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СтипендІЇ

АкадемІчна стипендІя ІменІ
М. С. Грушевського
Призначається студентам денної форми
навчання, які, починаючи з другого
курсу, найбільше відзначилися в
навчальній та науковій роботі.
Кандидати на отримання стипендії висуваються
Вченими радами факультетів та затверджуються
Вченою радою університету
Призначення стипендій здійснюється двічі на рік за
результатами екзаменаційної сесії протягом місяця
після її закінчення.

Університет надсилає до Міністерства мотивоване
подання, в якому відзначає успішність кандидата,
його наукову та творчу роботу та участь у
громадському житті університету.
Студентам стипендія виплачується з першого числа
місяця, що настає після закінчення екзаменаційної
сесії, у межах коштів, передбачених у загальному
фонді кошторисів вищих навчальних закладів на
стипендіальне забезпечення.
Слідкуйте за новинами від Студентської ради та Профбюро
факультету про оголошення конкурсу Університетом!

СтипендІя вІд
The University of Reading
The University of Reading є одним з
передових вищих навчальних закладів
Великобританії. Навчаючись у цьому
університеті, ви неодмінно удосконалите
розуміння сучасних глобальних викликів і
навчитеся їх критично аналізувати, а також
матимете змогу адаптувати курс відповідно
до ваших конкретних наукових інтересів

Особливості стипендії:
Для того, щоб подати заявку, кандидат
повинен отримати пропозицію про вступ до одного з
магістерських курсів.
Ця програма підходить для випускників будь-якої
дисципліни.
Робота з експертом-керівником над вашою
спеціалізованою науковою дисертацією.
Стипендія полягає в наданні знижки на навчання в
розмірі 4000 фунтів стерлінгів.

Деякі курси вимагатимуть додаткових платежів за
екскурсії та додаткові ресурси. Витрати на
проживання не надаються.
Навчання може здійснюватися на денній або заочній
формах, але можливість магістерських курсів гнучкого
навчання (модульні) виключається.
Стипендії призначаються переважно на основі
попередніх навчальних досягнень.

Подача документів
Необхідний пакет документів (в електронному вигляді):
1. Повні стенограми всіх прийнятих програм. Якщо вони не
англійською мовою, то потрібен засвідчений переклад.
2. Сертифікат англійської мови (наприклад, IELTS або
TOEFL).
3. Контактні дані для двох академічних/професійних
посилань (характеристик). Ваші посилання будуть
автоматично запрошені по електронній пошті, і діятимуть
лише 20 днів.
4. Мотиваційний лист. У вашій особистій заяві мають бути
викладені академічні показники, зацікавленість у поданні
заявки на навчання в магістратурі, будь-який відповідний
досвід роботи та отримані навички.
5. Копія закордонного паспорта.

Форма заявки на стипендію буде доступна для
студентів, які мають право на участь, через
портал заявника me@reading, де ви зможете
відслідковувати свої результати.
Дедлайн: 1 червня 2021

Дізнатись більше ви зможете
натиснувши позначку

СтипендIя на навчання у
Падуанському унIверситетI
Падуанський університет пропонує стипендії
талановитим і перспективним студентам, які
бажають отримати ступінь магістра за
спеціальностями "міжнародні відносини" і
"міжнародне право". Мова навчання - англійська.
Стипендія розрахована на 2 роки для здобувачів
ступеня магістра.

Фінансування:
– фінансування включає стипендію 8000 євро й оплату навчання;
– єдина сума, яку повинні платити студенти в рік, - вступний внесок,
відповідного регіонального податку і marca da bollo (фіскальна
марка доходу).
Кожна стипендія надається на один навчальний рік і виплачується
двома частинами: перша - після закінчення процедури зарахування
та прибуття до Італії; друга - після отримання принаймні 27 кредитів
до кінця літньої екзаменаційної сесії.

Для того, аби взяти участь, вам потрібно:
– не мати італійського громадянства;
– не мати італійський диплом бакалавра;
– не проживати в Італії;
– подати заявку на участь в одній або декількох з програм, які
викладаються англійською мовою в Університеті Падуї.
Інших додаткових документів не потрібно.
При проходженні конкурсу на стипендію найбільше враховується
академічна успішність в обраній галузі.
Детальнішу інформацію
читайте тут:

Зауважте: щоб отримати стипендію, ви не повинні
користуватися іншими грантами!
Дедлайн: з 2 березня 2021 – 2 червня 2021

СтипендIя Chevening
Стипендія Chevening пропонує повну фінансову
підтримку (включно з оплатою навчання,
щомісячною стипендією, витратами на проживання
та переліт) для здобуття ступеня магістра в будьякому університеті Великої Британії для абітурієнтів
з виразним лідерським потенціалом і значними
академічними досягненнями. Особливістю цієї
стипендії є вимога досвіду роботи за спеціальністю
на момент подачі заявки.

ОсновнI вимоги:
- Повернутися у свою країну громадянства як мінімум на два
роки після закінчення навчання за стипендією.
- Мати диплом бакалавра на момент подачі заявки.
- Мати щонайменше два роки (еквівалентно 2800 годинам)
досвіду роботи (прийнятними є повна та неповна зайнятість,
волонтерства, не-/оплачувані стажування, студентська
активність на посадах).
- Подати заявку на три різні університетські курси Великої
Британії (це можуть бути три різні курси в одному закладі або
три подібні курси від трьох різних університетів). Ви отримаєте
стипендію лише від одного з них. Важливо, що ці курси мають
бути однорічні (не менше 9 та не більше 12 місяців).
- Не мати досвіду навчання у Сполученому Королівстві, що був
профінансований урядовими стипендіями країни.

НайголовнIшI етапи конкурсу

1

2

3

1. Самостійно знайти 3 курси у британських
вузах та подати заявки на навчання до них через
сайт університетів (не через заявку на
Chevening). На кожний курс готується окремий
пакет документів, який включає мотиваційний і
рекомендаційні листи, завірений переклад
диплому з додатком (оцінками) та сертифікат
IELTS.
*Ваш результат IELTS не може бути нижче 6.5,
за умови, що кожна складова тесту має не
нижче 5.5*
2. Заповнити онлайн-заявку на стипендію, яка,
окрім загальної інформації (особисті дані,
освіта, досвід роботи), передбачає подачу 4 есе:
- Leadership and influence;
- Network;
- Studying in Great Britain;
- Career Plans.
Заявки приймаються від початку вересня до
початку листопада.
3. Інтерв’ю в Посольстві (березень-квітень).
На початку червня буде оголошено переможців
стипендії. До середини липня стипендіатам
повідомляють курс, на який їх було відібрано.
Більше інформації ви знайдете за посиланням.

Програма “ВсесвIтнI студIЇ”
(WorldWideStudies) Фонду
ВIктора ПIнчука
Підтримка молоді для отримання магістерського
ступеню у найкращих університетах світу за
напрямками публічне право та державне управління.

Як взяти участь?
1. Самостійно оберіть магістерську програму;
2. Складіть тести, необхідні для вступу;
3. Підготуйте документи та подайте їх для вступу до
університету;
4. Подайте заявку на грант від Фонду;
5. Пройдіть попередній відбір та співбесіду з членами журі
Фонду;
6. Укладіть угоду з Фондом про надання гранту;
7. Пройдіть навчання в університеті;
8. Поверніться в Україну по закінченню навчання для роботи
за фахом.

Вимоги

Обрати магістерську програму
Термін навчання – від 1 до 2 років
Отримання диплому бакалавра
Для визначення рівня університету
пропонуємо користуватися переліком 200
кращих університетів за версією Times
Higher Education та QS

Пакет документів
Скан-копія українського паспорту;
Скан-копія ідентифікаційного коду;
Заповнена фінансова таблиця з вказаною
сукупною вартістю навчання на обраних
магістерських програмах;
Лист-підтвердження з університету про
зарахування на обрану вами програму;
Скан-копія диплому з додатками (бакалавр/
магістр);
Скан-копія сертифікату з результатами тестів/
екзаменів, необхідних для вступу на обрані
магістерські програми;
Офіційні дані університету щодо наданої
фінансової допомоги;
Дані щодо власного бюджету (довідка про
доходи за останні 12 місяців, виписка з
банківських рахунків).

Заявки на грант, які не відповідають
формальним вимогам програми «Всесвітні
студії», можуть бути залишені поза увагою,
або заявникові буде повідомлено про відмову у
розгляді. Такими підставами можуть бути:

- невідповідність рівня навчальної програми;
- невідповідність напрямку освіти пріоритетним
напрямкам за цим проєктом;
- вік, громадянство заявника не відповідають умовам
конкурсу;
- потреба у фінансуванні перевищує максимальний
розмір гранту за умовами проекту.
- жоден з університетів, до яких подавалися
документи на вступ, не є у списку 200 кращих
університетів за версією The Times Higher Education
або QS.
Детальніше про Програму

Differential Tuition Fee
Exemption International Awards
at University of Ottawa
Університет Оттави із задоволенням
пропонує міжнародний грант
«Differential Tuition Fee Exemption
International Awards» в Канаді за 20212022 навчальний рік (нагорода: до
11 000 доларів).
Ця стипендія відкрита для іноземних студентів, які
хочуть отримати ступінь магістра в Університеті Оттави

Чому варто обрати
університет Оттави?
Тут представлений широкий спектр академічних
програм, які проводяться 10 викладачами
Університету Оттави. Це найбільший у світі
двомовний англо-французький університет.

Термін подання
заявки: 1 червня 2021
року
Більше інформації

Щоб отримати право навчатись,
заявники повинні відповідати всім
наступним критеріям:

- бути зарахованим на денну форму
навчання і обрати щонайменше три
курси французькою мовою кожного
семестру (9 одиниць);
- отримати пропозицію на вступ до
англомовної програми з поглибленим
вивченням французької;
- мати диплом вищої освіти з
хорошим академічним результатом та
свідченням про мінімум два роки
навчання французькою мовою;
- зареєструватись на обов’язкові
курси французької мови.
Вимоги до знання інших мов відсутні,
однак якщо такі є - це перевага!

ВОЛОНТЕРСТВО

НабIp волонтерIв до
команди ENGin
Ми впевнені, вас зацікавить можливість стати корисним
для суспільства волонтером та надавати якісну практику з
англійської мови українським учням та студентам.

Про програму:
об'єднує тих, хто вивчає англійську
мову з англомовними однолітками з
усього світу для проведення
щотижневих онлайн-сесій;
учасників відбирають на основі
переваг, інтересів і графіків, щоб
забезпечити ефективне і взаємно
приємне спілкування;
після того, як знайдеться пара, ENGin підтримує учнів
і волонтерів протягом усієї їх участі в програмі за
допомогою порад, ресурсів і вирішення проблем

Вимоги:
вік до 22 років;
вільне знання
англійської;
можливість проводити
онлайн-уроки для
молоді

Про уроки:
щотижня протягом 3-ох
місяців;
один урок триває годину;
включають дискусії,
перегляди відео, завдання на
різні теми.

Перед відбором кожен учасник пройде відео-співбесіду
Зацікавлені?
Тоді хутчіш реєструйтеся, натиснувши тут

Волонтерське стажування вIд
AIESEC
AIESEC — це міжнародна неполітична, неприбуткова
молодіжна організація, що надає можливість молоді віднайти та
розвинути свій потенціал для здійснення позитивного впливу на
суспільство.

Global Volunteer – це волонтерські
стажування за кордоном, метою яких є
вирішення соціальних проблем.
Програма сприяє вивченню нових культур,
розширенню світогляду та досягненню
унікальної комбінації міжкультурного,
соціального та підприємницького досвіду, щ
позитивно впливає на становлення молодої
особистості.

Вимоги:
📜 мати рівень англійської B1 і вище
📜 бути студентом чи випускником
📜 вік - 18-29 років

У тебе є шанс потрапити в такі країни:
Італія, Туреччина, Румунія, Греція, Єгипет, Індія

Етапи реєстрації на стажування:
1) реєстрація.
Заповніть заявку на
вебсайті AIESEC.
*Обов’язково вкажіть
достовірні контактні
дані, щоб з тобою
зв’язались.

2) пошук проєкту. Вас
сконтактує менеджер,
допоможе з пошуком
та підбором проєкту
на власний смак.

4) підготовка. Після затвердження
приймаючою стороною вашої участі у
проєкті, ви сплачуєте організаційний
внесок та підписуєте договір. Тим
часом компанія готує вас до від’їзду в
країну стажування - надають усі
необхідні документи, обирають
найкращі квитки і тд.

3) співбесіда. Ви подаєте
свою заявку на проєкт,
який сподобався. Після
цього з вами сконтактує
людина, відповідальна за
проєкт, щоб підтвердити
заявку.

5) стажування. Вітаємо! Ти
вже не в Україні.
Приймаюча сторона зробить
все можливе і неможливе,
щоб тобі було затишно, а
досвід був незабутнім.

Важливо!

після затвердження твоєї кандидатури на проєкт
необхідно сплатити 3500 грн внеску
Зареєструватись на стажування та дізнатись більше
можна натиснувши тут

КонференцІЇ

VІІ ВсеукраЇнська
мультидисциплІнарна
конференцІя «ЧорноморськІ
науковІ студІЇ»
Організатор: Міжнародний гуманітарний університет
(м. Одеса).
Форма конференції: заочна.
Конференція відбудеться 14 травня 2021 року.

Секції
Національне та міжнародне право
Економiка, менеджмент, мiжнароднi економiчнi
вiдносини
Філологія
Медицина та фармація
Гуманітарні та соціальні науки. Педагогіка. Культура й
мистецтво

Організаційний внесок : 250 грн
Дедлайн подання тез, заявки та
квитанції про оплату 13 квітня 2021 року (включно).
За підсумками конференції буде підготовлено електронний
збірник матеріалів конференції, що буде відправлений
кожному учаснику на поштову адресу.

Реєстрація тут

МIжнародна науково-практична
конференцIя «РЕГIОНАЛЬНА
ПОЛIТИКА ЄС: КОНЦЕПЦIЇ, НАПРЯМКИ,
ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ УКРАЇНИ»
Організатор: Харківський національний
університет імені В. Н. Каразіна
Конференція відбудеться 23 квітня 2021 року.
Форма: заочна

Секції
1. Регіоналізація в європейському політико-правовому
дискурсі: «старий» і «новий» регіоналізм
2. Конституційно-правові засади регіоналізації
3. Регіоналізація як форма децентралізації: досвід країн ЄС
4. Регіоналізація як перспективний напрямок децентралізації
в Україні
5. Проблеми перерозподілу владних повноважень та їх
матеріально-фінансового забезпечення в межах
регіоналізації
6. Вплив регіоналізації на систему міжнародного та
національного права: галузеві аспекти

!

Дедлайн подання заявки та тез:
16 квітня 2021 року
Для осіб, які не мають наукового ступеня
до тез доповіді додається рецензія
наукового керівника.
Участь у конференції та публікація тез у
збірнику є безкоштовними

Реєстрація тут:

ХII МIжнародна науковопрактична конференцIя
«ЗакарпатськI правовI читання»
Організатор : Ужгородський національний університет.
Конференція відбудеться : 29-30 квітня.
Форма: заочна.

Секції
Сучасні моделі взаємодії держави та економічної
системи
Глобалізація, запозичення й транспозиція в праві:
значення для розвитку правової системи України
Адміністративно-правові засоби захисту прав людини
Договори в міжнародному приватному праві
Теорія та практика трансформації сучасного
міжнародного права (ХХ – поч.ХХІ ст.) тощо
Організаційний внесок : 200 грн.
Збірник матеріалів конференції буде
видано до початку конференції й під час
проведення буде поширено серед її
учасників.

Дедлайн подачі матеріалів конференції:
24 квітня 2020 року

Реєстрація тут
Більше про конференцію тут

МIжнародна науковопрактична конференцIЯ

“ЕкономOка, облIк,
фIнанси I право: аналIз
тенденцIй та перспектив
розвитку”
Якщо ти зацікавлений в таких сферах, як:
Економічна теорія та історія
економічної думки.
Світове господарство та міжнародні
економічні відносини.
Економіка та управління
національною економікою.
Економіка та управління
підприємствами. Національна
безпека та оборона в умовах
кризових явищ.
Продовольча безпека та екологічна
політика в сучасному світі

Тоді ти повинен взяти участь
у цій конференції!

Ти отримаєш:
програму конференції
сертифікат учасника
друкований збірник конференції
електронний збірник конференції буде розміщено на
сайті Центру фінансово-економічних наукових
досліджень за адресою: http://www.economics.in.ua
розсилка та розміщення збірника конференції у
бібліотеках України.

Для участі потрібно:
до 7 квітня 2021 року (включно) надіслати на
адресу організаційного комітету:
economics.conf@gmail.com або
economics.confer@gmail.com
1. тези (2-3 сторінки)
2. відомості про авторів
3. квитанцію про оплату організаційного внеску
Реквізити для оплати тез будуть надіслані учасникам
конференції електронною поштою у листі-підтвердженні
про отримання і прийняття матеріалів.

Вартість публікації
Електронний збірника - 120 грн. за одну публікацію
Друкований та електронний збірник - 185 грн. за одну
публікацію.

Детальніше про конференцію :

СтаттI про навчання
та саморозвиток

МIнI-звички, якI допоможуть
стати успIшним

“Шлях у тисячу миль починається з одного кроку”
Лао Цзи
Міні-звичка - це мінімальна зміна, яку ви повторюєте
кожного дня. Пам’ятайте, що навіть невеликі дії - це
більше й краще, ніж їхня відсутність. До того ж, якщо
повторювати якусь дію постійно, то мозок навчається
виконувати її автоматично.
Якщо ваша стратегія виконання якоїсь дії залежить лише від
мотивації, то у вас не вийде сформувати звичку. Саме сила волі
сприяє мотивації. Не те, щоб мотивація не працювала, бо вона
теж важлива й має досить багато переваг. Це наче приємний
бонус, бо її недолік полягає в нестабільності, оскільки вона
залежить від настрою. А його може змінити будь-що: якісь
події, рівень цукру в крові, гормони, стан здоров’я, депресія,
рівень енергії, переконання й т.д.

Переваги використання сили волі для формування
звички:
Надійність;
Можна тренувати ( у 1999 році професор Рой Баумейстер
провів дослідження, яке виявило, що над силою волі можна
працювати так само, як над м’язами );
Стратегії, засновані за допомогою сили волі, дозволяють
діяти згідно з планом дня.

Насправді міні-звички не потребують жодних зусиль і
навіть допоможуть запобігти вигоранню.

Як обрати й прищепити собі міні-звички?
1. Виберіть собі звичку й створіть план для її закріплення
( cкладіть короткий список звичок, які хотіли б сформувати )
* можете скористатись варіантами на сайті minihabits.com
1. Кожній звичці поставте запитання: Для чого вона мені? Чим
ця звичка допоможе мені стати кращим (ою)?
2. Визначте сигнали для своїх звичок ( найчастіше такі сигнали
пов’язують із закінченням якоїсь дії або часом доби )
3. Нагородіть себе ( нагорода за виконання якоїсь дії заохочує
повторення, а також відновлює нашу силу волі )
4. Ведіть паперовий щоденник ( дослідження виявили, що
записаний текст виділяється серед інших думок і наша
свідомість робить його більш значимим )
5. Мисліть менш масштабно й вірте у свої сили. Старайтеся
слідувати розпорядку дня, але не ставте собі високі
очікування,бо ви люди, а не роботи.

Якщо вам важко виконувати свою
міні-звичку, то ви скоріше за все:

Посилання на
сайт
minihabits тут:

Потребуєте від себе більше - зменшіть свою
ціль, і спротив зникне;
Не радієте маленьким прогресам пам’ятайте, що це не те ж саме, що мати
низькі стандарти, перетворіть радість через
свій прогрес у стимул для подальших дій;
Думаєте про те, що ваша ціль надто
маленька - кожен великий проєкт
починається з маленьких кроків, так само як
наш організм складається з мікроскопічних
клітин.

ДякуЄмо за увагу!
СподІваЄмось, цей ВІсник був
корисним для вас

