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Выпуск №2 от 09.03.2016 г.

Уважаемые преподаватели, аспиранты и студенты!
Международный отдел ДонГУУ предлагает Вам очередной выпуск новостей о
международных образовательных программах, среди которых каждый из Вас сможет
выбрать для себя участие в той или иной программе, основываясь на тех целях, которые
Вы ставите перед собой – получение европейского диплома, улучшение знания
иностранного языка или просто приобретение опыта межкультурного общения.
Любой желающий может получать электронную версию этого вестника на свой email. Для этого необходимо сообщить адрес своей электронной почты в отдел
международных связей ДонГУУ, прислав сообщение на любой из адресов:
intdep@dsum.edu.ua, dsum.intdep@gmail.com с темой «Подписка». Будем рады
сотрудничеству!
В мартовском выпуске мы предлагаем информацию о:
1.

Международных обменных программах ДонДУУ

2.

Возможности участия в летних школах

3. Программах стажировок для студентов из Украины
4. Международных и Всеукраинских конференциях для студентов, аспирантов
и преподавателей
5. Социальных грантах
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1.

Международные обменные программы ДонДУУ

БЕЗКОШТОВНЕ НАВЧАННЯ + СТИПЕНДІЯ В ІТАЛІЇ ТА ФРАНЦІЇ
Оголошується конкурс на навчання в університетах Ліон (Франція) і
Салерно (Італія)!
Згідно міжуніверситетських угод 9 студентів можуть пройти безкоштовне
навчанняd університеті Салерно (Італія) протягом осіннього семестру 2016/17 н.р. (6
місяців) і 5 студентів в університеті Ліон (Франція) протягом осіннього семестру
2016/17 н.р. (5 місяців).
Навчання безкоштовне + отримання стипендії + покриття транспортних
витрат. Приймаючий університет допомагає з розміщенням, але оплата за
проживання здійснюється самостійно з коштів, що виплачуються у вигляді
стипендії.
Посилання на сайти університетів:
http://www.univ-lyon2.fr/www0-home157320.kjsp?RH=WWW_FR&RF=WWW_EN
http://web.unisa.it/en
До участі в конкурсі запрошуються студенти всіх напрямків підготовки і
всіх курсів.
Студенти до 01.04.2016 повинні подати до відділу із зовнішніх зв’язків (або
вислати
на
пошту
intdep@dsum.edu.ua,
dsum.intdep@gmail.com
або
levchenkoeig@mail.ru):
1.
Резюме (українською мовою), в якому необхідно вказати наступну
інформацію:
прізвище, ім’я, по-батькові студента;

факультет, курс, група,

спеціальність, спеціалізація;

досягнення в науковій роботі;

участь в наукових конференціях, олімпіадах, круглих столах (дата
проведення, назва наукового заходу, тема доповіді і т.п.);

описати участь у громадському житті університету;

вказати інтереси та захоплення;

адрес, контактний телефон, e – mail.
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2.
Мотиваційне есе до 500 слів англійською мовою щодо навчання в
університеті (обов’язково вкажіть, в якому з університетів Вам хотілося б проходити
навчання).
3. Рекомендаційний лист або сертифікат підтвердження рівня володіння
англійською мовою.
4. Рекомендаційний лист від завідувача кафедрою або декана Вашого
факультету.
При визначенні переможців будуть враховуватись: рівень володіння
англійською мовою (який буде визначатися в письмовому вигляді та усно
викладачами ДонДУУ); рівень академічної успішності; участь у наукових
конференціях і громадському житті університету та Ваша особиста мотивація.Для
участі в програмі необхідно мати закордонний паспорт.
***
Шановні студенти! Продовжується традиційний конкурс на участь у
міжнародних студентських обмінних програмах!
У Вас є можливість протягом осіннього семестру 2016-2017 навчального року
навчатися у таких закордонних університетах:
1. Сілезький Університет в Опаві (м. Карвіна, Чехія), www.slu.cz/slu/en
2. Вища Школа Бізнесу (м. Новий Сонч, Польща), www.wsb-nlu.edu.pl
3. Університет Козмінського (м. Варшава, Польща), www.kozminski.edu.pl
4. Університет Сассарі (о. Сардинія, Італія), www.uniss.it
5. Університет Кавказ (м. Тбілісі, Грузія), www.cu.edu.ge
Для того, щоб взяти участь у конкурсі на даному етапі Вам необхідно подати до
відділу міжнародних зв’язків (електрона пошта: dsum.intdep@gmail.com) такі
документи:
·

Резюме (українською або російською мовою),

· Рекомендацію випускаючою кафедри за підписом завідувача та куратора із
зазначенням середнього балу академічної успішності за весь період навчання у
ДонДУУ (українською або російською мовою),
·
Рекомендацію викладача англійської мови (українською або російською
мовою),
· Есе на тему «Чому я хочу навчатися у закордонному університеті» об’ємом
не більше однієї сторінки А4 без зазначення прізвища (англійською мовою).
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2. Возможности участия в летних школах
Estonian Development Cooperation Scholarships for Students from Georgia,
Moldova, Ukraine, Belarus and Armenia
Дедлайн: 2016-04-10
Страна: Estonia;
Область наук: Политология
Тип гранта: Summer school
Веб-сайт:http://www.ut.ee/en/admissions/estonian-development-cooperationscholars...
The Estonian Development Cooperation scholarships are financed by the
Ministry of Foreign Affairs Estonia's Development Cooperation and Humanitarian
Aid instruments.
Scholarships are available for four different summer university programmes for the
students from Georgia, Moldova, Ukraine, Belarus and Armenia.
Application deadline for the scholarship is 10th April 2016.

There are 3 scholarships available for every programme:

Secure e-Governance in cooperation with the Tallinn University of Technology 26
June - 9 July in Tartu and Tallinn
Social Dimension: Estonian Business Environment and EU-Russian Relations
10-23 July in Tallinn and Tartu
Social Dimension: EU-Russian Relations and Baltic Regional Security 17-30 July
in Tartu and Pärnu
Juri Lotman and Semiotics of Culture 4-15 July in Tartu
Who is eligible?
All students from 2nd year of university studies, who have citizenship of Georgia,
Moldova, Ukraine, Belarus and Armenia.
Scholarship covers:
·

Programme fee;

·
Housing with breakfast during the programme in shared double or triple rooms
with other students;
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·

Travel and Subsistence grant (paid during the programme) in the amount of 180

euro.
How to apply?
Fill in the on-line application and attach all needed documentation to the online
application:
·
Motivation letter (maximum 900 words) that explains how the participation in
the summer programme is connected with your studies and social activities. How you plan
to disseminate the experience gained in the programme and use new knowledge in the
future;
·

CV (curriculum vitae);

·

Transcript of Study Records in English from current study institution;

·

Copy of the passport.

There is one application to apply simultantously to participate at the
programme as well as to apply for the scholarship. Thus, do not forget to note in the
on-line application that you want to apply for the Estonian Development Cooperation
Scholarship.

All documents need to be titled with your family name and document name.
Example: Glebov_motivation_letter; Glebov_CV etc.

Documents that are not submitted correctly will not be considered as applicants
by the scholarship committee.

Вишеградська літня школа
Дедлайн: 2016-03-31
Страна: Poland;
Область наук: Общенаучные
Тип гранта: Summer school
Веб-сайт: http://www.studium.uw.edu.pl/
Источник: http://naszwybir.pl/24271-2/
Місце: Краків, Польща
Вишеградська літня школа є освітньою програмою, яка забезпечує
міждисциплінарний простір для навчання молодих чеських, угорських, польських і

6

словацьких студентів, а також їхніх колег з інших країн Центральної та Східної
Європи. Проект спрямований на поглиблення знань щодо регіональних і глобальних
проблем, усунення взаємних стереотипів, а також зміцнення зв’язків та дружніх
стосунків. Протягом попередніх років у Школі взяли участь більше 500 молодих
людей з Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини, Вірменії, Азербайджану, Білорусі,
Франції, Киргизії, Косово, Литви, Македонії, Молдови, Німеччини, Росії, Румунії,
Сербії, Словенії та України.
Подавати заявки можуть студенти, випускники, аспіранти, молоді спеціалісти з
Чехії, Угорщини, Польщі, Словаччини, України та інших країн.
Організатори шукають активних, відкритих і творчих людей. Робочою мовою
Школи є англійська, тому хороші навички спілкування нею мають важливе
значення.
Організатори забезпечують:
– освітню програму та матеріали,
– участь у спеціальних заходах,
– проживання та харчування.
Учасники забезпечують:
– витрати на поїздку до/в межах/із Кракова,
– витрати на страхування,
– реєстраційний внесок у розмірі 75 євро.
Представники інших країн можуть подавати заявку на участь, проте повинні
будуть сплатити внесок 390 євро, а також покрити витрати на страхування, поїздку
до/в межах/із Кракова.

Fifth Groningen Energy Summer School
Дедлайн: 2016-03-15
Страна: Netherlands;
Область наук: Экология
Тип гранта: Summer school
Веб-сайт:http://www.rug.nl/education/summer-winterschools/summer_schools_2016/en...
Источник:
The Groningen Energy Summer School 2016 for PhD students takes an
interdisciplinary approach to the societal and technological dimensions of energy
transition. By bringing together and combining a broad range of disciplines, this event will
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offer a unique opportunity to PhD students to become aware of different aspects of energy
transition, to develop novel insights, and to create synergy in approaches to energy
transition. During the summer school, the participants will attend lectures by specialists in
the field, present their own and each other’s work, and play an active role in workshops
and discussions.
This 5th summer school in a highly successful series addresses the consequences of
changes in critical energy infrastructures. From global trade patterns in (non)renewable
energy sources to local networks with decentralized production, the Summer School will
discuss new ways of mapping and understanding value chains at various levels of analysis.
In today’s strongly urbanized world dependence on reliable and sustainable energy supply
has taken new forms. Concerns about urban security trump national security in many
ways, involving interregional and global networks of interdependence. ICT has added an
essential new dimension to conventional and innovative energy systems, adding
cybersecurity to the equation. Nevertheless, traditional state-centric geopolitics is the
dominant way of thinking in both politics and economics.
The summer school wants to explore the interrelation between new technological
developments in the field of energy transition and existing social-economic and political
practices. How to map today’s and tomorrow’s energy landscapes? How are opportunities
and vulnerabilities evaluated by companies and governments? How to understand the
dynamics between micro and macro networks in the production, transport, distribution and
consumption of energy? What are the consequences for the alleged return of geopolitics?
By interaction between natural sciences, social sciences, engineering, the humanities,
economics and law unique new insights will emerge, as the previous Energy Summer
Schools have demonstrated.
The summer school will provide PhD students with an opportunity to connect to new
networks, to learn from experts in the field, including practitioners, and to discuss their
own work.
Apply now
Download the flyer
Contact
ess2016@rug.nl

Partners

Faculties involved
Faculty of Arts
Energy Academy Europe
Sponsors
Globalisation Studies Groningen, UoG
Department of International Relations and International
Organization, University of Groningen
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3. Программы стажировок для студентов из
Украины
Згідно з умовами двосторонньої угоди між
Україною та КНР, а також зважаючи на наміри
розширити співробітництво в галузі освіти, у
2016/2017 рр. китайська сторона виділила Україні
квоту стипендій Уряду КНР на 2016/2017 рр.
Фактична кількість нових стипендій на 20162017 навчальний рік: 44.
Прийом громадян України
навчальних закладів КНР на рівні: бакалавр, магістр, аспірант, стажер.

до

вищих

Термін подачі заявок – 20 березня 2016 року.
Перелік необхідних документів:
1.

Заповнена анкета;

2.
Заповнена аплікаційна форма (китайською або англійською мовами), яку
можна знайти на сайтах http://csc.edu.cn/laihua та www.campuschina.org. Інструкція
до заповнення он-лайн анкети;
3.
Копії документів про освіту. Поточні студенти мають подати довідку про
підтвердження статусу студента від свого ВНЗ. Документи необхідно подати у
нотаріально завіреному форматі, перекладені на китайську або англійську мови;
4.
Академічний транскрипт балів (подати у нотаріально завіреному форматі
китайською або англійською мовами);
5.
Орієнтовний план навчання (Study Plan, вказавши, що саме і чому хочете
вивчати) англійською або китайською мовами (якщо навчальний план подаєте
китайською мовою, то потрібно додати переклад англійською або українською
мовами);
6.
Два рекомендаційні листи англійською або китайською мовами,
підготовлені професором або викладачем (у разі подання китайською мовою треба
зробити переклад англійською або українською мовами);
7.

Мотиваційний лист англійською або українською мовами;

8.
Апліканти на музичні напрямки мають додати CD з власними роботами.
Апліканти на напрямки «образотворче та декоративне мистецтво» мають додати CD
з власними роботами (2 ескізи, 2 картини та 2 інші роботи);
9.
Апліканти, яким на момент подачі документів менше 18 років, мають
подати документи про наявність особи-опікуна в КНР;
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10.
Апліканти, які планують перебувати в КНР довше, ніж 6 місяців мають
додати фотокопію екзаменаційної медичної довідки для іноземців (Foreign Physical
Examination Form)англійською мовою. Дану форму можна завантажити на сайтах
http://csc.edu.cn/laihua та www.campuschina.org. Усі поля у формі мають бути
обов’язково заповнені. Неповні форми, без підпису лікаря та офіційної печатки
лікарні є недійсними;
11.
Апліканти, які мають листи про зарахування від китайських
університетів, мають додати їх до пакету документів (для цього апліканти мають
зв’язатися з офісом іноземних студентів китайського університету, який приймає на
навчання за стипендіями, та отримати повідомлення про попереднє зарахування);
12.
Апліканти, які мають сертифікат про знання китайської мови, HSK
Certificate, мають додати його до пакету документів.
Увага! МОН прийматиме заявки у електронному та паперовому форматі
(необхідно надіслати документи в обох зазначених форматах).
Усі документи мають бути скріплені у верхньому лівому куті (у паперовому
форматі має бути 2 примірники – перший пакет документів – оригінал, другий –
копія). Документи поверненню не підлягають.
Поштова адреса: Проспект Перемоги, 10, 01135, Київ, Україна
Міністерство освіти і науки України
Управління міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Документи просимо залишати у скриньці для кореспонденції.
У електронному форматі скановані PDF документи необхідно надіслати на
електронну адресу МОН ukrainemon@gmail.com, зазначивши у темі листа
“Стипендії на навчання в КНР 2016”.
Детальна інформація на сайтах www.csc.edu.cn/laihua або www.campuschina.org.
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4. Международные и Всеукраинские конференции для
студентов, аспирантов и преподавателей
Международная научная конференция "Анализ и
интерпретация художественного текста: проблемы,
стратегии, опыты"
Страна: Украина
Город: Киев
Дедлайн: 15.03.2016
Дата начала: 11.05.2016
Дата окончания: 12.05.2016
Область наук: Филологические;
Тип конференции: Международные;
Организаторы:
Кафедра русской и зарубежной литературы факультета иностранной филологии
Национального педагогического университета имени М. П. Драгоманова;
Издательский дом Дмитрия Бураго
Приглашаем Вас принять участие в Международной научной конференции
«Анализ и интерпретация художественного текста: проблемы, стратегии,
опыты», которая состоится 11-12 мая 2016 г.
Запланирована работа следующих секций:
Проблемы ● Художественный мир литературного произведения.
Стратегии ● Контекстуальный и имманентный анализ художественного
произведения: возможности и пределы.
Опыты ● Анализ одного произведения: Н. Гумилев «И год второй к концу
склоняется…» (к 100-летию стихотворения).
Рабочие языки конференции – украинский, русский, английский. Материалы
конференции будут опубликованы в периодическом научном издании «Язык и
культура», утвержденном ВАК Украины как специализированное издание по
филологическим дисциплинам (литературоведению, языкознанию).Срок подачи
статей – 11-12 мая 2016 г., стоимость публикации 1 страницы – 30 грн. (для
участников с научной степенью «доктор» бесплатно). Правила и образец
оформления статей см.:http://www.burago.com.ua/index.php/ru/no... Все расходы
(проезд, проживание, питание) за счет участников.

11

Для участия в конференции необходимо до 15.03.2016 г. прислать заявку по
адресу:pakhareva67@mail.ru. В ней просим указать:
- свои фамилию, имя, отчество полностью;
- тему доклада с указанием секции; - место работы и должность;
- форму участия: очная/заочная;
- необходимость бронирования жилья.
Веб-сайт:
naukova...

http://www.iif.npu.edu.ua/index.php/-usermenu-96/517-mizhnarodna-

Міжнародна конференція "Викладання логіки та
перспективи її розвитку"
Страна: Украина
Город: Київ
Дедлайн: 15.03.2016
Дата начала: 14.05.2016
Дата окончания: 16.05.2016
Область наук: Философские; Педагогические;
Тип конференции: Международные;
Организаторы: Київський університет імені Тараса Шевченка
Оплата участия, проживания, питания:
Тематика конференції:
1. Логіка як галузь наукових досліджень та як академічна дисципліна: проблема
співвідношення.
2. Логіка на філософських факультетах ВНЗ: навчальна програма та її
реалізація
3. Спеціалізація з логіки: зміст курсів та можливі обмеження
4. Логіка та дисципліни логічного циклу (неформальна логіка, теорія
аргументації, риторика, еристика та інші)
5. Загальний курс логіки для сутдентів нефілософських спеціальностей:
потреби та перспективи\
6. Міжнародні тренди в логічній освіті та їхня актуальність для українського
контексту
7. Досягнення та перспективи напрямки у розвитку сучасної логіки та їхнє
впровадження у навчальні курси з логіки та філософії.
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Источник: http://www.phildep.univ.kiev.ua/ua/article/206
Веб-сайт: http://tlpd2016.knu.ua/
ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ
СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ
ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ" (EEMA
KNLU 2016)
Страна: Украина
Город: Київ
Дедлайн: 20.03.2016
Дата начала: 28.03.2016
Дата окончания: 29.03.2016
Область наук: Экономические;
Тип конференции: Всеукраинские;
Организаторы:
КИЇВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ЛІНГВІСТИЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
ФАКУЛЬТЕТ
ЕКОНОМІКИ
І
ПРАВА;
ДВНЗ
«ПРИКАРПАТСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМ. В. СТЕФАНИКА» РАДА З НАУКОВОДОСЛІДНОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ;
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ
НАЦІОНАЛЬНИЙ
ТЕХНОЛОГІЧНИЙ
УНІВЕРСИТЕТ
КАФЕДРА МАРКЕТИНГУ, РR-ТЕХНОЛОГІЙ ТА ЛОГІСТИКИ; ВІДКРИТИЙ
МІЖНАРОДНИЙ УНІВЕРСИТЕТ РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ "УКРАЇНА" ІНСТИТУТ
ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
Оплата участия, проживания, питания:
90 грн./публікацію тез
Запрошуємо до участі в конференції. Деталі в прикріпленому файлі.
Веб-сайт: www.knlu.kiev.ua

V-я Международная научная Интерент-конференция «Частное
право в условиях глобализации: на пути к ренессансу украинского
права»
Страна: Украина
Город: г.Николаев (Украина)
Дедлайн: 20.03.2016
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Дата начала: 20.03.2016
Дата окончания: 20.03.2016
Область наук: Юридические;
Тип конференции: Всероссийские; Всеукраинские;Международные;
Адрес:
ул. Генерала Карпенко, д. 18, г. Николаев, 54038, Украина; Тел.: +38 (0512) 3421-60 (кафедра гражданско-правовых дисциплин)
Организаторы:
Министерство образования и науки Украины, Национальный университет
«Одесская
юридическая
академия»,
Николаевский
институт
права,
Координационный совет молодых юристов при Главном управлении юстиции в
Николаевской области
Оплата участия, проживания, питания:
180 грн.
Веб-сайт: http://nikolaeviuscivile.org.ua/science_ukr.htm

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих
учених, магістрантів і студентів «Ефективне управління і розвиток
невиробничої сфери в умовах кризи: погляд молодих науковців»
Страна: Украина
Город: Харків
Дедлайн: 01.03.2016
Дата начала: 22.03.2016
Дата окончания: 23.03.2016
Область наук: Экономические;
Тип конференции: Международные; Заочные;Студенческие; Для молодых
ученых;
Организаторы:
Харківський торговельно-економічний інститут КНТЕУ
Оплата участия, проживания, питания:
Шановні колеги, молоді учені, магістранти і студенти! Харківський
торговельно-економічний інститут КНТЕУ запрошує Вас взяти участь у

14

Міжнародній
науково-практичній
інтернет-конференції
молодих
учених,
магістрантів і студентів “Ефективне управління і розвиток невиробничої сфери в
умовах кризи : погляд молодих науковців”, що відбудеться 22-23 березня 2016 року
Більш детальна інформація наведена в інформаційних листах конференцій.
Сподіваємося на Вашу участь у конференції!
Будемо вдячні за поширення інформації серед колег та інших зацікавлених осіб.
Источник:
Веб-сайт:
http://nauka.htei.biz/2016/01/27/%D0%BC%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1
%80%D0...
http://www.sciencecommunity.org/ru/system/files/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BB%D0%B8%D1%8
1%D1%82_2223_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8F_2016.pdf

Міжнародна науково-практична конференція
«Туристичний, готельний і ресторанний бізнес: інновації та
тренди»
Страна: Украина
Город: Київ
Дедлайн: 10.03.2016
Дата начала: 07.04.2016
Дата окончания: 07.04.2016
Область наук: Экономические;
Тип конференции: Международные; Научно-практические;
Организаторы:
Київський національний торговельно-економічний університет
Оплата участия, проживания, питания:
ДИСКУСІЙНІ ПЛАТФОРМИ КОНФЕРЕНЦІЇ
· Туристичний сектор національної економіки: вектор зростання.
· Туризм, індустрія гостинності, торгівля: міжсекторальна інноваційна
платформа.
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· Тренди в туристичному, готельному та ресторанному бізнесі.
· Детермінанти розвитку інноваційних ресторанних технологій та сервісу.
· Реновації в архітектурі та дизайні: потреби чи виклик часу?
· Формати взаємодії держави, науки, освіти, бізнесу.
· Консолідація спортивної та туристичної індустрії: пріоритети розвитку.
Источник:
Веб-сайт: http://chtei-knteu.cv.ua/confer/files/Kyiv_7.04.2016.pdf

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА
КОНФЕРЕНЦІЯ СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ
ВЧЕНИХ "ЕФЕКТИВНІСТЬ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
МАРКЕТИНГОВИЙ АСПЕКТ" (EEMA KNLU 2016)
Страна: Украина
Город: Київ
Дедлайн: 20.03.2016
Дата начала: 28.03.2016
Дата окончания: 29.03.2016
Область наук: Экономические;
Тип конференции: Всеукраинские;
Организаторы:
Київський національний лінгвістичний університет факультет економіки і
права; ДВНЗ «Прикарпатський національний університет ім. в. Стефаника» рада з
науково-дослідної роботи студентів, аспірантів і молодих вчених; чернігівський
національний технологічний університет кафедра маркетингу, рr-технологій та
логістики; відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" інститут
економіки та менеджменту.
Оплата участия, проживания, питания:
90 грн./публікацію тез
Запрошуємо до участі в конференції. Деталі в прикріпленому файлі.
Веб-сайт: www.knlu.kiev.ua
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Науково-теоретична конференція «Кримінологічна теорія
і практика: досвід, проблеми сьогодення та шляхи їх
вирішення»
Страна: Украина
Город: Київ
Дедлайн: 01.03.2016
Дата начала: 25.03.2016
Дата окончания: 25.03.2016
Область наук: Юридические;
Тип конференции: Всеукраинские;
Организаторы:
Національна академія внутрішніх справ Кафедра кримінології та кримінальновиконавчого права
Оплата участия, проживания, питания:
Метою конференції є акумулювання
результатів наукових досліджень, спрямованих на
визначення сутності та значення кримінологічної
теорії та практики в Україні, висвітлення проблем
сьогодення та окреслення шляхів їх вирішення,
розвиток методології дослідження злочинності та її
детермінації, особи злочинця і жертви злочинів в
умовах становлення і розвитку правової держави,
з’ясування перспектив запобігання та
профілактики злочинності та шляхів
удосконалення заходів забезпечення правопорядку
з позицій кримінологічної теорії і практики у
національному і міжнародному вимірі.
На конференцію запрошуються науковці,
аспіранти, ад’юнкти, курсанти, студенти ВНЗ та
науково-дослідних установ, а також практичні
працівники, які займаються дослідженням

17

сучасних проблем боротьби зі злочинністю.
Источник:
Веб-сайт:
teor.pdf

http://www.naiau.kiev.ua/images/news/ogolosh_15-16/konfer-kruminol-

Міжвідомча науково-практична конференція
"Психологічна допомога особам, які беруть участь в
антитерористичній операції”
Страна: Украина
Город: Київ
Дедлайн: 07.03.2016
Дата начала: 30.03.2016
Дата окончания: 30.03.2016
Область наук: Юридические; Психологические;
Тип конференции: Научно-практические;
Организаторы:
Національна академія внутрішніх справ
Оплата участия, проживания, питания:
Метою конференції є акумулювання
результатів наукових досліджень, спрямованих на
визначення сутності та значення психологічного
забезпечення учасників АТО, висвітлення проблем
сьогодення та окреслення шляхів їх вирішення;
обговорення організаційних питань та
психологічного інструментарію здійснення
комплексного психологічного забезпечення
учасників АТО.
На конференцію запрошуються науковці ВНЗ
та науково-дослідних установ МВС та МОН
України, а також практичні працівники, які
займаються дослідженням комплексу сучасних
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проблем профілактичної та реабілітаційної
роботи, психологічної допомоги особам, що
беруть участь в антитерористичній операції в зоні
АТО та місцях постійної дислокації особового
складу.
Источник:
Веб-сайт:
ATO-1.pdf

http://www.naiau.kiev.ua/images/news/ogolosh_15-16/konfer-psuxol-

Довгострокове навчання за кордоном.
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5. Социальные гранты
Конкурс малых грантов для организаций, работающих с вынужденными
переселенцами/ками!
Дедлайн: 2016-02-15
Страна: Ukraine;
Область наук:
Социологические
Тип гранта:
Competition
Специальные условия:
Адрес:
Веб-сайт:
orhan...

http://noborders.org.ua/pro-nas/novyny/konkurs-malyih-hrantov-dlya-

Источник:
Проект «Без Границ» общественной организации «Центр Социальное
Действие» объявляет конкурс малых грантов для неправительственных
организаций и инициатив, работающих с вынужденными переселенцами/ками!
Конкурс является частью проекта «Развитие региональной сети в поддержку
вынужденных переселенцев», который реализуется при поддержке Посольства
Королевства Нидерланды.
Цель конкурса малых грантов: помощь в работе, организационном развитии
и выстраивании взаимных связей между неправительственными организациями и
инициативами (в первую очередь – Запорожской, Харьковской, свободных частях
Донецкой и Луганской областей; в отдельных случаях – также в других регионах),
которые работают с внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), и, через это –
улучшение ситуации с защитой ВПЛ в этих регионах.
Кто мы?
Проект «Без Границ» общественной организации «Центр Социальное
Действие» работает в сфере оказания помощи вынужденным мигрантам/кам (с 2006
года – искателям/ницам убежища в Украине, и с 2013 года – вынужденным
переселенцам/кам из Крыма и Донбасса), улучшения ситуации с реализацией права
на свободу передвижения, а также противодействия расизму и ксенофобии в
украинском обществе, включая помощь жертвам преступлений на почве ненависти
и мониторинга языка вражды.
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Проект «Без Границ» также является одной из организаций-основательниц
Ресурсного центра для вынужденных переселенцев – совместного проекта более
десяти организаций и инициатив, оказывающих различные виды помощи
вынужденным переселенцам/кам, а также Секретариата Уполномоченного
Верховной Рады Украины по правам человека (Омбудсмана). Ресурсный центр был
основан в сентябре 2014 года для лучшей координации действий различных
инициатив, работающих с этой темой, а также разработки и воплощения
долгосрочных стратегий решения проблем вынужденных переселенцев/ок.
Условия конкурса:
Заявки принимаются от неправительственных организаций, которые оказывают
помощь вынужденным переселенцам/кам, а также поддерживают их интеграцию в
местные сообщества.
Участники конкурса: неправительственные организации, их коалиции, сети и
объединения, а также общественные (волонтерские) незарегистрированные
инициативы в партнерстве с зарегистрированными неправительственными
организациями.
География проекта: приоритетными являются Запорожская, Харьковская, а
также свободные части Донецкой и Луганской областей. Принимаются также
заявки от участников из других регионов Украины.
Малые гранты будут предоставлены отобранным участникам конкурса для
поддержки инновационных краткосрочных проектов по работе с ВПЛ, которые
будут иметь устойчивый долгосрочный эффект для деятельности организации и
ситуации с ВПЛ после окончания финансирования проекта.
Примеры проектов, которые могут быть рассмотрены для получения малых
грантов:
- проекты, направленные на реинтеграцию ВПЛ, налаживание отношений
между ними и местным сообществом;
- деятельность, направленная на оказание правовой защиты ВПЛ;
- деятельность, направленная на поддержку ВПЛ, относящихся к уязвимым
группам;
- информационные кампании, которые способствуют улучшению ситуации с
правами ВПЛ;
- деятельность, направленная на организацию и развитие совместных усилий
различных организаций по улучшению ситуации с правами ВПЛ;
- другие проекты.
Размер малого гранта: 10000 – 75000 гривен (возможно рассмотрение
исключений по максимальной сумме гранта при предоставлении убедительных
аргументов).

21

Процесс подачи заявки:
Заявку необходимо подать, заполнив на русском или украинском языке форму
проектной заявки, размещенной по ссылке http://www.ex.ua/513401627372 и
отправив ее на e-mail home@noborders.org.ua c заголовком «на конкурс малых
грантов – от /название организации/».
Также все участники конкурса должны заполнить форму «Оценка потребностей
организаций/инициатив, работающих с ВПЛ» – по ссылке https://goo.gl/T1tNjK
Срок подачи заявки: 15 февраля 2016 года.
Заявки, поступившие после 15 февраля 2016 года, рассматриваться не будут.
Заявки от организаций, не заполнивших до 15 февраля 2016 года форму «Оценка
потребностей», рассматриваться не будут.Каждый участник конкурса может подать
не более 2 проектных заявок.
Дата начала проектов: 01 марта 2016 года, срок реализации проектов – 2-6
месяцев.
Не рассматриваются заявки:
·

Поступившие после 15 февраля 2016 года;

·

От физических лиц, политических и религиозных организаций;

·

Полностью поддержанные другими донорами;

·

Предусматривающие финансирование одного мероприятия;

·
Предусматривающие выплату заработной платы задействованным в нем
специалистам;
·
Предусматривающие
помощи ВПЛ;

оказание

прямой

гуманитарной/финансовой

·
Предусматривающие более 30% суммы на закупку материалов для
ремонта, обусловленного целями проекта.
Критерии оценки заявок:
·

Соответствие проекта приоритетам конкурса;

·

Актуальность проекта и его нацеленность на улучшение ситуации с ВПЛ;

·
Практическая направленность, измеримость результатов проекта и их
устойчивость после окончания финансирования;
·
Реалистичность реализации проекта, наличие четкого плана реализации,
определенность и измеримость ожидаемых результатов;
·
Четкое определение возможных рисков при реализации проекта и план
управления ими;
·

Затрато-эффективность бюджета;
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·

Возможность реализации проекта в краткие сроки;

·
Нацеленность организации/инициативы на сотрудничество с другими
организациями в ходе реализации проекта;
·
Поддержка гендерного равенства и недискриминации ВПЛ, относящихся
к уязвимым группам;
·
проекта.

Потенциал развития, который организация получает в случае реализации

Процесс отбора заявок:
Отбор заявок будет осуществляться в два этапа. С заявителями, чьи проекты
будут предварительно одобрены для дальнейшего конкурса, Проект «Без Границ»
ГО «Центр Социальное Действие» проведет консультации по доработке текстов
заявок в срок до 22 февраля 2016 года.
При прочих равных условиях¸ приоритет отдается проектам организаций,
возникших из волонтерских инициатив в период после 1 марта 2014 года и/или не
имеющих значительного предыдущего опыта работы по подобным темам и, как
следствие, испытывающих трудности в попытках получить грантовую поддержку из
иных источников.
Проект «Без Границ» оставляет за собой право запрашивать дополнительную
информацию и документацию в процессе оценки заявок и отбора.
Итоговый список проектов, которые получат поддержку, будет объявлен до 28
февраля 2016 года, опубликован на сайте Проекта «Без Границ», а также разослан
всем участникам конкурса.
За дополнительной информацией и уточнениями обращайтесь:
Александра Назарова, специалистка по развитию Проекта «Без Границ»
общественной организации «Центр Социальное Действие» и команда Проекта «Без
Границ», home@noborders.org.ua, +38 (044) 33 11 597
http://chtei-knteu.cv.ua/confer/

