднього гранту і
пророблену роботу, перш ніж подаватиметься знову.
Правила

отримання

гранту:

дослідницькі

гранти

насамперед

призначаються для пошуків матеріалів, їх опрацювання і написання праці.
Призначені кошти можуть використовуватися для покриття таких витрат:
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робота в архівах, копіювання архівних матеріалів, додаткові витрати,
покриття витрат на дорогу, харчування та проживання під час роботи в
інших містах або країнах.
Максимальна сума гранту становитиме:
- $ 5,000 – для індивідуального подання;
- $ 7,500 – для колективного.
Необхідні матеріали для подання:
- заява для отримання гранту;
- резюме (CV) з публікаціями;
- опис проекту, науковий контекст досліджуваної теми, наукова новизна
проекту для україністики та очікувані результати (публікація і т.д.);
- докладний графік роботи над проектом і передбачуваний бюджет;
- мінімум два рекомендаційні листи;
Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну
адресу НТШ-А: grants@shevchenko.org
Дедлайн: 1 березня 2018 року.
Джерело: http://uamoderna.com/support/shevchenko-grants

24

Гранти
Гранти

для

участі

у

конференціях,

що

передбачають

підтримку

пошукувачів, які планують узяти участь у наукових конференціях і
виступити

із

доповіддю

або

повідомленням,

де

основна

увага

зосереджуватиметься на питаннях, пов’язаних з українською тематикою.
Насамперед грант призначатиметься для покриття витрат на дорогу.
Вимоги: до розгляду прийматимуться подання від тих пошукувачів, які
здобули

ступінь

магістра

у

галузі,

яка

пов’язана

з

науковими

зацікавленнями апліканта й темою конференції.
Тема

доповіді

повинна

зосереджуватися

на

важливих

питаннях

українознавства.
Неповні подання або подання, які надійдуть після вказаного терміну, не
розглядатимуться. Пошуковці матимуть можливість подаватися ще раз,
поновивши своє подання у наступному терміні, визначеному для
призначення ґрантів. Якщо пошукувач уже отримував ґрант від НТШ-А для
участі у конференції, то наступне подання можна буде зробити приблизно
через рік. До того ж, подавач муситиме представити письмовий звіт про
використання попереднього гранту і пророблену роботу праці, перш ніж
подаватиметься знову.
Умови фінансування: максимальна сума гранту становитиме $ 1,000.
Використання коштів насамперед передбачається для оплати дороги і
проживання. Перевага надаватиметься тим поданням, анпліканти яких
можуть підтвердити додаткове фінансування з інших джерел.
Необхідні матеріали для подання:
- заява для отримання гранту;
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- резюме (CV) з публікаціями;
- опис конференції, тема доповіді (доповідей), назва сесій, в яких
передбачається участь; тези доповіді, очікувані результати (публікації і т.д.),
текст або коротке резюме доповіді й програма конференції;
- докладний графік роботи над проектом і передбачуваний бюджет;
- мінімум два рекомендаційні листи;
- лист-запрошення від організаторів конференції, який підтверджуватиме
участь пошукувача у конференції.
Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну
адресу НТШ-А: grants@shevchenko.org
Дедлайн: 1 березня 2018 року.
Джерело: http://uamoderna.com/support/shevchenko-grants
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Гранти
Наукове Товариство ім. Т. Шевченка надає гранти, що призначені для
написання дисертаційних досліджень з україністики.
Вимоги: дослідницькі гранти призначатимуться вченим із різних країн у
різних дисциплінах. Апліканти повинні навчатися в аспірантурі (університет
або науково-дослідний інститут). Усі подання оцінюватимуться за рівнем їх
наукової ваги, досвіду пошукувача, враховуватиметься також важливість
поданого проекту з точки зору україністики.
Умови фінансування: максимальна сума гранту становитиме $ 1,000.
Використання коштів передбачається на: роботу в архівах, покриття витрат
на дорогу, харчування та проживання тощо.
Необхідні матеріали для подання:
- заява для отримання гранту;
- резюме (CV) з публікаціями;
- опис дисертації, наукової новизни, а також досліджуваної теми;
- докладний графік роботи над проектом і передбачуваний бюджет;
- мінімум два рекомендаційні листи.
Подання з усіма необхідними документами надсилати на електронну
адресу НТШ-А: grants@shevchenko.org
Дедлайн: 1 березня 2018 року.
Джерело: http://uamoderna.com/support/shevchenko-grants
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Гранти
Університет Глазго «University of Glasgow» (Шотландія) пропонує грант
іноземним студентам, які вступатимуть до університету у 2018-2019 році.
Стипендії можуть отримати студенти магістратури та аспірантури.
Вимоги до кандидатів:
- наявність ступеня, еквівалентного ступеню 2.1 у Великобританії або
вищого;
- вступ на навчання за однією із програм магістратури або аспірантури
одного з чотирьох коледжів університету в Університеті Глазго;
- знання англійської мови.
Строки вступу:
- кандидати, які отримали підтвердження про зарахування до 1 грудня,
отримають грант до 16 грудня;
- кандидати, які отримали підтвердження про зарахування до 1 березня,
отримають грант до 16 березня;
- кандидати, які отримали підтвердження про зарахування до 1 червня,
отримають грант до 16 червня.
Грант: 10 000 фунтів стерлінгів.
Дедлайн: 16 червня 2018 року.
Джерело:https://www.gla.ac.uk/scholarships/universityofglasgowchancellorsa
ward/#/
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Гранти
Стипендії «DAAD» надають можливість викладачам та науковцям у
проведенні

досліджень

та

підвищенні

кваліфікації

в

Німеччині.

Здійснюється підтримки у різних кваліфікаційних та кар’єрних етапах,
зокрема підтримка короткострокових наукових стажувань з метою обміну
досвідом та встановлення зв’язків із колегами з фаху.
Хто може подавати заяву?
Викладачі ВНЗ та визнані науковці, як правило, з науковим ступенем, які
працюють у ВНЗ або науково-дослідному інституті на батьківщині.
Для чого надається підтримка?
- наукові перебування у державних або визнаних державою ВНЗ, а також
позауніверситетських науково-дослідних установах Німеччини. Наукове
стажування може проходити і в інших інституціях;
- поїздки на конференції та конгреси підтримуватися не можуть.
Підтримка може надаватися лише один раз на три роки.
Тривалість фінансування:
- від 1 до 3 місяців;
- період надання підтримки встановлю відбіркова комісія залежно від
намірів та робочого плану.
Грант передбачає: щомісячні виплати в розмірі:

2.000 євро для

асистентів, старших викладачів та доцентів; 2.150 євро – для професорів.
Основні критерії:
- наявність наукових здобутків та нових публікації, про що слід зазначити
у автобіографії та списку публікацій;
- наявність переконливого та добре спланованого наукового проекту.
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Умови участі:
- пошукачі повинні працювати у ВНЗ або науково-дослідній установі в
себе на батьківщин;
- науковий проект потрібно узгодити із німецьким науковим партнером.
Процедура подання заяв:
- реєстрація в онлайн-режимі через портал DAAD;
- необхідно надіслати поштою 1 екземпляр роздрукованої зведеної заяви
(файл у форматі PDF), яка створюється після завершення її реєстрації на
порталі DAAD;
- для подання заяви слід обрати у стипендійній базі даних оголошення про
цю програму (www.funding-guide.de);
- наявність документів для заяви на стипендію (мова подання документів –
німецька або англійська).
Дедлайн: 15 листопада 2017 року.
Джерело: http://daad.org.ua/ukr/stip_forschungsaufenthalt.html
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Гранти
Грант на навчання в магістратурі та аспірантурі «The University of
Adelaide» (Університет Аделаїди, Австралія). Університет Аделаїди створив
міжнародну стипендіальну програму з метою залучення кращих студентів
до проведення досліджень. У стипендіальній програмі беруть участь усі
дослідницькі програми магістратури та аспірантури університету.
Грант включає:
- оплату навчання;
- оплату проживання;
- медичне страхування;
Вимоги до кандидатів:
- студенти, які не є громадянами Австралії та Нової Зеландії;
- студенти, які закінчили бакалаврат або магістратуру на «відмінно»;
- стипендія надається на підставі академічної успішності та дослідницького
потенціалу кандидата;
- володіння англійською мовою на високому рівні.
Грант: повна оплата.
Дедлайн: 31 січня 2018 року.
Джерело: http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/admission/
http://www.adelaide.edu.au/graduatecentre/scholarships/researchinternational/opportunities/adelaide-scholarship-international/
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Гранти
Дослідницькі гранти від Фундації ім. Герди Хенкель. Молоді дослідники з
України, які мають ступінь кандидата наук, запрошуються до участі в
дослідницьких програмах у галузі гуманітарних та соціальних наук.
Спеціальності: гуманітарні та соціальні науки.
Рівень: проведення досліджень тривалістю 5 або 10 місяців.
Розмір гранту: щомісячна стипендія в розмірі 750 євро; тревел-грант;
покриття витрат на проживання в Бухаресті; покриття дослідницьких
витрат.
Необхідні документи:
- заявка;
- фото;
- два рекомендаційних листи;
- диплом кандидата наук.
Контакти: Dr. Constantin Ardeleanu (cardeleanu@nec.ro)
Дедлайн: 7 грудня 2017 року.
Джерело: http://nec.ro/fellowships/gerda-henkel/
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Гранти
Центр міжнародної мобільності «CIMO» запрошує іноземних аспірантів
та молодих дослідників до участі в грантовій програмі, яка розрахована на
академічне перебування у фінських наукових установах (від 3 до 12
місяців).
Спеціальності: всі спеціальності.
Рівень: аспірантура, проведення досліджень.
Розмір гранту: 1 500 євро на місяць.
Необхідні документи:
- мотиваційний лист;
- резюме;
- дослідницький план.
Дедлайн: відсутній.
Джерело: www.studyinfinland.fi http://www.studyinfinland.fi
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Стипендіальні програми
Стипендії на програму MBA в Університеті Еразмуса (Erasmus University
Rotterdam School of Management). Студенти, які претендують на
програму MBA до Університету Еразмуса, мають можливість отримати
оплату за навчання. Для цього слід одночасно подати документи на саму
програму навчання, а також заявку на стипендію.
Інформування про надання/ненадання стипендії відбувається одночасно з
інформуванням про прийняття студента на програму.
Спеціальності: MBA.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту: покриття оплати за навчання.
Необхідні документи: аплікаційна форма.
Контакти: finaid@rsm.nl
Дедлайн: 13 листопад 2017 року.
Джерело:https://www.rsm.nl/mba/international-full-timemba/apply/financing-your-mba/mba-scholarships/
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Стипендіальні програми
Стипендія для навчання у «College of Europe» (Коледж Європи. Бельгія,
Польща).
Коледж Європи пропонує повну стипендію студентам із країн EPN для
навчання в магістратурі коледжу впродовж 2018-2019 навчального року.
Основна мета навчання – розуміння процесів європейської інтеграції та
виховання майбутніх європейських лідерів.
Повна стипендія покриває навчання, проживання, харчування, транспортні
витрати.
Вимоги до кандидатів:
- громадяни країн ЕПН (Україна, Білорусь, Молдова та інші);
- наявність ступеня бакалавра;
- володіння англійською або французькою мовами на високому рівні.
Для отримання стипендії необхідно подати на розгляд онлайн-заявку
разом із супутніми документами:
- підтвердження про отримання вчених ступенів;
- підтвердження про участь в академічних заходах;
- наявний досвід професійної діяльності;
- результати тесту на знання мови;
- мотиваційний лист (не більше 600 слів);
- імена та електронні адреси двох викладачів університету (їм на пошту
надійде запит про рекомендації);
- резюме;
- копія диплома (з перекладом на англійську або французьку мови);
- виписки з оцінками (із перекладом на англійську або французьку мови);
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- копія паспорта;
- фото паспортного розміру.
Документи приймаються у форматі «pdf».
Дедлайн: 18 січня 2018 року.
Джерело:
https://www.coleurope.eu/admission/apply-online/explanatory-noteconcerning-applications-admission
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/scholarships-universitygraduates-coming-european-neighbourhood
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Стипендіальні програми
Університет Утрехта щорічно пропонує близько 55 стипендій для навчання
на певних спеціальностях. Для того, щоб взяти участь у програмі, слід бути
іноземним громадянином та вступити на обрану програму.
Спеціальності:
- бакалаврат – економіка, бізнес, науки та вільні мистецтва;
- магістратура – науки про Землю, гуманітарні, природничі та соціальні
науки.
Рівень: бакалавріат, магістратура.
Розмір гранту: оплата навчання, 10 000 євро на рік на покриття коштів на
проживання.
Необхідні

документи: окремої заявки на участь у

стипендіальній

програмі немає. Кандидат обирається приймальною комісією з-поміж
аплікантів на обрану програму.
Дедлайн: 1 грудня 2017 року.
Джерело: www.uu.nl
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Стипендіальні програми
Університет «Boston University» пропонує 20 стипендій кращим студентам
бакалаврату, що надаються за видатні академічні досягнення і лідерський
потенціал студентам, які бажають отримати вчений ступінь у США.
Стипендія повністю покриває вартість навчання впродовж 4 років, а також
усі університетські внески.
Вимоги до кандидатів:
- стипендію можуть отримати студенти, які мають визначні досягнення у
навчанні;
- кандидати повинні мати хороші лідерські навички, досвід роботи;
- кандидати повинні бути серед 5-10% кращих учнів класу і мати GPA 4.0
(бути відмінником);
- володіти англійською мовою на високому рівні.
Для подання заявки необхідно:
- подати документи на одну із програм бакалаврату університету «Boston
University»;
- написати есе на одну із запропонованих тем (обсягом не більше 600
слів).
Дедлайн: 1 грудня 2017 року.
Джерело:http://www.bu.edu/admissions/apply/tuition-aidscholarships/scholarships/trustee/apply/
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Стипендіальні програми
Стипендії для навчання у Цюрихському університеті («ETH Zurich»)
(Швейцарія). Цюрихський університет щорічно виділяє стипендії для
іноземних студентів, які бажають навчатися на програмах магістратури.
Потенційні кандидати на отримання стипендії мають входити до 10%
кращих студентів свого потоку.
Спеціальності: всі спеціальності університету.
Рівень: магістратура.
Розмір гранту: оплата навчання, стипендія.
Необхідні документи:
- заявка;
- мотиваційний лист;
- 2 рекомендаційні листи від професорів;
- дослідницька пропозиція.
Контакти: stipendien@rektorat.ethz.ch
Дедлайн: щорічно 15 грудня.
Джерело:
https://www.ethz.ch/students/en/studies/financial/scholarships/excellenceschol
arship.html
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Стипендіальні програми
Стипендія для навчання в університеті Делфта. До участі в конкурсі на
отримання стипендії Юстуса та Луїзи ван Еффенів (Justus & Louise Van Effen
Scholarships) запрошуються іноземні студенти.
Тривалість стипендії: 2 роки.
Спеціальності: всі спеціальності університету
Рівень: магістратура.
Розмір гранту: покриття коштів на навчання та проживання.
Необхідні документи: окремого аплікаційного процесу не передбачено.
Вимоги до кандидатів: подати документи на обрану програму до
університету.
Дедлайн: 1 грудня 2017 року.
Джерело: https://www.tudelft.nl/en/education/practicalmatters/scholarships/justus-louise-van-effen-excellence-scholarships/
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Стипендіальні програми
Стипендії «DAAD» на навчання для випускників ВНЗ з усіх спеціальностей.
Означена стипендіальна програма пропонує можливість продовжити
академічну освіту в Німеччині на післядипломній програмі.
Хто може подавати заяву?
Висококваліфіковані випускники, які закінчать навчання максимум до
початку стипендії та отримають перший кваліфікаційний рівень (бакалавр,
спеціаліст або інший відповідний академічний ступінь).
Необхідні документи:
- онлайнова формуляр-заява;
- автобіографія у табелярній формі (CV, максимум 3 сторінки);
- опис фахових та особистих мотивів щодо запланованого навчання в
Німеччині (мотиваційний лист обсягом 1-3 сторінки);
- допуск до навчання в обраному ВНЗ (якщо при поданні заяви на
стипендію допуск до навчання відсутній, його слід подати до початку
стипендії);
- усі наявні дипломи ВНЗ із додатками (якщо на момент подання заяви
диплома ще немає – подається академічна довідка з усіма семестровими
оцінками, зокрема пояснення системи оцінювання, а до початку стипендії
необхідно надати й сам диплом);
- документи подаються у вигляді української копії та її перекладу;
- копія шкільного атестата, який дає право на здобуття вищої освіти на
батьківщині пошукача (з додатком) – копія та її переклад;
- підтвердження стосовно володіння мовою викладання (німецькою або
англійською).
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На що надається підтримка?
Післядипломна або магістерська програма з подальшим отриманням
диплома у державному або визнаному державою ВНЗ у Німеччині.
Тривалість фінансування:
- від 10 до 24 місяців – залежно від тривалості обраної навчальної
програми;
- стипендії надаються на весь період навчання на обраній навчальній
програмі (максимум на 24 місяці). При дворічних навчальних програмах
для отримання подальшого фінансування отримані під час першого року
навчання результати мають свідчити про те, що подальше навчання буде
успішно завершене з отриманням диплома;
- пошукувачі, які на момент подання заяви вже навчаються у Німеччині на
першому курсі 2-річної післядипломної або магістерської програми,
можуть подавати заяву на другий рік навчання. Продовження стипендії в
такому разі не передбачається.
Що передбачає стипендія?
- щомісячні виплати - 750 євро;
- виплати на медичне страхування, страхування від нещасних випадків та
страхування цивільної відповідальності;
- допомогу на проїзд, якщо ці витрати не беруть на себе організації на
батьківщині пошукувача або інша сторона;
- одноразову допомогу на навчання
Процедура подання заяв:
- подання заяв відбувається в онлайн-режимі через портал DAAD (коротка
інструкція);
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- до місця прийому заяв також необхідно надіслати поштою 3 екземпляри
роздрукованої зведеної заяви (файл у форматі PDF), яка створюється по
завершенні її реєстрації на порталі DAAD.
Із запитаннями слід звертатися на електронну адресу: info@daad.org.ua
Дедлайн: 10 листопада 2017 року.
Джерело: www.daad.org.ua
http://www.daad.org.ua/ukr/kommentar.htm
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Стажування
На програму стажування українських студентів в університетах Канади
«Сanada's Mitacs Globalink Research Internship Program for Ukraine»
запрошуються аплікати з різних наукових дисциплін.
Програма Mitacs Globalink Research Internship – міжнародна ініціатива для
іноземних студентів, зокрема й з України, що передбачає дослідницьке
стажування в Канаді.
Щорічно з травня по вересень учасники, які пройшли відбір, беруть участь
у 12-тижневому дослідницькому стажуванні під керівництвом канадських
викладачів

університетів

із

різних

наукових

дисциплін.

Програма

стажування на сьогодні доступна в більше ніж 60 університетах Канади.
Випускники програми Globalink Research Internship, які зацікавлені в
поверненні до Канади для продовження навчання в магістратурі, мають
право на отримання стипендії Globalink Graduate Fellowship.
Програма передбачає:
- роботу над спільним проектом із професором канадського університету
(відповідно до інтересів, навичок та попереднього досвіду студента);
- переліт до Канади;
- трансфер з аеропорту до місця проживання;
- стипендію на проживання та харчування;
- медичне страхування;
- зарахування на період стажування до канадського університету;
- підтримку студентів-менторів на кампусі канадського університету;
- можливість відвідування заходів, воркшопів, семінарів із професійного
розвитку;
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- сертифікат, що підтверджує проходження програми Globalink Research
Internship.
Необхідні документи:
- онлайн-заявка на участь у програмі;
- резюме з описом наукових інтересів;
- лист-рекомендація від професора чи наукового керівника з описом
досвіду досліджень та наукових інтересів (інструкція);
- виписка з оцінками від університету (підтвердження рівня середнього
академічного балу вище 80%).
Документи, які підтверджують володіння англійською чи французькою
мовами не потрібні. Рівень володіння мовою визначає професор із Канади
під час skype-інтерв’ю.
Із

запитаннями

слід

звертатися

на

електронну

адресу:

info@mitacsua.org або за телефоном + 38 095 655 15 91 - Ірина Тимченко.
Джерело: http://www.mitacsua.org/
http://www.mitacs.ca/en/programs/globalink/globalink-research-internship

45

Стажування
Програма стажування «Maurice Greenberg World Fellows Program»
(Єльський університет, США). Програма проводиться щороку з середини
серпня по середину грудня.
Організатори оплачують:
- проживання;
- медичне страхування;
- авіапереліт в обидва кінці.
Вимоги до кандидатів:
- подавати заявку можуть кандидати, які нещодавно розпочали свою
трудову діяльність (мають досвід роботи від 5 років);
- приймаються заявки від представників усіх професій;
- вільне володіння англійською мовою.
Кандидатам необхідно надати:
- резюме (не більше 3 сторінок);
- три есе (кожне обсягом не більше 500 слів);
- три рекомендаційних листи.
Дедлайн: 6 грудня 2017 року.
Джерело: http://worldfellows.yale.edu/apply/application-information
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Стажування
Стажування в «International Foundation for Electoral Systems» (США)
передбачено для бакалаврів, магістрів, аспірантів. Програма стажування
допоможе студентам розвинути необхідні навички і зробити перехід від
академічного до професійного життя. Стажер має можливість стати
членом команди «International Foundation for Electoral Systems» та
надавати їй матеріально-технічну й адміністративну підтримку.
Обов’язки стажера:
- проведення наукових досліджень;
- забезпечення матеріально-технічної та адміністративної підтримки в
роботі з різними проектами;
- допомога в складанні тижневих звітів, оновленні сайту;
- відвідування та звіт про різні заходи і дискусії, присвячені конкретним
проектам;
- допомога в розвитку програми відповідно до потреб конкретного
проекту і знань стажера;
- щоденне дослідження наукових журналів і друкованих видань ЗМІ;
- допомога у роботі з документацією проекту (контракти консультантів,
замовлення, звіти);
- виконання інших обов'язків та доручень керівника або підрозділу.
Вимоги до кандидатів:
- студенти бакалаврату, магістратури, аспірантури, які навчаються в одному
з акредитованих коледжів/університетів;
- випускники ВНЗ, які закінчили навчання не більше року тому;
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- досвід роботи – не обов’язковий, але вітається те, що кандидат має
досвід, знання або інтерес у галузі стажування;
- кандидати повинні мати відмінні дослідні та комунікативні навички;
- уміння працювати з комп'ютером та знати базові програми Microsoft
Excel і Word;
- кандидат повинен бути організованим, уміти розставляти пріоритети і
справлятися з різноманітними завданнями у зазначені терміни;
- знання англійської мови або інших мов, необхідних у ході стажування.
Дедлайн: 31 грудня 2017 року.
Джерело: http://qoo.by/2Tly
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Стажування
Відкрито набір на міжнародний курс «Education for Science and Math –
STEM Framework», що проходитиме з 14 січня по 2 лютого 2018 року в
Єрусалимі.
Серед основних питань, які розглядатимуться під час вивчення курсу:
пристосування викладацької практики STEM-дисциплін до суспільноекономічних реалій; розвиток креативності в науці; інтерактивне вивчення
STEM та ін.
Курс передбачає майстер-класи, лекції, панельні обговорення, зустрічі з
провідними освітянами, групову роботу, моделювання ситуацій, робочі
візити до навчальних і педагогічних закладів різного типу.
Подати заявку на участь можуть усі професійно задіяні у сфері освіти
особи. Курс, проживання, медичне страхування та переїзд з/до аеропорту
сплачує MASHAV у рамках передбаченої програми стипендій. Переліт
учасники оплачують самостійно.
Детальну

інформацію

можна

отримати

за

електронною

адресою: mashav@haigud.org.il.
Дедлайн:

заявку

можна

завантажити за

посиланням та

передати

до посольства Ізраїлю в Україні не пізніше 22 листопада 2017 року.
Джерело:http://mfa.gov.il/MFA/mashav/Courses/Documents/0508%20Education%20for%20Science%20and%20Math-STEM.pdf
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