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Новини інституту
Українсько-білоруський педагогічний міст укріплюється
Відповідно до угоди про співпрацю між Рівненським обласним
інститутом післядипломної педагогічної освіти та Брестським обласним
інститутом розвитку освіти 18 жовтня 2018 року відбулася Міжнародна
науково-практична конференція «Розвиток управлінської компетентності
керівника як важливого ресурсу забезпечення якості роботи закладу
освіти».
Від Брестського обласного інституту розвитку освіти в роботі
конференції взяла участь делегація у складі 9 чоловік на чолі з першим
проректором Станіславом Рачевським.
У конференції також узяли участь науково-педагогічні та педагогічні
працівники інститутів післядипломної педагогічної освіти Рівненської,
Волинської, Запорізької, Харківської, Полтавської, Київської областей і
міста Києва, інших закладів та установ освіти, керівники закладів загальної
середньої освіти Рівненщини.
Учасників конференції привітали Сергій Свисталюк, перший заступник
голови

Рівненської

обласної

ради,

Петро

Коржевський,

заступник

начальника – начальник відділу професійно-технічної та вищої освіти
управління освіти і науки Рівненської облдержадміністрації, Алла Черній,
кандидат політичних наук, доцент, ректор Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти.
Метою конференції є об'єднання зусиль науковців і практиків регіонів
України і Білорусі, які здійснюють наукові та прикладні дослідження
управлінської діяльності сучасного керівника закладу загальної середньої
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освіти з метою вдосконалення професійної моделі сучасного менеджера,
його ролі у забезпеченні якості роботи закладу освіти.
На пленарному засіданні колеги із Брестського обласного інституту
розвитку

освіти

окреслили

питання

вивчення

та

застосування

методологічних знань у структурі діяльності керівників закладів освіти
(Станіслав Рачевський, кандидат філологічних наук, професор, перший
проректор); інноваційної складової управлінської компетенції керівних
кадрів освіти Брестської області (Катерина Адамчук, начальник відділу
управління якістю та інформаційно-аналітичної роботи); регіональної
моделі міжвідомчої взаємодії у формуванні толерантного ставлення до
дітей з особливостями психофізіологічного розвитку в умовах освітньої
інтеграції Брестської області (Тетяна Жук, директор Брестського обласного
центру корекційно-розвиваючого навчання і реабілітації).
Представники

Рівненського

обласного

інституту

післядипломної

педагогічної освіти у своїх доповідях акцентували увагу на автономії
закладу освіти в реаліях децентралізації влади: досвід Рівненщини
(Алла Черній, кандидат політичних наук, доцент, ректор); розвитку
професійної компетентності керівників закладів загальної середньої освіти
для роботи в умовах нової української школи (Надія Мельник, кандидат
педагогічних

наук,

проректор

із

науково-методичної

використанні

інформаційно-комунікаційних

технологій

у

роботи);
підвищенні

організаційної культури керівника закладу освіти (Іван Вєтров, перший
проректор); лідерстві як соціальній технології розвитку закладу освіти в
умовах децентралізації (В'ячеслав Долід, кандидат історичних наук, доцент,
проректор із науково-педагогічної та навчальної роботи).
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Про те, як розвивають професійну компетентність керівників закладів
загальної середньої освіти в умовах сільського регіону розповіла Галина
Вознюк, начальник відділу освіти Дубенської райдержадміністрації. На
рівні закладу освіти про формування управлінської компетентності
новопризначених

керівників

закладів

загальної

середньої

освіти

інформувала Віра Людвік, директор Квасилівського НВК «Школа-ліцей»
Рівненської районної ради.
На секційних засіданнях тривали активні дискусії, що базувалися на
власному досвіді присутніх і стосувалися насамперед реформування
системи освіти відповідно до Концепції «Нова українська школа»:
Секція 1 – про розвиток професійної компетентності керівників
закладів загальної середньої освіти в умовах безперервної освіти;
Секція 2 – про автономію закладу загальної середньої освіти як
фактор якісних змін;
Секція 3 – про інформаційно-освітній простір у системі загальної
середньої освіти.
Учасниками була прийнята ухвала конференції.
Матеріали конференції упродовж тижня будуть розміщені у розділі
«Конференції» на сайті Рівненського ОІППО (http://www.roippo.org.ua).
Статті, які відповідають вимогам ВАК, будуть опубліковані у науковометодичному журналі «Нова педагогічна думка» № 4 (96) за 2018 р.
(грудень). Упродовж місяця також буде видано збірник статей, тез та
повідомлень.
Учасникам конференції подарували незабутні враження: капела
бандуристів Рівненського музичного училища Рівненського державного
гуманітарного університету (художній керівник – заслужений діяч мистецтв
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України Тетяна Свєнтах), у виконанні якої прозвучали твори «Оберіг»
(автор – Ігор Дріжчаний) та «Грай, кобзарю!» (слова Тараса Шевченка,
музика Григорія Китастого); народний аматорський вокальний чоловічий
квартет «Ясени» Корецького будинку культури зі своїм неперевершеним
національним колоритом; вокальний ансамбль педагогів закладів освіти
Дубенського району та дует п’ятиткласниць Вербської загальноосвітньої
школи з піснею «Ти в моєму серці, Україно!».
Делегація з Білорусі відвідала Дубенський замок та Музей різьби по
дереву Дубенського вищого художнього професійно-технічного училища,
за що щира подяка директорам Леоніду Кічатому та Сергію Підкидачу.
Джерело: http://roippo.org.ua/news/6463/
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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»; «Мовознавство
та література»;
«Початкова

«Історія. Правознавство»; «Фізика. Математика»;

освіта.

Дошкільне

виховання»;

«Природничі

науки.

Технології»; «Виховні технології»; «Позашкільна освіта»; «Музика.
Естетика»; «Фізична культура».
Вимоги до публікацій знаходяться за посиланням:
http://novadumka.at.ua/news/porjadok_podannja_publikacij_do_nauko
vo_metodichnogo_zhurnalu_nova_pedagogichna_dumka/2018-03-21-30
Статті надсилайте на адресу кабінету редакційно-видавничої
діяльності Рівненського ОІППО: redakciya_roippo@ukr.net
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Конкурси
Національна програма США «Population Education» пропонує
школярам узяти участь у конкурсі відеороликів. Школярам необхідно
створити коротке відео (до 60 секунд), присвячене зростанню
населення планети, в якому висвітлити одну з основних проблем:
-

збереження
природного

біорізноманіття
місця

існування,

(знищення/фрагментація
різноманітність

екосистем,

коралові рифи, зникнення лісів, інвазійні види);
-

cтале використання ресурсів (енергія, використання викопного
палива, одноразові продукти, дієта, надмірне виловлювання
риби, глобальна нерівність у споживанні);

-

захист прав людини (бідність, бар'єри в отриманні освіти, захист
прав

жінок,

вимушена

міграція,

екологічна/соціальна

справедливість, економічна безпека).
Відео має містити:
-

відповідь на питання «Як зростання населення впливає на одну
із вищеозначених проблем?»;

-

представити приклад вирішення хоча б однієї проблеми.

Вимоги до кандидатів: у конкурсі можуть брати участь учні 6 – 12
класів з усіх країн світу.
Відзнаки:
-

за 1-ше місце - 1,000 $;

-

за 2-ге місце - 500 $;

-

за 3-тє місце - 250 $.
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Переможці серед учнів середніх класів отримають:
- за 1-ше місце - 500 $;
- за 2-ге місце - 250 $.
Дедлайн: 28 лютого 2019 року.
Джерело: https://www.worldof7billion.org/student-video-contest/
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Конкурси
Щороку «Fumetto Comic Festival Lucerne» проводить конкурс
коміксів, аби дати можливість їх творцям поділитися думками з
іншими учасниками, представивши свої роботи широкій аудиторії.
Тема конкурсу: «Велосипед – кращий спосіб пересування: швидко
і зручно».
Вам подобається, коли повітря чисте, а свіжий вітер дме вам в
обличчя? Ви насолоджуєтеся велосипедними прогулянками чи
пробиваєте

собі

дорогу

міськими

джунглями,

прямуючи

у

найближчий магазин? Поділіться своїми думками з цього приводу.
Намалюйте свою історію про велосипед.
Вікові категорії учасників:
-

12 років і молодші;

-

від 13 до 17 років;

-

від 18 років і старші.

Відзнаки:
-

призи отримають по троє учасників у кожній віковій категорії;

-

буде відзначено також найкращий сценарій (незалежно від

вікової категорії);
їхню

відвідувачі фестивалю зможуть проголосувати за найкращу, на
думку,

роботу,

обравши

таким

чином

володаря

глядацьких симпатій;
Вимоги до кандидатів:
-

у конкурсі можуть брати участь усі, кому він цікавий;
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призу

-

обмежень за віком і громадянством немає;

-

можуть бути представлені як індивідуальні, так і групові роботи.

Дедлайн: 4 січня 2019 року.
Джерело:
https://www.fumetto.ch/en/wettbewerbe/fumetto-wettbewerb-2019/
https://www.fumetto.ch/en/wettbewerbe/fumetto-wettbewerb-schulen/
https://www.fumetto.ch/en/wettbewerbe/fumetto-wettbewerb/
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Конкурси
«Carnegie Council for Ethics in International Affairs» пропонує
студентам та школярам старших класів з усіх країн світу взяти участь у
щорічному конкурсі есе.
Тема есе: «Чи важливо жити в демократії?»
Есе повинно містити визначення/пояснення концепту демократії
(написане своїми словами); роздуми стосовно того, чому демократія
важлива або не важлива.
Відзнаки:
Есе будуть оцінюватися в трьох категоріях: студенти магістратури/
аспірантури; студенти бакалаврату; учні старших класів.
1-

ше місце – подарунковий сертифікат Amazon на 300 $;

2-ге місце – подарунковий сертифікат Amazon на 150 $;
3-тє місце – подарунковий сертифікат Amazon на 75 $.
Вимоги до кандидатів: у конкурсі можуть брати участь студенти та
учні старших класів.
Вимоги до есе:
-

мова написання – англійська;

-

обсяг –1000-1500 слів;

-

стиль – вільний (не академічна робота);

-

формат – блог, пост на www.globalethicsnetwork.org

-

кожен конкурсант може надати лише одне есе;

-

робота повинна бути унікальною та оригінальною.

Як узяти участь:
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-

зареєструватися на веб-сайті globalethicsnetwork.org;

-

запостити есе в секції постів та поставити #essaycontest2018;

-

вказати повне ім'я конкурсанта, назву школи або вишу, рівень

навчання (учень, студент).
Дедлайн: 31 грудня 2018 року.
Джерело:

https://www.carnegiecouncil.org/news/announcements/2018-08-

13-international-student-essay-contest-2018-on-democracy
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Конкурси
Благодійний

фонд

«ICEPP» організовує

в

Україні «Diamond

Challenge for High School Entrepreneurs» – національний відбір
Всесвітнього конкурсу бізнес-ідей для школярів та старшокласників.
Уже понад 1000 українських школярів взяли участь у програмі.
Приєднуйся до них і ти!
Вимоги для кандидатів:
- вік – від 14 до 18 років;
- школярі 9-11 класів загальноосвітньої школи або студенти
профільного коледжу, технікуму тощо;
- умотивована команда, що прагне розвивати проект разом із
тобою;
- хоча б один учасник команди повинен володіти англійською
мовою на рівні, не нижче Intermediate;
Для участі необхідно:
- зареєструватися самому, а також зареєструвати свою команду
на www.diamondchallenge.org/icepp/;
- переглянути

навчальні

відео

з

основ

традиційного

та

соціального бізнесу за посиланням;
- обрати

напрям

конкурсу: бізнес-концепція або соціальне

підприємство;
- описати концепцію (не більше 5 сторінок) та створити пітч-дек
(бізнес-план) (не більше 15 слайдів);
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- пройти онлайн-оцінювання, набрати максимальну кількість
балів та увійти до 20-ки найкращих.
Фіналісти

національного

відбору отримають менторську

підтримку своєї концепцій від експертів, а також візьмуть участь у
тренінговій програмі, яка допоможе максимально підготуватися
до презентації проектів на фінальних заходах у Києві 27 та 28 лютого
2019 року.
Головний приз в Україні: 1000$ та шанс представляти Україну в
США, де можна поборотись за приз у 11 000$ на реалізацію ідеї або
для майбутньої освіти.
З усіма питаннями звертайтеся на адресу: icepp.ngo@gmail.com
Дедлайн: 30 грудня 2018 року.
Джерело: Сwww.icepp.org.ua
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Конкурси
Щороку «CGTrader» запрошує студентів заглибитися в океан
технологій, узявши участь у написанні есе про те, як інноваційні
технології змінюють наше життя. CGTrader дає можливість молодим і
талановитим 3D-дизайнерам не лише представити свої роботи, а й
поспілкуватися з ровесниками, показати себе та повчитися в інших.
Конкурсантам необхідно написати есе не тему «Наше життя на
космічному кораблі: майбутнє людства», в якому обміркувати те, як
може змінитися життя людей, якщо вони житимуть у невагомості.
Відзнаки:
- 3000 $ – витрати на освіту;
- 2000 $ – отримає автор кращого есе;
- по 500 $ – отримають двоє фіналістів.
Вимоги до кандидатів:
- мінімум 2.5 GPA;
- участь у конкурсі можуть брати учні старших класів школи,
студенти вишів;
- бути учнями школи або студентами вишів у період із 1 січня по
31 серпня 2018 року.
Вимоги до робіт:
- тема «Наше життя на космічному кораблі: майбутнє людства»;
- мова есе – англійська;
- обсяг – 500-1000 слів.
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Дедлайн: 15 грудня 2018 року.
Джерело: https://www.cgtrader.com/scholarships
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Конкурси
Конкурс есе «Лідер завтрашнього дня» (Leader of Toмоrrow) – це
чудова

можливість для молоді поборотися за нагороду «St. Gallen

Wings of Excellence Award» (Санкт-Галлен, Швейцарія), взявши участь у
найпрестижнішому світовому конкурсі есе.
Кандидати зможуть:
- приєднатися до спільної дискусії із 600-ма кращими світовими
лідерами;
- поділитися своїми думками, ідеями і пропозиціями зі світовою
елітою;
- познайомитися із 200-ма яскравими постатями з усього світу;
- мати змогу стати членом дійсно унікальної і не схожої на інші
світової організації;
- отримати винагороду в 30 000 CHF (розрахована на трьох
переможців);
- отримати нагороду Gallen Wings of Excellence Award.
Якщо ваше резюме буде серед ста кращих, то ви отримаєте статус
Лідера завтрашнього дня (Leader of Toмоrrow) і будете запрошені на
симпозіум, який відбудеться в університеті St. Gallen (Швейцарія).
Кандидати отримають сповіщення про результати конкурсу в середині
березня на електронну пошту.
Автори 20-ти найкращих есе отримають статус півфіналістів і їм
буде запропоновано додати до есе 3-хвилинну відеопрезентацію.
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Автори 6-ти кращих есе і відеопрезентацій отримають статус
фіналістів і їм буде надано можливість представити свої ідеї на
симпозіумі St. Gallen Symposium. Після цього журі визначить трьох
переможців, які й розділять нагороду в 30 000 CHF.
Організатори покривають транспортні витрати, а також оплачують
проживання та харчування учасників.
Вимоги до кандидатів:
- навчатися в магістратурі або за післядипломною програмою
(програма магістратури або аспірантури) будь-якого фаху будьякого університету;
- вік – не старше 30-ти років.
- подати заявку на участь можна онлайн на сайті організаторів.
Крім заявки необхідно надати такі документи:
- копію паспорта;
- документ, який засвідчує, що кандидат навчається в магістратурі
або за однією із післядипломних програм в університеті (бланк
документа можна скачати на сайті організаторів);
- файл з есе без зазначення імені кандидата;
Вимоги до есе:
- есе має бути написане виключно для цього конкурсу;
- обсяг – до 2100 слів;
- мова написання – англійська;
- анонімність – вказувати ім'я кандидата на роботі не потрібно;
- робота повинна бути індивідуальною, а не груповою.
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Кандидати повинні представити такі ідеї, які так чи інакше
вплинуть на журі, зокрема очікують професійних, творчих робіт,
які стануть хорошою поживою для роздумів.
Дедлайн: 1 лютого 2019 року.
Джерело: https://www.symposium.org/competition
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Гранти
Некомерційна організація «Peace First» (Бостонн, США) бажає
заохотити молодь позитивно

впливати на свої громади. Peace First

прагне залучити до цієї діяльності якомога більше молодих людей,
допомогти їм утілити в життя їх цікаві й неординарні ідеї та проекти.
Матеріали та пропозиції приймаються впродовж року.
Організація надає:
- міні-грант – 250 $;
- підтримку експертів у період реалізації проекту;
- унікальні інструменти та ресурси;
- допомогу щодо розповсюдження інформації про даний проект;
- доступ до глобальної громади миротворців;
- можливість отримати більший грант;
- можливість відвідати конференцію, де учасники не лише
познайомляться з молодими й активними ровесниками, а й
отримають додаткову підтримку та фінансування.
Вимоги до кандидатів:
- брати участь можуть кандидати із будь-якої країни світу;
- вік учасників – від 13 до 24 років;
- кандидати повинні довести, що їм не байдужа доля суспільства, в
якому вони живуть.
Дедлайн: 31 грудня 2018 року.
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Джерело: https://www.peacefirst.org/
https://www.peacefirst.org/user/login?destination=/node/add/project%3F
utm_source=partner&utm_medium=Amani&utm_campaign=international
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Гранти
Команда Google Science Fair разом із
журналами

«National

Geographic»

і

«LEGO Education»,

«Scientific

American»

і

компанією «Virgin Galactic» організовують конкурс для підлітківноваторів.
Якщо вам від 13 до 18 років, а для вирішення дійсно складних
завдань ви застосовуєте науковий підхід, у вас є унікальна можливість
не лише отримати грант на навчання, а й узяти участь у реалізації
серйозних проектів.
Вікові категорії учасників:
- від 13 до 15 років;
- від 16 до 18 років.
Категорії конкурсу:
- техніка;
- рóботи;
- довкілля;
- космос;
- здоров'я;
- співтовариство;
- їжа;
- штучний інтелект;
- подорожі;
- енергетика.
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Відзнаки:
- 20 фіналістів, учасників усіх команд, будуть нагороджені
путівками в Маунтін-В'ю (Каліфорнія, США) та зможуть взяти
участь у спеціальному заході для фіналістів конкурсу в липні
2019 року;
- кожен фіналіст отримає чудові призи від партнерів конкурсу,
зокрема комплекти LEGO Education Goodie Bag і Virgin Galactic
Goodie Bag, а також річну передплату на журнали «Scientific
American» і «National Geographic».
Грант: 50 000 $.
Вимоги до кандидатів: подати одну заявку (одноосібно або як член
команди складом до трьох осіб).
Дедлайн: 12 грудня 2018 року.
Джерело: https://www.googlesciencefair.com/intl/ru/
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Гранти
Фонд «Пам’ять, відповідальність, майбутнє» (EVZ) у 2019 році
підтримує німецько-українські зустрічі для молодих людей віком від
16 до 35 років.
Мета програми «MEET UP! Німецько-українські зустрічі молоді»
– інтенсифікувати відносини Німеччини та України, допомогти
молодим людям із активною життєвою позицією з Німеччини та
України

розібратися

у

питаннях

демократичних

цінностей

та

порозуміння між народами. Підтримуються як вже діючі, так і нові
ініціативи.
Дедлайн: 2 грудня 2018 року.
Джерело: http://www.stiftung-evz.de/rus/podderzhkaproektov/vystuplenie-za-prava-cheloveka/meet-up.html
www.facebook.com/meetup.evz/www.facebook.com/meetup.evz/
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Стипендійні програми
Команда викладачів «Expert Assignment Help» представляє
стипендію «Global Goals Scholarship Program 2018».
Мета – розв’язання глобальних завдань, актуальних серед людей
усього світу.
Стипендія розміром 2500 $ буде спрямована виключно на
оплату вартості навчання та покриття обов'язкових зборів навчальних
закладів. Стипендія виплачується 1 раз на рік кращим студентам, яких
відбирає команда експертів, що працюють в галузі наук про
навколишнє середовище.
Вимоги до кандидатів:
- вік – від 14 років;
- бути учнем старших класів школи або студентом вишу.
Як подати заявку?
- кандидати повинні підготувати есе про одну із 17 цілей сталого
розвитку, зокрема написати про те, як ви плануєте реалізовувати
ці цілі та долати проблеми, з якими стикається людство на
глобальному рівні;
- мова написання есе – англійська;
- обсяг – мінімум 2500 слів;
- заповнити

заявку

та

надіслати

scholarships@expertassignmenthelp.com
Теми до цілей сталого розвитку:
- подолання бідності в усіх її формах;
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есе

на

адресу

- подолання

голоду,

забезпечення

продовольчої

безпеки

і

поліпшення харчування, сприяння сталому розвитку сільського
господарства;
- забезпечення

здорового

способу

життя

та

сприяння

благополуччю всіх без винятку людей, незалежно від їх віку;
- забезпечення якісної освіти для всіх, хто бажає її здобути,
заохочення

можливості

для

всіх

без

винятку

навчатися

впродовж усього життя;
- забезпечення

гендерної

рівності

та

розширення

прав

і

можливостей усіх жінок;
- забезпечення для всіх раціонального використання водних
ресурсів і дотримання санітарних норм;
- забезпечення для всіх доступу до недорогих, надійних, стійких і
сучасних джерел енергії;
- сприяння

стійкому

економічному

зростанню,

повної

і

продуктивної зайнятості та гідної роботи для всіх;
- створення

міцної

інфраструктури,

сприяння

забезпеченню

всеосяжної індустріалізації та впровадженню інновацій;
- зниження нерівності у середині країн та за їх межами;
- забезпечення

відкритості,

безпеки,

життєстійкості

міст

і

населених пунктів;
- забезпечення раціональних моделей споживання і виробництва;
- ужиття термінових заходів щодо боротьби зі змінами клімату і їх
наслідками;
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- збереження

та

раціональне

використання

морів,

океанів,

морських ресурсів в інтересах сталого розвитку;
- захист і відновлення екосистем суші, сприяння їх раціональному
використанню, раціональне використання лісів, боротьба з
опустелюванням, припинення процесів деградації земель і
втрати біологічного різноманіття;
- сприяння побудові миролюбних і відкритих товариств в
інтересах сталого розвитку, забезпечення доступу до правосуддя
для всіх та створення на всіх рівнях ефективних, підзвітних,
заснованих на активній участі установ;
- зміцнення засобів досягнення сталого розвитку, активізація
роботи механізмів глобального партнерства в інтересах сталого
розвитку.
Дедлайн: 30 грудня 2018 року.
Джерело:https://expertassignmenthelp.com/global-goals-scholarshipprogram/
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Стипендійні програми
Університет «University of Calgary» (Калгарі, Канада) пропонує
кілька стипендій іноземним студентам бакалаврату.
«University of Calgary International Entrance Scholarships»
стипендії

розміром

15000

$.

Стипендія

оновлюється

– 2

щороку,

впродовж 3-х років навчання. Стипендію можуть отримати іноземні
студенти, які вступають на одну із програм бакалаврату на осінній
семестр. Окремої заявки на стипендію немає, усі, хто вступає до
університету, автоматично стають претендентами на цю стипендію.
«University of Calgary International Entrance Awards» – 30
стипендій розміром 10000 $ кожна. Стипендію можуть отримати
іноземні студенти, які вступають на одну із програм бакалаврату на
осінній семестр. Окремої заявки на стипендію немає, усі, хто вступає
до

університету,

автоматично

стають

претендентами

на

цю

стипендію.
«International Baccalaureate Diploma Entrance Scholarships» –
20 стипендій розміром 3500 $ кожна. Стипендію можуть отримати
іноземні студенти, які вступають до університету University of Calgary
на осінній семестр. Студенти повинні мати міжнародний диплом
бакалаврату International Baccalaureate (IB) Diploma із результатом не
менше 35 та надати його до 1 серпня того року, в якому студент
бажає приступити на навчання.
Окремої заявки на дану стипендію немає, усі, хто вступає до
університету, автоматично стають претендентами на цю стипендію.
28

Вимоги до кандидатів:
- претендувати на стипендію можуть студенти, які вступили на
одну із програм бакалаврату університету University of Calgary;
- студенти повинні вступити на перший рік програми бакалаврату
відразу після закінчення школи;
- обов’язкове володіння на високому рівні англійською мовою.
Стипендія може складати від 3500 до 15000 $ та спрямована
виключно на покриття витрат на навчання.
Дедлайн: 15 грудня 2018 року.
Джерело:https://www.ucalgary.ca/registrar/finances/awards/entrance/high
-school
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Стипендійні програми
Іноземні студенти, які успішно навчаються, але перебувають у
фінансовій скруті, можуть отримати стипендію «International Cultural
Service Program» (ICSP) для навчання на бакалавраті університету
Oregon University (Юджин, США). Невід'ємною складовою цієї
стипендіальної програми є культурний компонент, зокрема студенти,
які отримують стипендію, зобов'язані ознайомити дітей, громадські
організації, інших студентів, викладачів із культурою своєї рідної
країни.
Стипендія розміром від 7,500 до 30,000$ спрямована виключно
на покриття витрат на навчання.
Вимоги до кандидатів:
- стипендію можуть отримати студенти, які вступили на одну із
програм бакалаврату університету Oregon University;
- висока успішність (GPA не менше 3,0);
- фінансові труднощі;
- мають досвід участі в культурних заходах та наділені хорошими
комунікаційними навичками;
- на стипендію не можуть претендувати громадяни США, а також
студенти, які постійно проживають у США.
- студенти, які отримують стипендію ICSP, зобов'язані 80 годин на
рік присвятити проведенню культурно-мистецьких заходів.
Для отримання стипендії необхідно заповнити заявку та подати
на розгляд всі необхідні документи.
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Дедлайн: 15 січня 2019 року.
Джерело: https://isss.uoregon.edu/icsp
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Стипендійні програми
Щорічно університет «University of British Columbia» пропонує
здібним та обдарованим іноземним студентам, які вступають на
навчання на одну із програм бакалаврату, стипендію Major Entrance
Scholarships. Студенти отримують стипендію під час вступу до
університету, стипендія оновлюється щороку впродовж чотирьох
років навчання.
Кількість виплачуваних стипендій та її розмір – щороку різні.
Вимоги до кандидатів:
Претендувати на стипендію можуть кандидати, які:
- уперше вступають на навчання до університету University of
British Columbia безпосередньо після закінчення школи;
- є іноземним студентами і навчатимуться за студентською візою;
- демонструють

високу

успішність,

значний

рівень

інтелектуального розвитку, беруть активну участь у позакласній
та громадській діяльності;
Студенти, які вступають на навчання до університету University of
British Columbia, автоматично стають претендентами на отримання
стипендії. У разі зарахування студента до числа стипендіатів, він буде
сповіщений про це впродовж трьох тижнів після отримання листа
про зарахування до університету (лютий - квітень).
Дедлайн: 15 січня 2019 року.
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Джерело:https://you.ubc.ca/financial-planning/scholarships-awardsinternational-students/
https://you.ubc.ca/applying-ubc/international-baccalaureate/
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Стипендійні програми
«University of Melbourne» (Мельбурн, Австралія) щорічно
пропонує стипендії 50 іноземним студентам бакалаврату – Melbourne
International Undergraduate Scholarship. У стипендіальній програмі
беруть участь усі програми бакалаврату університету.
Стипендія може бути спрямована на:
- оплату навчання у перший рік підготовки за програмою
бакалаврату – 10000 $;
- оплату повної вартості навчання за увесь період навчання за
програмою бакалаврату.
Претендувати на стипендію можуть кандидати, які:
- не є громадянами Австралії і Нової Зеландії, а також не є
постійними жителями цих країн;
- отримали

пропозицію

навчатися

на

одній

із

програм

бакалаврату університету University of Melbourne;
- раніше не навчалися у закладах вищої освіти;
- закінчили школу із високими балами, наприклад: відмітка A в
GCE A Levels; ATAR відмітка 99.9 в австралійській програмі Year
12 program; загальний бал 98% у програмі an approved
Foundation program; відмітка 44 у програмі an International
Baccalaureate (IB).
Для отримання означеної стипендії кандидатам не потрібно
подавати заявку. Всі студенти, які отримали пропозицію навчатися на

34

одній із програм бакалаврату університету University of Melbourne
автоматично стають кандидатами на отримання цієї стипендії.
Дедлайн: щороку 31 травня та 31 грудня.
Джерело:https://scholarships.unimelb.edu.au/awards/melbourneinternational-undergraduate-scholarship
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Стипендійні програми
Стипендія «Copernicus» – це шість місяців (один семестр)
перебування та навчання в університетах Берліна або Гамбурга,
проходження

практики

в

німецькій

установі

(6-10

тижнів),

проживання у німецькій сім’ї.
Стипендія

покриває

витрати

на:

візу;

житло

(+сніданок);

транспортні витрати в обидва боки (до 250 євро); придбання
підручників та навчальної літератури; страхування; мовний курс із
німецької мови; близько 220 євро/місяць на кишенькові витрати та
харчування в їдальні.
Щоб отримати стипендію, ви маєте:
- здобувати ступінь бакалавра або магістра;
- провчитися 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 над
благодійними проектами, волонтерська діяльність).
Дедлайн: 1 березня для зимового семестру, 1 вересня для літнього.
Джерело: https://www.copernicus-stipendium.de/stipendium/
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Стипендійні програми
Уряд Швейцарії разом із Федеральною комісією з надання
стипендій для іноземців з метою популяризації міжнародного обміну
та поглиблення співпраці між Швейцарією та іншими країнами
пропонує іноземним науковцям федеральні стипендії.
Посольство Швейцарії в Києві координує аплікаційний процес в
Україні: приймає заявки, перевіряє їх на відповідність, проводить
попередній відбір стипендіатів.
Федеральна комісія з надання стипендій іноземцям надає
українським науковцям для навчання у швейцарських університетах,
федеральних політехнічних інститутах та вищих школах прикладних
наук три типи стипендій:
- research scholarships;
- PHD scholarships;
- Postdoctoral Scholarships.
Стипендії для навчання на бакалавраті чи магістратурі не
надаються.
Детальну інформацію про типи стипендій для кандидатів із різних
країн та умови проведення конкурсу на 2019-2020 навчальний рік
представлено на сайті Федеральної комісії.
Для отримання аплікаційних документів (умови участі в конкурсі,
аплікаційна форма, формуляри листа-рекомендації та медичної
довідки, зразки подання дослідницької роботи, рекомендації щодо
пошуку супервайзера) слід звертатися до Посольства Швейцарії у
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письмовій

формі

(olena.gut@eda.admin.ch або kyiv@eda.admin.ch).

Повний пакет аплікаційних документів необхідно роздрукувати,
заповнити та подати до Посольства Швейцарії в Києві у двох
екземплярах до 5 грудня 2018 року.
Джерело: 5 грудня 2018 року.
Джерело: https://www.swissuniversities.ch/en/
https://www.sbfi.admin.ch/sbfi/en/home/bildung/scholarships-andgrants/swiss-government-excellence-scholarships-for-foreign-scholarsan.html
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