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Выпуск 5 от 09.06.2016 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 июньском выпуске мы предлагаем информацию о:
1. Международных обменных программах ДонГУУ.
2. Возможности участия в летних школах.
3. Международных и Всеукраинских конференциях для студентов,
аспирантов и преподавателей.

2

1. Международные обменные программы ДонГУУ
Уважаемые студенты! Напоминаем о традиционном конкурсе на участие в
международных студенческих обменных программах!
У Вас есть возможность в течение семестра учиться в таких зарубежных
университетах, которые являются нашими партнерами:
1. Силезский Университет в Опаве (г. Карвина, Чехия), www.slu.cz/slu/en
2. Высшая Школа Бизнеса (г. Новый Сонч, Польша), www.wsb-nlu.edu.pl
3. Университет Козминского (г. Варшава, Польша), www.kozminski.edu.pl
4. Университет Сассари (о. Сардиния, Италия), www.uniss.it
5. Университет Кавказ (г. Тбилиси, Грузия) , www.cu.edu.ge
Для того, чтобы принять участие в конкурсе на данном этапе Вам необходимо
подать в отдел международных связей (электронная почта: dsum.intdep@gmail.com)
следующие документы:
• Резюме (на украинском или русском языке),
• Рекомендации выпускающей кафедры за подписью заведующего и/или
декана с указанием среднего балла академической успеваемости за весь период
обучения в ДонГУУ (на украинском или русском языке),
• Рекомендации преподавателя английского языка (на украинском или
русском языке),
• Эссе на тему «Почему я хочу учиться в зарубежном университете» объемом
не более одной страницы А4 (на английском языке).
В этом выпуске мы познакомим вас с одним из наших университетовпартнѐров, в котором студенты ДонГУУ могут пройти бесплатное обучение в
течение одного семестра на основе межвузовского договора.
Расположение: Опава, Карвина, Чехия
Год основания: 1991
Тип: государственный университет
Кол-во студентов: около 1000
Язык обучения: чешский, английский
Начало обучения: сентябрь
Стоимость: на английском языке от €2300 в семестр. Для студентов ДонГУУ
обучение БЕСПЛАТНОЕ!
Силезский университет ─ один из самых молодых в Чехии, динамично
развивающихся вузов. Мощная техническая база и сильный профессорскопреподавательский состав, широкий выбор востребованных специальностей и
высокое качество подготовки специалистов привлекают в стены SU абитуриентов
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из разных стран. Изначально взятый университетом курс на международное
образование активно претворяется в жизнь. На данный момент у SU разработан ряд
совместных программ с университетами Германии и Финляндии, выпускники
которых становятся обладателями двойных дипломов. Проекты о сотрудничестве в
образовательной и научно-исследовательской сфере подписаны с рядом вузаов
Польши, Словакии, Венгрии, Турции, Украины, Японии, Вьетнама. Членство в
EAU (European Association of the Universities) ─ еще одно убедительное
подтверждение высокого престижа этого молодого вуза в глазах мирового
образовательного сообщества.
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2 .Возможности участия в летних школах
Конкурс до участі у ЛІТНІЙ ШКОЛІ з лідерства за підтримки
Посольства США в Україні та Громадської організації «Українське
Фулбрайтівське коло»
Шановні студенти 2-3 р. навчання бакалаврських програм та 1 р. навчання
магістерських програм Донецького державного університету управління!
Оголошується конкурс для участі в ЛІТНІЙ ШКОЛІ з лідерства, громадської
активності та соціального підприємництва, а також
англомовних курсів з академічного письма і публічного
спілкування.
Громадська організація «Українське Фулбрайтівське
коло», об’єднання випускників Програми академічного
обміну імені Фулбрайта, за підтримки Посольства США в
Україні
оголошує
набір
студентів
університетів,
переміщених з району проведення антитерористичної
операції, для участі в ЛІТНІЙ ШКОЛІ з лідерства,
громадської активності та соціального підприємництва, а
також англомовних курсів з академічного письма і публічного спілкування.
Літня школа відбудеться з 5 до 11 серпня 2016 р. у м. Києві (конгрес-готель
«Пуща», вул. Н. Юнкерова, 20, м. Київ, Пуща-Водиця, 04075) і об’єднає до 50
учасників – студентів 2-3 р. навчання бакалаврських програм та 1 р. навчання
магістерських програм з університетів, переміщених з району проведення АТО
(Донецька, Луганська області).
Літня школа – тижнева навчальна програма, метою якої є зібрати кращих
студентів для навчання, розвитку лідерських навиків, навичок публічного
спілкування, проведення семінарів та дискусій у сфері соціального підприємництва,
створення бізнес- і громадських стартапів. Насичена програма включатиме лекції,
семінари, тренінги, майстер класи від кращих дослідників, викладачів, громадських
діячів у зазначених галузях з України та США (детальну програму буде розміщено на
сайті Українського Фулбрайтівського кола http://www.fulbrightcircle.org.ua/ і надіслано
учасникам до 25 липня 2016 р.).
Всі кошти на участь в Літній школі, включно з проїздом до і з місця проведення,
проживанням, харчуванням, культурною програмою забезпечує організатор заходу.
Тільки 3 студенти, які найбільш відповідають вимогам відбору, зможуть прийняти
участь у Літній школі. Умови участі:
Скласти мотиваційний лист (до 10 речень англійською мовою), де описати свою
мотивацію взяти участь у Літній школі.
Мати високий середній бал за курс (курси) англійської мови за попередній рік
навчання.
Бажано мати досвід роботи у громадській організації. Якщо він є, то опишіть, будь
ласка.
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Пройти тестування із англійської мови. Якщо у Вас є сертифікати складання тестів
GMAT, GRE, TOEFL, SAT або IELTS, то вкажіть, будь ласка, отриманий бал.
Усіх бажаючих прийняти участь у конкурсному відборі, запрошуємо 21.06.2016 о
13.00 (ауд. 309) пройти тестування з англійської мови в ДонДУУ (проводитиме доц.
кафедри гуманітарних дисциплін Танчик О.І.).
"

Учебные визиты в Гдыне" Осень 2016!
Дедлайн: 2016-07-10
Страна: Ukraine;
Область наук:
Общенаучные
Тип гранта:
Summer school
Веб-сайт: http://www.cwm.org.pl/ogloszenia/93
Источник:
Источник:
https://docs.google.com/forms/d/1N2PxOASoREpDk13jTqlszd3AYmmBbJNUsoumVacFP
DM/viewform
Вы активно участвуете в общественной жизни вашего города?
Полны идей и инициативы?
Вы хорошо владеете русским языком и живете в Беларуси, Молдове или в
Украине?
Вам уже давно (или не очень давно) 18?
С радостью приглашаем вас принять участие в учебных визитах в Гдыне !!!
Осенью 2016 года планируется два учебных визита:
- 10 - 21 октября
- 7 - 18 ноября
Желающие участвовать в одном из осенних учебных визитов должны подать
анкету-заявку, реализованную через форму Google.
Крайний срок приѐма заявок на участие: 10 июля 2016 (включительно).
Официальные результаты отбора будут объявлены путѐм публикации на странице
проекта на Facebook в начале августа.
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Уважаемые активисты и лидеры общественных организаций! Пожалуйста,
распространите эту информацию среди ваших коллег, друзей, активистов, волонтѐров.
Спасибо!
По любым вопросам с нами можно связаться по электронной почте:
studyvisits@cwm.org.pl

Festival of Innovative Thoughts: Future Jamboree
Дедлайн: 2016-07-17
Страна: Poland;
Область наук:
Общенаучные
Тип гранта:
Summer school
Специальные условия:
Адрес:
Веб-сайт:https://issuu.com/warsztatinnowacjispolecznych/docs/future_jamboree
Источник:
jamboree/

http://www.mladiinfo.eu/2016/06/15/festival-innovative-thoughts-future-

Deadline: 17 July 2016
Open to: change-makers, innovators and activists
Venue: 15 – 17 October in Wroclaw, Poland
Description
Future Jamboree is ambitious festival of innovative thought and practice exchange
connected to the theme of cities. The Goal this festival is to bring inspiring changemakers, innovators and activists from all over the world and exchange experiences in
struggles for urban development that is just and promotes social inclusion. Festival to
become a platform on which people exchange not only idea but also specific organizational
efforts, tools, strategies and designs to make their cities a better place.
Open Space Technology has been used as a method of self-and bottom up organization
for meetings between 5-2,100 people. Open Space gatherings have no up-front agendas – the
topics and specific times for discussion are provided by the participants within the first 90
minutes of the unconference. As a participant, you will be able to name the topic and
lead the group discussion.
Eligibility
Change-makers, activists and innovation leaders who are passionate about transforming
this world’s cities.
Costs
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There is no participation fee;
You have a possibility to apply for both travel and hosting grants as well!
How to apply?
If you want to be a part of the festival, check this online application form.

In Between? Searching for local histories in borderlands of Europe autumn edition
Дедлайн: 2016-07-10
Страна: Poland;
Область наук:
Гуманитарные
Тип гранта:
Summer school
Специальные условия:
Адрес:
Веб-сайт: http://www.enrs.eu/inbetween
Источник:
Welcome to “In Between?” - an educational project of study visits to multicultural
borderland regions of Europe in search of local histories.
The initiative targets people aged 18-25 and aims to improve the knowledge young
Europeans have on historical processes in 20th-century East-Central Europe, equipping
those interested in history with tools and methods for examining and documenting the past
as well as documenting oral reports and audio-visual materials concerning history and the
identities of Europe's border communities. The participants selected in the recruitment
process are going to take part in workshops and study visits to one of the four European
regions.
Workshops (12-15.09.2016) will be delivered in Warsaw by experts in most recent
history, oral history, anthropology and archival studies who will train the participants in
basic methods of collecting reports and photograph digitalisation.
After the workshops, the participants (in teams of six) will go for week-long study visits
(16-22.09.2016) to border places in four regions of Europe (Czech Republic-GermanyPoland; Austria-Slovenia; Croatia-Hungary, Hungary-Slovakia-Ukraine). The visits will
result in collecting interviews and audio-visuals documents which reflect the past of a given
region. The project participants will also attempt to make the narratives that they will have
collected a part of a broader context of Europe's regional history. The project will close with
a conference to be held in Warsaw in late 2016.
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ENRS covers all costs of participation in the project except the costs of personal
insurance and journey of particpant from hometown to the workshops venue (Warsaw).

Первая восточноевропейская летняя школа для исследователей
внешней политики
Дедлайн: 2016-07-03
Страна: Ukraine;
Область наук:
Политология
Тип гранта:
Summer school
Специальные условия:
Адрес:
Веб-сайт: http://prismua.org/summer-school/
Источник:
Совет внешней политики «Украинская призма» в сотрудничестве с Центром
стратегических и внешнеполитических исследований (Беларусь), а также с
Региональным представительством Фонда им. Фридриха Эберта рады объявить
об открытии приѐма заявок на участие в «Первой восточноевропейской летней
школе для исследователей внешней политики»
Летняя школа предлагает участникам увлекательные лекции, дискуссии и
практические занятия в сфере анализа восточноевропейских политических проблем.
Она направлена на создание коммуникационной платформы для молодых
белорусских, молдавских и украинских исследователей, повышение уровня их
информированности о международных процессах в восточноевропейском регионе и
предоставление базовых навыков разработки и имплементации аналитических
документов.
После окончания летней школы предполагается, что каждый участник подготовит
аналитический документ на актуальную тему восточноевропейской политики. Лучшие
документы будут впоследствии отобраны и опубликованы в виде книги, а также на
сайте СВП «Украинская Призма».
Мы ждем заявок от магистрантов и аспирантов из Украины, Молдовы и
Беларуси, специализирующихся на международных отношениях, политологии,
международой экономике, государственном управлении и истории.
Главными критериями отбора станут:



искренний интерес к региону,
мотивация развиваться в качестве эксперта по внешнеполитическим вопросам,
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свободное владение английским языком.
Официальные языки Летней школы – английский и русский.
Организаторы покрывают все расходы на проживание и питание в рамках Летней
школы, а также обеспечивают проезд заказными автобусами: Кишинев – Одесса –
Кишинев, а также Минск – Киев – Одесса – Киев – Минск.
Если Вы пришлете нам по адресу info@prismua.org документ, подтверждающий
уровень владения английским языком, это существенно повысит Ваши шансы.
Крайний срок подачи заявок – 3 июля 2016 года. О результатах отбора всем
кандидатам сообщат до 7 июля 2016 года.

Call for Applications for the Women’s Human Rights Training
Institute (WHRTI), 2016-2017
Дедлайн: 2016-06-30
Страна: Bulgaria;
Область наук:
Юридические
Тип гранта:
Summer school
Специальные условия:
Адрес:
Веб-сайт:
http://bgrf.org/articles/call-for-applications-for-the-womens-human-rightstraining-institute-whrti-20162017-510.html
Источник:
Bulgarian Gender Research Foundation (BGRF), in cooperation with its partners the
Advocates for Human Rights from Minnesota, the International Network for Economic,
Social and Cultural Rights /ESCR-Net/ and the European Women Lawyers’ Association/
EWLA/ are pleased to announce the Call for Applications to participate in the training
programme of the Sixth Round of the Women’s Human Rights Training Institute
(WHRTI), 2016-2017. The first session of the Institute will be followed by a workshop
of the International Network on Economic, Social and Cultural Rights.
The Institute is a unique initiative founded by the BGRF, the Center for Reproductive
Rights and the Network of East-West Women (NEWW) in 2004. It is the first-of-its-kind
programme aimed at building and developing the capacity of young lawyers from Central
and Eastern European and the Newly Independent States (CEE/NIS) for litigation on
women’s rights issues, including:
- violence against women,
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- sexual and reproductive health and rights, and
- social and economic rights and employment discrimination.
The Institute, organized by the BGRF in cooperation with its partners, already has
successfully completed five rounds: WHRTI 2004-2006, WHRTI 2007-2009, WHRTI 20092011, WHRTI 2011-2013, WHRTI 2013- 2015, and trained more than 100 lawyers.
The WHRTI provides the participants advanced and in-depth knowledge and
practical exercises on women’s human rights protection in the three areas noted above.
The WHRTI improves their practical skills in writing and advocacy for development of
strategic litigation in the region both at the national and international levels through the
use of regional and universal human rights mechanisms such asthe European
Convention on Human Rights (ECHR), the UN Convention on the Elimination of All
Forms of Discrimination against Women (CEDAW), and the Optional Protocol to
CEDAW as well asthe International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)
and the Optional Protocol to ICCPR. The WHRTI also gives lawyers an opportunity to get
acquainted with the EU standards in the field of equal treatment of women and men,
including the case law of the Court of Justice of the European Union.
ELIGIBILITY:
Twenty five participants will be selected among practicing lawyers and legal
counselors working with human rights or women’s rights NGOs in the region.
Successful applicants should:








have a substantial and sustainable interest and a demonstrated commitment to women’s
human rights advocacy and/or litigation and in using the law creatively to secure redress for
women’s rights violations;
have a professional relationship/affiliation for at least one year prior to the application with
an institution/organization that has capacity to litigate women’s rights cases or has
experience with litigation and preferably focuses in its work on women’s human rights;
have demonstrated interest and basic knowledge of the international universal and regional
human rights law, legal standards and instruments,
be committed and available to actively participate in all the three sessions of the Institute
(approximately one week every six months) and to be involved in the intersessional work;
have fluency in written and spoken English, and advanced English language comprehension.
APPLICATION PROCEDURES:
The completed WHRTI application form and all supporting documents (see the
application form for details) must be sent to the Bulgarian Gender Research Foundation
(BGRF) by 30 June 2016to the following e-mail address: office@bgrf.org and
whrtinstitute@gmail.com
The applicants short-listed for an interview will be contacted by 20 July 2016
The final selection will be done by 15 August 2016
The First session of the WHRTI 6 is planned for 27 September until 2 October
2016, and the workshop of the ESCR- Netwill take placeon3 and 4 October2016.
ABOUT THE INSTITUTE:
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The overarching objectives of the Institute are to:





develop successful regional and country level litigation strategies on women’s human rights
in CEE/NIS.
build the capacity of lawyers in CEE/NIS to litigate women’s human rights cases at the
national, regional and UN levels.
provide continuous support and expertise for women’s rights litigation efforts of lawyers in
CEE/NIS and seed new women’s rights litigation.
strengthen the network of lawyers for women’s human rights’ strategic litigation in the
region.
The WHRTI relies on a three-prong approach focusing on the developing jurisprudence
in the threeabove mentioned fields of women’s rights. The WHRTI takes place in
Bulgaria. WHRTI will consist of three sessions that are scheduled every six months.
The first session will last 8 days and will be focused on the development of legal
feminist theories, establishment of the relevant resgional and universal norms and
standards, and the available legal remedies at regional European and universal level.
The second session will last 5 days and will be focused on practical exercises with the
implementation of the European Convention on Human Rights and Fundamental
Freedoms – Moot Court Session. The Third session will also last for 5 days and will
provide the participants the opportunity to exercise their practical legal skills
addressing the UN treaty bodies on a variety of legal issues affecting women
disproportionately and especially the UN CEDAW Committee. The same group of
participants work together for a period of 20 months. The working language of the
Institute is English. The last two sessions are designed as moot-court sessions consisting
of team work on hypothetical cases brought before the European Court of Human Rights, the
CEDAW Committee and the UN Human Rights Committee. The team of lecturers and
facilitators comprises of well known professors, experts, and practitioners from Central and
Eastern Europe, the United States and Western Europe specialized in the topics of violence
against women, reproductive rights and employment discrimination and have expertise on
various aspects of the use of the international and regional human rights mechanisms for the
protection of women’s rights. The alumni of the WHRTI are also involved as lecturers and
facilitators. The Institute’s co-founders, Prof. Isabel Marcus and the Center for Reproductive
Rights, will continue to participate in relevant sessions of the sixth round.
The Institute participants will be trained to examine and apply existing legal theories that
are currently applied to women’s human rights violations, including anti-discrimination legal
theories and multiple/ intersectional discrimination of women, to participate in the multiple
challenges posed by developing new legal theories in the field of women’s rights and to
discuss their potential success in practice.
Specific litigation activities will be both continued and launched by the participants
between the Institute sessions, supported by the BGRF and its partner organizations,
members of the network of lawyers-fellows of the WHRTI. The Institute is also planning
to support additional initiatives such as joint research, litigation and advocacy initiatives
by the participants and attendance at relevant international events.
All expenses related to the selected participants’ attendance at the three sessions of
the Institute are covered by the organizers.
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The project is implemented thanks to the generous support of our donors, the Open
Society Institute – Budapest and Sigrid Rausing Trust. Previous sessions also received
financial support from other donors, including the Norwegian Ministry of Foreign Affairs,
The Global Fund for Women and Mama Cash.
WHRTI encourages the development of professional connections and networks among
women’s rights lawyers in the region.Alumnae of the Institute include over 100 lawyers
from Albania, Armenia, Azerbaijan, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia,
Cyprus, Georgia, Hungary, Ireland (observer), Latvia, Lithuania, Macedonia,
Moldova, Poland, Romania, Russia, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Tajikistan,
Turkey, Ukraine, Uzbekistan and Zimbabwe. The alumnae of the Institute are
establishing a network of women’s rights lawyers and are at the forefront of teaching,
litigating and advocating on women’s rights in their countries. Some of them have already
undertaken women’s rights litigation before the European Court of Human Rights and the
CEDAW Committee. Several alumnae have worked at the Registry of the ECtHR in
Strasbourg; another was appointed as the Human Rights Ombudsperson of Bosnia and
Herzegovin.

Програма
STUDY TOURS TO POLAND
Шановні студенти Донецького держаного університету управління!
Повідомляємо про унікальну можливість отримати безцінний досвід європейської
практики навчання та подорожування!
Фонд «Боруссія», Колегія Східної Європи ім. Яна Новака-Єзьоранського у
Вроцлаві та Польсько-Американський Фонд Свободи запрошують активних студентів
з України взяти участь в Програмі Study Tours to
Poland (STP).
ЩО ТАКЕ STP?
Це не туристична поїздка, чи не перерва в освіті це 12 днів інтенсивної роботи, але дещо іншої, ніж у
студентський повсякденності. Програма візиту досить
інтенсивна, допомагає учасникам набути нового
досвіду, знання і вміння. Трохи часу залишається
звісно й на відпочинок.
Реалізація проекту передбачає роботу в
міжнародній групі, а також загальні розваги,
знайомство з новими місцями і цікавими людьми. Це також час для придбання нового
досвіду і можливість ділитися з іншими вже набутими навичками. А ще час будувати
плани і віддаватися загальним мріям про майбутнє.
ХТО МОЖЕ СТАТИ УЧАСНИКОМ STUDY TOURS ТО POLAND?
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Ми чекаємо відкритих, готових до співпраці, які шукають новий друзів і пригод,
молодих людей! Запрошуємо активних, мотивованих, хто цікавиться навколишнім
світом студентів взяти участь в Study Tours to Poland!
У Програмі Study Tours to Poland можуть взяти участь успішні студенти вузів, які
беруть активну участь у громадському житті та відповідають наступним формальним
вимогам:
• у віці 18 - 21 років (народжені 1 січня 1995 - 30 червень 1998);
• є громадянами України;
• навчаються в Україні;
• мають дійсний закордонний паспорт (термін дії паспорта повинен закінчуватися
не раніше 31 березня 2017);
• Не приймали раніше участь у Програмі Study Tours to Poland.
Візити проводяться в жовтні і листопаді 2016 ( конкретні дати участі будуть
подані прийнятим учасникам індивідуально).
Що забезпечується в рамках програми Study Tours to Poland?
• проживання та харчування в Польщі
• часткове відшкодування дорожніх витрат
• програмні витрати
Процедура подачі заявки на участь у Програмі БЕЗКОШТОВНА!
Заявки від кандидатів приймаються до 8 липня 2016 і заповнюються онлайн:
http://www.studytours.pl/index.php?option=com_content..
Із
більш
детальною
сайті:http://www.studytours.pl/

інформацією

можна

ознайомитись

на

ЗАПРОШЕННЯ
НА ЛІТНЮ АВТОРСЬКУ ШКОЛУ З ГЛИБИННОЇ ПСИХОКОРЕКЦІЇ АКАДЕМІКА
НАПН УКРАЇНИ Т. С. ЯЦЕНКО,
яка відбудеться 3-8 липня 2016 р.
Коротке інформування про Школу
Місце проведення: Уманський державний педагогічний університет імені П. Тичини.
Методично-інструментальні аспекти Школи
Передбачається використання методик:
-

візуалізовані засоби глибинного пізнання (іграшки, малюнки, пісочниця, ліплення,

моделі з каменів тощо) як посередник у вияві неусвідомлюваних чинників спонтанної активності
суб’єкта;
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-

психоаналітичний діалог як засіб забезпечення процесуальної психодіагностики в

єдності з корекцією (багаторівнево та порційно);
-

психоаналіз

комплексу

тематичних

малюнків

та

неавторських

малюнків

(репродукцій класичних художніх полотен);
-

психоаналітична

робота

з

використанням

іграшок,

піщаниці

(песочниці),

метафоричних карт, просторових моделей (за участю членів групи), моделювання з каменів, само
презентація з використанням ліпки тощо.
-

психодрама в психодинамічній парадигмі (в поєднанні з іншими методами) та ін.

Регламент роботи
Реєстрація учасників:
2 липня з 10.00 до 20.00 (гуртожиток № 2, вул. Садова, 32);
3 липня з 09.00 до 12.00 (корпус № 3, вул. Садова, 28).
Розпорядок робочих днів Школи; спільний регламент: з 08.00-09.00 – невербальні вправи
(Парк, «острів Кохання»)
3 липня:
10.30-11.30 – Вітання учасників Школи. Вступне слово Т. С. Яценко. Представлення
ведучих малих груп (послідовники Т. С. Яценко, корпус № 3, ауд.__);
11.30-12.00 – Кавова перерва;
12.00-13.30 – Процес глибинної психокорекції (ведуча – Т. С. Яценко, корпус № 3,
ауд.____);
13.30-15.00 – Обідня перерва;
15.00-18.30 – Заняття з глибинної психокорекції в малих групах (перерва – 30 хв.). Розподіл
учасників за малими групами (за бажанням);
18.30 – Вечеря. Відпочинок у Софіївському парку (щоденно).
4-8 липня:
10.00-13.30 – Заняття з глибинної психокорекції (ведуча – Т. С. Яценко, корпус № 3,
ауд.___).
11.30-12.00 – Кавова перерва;
13.30-15.00 – Обідня перерва;
15.00-18.30 – Заняття з глибинної психокорекції в малих групах (перерва – 30 хв.);
18.30-19.30

–

Вечеря.

Прогулянки

в

Софіївському

парку.

Можливий виїзд на природу (з приготуванням польової каші), один повний день (згідно погодніх
умов).
8 липня:
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10.00-13.30 – підсумкове заняття (перерва – 30 хв.). Cамопрезентація та звіти учасників
активного соціально-психологічного пізнання щодо результативності участі в Школі (без
часових обмежень).
Адреса проведення: Черкаська область, м. Умань, Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини;
корпус № 3 (новий корпус) – вул. Садова, 28;
гуртожиток № 2 – вул. Садова, 32.
Проїзд від Автовокзалу автобусом № 23 до зупинки «Університет. Новий корпус»).
За відсутності прямого транспорту на Умань:
для автотранспорту: орієнтир – траса Київ-Одеса;
для залізничного транспорту: вузлова станція імені Т. Шевченка, далі – автобусами.
Оргкомітет:
Педченко Олександра Віталіївна (м. Черкаси), моб. тел.: +380937669321 – загальна
інформація щодо Школи.
Поляничко Олена Миколаївна (м. Київ), моб. тел.: +380972187863 – загальна інформація
щодо Школи, координатор роботи малих груп.
Некрут Тетяна Володимирівна (Кримський регіон), моб. тел.: +79788893435.
Гичко Юлія Володимирівна (м. Умань), моб. тел.: +380633755286 –організаційні питання з
поселення учасників Літньої школи.





Ведучі малих груп:
Яценко Тамара Семенівна – доктор психол. наук, професор, завідувач кафедри

глибинної корекції та психолого-соціальної реабілітації Черкаського національного університету
імені Б. Хмельницького;


Галушко Любов Ярославівна – канд. психол. наук, доцент кафедри практичної

психології Кіровоградського державного педагогічного університету імені В. Винниченка;


Євтушенко Ірина Володимирівна – канд. психол. наук, доцент кафедри глибинної

корекції та психолого-соціальної реабілітації Черкаського національного університету імені
Б. Хмельницького;


Поляничко Олена Миколаївна – канд. психол. наук, доцент, завідувач кафедри

фізичного виховання Міжрегіональної академії управління персоналом (м. Київ);


Маїк Марія Степанівна – канд. психол. наук, м. Ялта (невербальні вправи).
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3. Международные и Всеукраинские конференции для студентов,
аспирантов и преподавателей
Міжнародна економічна науково-практична інтернетконференція "Економічний розвиток країни в умовах
євроінтеграції"
Страна: Украина
Город: Тернопіль
Дедлайн: 01.07.2016
Даты: 01.07.16 — 01.07.16
Область наук: Экономические;

Адрес: а/с 71, м. Тернопіль, Україна 46001
Е-мейл Оргкомитета: economy-confer@ukr.net
Организаторы: Оргкомітет ЕНПІК
Оплата участия, проживания, питания: 40 гривень за сторінку
Запрошення
Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі Тернопільської
обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево» проводить міжнародну наукову
інтернет-конференцію економічного спрямування на тему:
" Економічний розвиток країни в умовах євроінтеграції"
яка відбудеться 1 липня 2016 року (роботи учасників приймаються до 1 липня включно).
Планується робота за наступними секціями:
1. Економіка та підприємництво;
2. Менеджмент. Маркетинг;
3. Облік, статистика і аудит;
4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;
5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;
6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;
7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;
8. Світова економіка та міжнародні відносини;
9. Економічна наука та освіта.
Ваші роботи будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках конференції. Доповіді
розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному
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порядку відповідно до прізвищ авторів. Всі конференції, які знаходяться на нашій інтернетсторінці містять секції економічного спрямування.
Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!
Приймаються доповіді написані українською, російською та англійською мовами.
З матеріалами конференції Ви та інші користувачі мережі Internet будь-якої країни світу
зможуть ознайомитися на сайті
www.economy-confer.com.ua
Вартість публікації у збірнику тез доповідей становить 40 гривень за кожну повну (або
неповну) сторінку формату А4 та 25 гривень за збірник та сертифікат. Оплата за видання
збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 в ПАТ КБ
Приватбанк, МФО 305299, код ОКПО 14360570. Призначення платежу: Поповнення карткового
рахунку 4149 4978 2392 3935 Каліщук М. М. (ІПН 2362302087).
Роботу потрібно оформити наступним чином:
Секція
НАЗВА ДОПОВІДІ
Науковий ступінь, ПІБ автора
Місце роботи або навчання
Текст доповіді
Список використаної літератури:
Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі ―doc‖ або ―rtf‖
текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм;
шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5.
Тези, відомості про автора (авторів), відсканована (сфотографована) квитанція про оплату
та при необхідності рецензія направляються в електронному вигляді на e-mail: economyconfer@ukr.net
Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники та сертифікати надсилаються в
окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади,
вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за можливістю та бажанням).
Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією наукового
керівника.
Зверніть увагу !!!
▪ Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
▪ Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що і заповнена.
▪ Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно
підготовлений.
▪ На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та один сертифікат на
адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових
збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25 гривень за кожен додатковий примірник,
про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.
Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.
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Збірники матеріалів надсилаються на вказану адресу через 2 тижні після закінчення
конференції.
Адреса:
а/с 71, м. Тернопіль, 46001
Контактний телефон: 097 75 47 363
e-mail: economy-confer@ukr.net
Веб-сайт: http://www.economy-confer.com.ua/

IІ Міжнародна науково-практична е-конференція
«Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні
інновації: гуманітарні та соціальні науки» (MARGIHSS 2016)
Е-мейл Оргкомитета: eprconf@gmail.com
Организаторы: EconConf, КНЛУ, ГО "МО "ЦАРОН"
Оплата участия, проживания, питания: І. 170,00 грн. (Друкована версія Збірника +
електронна + сертифікат); ІІ. 100,00 грн. (Електронна версія Збірника)
Запрошуємо до участі у IІ Міжнародна науково-практична е-конференція
«Мультидисциплінарні академічні дослідження і глобальні інновації: гуманітарні та соціальні
науки» (MARGIHSS 2016)
Роботи приймаються за наступними напрямами: 1. Економіка та управління національним
господарством; 2. Міжнародні відносини; 3. Туризмознавство та країнознавство; 4. Освітологія
та сучасна педагогіка; 5. Менеджмент на ринку товарів та послуг; 6. Державне управління та
регулювання; 7. Маркетинг та маркетингові комунікації; 8. Психологія та самоменеджмент; 9.
Всесвітня історія та міжнародні відносини; 10. Філологія; 11. Соціологія; 12. Інноваційний
розвиток та економічне зростання; 13. Інформаційно-комунікаційна системи в гуманітарних та
соціальних науках; 14. Міжнародна інформація та журналістика; 15. Фінансовий менеджмент та
страхування; 16. Сходознавчі дослідження; 17. Статистика та економетрика; 18. Міжнародний
бізнес; 19. Релігійні студії; 20. Філософія. 21. Правові науки.
Форма участі: дистанційна.
Офіційні мови конференції: українська, польська, російська, англійська, чеська, словацька,
німецька.
При дистанційної участі збірник матеріалів буде надісланий після проведення конференції
разом з сертифікатом учасника на поштову адресу, вказану в заявці, протягом трьох тижнів.
Дедлайн - 26.07.2016 року
Наша сторінка в Facebook: https://www.facebook.com/events/11165458...
Источник:https://www.facebook.com/events/1116545895033807/
Веб-сайт: www.econconf.com
Міжнародна науково-практична конференція на тему: ―Конституційні гарантії прав і свобод
людини: 20 років досвіду правого регулювання‖
Адрес: м. Львів
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Е-мейл Оргкомитета: socialnakafedra40@gmail.com
Организаторы: Український центр соціально-правових досліджень
http://legal-research.com.ua/konferentsii
Конференція присвячена відзначенню 20-ї річниці Конституції України та відбудеться
28 червня 2016 року. Офіційними мовами конференції є українська, польська, російська,
англійська. Форма участі у конференції: заочна. Збірник тез буде видано у електронному вигляді
та надсилатиметься учасникам заходу на електронну пошту, а також його буде розміщено на
сторінці Центру (www.legal-research.com.ua), протягом двох тижнів після проведення
конференції.
Веб-сайт: http://legal-research.com.ua/konferentsii

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
"Дванадцяті економіко-правові дискусії"
Адрес: а/с 3283, м.Львів 79007
Е-мейл Оргкомитета: spilnota.net.ua@ukr.net
Организаторы: Оргкомітет МІК "Наукова спільнота"
Оплата участия, проживания, питания: 40 гривень за сторінку
ШАНОВНІ КОЛЕГИ!
Запрошуємо Вас до участі у роботі періодичних міжнародних науково-практичних
інтернет-конференцій на сайті www.spilnota.net.ua. За результатами проведених конференцій
будуть друкуватись та розсилатись авторам збірники тез конференцій та сертифікати. Метою
конференцій є конструктивне обговорення проблематики та сучасного бачення завдань, об’єктів,
понять економіки та права, пошук раціональних способів забезпечення стійкого економічноправового розвитку.
На даний час приймаються тези доповідей міжнародної науково-практичної інтернетконференції на тему: «Тринадцяті економіко-правові дискусії», яка буде проводитись 28 червня
2016 р. Термін подання матеріалів до 28 червня 2016 р. включно.
Робочі мови конференцій: українська, російська, англійська.
Робота конференції планується за такими тематичними секціями:
Економічне спрямування
Секція 1. Економіка, організація і управління підприємствами, галузями, комплексами;
Секція 2. Менеджмент;
Секція 3. Маркетинг;
Секція 4. Бухгалтерський облік, аналіз і аудит;
Секція 5. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці;
Секція 6. Банківська справа. Гроші, фінанси і кредит;
Секція 7. Податкова система. Бюджетна система;
Секція 8. Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка;
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Секція 9. Логістика і транспорт;
Секція 10. Світова економіка та міжнародні економічні відносини
Юридичне спрямування
Секція 1. Теорія та історія держави і права. Філософія права. Історія політичних і правових
вчень;
Секція 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право;
Секція 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право.
Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право. Трудове право та право
соціального забезпечення;
Секція 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика.
Кримінологія. Кримінально-виконавче право. Судоустрій. Правоохоронні органи, прокуратура та
адвокатура;
Секція 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове
право. Муніципальне право;
Секція 6. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право;
Секція 7. Господарське право. Господарське процесуальне право. Фінансове право.
Банківське право;
Секція 8. Інтелектуальна власність та його захист. Інформаційне право;
Для участі у конференції необхідно заповнити заявку на участь у конференції на
сайтіwww.spilnota.net.ua та прикріпити файли доповіді, відсканованої (сфотографованої)
квитанції про оплату та при необхідності рецензію. Дана інформація буде надіслана в
автоматичному режимі на електронну скриньку spilnota.net.ua@ukr.net.
Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 40 гривень за кожну повну (або
неповну) сторінку формату А4 та 25 гривень за збірник та сертифікат. Оплата за видання
збірників та сертифікатів надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок: 29244825509100
Одержувач: ПАТ КБ Приватбанк; Код ОКПО: 14360570; Код банку одержувача (МФО): 305299
Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 5168 7572 4171 2134 Станько Т.Р.
(ІПН 3287304475).
На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та сертифіката на адресу
першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників
необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25 гривень за кожен додатковий примірник, про що
необхідно вказати у квитанції що надсилається.
Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.

ХLІII Міжнародна науково-практична конференція
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Адрес: Україна, 58000, м. Чернівці, вул. Рівненська, 5-А
Е-мейл Оргкомитета: mail@bef.in.ua
Организаторы: Буковинська економічна фундація
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Оплата участия, проживания, питания: 100 грн. обсяг 5 сторінок (додатково 20 грн. при
замовленні сертифікату та 18 грн. за кожну наступну сторінку)
Заплановані наукові напрямки конференції:
1.
Технічні науки.
2.
Інформаційні технології.
3.
Історичні науки.
4.
Економічні науки.
5.
Філософські науки.
6.
Філологічні науки.
7.
Юридичні науки.
8.
Педагогічні науки.
9.
Медичні науки.
10.
Соціологічні науки.
11.
Політичні науки.
Умови участі у конференції:
Включно до 29 червня 2016 року потрібно надіслати на електронну адресуmail@bef.in.ua:
1) тези доповіді на офіційній мові конференції (на українській, російській чи англійській
мові) в форматі *.doc, *.docx.
2) сфотографовану або відскановану квитанцію про сплату організаційного внеску; назва
файлу має містити прізвище та ініціалиучасника конференції (приклад назви файлу:
Kvytanziya_Ivanov I.I.)
3) заповнити анкету учасника на сайті www.bef.in.ua.
Офіційними мовами проведення науково-практичної конференції єукраїнська, російська,
англійська.
Форма участі у науково-практичній конференції: заочна.
При заочній участі у конференції збірник тез надсилається учасникам заходу на поштову
адресу вказану в анкеті протягом восьми днів після проведення конференції.
Написавши та оформивши відповідно до вимог Вашу статтю, а також оплативши участь у
конференції, Ви отримаєте після її завершення поштою збірник тез доповідей у форматі А5 з
глянцевою обкладинкою, а також кодами УДК, ББК та ISBN.
Після завершення конференції збірник з Вашими тезами отримають окремі наукові та
університетські бібліотеки і заклади. Крім збірника, Ви можете отримати сертифікат, що
підтверджує Вашу участь у конференції (для цього необхідно попередньо оплатити 20 грн. за
кожен сертифікат).
Організаційний внесок сплачується за наступними банківськими реквізитами:
- Для учасників з України – 100 грн. (додатково 20 грн. для оформлення сертифікату і 18
грн. за кожну наступну сторінку при об’ємі більше 5 сторінок).
При оплаті через відділення, термінали Приватбанка і систему Приват 24.
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Лисюк І.В. (5168 7423 3718 8639).
При оплаті через відділення інших банків (крім відділень Ощадбанку).
Одержувач: ПАТ КБ «Приватбанк»
Рахунок одержувача: 29244825509100
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ОКПО: 14360570
МФО: 305299
Призначення платежу: поповнення карткового рахунку Лисюк І.В. (5168 7423 3718 8639)
від Іванов І.І.
При сплаті організаційного внеску необхідно обов’язково вказати Прізвище, Ім’я, По
батькові учасника конференції.

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
"Перспективи реалізації та захисту прав людини в умовах
глобалізації"
Адрес: а/с 1079, м. Тернопіль 46010
Е-мейл Оргкомитета: lex-line@ukr.net
Организаторы: Оргкомітет МНПІК "Юридична лінія"
Оплата участия, проживания, питания: 35 гривень за сторінку
Запрошення
Шановні юристи! Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної інтернетконференції інформує Вас, що за сприянням та при активній участі Тернопільської міської
громадської організації "Правозахисна організація "АКВІТАС" 30 червня 2016 року буде
проводитись науково-практична інтернет-конференція
на тему: "Перспективи реалізації та захисту прав людини в умовах глобалізації". Прохання
матеріали надсилати завчасно. Роботи учасників приймаються до 30 червня 2016 року включно.
Адреса сайту www.lex-line.com.ua
Планується робота за секціями: 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і
правових вчень. Філософія права; 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право.
Міжнародне право; 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне
право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право; 4. Кримінальне право.
Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право;
5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право.
Муніципальне право; 6. Трудове право та право соціального забезпечення; 7. Екологічне право.
Земельне право. Аграрне право; 8. Фінансове право. Банківське право; 9. Господарське право.
Господарське процесуальне право; 10. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура; 11. Право
інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право; 12. Медичне право.
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська та польська.
Ваші доповіді будуть розміщені на даному сайті, а також будуть опубліковані у збірниках
конференції. Всі науково-практичні конференції, які знаходяться на нашій інтернет-сторінці
містять секції виключно юридичного спрямування. Доповіді розміщуються на даному сайті та у
збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ
авторів. Учасникам видаються сертифікати про участь в конференції.
З матеріалами конференції зможе ознайомитись кожен користувач мережі Internet будь-якої
країни світу.
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Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 35 гривень за кожну повну (або
неповну) сторінку формату А4 та 25 гривень за збірник та сертифікат. Оплата за видання
збірників надсилається нарозрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 в ПАТ КБ
Приватбанк, МФО 305299, код ОКПО 14360570. Призначення платежу: Поповнення карткового
рахунку 4149 4978 2392 3927 Русенко С. Я. (ІПН 3040403057).
Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі ―doc‖ або ―rtf‖
текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм;
шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5;
Тези, відомості про автора (авторів), відсканована (сфотографована) квитанція про оплату
та при необхідності рецензія направляються в електронному вигляді на e-mail: lex-line@ukr.net.
Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники та сертифікати надсилаються в
окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади,
вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за можливістю та бажанням). Приклад заповнення на
сайті.
Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією наукового
керівника.
!!!Важливо пам’ятати!!!
Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.
Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій самій сумі що і
заповнена.
Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно
підготовлений.
На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника та один сертифікат на
адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових
збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25 гривень за кожен додатковий примірник,
про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.
Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.
АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ:
Оргкомітет МНПІК
а/с 1079, м. Тернопіль 46010
Контактний телефон: 0979074970
e-mail: lex-line@ukr.net
Веб-сайт: http://www.lex-line.com.ua/

VI Международная научно-практическая конференция
«Актуальные проблемы экономики и финансов»
Е-мейл Оргкомитета: info@frada.com.ua
Организаторы: Финансово-экономический научный совет и Международный научный
журнал
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Целью конференции является обсуждение и поиск решений актуальных проблем
современной экономической науки, установление контактов между молодыми учеными разных
стран, обмен исследовательским опытом и публикация результатов научных исследований.
К участию в конференции приглашаются аспиранты, соискатели, докторанты, научные
сотрудники и студенты (города Киев-Санкт-Петербург-Вена).
По итогам проведения конференции все научные наработки будут опубликованы в
сборнике тезисов (при поддержке наших коллег из г. Вены). Материалы будут подготовлены и
направлены в электронном виде участникам в течение 20 календарных дней, а также размещены
на официальном веб-сайте Международного научного журнала. Можно дополнительно заказать
печатный экземпляр сборника тезисов.
Каждому автору будет направлен сертификат участника европейской конференции (в
электронном виде).
Официальные языки конференции: украинский, русский, английский, немецкий, польский,
французский.
Перечень секций, размер организационного взноса, требования к оформлению тезисов
можно просмотреть во вложенном файле. В этом документе также есть ссылка для регистрации.
Веб-сайт: www.frada.com.ua

2nd International Conference on Lifelong Education and
Leadership for All- ICLEL 2016
Е-мейл

Оргкомитета: info@iclel.com

Организаторы: Liepaja University
With globalization's effects having been felt all over the world.The European
Union has changed its perception of Lifelong Education (LLE) and its importance has
gained more acknowledgement than ever before. In accordance with European Union's
interest in shaping the new generation to continuely grow and develop their career using
Lifelong Education programs of EU. In light of these developments, this conference aims
to discuss and debate how the new generation can consistently grow and succeed in the
Business, Economic and Education sectors by fully understanding and continuely
applying Lifelong Leadership concepts and perspectives. In addition, it will focus on how
to provide equal educational oppurtunities for the citizens in this competative world for
everybody in all age groups.
Веб-сайт: http://www.iclel.com/
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