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навчальнI

Програми



 The Young Diplomat -

Summerschool

Diplomacy VS Nationalism

 Переговори можуть допомогти вам зрозуміти
міжнародні відносини краще, ніж теорія. Зрештою,
не може бути жодних міжнародних відносин без
переговорів. Тут виникає питання, яку роль відіграє
національний інтерес у цьому контексті? 

 Протягом цього літнього курсу ти
отримаєш більш глибокі уявлення про
націоналізм VS дипломатію в
контексті міжнародних відносин,
дізнаєшся про способи ведення
переговорів та ще багато цікавого. У
кінці курсу відбудеться дводенний
модуль, щоб перевірити твої
нещодавно набуті навички та знання.

Необхідні документи для подання заявки:
- Мотиваційний лист (250 - макс. 500 слів), чому
ви хочете взяти участь у цьому літньому курсі;
- CV, включаючи поточне або попереднє
навчання, досвід роботи, або ж участь в інших
додаткових програмах. 

Документи слід надсилати на пошту
info@youngdiplomat.org у PDF-форматі!

Для подання заяки на
цю програму вам не
потрібен попередній
досвід, знання та
відповідні дослідження
в цій галузі - лише
володіння англійською
мовою на достатньому
рівні.

mailto:info@youngdiplomat.org


- отримаєш уявлення про взаємозв’язок дипломатії та
націоналізму, обмеження та переваги цих відносин, як
теоретичних, так і практичних;
- здобудеш цінні навички ведення переговорів та дипломатії
шляхом моделювання;
- розвинеш навички публічних виступів, проведення
досліджень для ведення переговорів та складання звітності;
- познайомишся з спільнотою молодих дипломатів та
матимеш змогу зустрітися з вельми цікавими людьми;
- пройдеш персоналізовані тренінги та співпрацюватимеш у
командах;
- після успішного закінчення курсу ти отримаєш сертифікат
участі!

Внесок: 100 євро.
Не змарнуй цю можливість, адже

доступно лише 44 місця!
 

Дедлайн подачі заявок - 1 червня 2021
Тривалість курсу - 4-14 липня 2021

 

  Упродовж курсу ти:

Мотиваційний лист та CV у форматі PDF;
Коротке відео (приблизно 3 хвилини), у якому
пояснюєте, чому саме вам повинні надати стипендію.
Будьте максимально креативні! Успіху!

Для курсу також діють 4 стипендії, однак вони призначені
лише для незабезпечених верств населення, які самостійно
не матимуть змоги оплатити курс.
Щоб отримати стипендію, потрібно надіслати на
електронну скриньку:



Щорічна програма обміну Global UGRAD Program (The Global
Undergraduate Exchange Program) надає можливість

амбіційним та цілеспрямованим студентам провести
навчальний семестр в одному з університетів США у
поєднанні з отриманням досвіду громадської роботи,

професійним розвитком та вивченням культури й традицій
країни. 

оплату проїзду учасників програми до/із США;
оплату вартості навчання в американському
університеті;
проживання та харчування;
медичне страхування;
необхідні підручники та щомісячну стипендію.

Програма передбачає наступне фінансове забезпечення: 

       Учасникам не дозволяється обирати коледж чи
університет.

Окрім того, під час програми учасники займаються
волонтерською діяльністю не менше 20 годин

протягом програми. Фіналісти конкурсу не можуть
самостійно обирати дати програми чи відкладати

участь у програмі на пізніший термін.

Global UGRAD Program

Під час програми студенти мають вивчати предмети своєї спеціальності - 12
кредитів, з яких 3 кредити - предмети американістики (наприклад, історія
США, особливості державного управління, література, мистецтво, інше).

Можливість взяти додаткові кредити залежить від приймаючого університету
в США та підлягає узгодженню та затвердження.



Кандидати мають зареєструватись на сайті, щоб
отримати доступ до інтерактивної онлайн-анкети
(яка і вміщує питання про досвід громадської
діяльності, мотивацію участі та тематичне есе). 

два рекомендаційних листи з завіреним
перекладом на англійську мову. Один
рекомендаційний лист має бути від викладача чи
наукового керівника з ВНЗ, другий лист може
бути від іншого викладача, роботодавця, тренера,
координатора колишньої програми обміну або
волонтерської/громадської діяльності;

Подача документів: 

Окрім заповненої анкети кандидат має надати:

мати українське громадянство, проживати в
Україні та навчатися у вищому навчальному закладі
України на 1-2 курсі (програма бакалаврату) на час
проведення конкурсу;
бути старше за 18 років на момент початку
навчання у США;
мати високий рівень академічної успішності,
соціальної активності та лідерський потенціал;
володіти англійською мовою на рівні, достатньому
для навчання та спілкування в англомовному
академічному середовищі;
відповідати вимогам для отримання візи учасника
програми обміну (J-1) для в’їзду до США.

Вимоги до кандидатів:

https://www.worldlearning.org/program/global-undergraduate-exchange-program/


копію першої сторінки закордонного паспорта;
завірену копію залікової книжки чи витяг із залікової книжки та
офіційний переклад на англійську мову. Копія має бути завірена
печаткою навчальної установи, яка їх видала. Переклад на
англійську мову завіряється установою, яка робила переклад
(навчальна установа або бюро перекладів);
довідка з місця навчання;
завірені копії атестату про закінчення повної середньої освіти та
додатку до атестату для студентів першого курсу навчання (з
перекладом на англійську мову, офіційно завіреним навчальною
установою або бюро перекладів);
копія результатів стандартизованих тестів з англійської мови (не
обов’язково);
додаткові документи (сертифікати, дипломи олімпіад, грамоти,
тощо) можуть бути завантажені у розділ анкети «Портфоліо» (не
обов’язково).

Учасники, які пройшли у другий тур, складатимуть офіційний
іспит TOEFL, витрати на який покриваються Посольством
США в Україні. Півфіналісти також будуть запрошені на

інтерв’ю з координаторами проекту від Посольства США. 
 

Завершивши програму, фіналісти програми отримують
транскрипт з оцінками від американського вузу і Сертифікат,

який підтверджує участь і навчання за програмою Global
UGRAD.



Післядипломна освіта в США є поєднанням
навчання з індивідуальною дослідницькою
роботою. Система цього рівня освіти передбачає
широкий спектр можливостей: здобуття
магістерського ступеня; навчання за суміжною
спеціальністю; підготовка до кваліфікаційних
іспитів і вступу до аспірантури.

мати українське громадянство та проживати в
Україні на момент проведення конкурсу;
володіти англійською мовою на рівні,
достатньому для професійного спілкування;
мати щонайменше диплом бакалавра або бути
студентом 3-6 курсів на час призначення
стипендії;
повернутись в Україну на 2 роки після
завершення терміну гранту відповідно до вимог
візи J-1, яку отримують учасники програм
обмінів.

Вимоги до кандидатів:

Програма підходить для бакалаврів з таких
спеціальностей як: американські студії, міжнародні
відносини, економіка, інформаційні науки,
політичні науки та правознавство.

Хочеш навчатися в одному з американських університетів
від одного до двох років на здобуття ступеня магістра? Тоді
ця програма для тебе!

Fulbright Graduate Student Program



онлайн анкета;
обов’язкові додаткові форми (згода на обробку персональних
даних);
3 рекомендаційні листи;
копії всіх документів про вищу освіту, які свідчать про
отриману кваліфікацію, ступінь чи звання (дипломи з
додатками, сертифікати тощо)/або копія залікової книжки
для студентів 3-6х курсів, які ще не отримали диплом на
момент конкурсу.

Пакет документів
      Претендентам необхідно подати до Офісу Програми імені  
 Фулбрайта такий комплект документів:

Фіналісти Програми складатимуть комп’ютерний тест TOEFL
iBT та GRE General Test у жовтні-листопаді. Фіналісти

програми з юридичних спеціальностей складатимуть лише
TOEFL.

 
Важливо! Програма бере до уваги побажання учасників

стосовно вибору місця навчання, але залишає за собою право
остаточного визначення конкретного університету у США.

Документи приймають до 16 травня щороку, однак Covid-19 може
вплинути на вашу можливість подорожувати до США та брати участь

у Програмі.

Програми Fulbright та UGRAD – лише маленька
частинка усіх можливостей навчання у США, тому

ми знайшли корисні сайти, які допоможуть вам
знайти більше інформації про програми та вступ в

американські вузи.

Детальніше про пакет документів читати тут. 

https://fulbright.org.ua/uk/student-documents/


3.    Цей сайт пригодиться тим, хто шукає всі деталі про здачу
тесту SAT, університети і фінансову допомогу.

1.    На сайті StudyQA можна знайти численні програми та
університети за пошуком дисципліни, штату США, рівня та
форми освіти, вартості навчання, а також напряму зв’язатися

з університетом чи експертом сайту. 

2.    Саме на сайті Common App подаються заявки в
університети Сполучених Штатів. Краще наперед

ознайомитися з їх структурою.

https://www.collegeboard.org/
https://ru.studyqa.com/united-states
https://www.commonapp.org/


Волонтерство



дотримуватися законів Китайської Народної
Республіки;
вік - не менше 18 років станом на 1 січня 2022
року; 
мати хороше самопочуття та здоров’я;
володіти знаннями й навичками, необхідними для
цієї посади;
уміти ефективно спілкуватися англійською або
китайською мовами;
мати можливість брати участь у всіх тренінгах.

Вимоги:

Переваги:
Пекін забезпечує волонтерів

акредитацією, формою, їжею,
страхуванням, медичними послугами,

безкоштовним транспортом усередині
країни.

Однак волонтери повинні самостійно
оплатити дорогу в Пекін чи інші локації.
Добровольці отримають сертифікати та

сувеніри.

Волонтерство на ОлIмпIйських

Iграх
Пекін запрошує 27000 волонтерів зі всього світу для

організації Зимових Олімпійських ігор та 12000
добровольців для Зимових Паралімпійських ігор, що

відбудуться з 4 – 20 лютого 2022 року та з 4 по 13 березня
2022 року відповідно.

Подати заявку
Детальніше про волонтерство

Дедлайн подачі заявок: 30 червня 2021 року.

http://bit.ly/2sG8If5
http://bit.ly/2ZKl2ac


Стажування 



тривалість 2-18 місяців;
місце роботи - стартапи і корпорації;
оплата залежить від країни проходження
стажування;
проживання покривається компанією
стажування.

Особливості стажування:

Заповнити заявку на вебсайті та глобальному
порталі AIESEC. 

З допомогою менеджера від AIESEC вибрати
проєкт і скласти резюме.

Пройти співбесіду з з компанією-
роботодавцем.

Сплатити організаційний внесок і підписати
договір з AIESEC. 

Як податись на стажування?

4000 грн, якщо стажування короткотривале на 2-3 місяці;
6000 грн, якщо стажування середньої тривалості на 3-5 місяців;

6500 грн, якщо стажування довготривале на 6-18 місяців.

Щоб потрапити на стажування, необхідно сплатити
організаційний внесок в розмірі 

Оплачуване стажування Global Talent - твоя нагода отримати
досвід роботи за кордоном, розвиватись у професійній сфері
та розширювати власні горизонти. 

Нові можливості від AIESEC! 
Студенти міжнародної економіки
і бізнесу, вас це точно зацікавить!



AIESEC допоможе тобі і надасть всю необхідну
інформацію про виготовлення візи, проживання та

витрати в країні стажування, супроводжуватиме тебе
в перший робочий день, сприятиме адаптації до

нового культурного середовища.

мати диплом бакалавра або вищого
ступеня;
володіти англійською на рівні не нижче,
ніж В2;
вік 18-30 років.

Яким вимогам потрібно відповідати?
1.

2.

3.

Індія
Бразилія
Єгипет
Туреччина

Країни, де ти можеш отримати цінний досвід
стажування:

Ти ще вагаєшся? Тоді прочитай відгуки на
офіційному вебсайті AIESEC і біжи подавати свою

заявку!

https://aiesec.ua/global-talent?&utm_source=Telegram&utm_medium=social&utm_campaign=gta_Pakistan__LC_LV


ознайомитися з принципами роботи німецького
парламенту, супроводжуючи депутата на засідання
комітетів, фракцій та комісій;
стати студентом Гумбольдського університету на
літній семестр;
відвідувати лекції та семінари у Берлінському
вільному університеті та Технічному університеті
Берліна;
брати участь в інформаційних програмах і семінарах,
котрі організовує Бундестаґ та політичні фонди.

Суть програми: тримісячна співпраця з одним із
депутатів Німецького Бундестаґу, за час якої ти
зможеш:

Стажування у НIмецькому

БундестазI

Можна вічність гризти граніт науки, але краще розбавити
теорію практикою та скористатися неймовірною пропозицією,

яку ми відшукали для тебе. Цікавить можливість отримати
«Міжнародну парламентську стипендію» від Німецького

Бундестаґу та пройти 5-ти місячне стажування там? Тоді читай
уважно!

 
Програма триватиме з 1 березня по 31 липня 2022

року!

Мета програми: розвиток і зміцнення відносин між
Німеччиною та країнами-учасницями.



 Маєш українське громадянство;
 Здобув (-ла) диплом про вищу освіту (ступінь
бакалавра, магістра, спеціаліста або науковий
ступінь) з будь-якої спеціальності;
 Вільно володієш німецькою мовою
(щонайменше на рівні В2);
 Цікавишся політичними та суспільними
процесами, а також історією Німеччини;
 Активний (-на) в громадсько-політичній
діяльності;
 Твій вік становить 20-30 років.

Ти можеш стати кандидатом (-кою) і
претендувати на стипендію, якщо:

1.
2.

3.

4.

5.

6.
Стипендія - 500 євро щомісяця з проживанням у

двокімнатних апартаментах житлового комплексу.

Інші витрати, такі як студентське
медичне страхування, транспортні
витрати на подорож до Берліна та

назад, покриваються організаторами.

 Зібрати пакет документів німецькою мовою.
 Пройти співбесіду восени або взимку 2021 року в
Посольстві Німеччини в Києві.
 Чекати на рішення Німецького Бундестаґу.

 А щодо процесу відбору, то приготуйся:
1.
2.

3.



КонференцIÏ



 МIЖНАРОДНА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА

КОНФЕРЕНЦIЯ “СТРАТЕГIЧНI ОРIЄНТИРИ 

РОЗВИТКУ ЕКОНОМIКИ, ОБЛIКУ,

ФIНАНСIВ ТА ПРАВА”

  Конференція відбудеться 9 червня 2021 року в м.
Полтава, Україна.

 
  НАУКОВI

СЕКЦIï:Економічна теорія та історія
економічної думки;
Світове господарство та
міжнародні економічні відносини;
Історія та теорія держави та права,
філософія права;
Конституційне право,
муніципальне право, міжнародне
публічне право;
Цивільне право та процес, сімейне
право, житлове право, міжнародне
приватне право;
Міжнародне публічне право,
міжнародне приватне право та
інші.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 1. Тези;
 2. Квитанцію про оплату;
 3. Відомості про авторів.

   Вимоги до

оформлення:

 

 

 Обсяг тез 2 – 3 сторінки формата А-4. Шрифт – Tіmes New
Roman, кегль – 14 pt., абзац – 1,25 см, поля – 20 мм, інтервал –

1,5.

 Реквізити для оплати тез будуть
надіслані учасникам конференції

електронною поштою в листі-
підтвердженні про отримання й

прийняття матеріалів.

Для участі в конференції
Вам необхідно до 9 червня
2021 р. надіслати на адресу
організаційного комітету: 
(economics.conf@gmail.com)

  Організаційний внесок - 120
грн. за одну публікацію.

 
 

 Більше інформації про
конференцію можете знайти,

натиснувши тут

Є

http://www.economics.in.ua/2017/10/konference201709.html
http://www.economics.in.ua/2017/10/konference201709.html?m=1
mailto:economics.conf@gmail.com
http://www.economics.in.ua/2017/10/konference201709.html


I МIжнародна науково-практична

конференцIя «Забезпечення

правопорядку та протидIÏ злочинностI в

УкраÏнI та свIтI: проблеми та шляхи Ïх

вирIшення»
 

 

 Конференція відбудеться 17 червня 2021 року в режимі
онлайн на базі Дніпровського гуманітарного університету.

  Основні напрямки конференції:
  Теоретико-правові та концептуальні підходи забезпечення

правопорядку та протидії злочинності в Україні та світі;
 Міжнародно-правові та внутрішньодержавні механізми
забезпечення прав людини;
 Приватноправові відносини в контексті забезпечення
правопорядку;
 Міжнародний досвід діяльності правоохоронних органів
зарубіжних країн щодо забезпечення правопорядку та
протидії злочинності;
 Питання міжнародного співробітництва в протидії
злочинності тощо.

1.

2.

3.

4.

5.

 Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
 

 До 10.06.2021 року учасникам
конференції необхідно надіслати на
електронну адресу (ird.dgu2020@gmail.com): 

 Заявку на участь.
Тези.

1.
2.

 Зразок заявки та вимоги
до оформлення можете
знайти, натиснувши тут

 

 Участь у конференції та
публікація матеріалів

безкоштовна!
 

  Матеріали здобувачів
вищої освіти приймаються

лише в співавторстві з
науковим керівником!

 
 
 

https://dgu.edu.ua/files/images/pages/news/2021/04/30/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202021.pdf
mailto:ird.dgu2020@gmail.com
mailto:ird.dgu2020@gmail.com
https://dgu.edu.ua/files/images/pages/news/2021/04/30/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%20%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202021.pdf


X Мiжнародна науково-практична

конференцIя "Priority directions of

science and technology of science

and technology development "

Форма проведення конференції: онлайн конференція,
що відбудеться 13-15 червня 2021 року (Київ, Україна).

 
Робочі мови: 
• українська, 
• англійська, 
• російська.

Як стати учасником?
 

kyiv@sci-conf.com.ua 
окремими файлами:

 
 

• копію квитанції (або скріншот) про 
оплату. 

Надіслати до 12 червня 2021 року (включно) на електронну
адресу Оргкомітету: , прикріпивши

 
 

Організаційний
внесок – 150 грн.

на сайті
За підсумками конференції протягом 7 днів буде
видано збірник тез, який розміщується                                     
в розділі “Архів конференцій”.

Детальну інформацію про
захід знайдете в
інформаційному листі,
натиснувши тут

Основними напрямками
є економічні, політичні
та юридичні науки.

• заявку (анкету)
 
 

за зразком;
 
 

• статтю, оформлену відповідно 
 

 до вимог;
 
 
 

mailto:kyiv@sci-conf.com.ua
mailto:kyiv@sci-conf.com.ua
https://sci-conf.com.ua/oplata/
https://sci-conf.com.ua/oplata/
https://sci-conf.com.ua/oplata/
https://sci-conf.com.ua/oplata/
https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-13-15-iyunya-2021-goda-kiev-ukraina/
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/INFORMATSIONNOE_PISMO_KIEV-13-15.06.21.doc
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/INFORMATSIONNOE_PISMO_KIEV-13-15.06.21.doc
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/ANKETA-KIEV.doc
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/04/INFORMATSIONNOE_PISMO_KIEV-13-15.06.21.doc


X МIжнародна науково-практична

конференцiя "World science:

problems, prospects, and

innovations" 
Форма проведення конференції: заочна онлайн-конференція,

яка відбудеться 16-18 червня 2021 року (Торонто, Канада).
 
 Одними з основних
напрямків є економічні,
політичні та юридичні
науки.

 Робочі мови:
• українська,
• англійська, 
• російська.

 Як стати учасником?
Надіслати до 15 червня 2021 року (включно) на адресу
Оргкомітету: toronto@sci-conf.com.ua  окремими файлами :

статтю, оформлену відповідно
заявку (анкету), оформлену 
копію квитанції (або скріншот) про оплату.

за зразком;
до вимог;

За підсумками конференції протягом 7 днів буде видано
збірник тез, який розміщується на сайті в розділі Архів
конференцій.

Детальну інформацію
про формат участі
читайте в
інформаційному
листі, натиснувши тут

Організаційний
внесок - 290 грн.

 

mailto:toronto@sci-conf.com.ua
mailto:toronto@sci-conf.com.ua
https://sci-conf.com.ua/oplata/
https://sci-conf.com.ua/oplata/
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/ANKETA-TORONTO.doc
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/INFORMATSIONNOE_PISMO_TORONTO-16-18.06.21.doc
https://sci-conf.com.ua/x-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-priority-directions-of-science-and-technology-development-13-15-iyunya-2021-goda-kiev-ukraina/
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/INFORMATSIONNOE_PISMO_TORONTO-16-18.06.21.doc
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/INFORMATSIONNOE_PISMO_TORONTO-16-18.06.21.doc


Курси



Бажаєш зрозуміти основні принципи науки про
міжнародні відносини? Хочеш заповнити певні
"прогалини" у своїх знаннях з цієї дисципліни? Або ж ти
просто бажаєш розширити свій кругозір і дізнатися
щось цікаве - тоді цей курс саме для тебе!

Зауваж, що всі тематичні напрямки на Coursera
розпочинаються 26 травня, однак ти можеш

доєднатися будь-коли й проходити навчання в
зручному для тебе темпі.

 

Курс має на меті представити ключові положення теорії
міжнародних відносин як частини суспільної науки та як

аналітичного інструментарію, зосереджуючи увагу на проблемах
війни та миру, прийнятті зовнішньополітичних рішень тощо. 

 

Understanding

International

Relations Theory

Ця тема є доволі таки актуальною, адже поєднує історичний
підхід та аналіз сучасних політичних проблеми. 
Тому швиденько реєструйся - і вперед досягати нових
вершин! 

https://ru.coursera.org/learn/international-relations-theory


Цей курс немов справжній підручник про
Організацію Об'єднаних Націй. Він складається зі

знайомства з складною історією та основними
функціями ООН. Він неодмінно допоможе тобі

розвинути важливі в ХХІ столітті навички аналізу,
спілкування та політичної грамотності.

Курс орієнтований в основному на людей, зацікавлених у
тому, щоб дізнатися більше про систему ООН, навіть не

маючи необхідних попередніх знань.

Водночас, пропонуючи достатню кількість сучасних
досліджень та нові критичні перспективи, він також буде
цікавий людям з досвідом або академічним знанням теми.

Отож, не змарнуй свою можливість пізнати
цікавий світ системи ООН! 

 
 

Global Diplomacy: the

United Nations in the

World

 

 

https://ru.coursera.org/learn/global-diplomacy-un


Introduction to

Contemporary

Geopolitics 

 

Вартість сертифікату - 59$.
Перегляд курсу без сертифікату - безкоштовно.

 

Курс від HSE University проводиться англійською мовою.

За 9 тижнів навчання ви:
 

зрозумієте походження та історію
геополітики з втіленням у сучасному світі;

проаналізуєте розвиток геополітики
протягом Холодної війни;

розглянете геополітичні приклади
США, Росії та Китаю.

https://www.coursera.org/learn/contemprorary-geopolitics
https://www.coursera.org/learn/contemprorary-geopolitics


Global Diplomacy –

Diplomacy in the

Modern World

 

Вартість сертифікату - 59$.
Перегляд курсу без сертифікату - безкоштовно.

 

Курс від SOAS University of London
проводиться англійською мовою.

За 5 тижнів навчання ви оволодієте:

навичкою критичного розуміння
розвитку дипломатії;

розумінням змін у дипломатії та взаємозв'язок
цих змін з сучасною політикою;

умінням вести дипломатичні дискусії
використовуючи різні підходи;

знанням проблем глобальної дипломатії та їх
сучасний контекст.

https://www.coursera.org/learn/global-diplomacy


СтаттI про навчання та

саморозвиток 



 
- Чи є в мене час для себе?

 
- Коли я можу виділити хвильку на те, що мені подобається

та приносить задоволення?
 

- Як я можу по-новому навчитися приділяти час собі та
піклуватися про себе? 

 
- Як я можу виділяти час для себе вдома? Як я можу це

робити на роботі? 
 

Наступив період сесії, тому зараз як ніколи актуально звернути
увагу на те, щоб приділити трохи часу для себе. Енна кількість

справ і головне завдання: «Встигнути все!». Знаємо, бувають дні,
коли й поїсти нормально не вдається – і як тоді знайти вільну

хвилинку? 

Приділити час для себе – це один зі способів поповнити
внутрішні ресурси, насититись енергією, проявити любов і

турботу про себе.

Час для себе

 Перш за все, дайте відповідь на такі
питання:

Як тільки дасте відповіді на ці питання, у голові одразу з’явиться
приблизне уявлення того, що необхідно вашому організму, тілу та душі.

Визначте час, який буде належати лише вам. Розставимо пріоритети.

Відповідь проста:
 зупинитися бодай на мить, дати час собі.



Пізнавайте нове. Онлайн-курси, подкасти про все на світі та
цікаві відео на YouTube — знайдіть те, що по-справжньому

захопить, та приділяйте цьому час, вивчайте, дізнавайтеся більше.
Прочитайте нарешті ту книжку, яка так і манить з полички.

Наступна порада стосується особливо дівчат: влаштуйте собі спа-
день, наприклад, у неділю – прийміть гарячу ванну, нанесіть масочку,

розслабтеся. Якщо когось заспокоюють покупки – що зупиняє вас
піти на шопінг?

Починайте ранок з позитивних думок. Випийте склянку води,
зробіть нескладну розминку, помедитуйте – це всього лише 10-15
хвилин, а організм прокинеться та почне працювати. Знайдіть час

помріяти, візуалізувати своє майбутнє життя.

Дозвольте своєму тіло відпочивати. Як відомо з дитинства:
найкращий відпочинок — активний відпочинок. Тіло скаже
«дякую», мозок повністю переключиться та звільниться від

тривожних думок і проблем. Вийде поєднання приємного та
корисного! Неважливо, що це – прогулянка пішки, йога,

заняття в спортзалі чи вдома, стретчинг, «турніки у дворі», - але
спорт обов’язково має бути присутній у вашому житті. 

 Поставте собі ціль – мінімум 10 хвилин в день для себе. Пам’ятайте: ніхто
про вас самих не подбає, крім вас. 

Головне – почати!

Обов’язково проводьте час з друзями: знайдіть новий заклад, у
якому ще не були, поїдьте кудись за місто чи просто

прогуляйтеся по парку.



 Як зробити кожен ранок

чудовим?

  “Хто не встиг, той запізнився.”
Природно, що в стані напівсну кожному хочеться вимкнути

будильник та повернутися до перегляду снів. Однак це той сигнал,
який проявляє наш супротив життю.

 

“Ви будете невдахою, допоки не переконаєте свою підсвідомість у тому,
що ви вже успішні. Це можна зробити за допомогою афірмацій. Цей

метод дійсно працює!”, - Флоренс Скавел-Шінн.
Афірмація - це коротка фраза, яка містить позитивне твердження або

установку. Як правильно формулювати її?
- використовувати лише теперішній або минулий час, говорити від себе й

про себе;
- треба вірити у свою афірмацію і у жодному разі не використовувати частку

“не”.

Як правильно візуалізувати?
Сядьте прямо, глибоко вдихніть та очистіть свій розум; 

Уявіть свої бажання й емоції, які ви відчуваєте, коли вони з вами
відбуваються.

 
“Звичайні люди вірять лише в можливе. Незвичайні люди уявляють

неможливе й це дозволяє їм побачити можливості”.

Прокинувшись, практикуйте 6 рятувальних ритуалів,
які здатні перетворити ваш ранок на щось казкове:

“За годину мовчання можна дізнатися більше, аніж із прочитаних за рік книг”.
Мовчання - один із найбільш ефективних засобів уникнення стресу. Ви можете
обрати один чи декілька варіантів з наступного переліку: медитація, молитва,

глибоке дихання. 

✨АфIрмацIÏ✨

✨ВIзуалIзацIя✨

✨Тиша✨



 
Спершу визначте формат для написання - паперовий або

електронний
Про що ж писати? 

Ефективною практикою вважають написання всіх ранкових
думок одразу після пробудження. Таким чином певна

кількість інформації вивільниться з голови. Також можна
писати про свої цілі на майбутнє, обов’язки, життєві уроки і

т.д. 

Фізичні вправи підвищують рівень вашої енергії, позитивно
впливають на впевненість у собі, емоційний стан,
розвивають уміння зберігати фокус на важливому.

Пам’ятайте, що зранку не варто виконувати важкі фізичні
навантаження, які навпаки знизять рівень працездатності.

“Нічого не обмежує знання, які ви можете отримати, читаючи
щодня”.

Намагайтеся виробити звичку - прочитати до 5-10 сторінок
кожного дня. Це не забере багато часу, однак регулярність -

це краще, ніж одноразовість.

✨Заняття спортом✨

✨Читання✨

✨Ведення щоденника✨



ДякуЄмо за увагу! 

 

СподIваЄмось, що
цей випуск вIсника

був для вас

корисним!


