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К пночуф ртпвпжкхьфя жря хкъ, ъцп йаъпррюєхьфя інщп-

тсаыімнкск хзъопрпдіяск, опсч жп 30 тпоів, і ъцп йа-

жіянкм в ыім ртпдузфквнім дарчйі в тасоаъ чоівзтфкхзхч. Яощп 

Вк ъпчзхз рпйнампскхкфь й сіинатпжнкс начппвкс фрівхп-

ваткфхвпс, євтпрзмфьокск ріжрткєсыяск ч фщзті ІКТ ха єв-

тпрзмфьокск рпріхкоаск, щп бчжчць рткфчцні на сафшхаб-

нпсч йаъпжі “ICT 2015 Iooqvate, Cqooect, Traosfqrn”, яокм віжбч-

жзхьфя в Ліфабпні (Пптхчеарія) 20-22 ипвхня, баиаєхз вйяхк 

аохквнч ччафхь ч жзбахаъ ха нарадпжкхк опнхаохк — ызм 

опночуф фасз жря Ваф. 

ICT 2015 ртпрпнчє 40 чфрішнкс фхчжзнхас, жпфріжнкоас ха 

іннпвахптас й отаїн, яоі саюхь ртавп на пхтксання щінан-

фчгання віж ЄС в тасоаъ ртпдуаск Hqrj{qo 2020 й жпфріжизнь 

ха іннпваыім, спирквіфхь: 

 вйяхк ччафхь ч опнщзтзныії ха рткєжнахкфя жп жкфочфії йа 

хзсахкопю ІКТ, щп ртзжфхавряє пфпбрквкм інхзтзф жря 

спрпжпдп рпопріння; 

 рткєжнахкфя жп жкфочфім й знхчйіафхаск ІКТ ій опра жпфрі-

жнкоів, рпріхкоів, ртпскфрпвыів, фхатхарзтів, інвзфхптів і 

ртзжфхавнкоів аоажзсічнпдп фзохптч; 

 жійнахкфь, щп Євтпра тпбкхь жря тпйвкхоч іннпваыім, а 

хаопи вйяхк ччафхь ч віжбпті ха надптпжизнні отащкъ 

вкфхавопвкъ фхзнжів. 

Євтпрзмфьоа опсіфія рпоткє вкхтахк на ртпїйж ха ртпик-

вання жря пбтанкъ ччафнкоів. 

Дря хпдп, щпб вйяхк ччафхь ч опночуі: 

  пйнампсхзфя й Gujde fqr yquoh studeots & jooqvatqrs жря 

пхтксання жпжахопвпї інщптсаыії;  

 жамхз віжрпвіжь на ркхання анозхк і йатзєфхтчнхзфя жп 

31 хтавня 2015. 

Бірьш жзхарьнч інщптсаыію ртп опночуф ха йаъіж спина 

йнамхк на фхптіныі  tie ICT 2015 eveot rahe. 

 

 
1. Кпночуф жря фхчжзнхів, спрпжкъ начппвыів ха іннпвахптів жря ччафхі в ICT 2015        

Дизтзрп 
 

Дзжрамн: 31.05.15  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/news-redirect/22011
https://ec.europa.eu/digital-agenda/events/cf/ict2015/item-de.cfm?stream=308
http://ec.europa.eu/digital-agenda/ICT2015
http://ncp.kpi.ua/en/
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Н авчання в асзткоанфьокъ чоівзтфкхзхаъ віж пжнпдп жп жвпъ 

тпоів на йжпбчцхя фхчсзня садіфхта. У опночуфі спичць бта-

хк ччафхь фхчжзнхк фхатшкъ очуфів, вкрчфонкок ВНЗ. 

Піфряжкррпсна пфвіха в США (hraduate studjes) є рпєжнанняс навчання й ін-

жквіжчарьнпю жпфріжнкыьопю ртаызю. Скфхзса ыьпдп тівня пфвіхк рзтзжбачає 

шктпокм фрзохт спирквпфхзм: йжпбчцхя садіфхзтфьопдп фхчсзня (master's 

rrqhram); навчання йа фчміинпю фрзыіарьніфхю; тічнз/рівхптатічнз навчан-

ня бзй пхтксання жкррпсч й сзхпю рпдркбрзння йнань й рзвнпї начппвпї жкф-

ыкррінк (oqo-dehree study rrqhram); ріждпхпвоа жп оваріщіоаыімнкъ іфркхів і 

вфхчсч жп афрітанхчук (dqctqrate rrqhram). 

Гарчйі фрзыіарійаыії: дшманіхатні, фпыіарьні, хпчні, хзъоічні ха ртктпжнкчі жкф-

ыкррінк 

*  Уотаїнфьокм Ощіф іс.Фчрбтамха нз тпйдряжахксз рпжання на хаоі нартяс-

ок, яо бчъеархзтфьокм пбріо, ачжкх, рпдіфхкоа, сзнзжисзнх, сатозхкнд, бій-

нзф, чставріння бійнзфпс, орінічна сзжкыкна. 

**Кпночуфанхк спичць рпжавахкфь на садіфхзтфьоч ртпдуасч ч США й хієї 

фрзыіарьнпфхі, й яопї виз пхтксарк жкррпс в Уотаїні абп іншім отаїні, абп й 

фчміинпї жп йайначзнпї в жкррпсі фрзыіарьнпфхі. 

*** Кпночуфанхк спичць рпжавахкфь на садіфхзтфьоч ртпдуасч йі фрзыіарьнп-

фхі, віжсіннпї віж йайначзнпї в жкррпсі, яощп впнк саюхь щаъпвкм жпфвіж тп-

бпхк йа ыією фрзыіарьніфхю (нз сзншз 1-2-ъ тпоів) абп впрпжіюхь байпвк-

ск  йнанняск ха навкчоаск й ыієї фрзыіарьнпфхі, пжзтианкск йавжяок ртпъп-

жизнню фхаичгань, хтзніндів, фзтхкщіоахнкъ ха іншкъ пфвіхніъ ртпдуас. 

Вкспдл жп оанжкжахів: 

 сахк чптаїнфьоз дупсажянфхвп ха ртпиквахк в Уотаїні 

 впрпжіхк андрімфьопю спвпю на тівні жпфхахньпсч жря ртпщзфімнпдп фрір-

очгання в андрпспвнпсч аоажзсічнпсч фзтзжпвкщі 

 сахк щпнамсзншз жкррпс баоаравта на чаф рткйначзння фхкрзнжії (ч 

фзтрні 2016 т.) 

рпвзтнчцкфь в Уотаїнч на 2 тпок ріфря йавзтшзння хзтсінч дуанхч віжрпвіжнп 

жп вкспд війк J-1, яоч пхтксчюхь ччафнкок ртпдуас пбсінів 

Успвк дуанхч: 

 прраха навчання в чоівзтфкхзхі 

 щпсіфячна фхкрзнжія 

 сзжкчнз фхтаъшгання 

овкхпо в пбкжва бпок 

Дпочмзнхк на опночуф ха вкспдл жп їъ пщптсрзння: 

Птзхзнжзнхас нзпбъіжнп рпжахк жп Ощіфч Птпдуаск ісзні Фчрбтам-

ха опсррзох жпочмзнхів, жп яопдп въпжяхь: 

 [анозха]; 

 пбпв'яйопві жпжахопві щптск; 

 хтк тзопсзнжаыімні ркфхк; 

 опрії вфіъ жпочмзнхів ртп вкщч пфвіхч, яоі фвіжчахь ртп пхтксанч оваріщі-

оаыію, фхчсінь чк йвання (жкррпск й жпжахоаск, фзтхкщіоахк хпщп)/ абп 

опрія йаріопвпї онкиок жря фхчжзнхів 3-6-ъ очуфів, яоі щз нз пхтксарк жкррпс 

на спсзнх опночуфч; 

 рптхщпріп (жря оанжкжахів й хвптчкъ нартясоів). 

Фінаріфхк Птпдуаск форажахксчць опср'юхзтнкм хзфх TOEFL jBT (Ioterpet-

based Test qf Eohljsi as a Fqrejhp Laohuahe) ха GRE Geoeral Test (Graduate Rec-

qrd Examjoatjqo) ч ипвхні 2015 тпоч. Фінаріфхк ртпдуаск й юткжкчнкъ фрзыі-

арьнпфхзм форажахксчць ркшз TOEFL. 

Ощіф Птпдуаск ісзні Фчрбтамха віжшопжпвчє ччафнкоас опночуфч вкхтахк 

на ртпїйж ха рзтзбчгання ч Ккєві ріж чаф фрівбзфіжк; прраччє опср'юхзтнз хзф-

хчгання жря щінаріфхів ртпдуаск; нажає війпвч ріжхтксоч фхкрзнжіахас. 

Рішзння щпжп нажання дуанхч чъгарює Надряжпва тажа начппвыів ісзні Фчрб-

тамха (США). Інфхкхчц Міинатпжнпї Офвіхк (IIE) жпрпсадає вкйначкхк 

асзткоанфьоі чоівзтфкхзхк ч віжрпвіжнпфхі жп аоажзсічнкъ інхзтзфів оанжк-

жахів. Птпдуаса бзтз жп чгадл рпбаиання ччафнкоів фхпфпвнп вкбптч сіфыя 

навчання, арз йаркшає йа фпбпю ртавп пфхахпчнпдп вкйначзння опнотзхнпдп 

чоівзтфкхзхч ч США. 

 

 
2. Fulbrjhit Graduate Studeot Prqhram       

Дизтзрп 

 

Дзжрамн: 16
.05.15

  

http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/31/application.html
http://www.ets.org/toefl
http://www.ets.org/gre/
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/19/student.html
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Дизтзрп 

Дзжрамн: 30.06.15  
П тпвзжзння жпфріжизнь в чоівзтфкхзхаъ США 

хткваріфхю віж шзфхк жп жзв'яхк сіфяыів. У опн-

очуфі спичць бтахк ччафхь пфпбк віопс жп 40 тпоів й жвп-

тічнкс ртпщзфімнкс жпфвіжпс: вкоражачі; афрітанхк ха 

жпфріжнкок, яоі щз нз саюхь начппвпдп фхчсзня; оанжкжа-

хк начп (нз рійнішз 5-хк тпоів ріфря йаълфхч); ажсініфхта-

хптк вкщкъ навчарьнкъ йаоражів; фрівтпбіхнкок начппвп-

жпфріжнкъ чфханпв; ичунаріфхк; щаъівыі й бібріпхзчнпї, 

счйзмнпї ха атъівнпї фртавк; фрзыіаріфхк ч фщзті чставрін-

ня очрьхчупю; ртаыівнкок дупсажфьокъ птданійаыім 

(НДО). 

Гарчйі фрзыіарійаыії: дшманіхатні, фпыіарьні, 

хпчні, хзъоічні ха ртктпжнкчі жкфыкррінк. 

*  Уотаїнфьокм Ощіф Птпдуаск ісзні Фчрб-

тамха нз тпйдряжахксз рпжання на хаоі на-

ртясок, яо бчъеархзтфьокм пбріо, ачжкх, рпді-

фхкоа, сзнзжисзнх, сатозхкнд, бійнзф, 

чставріння бійнзфпс, орінічна сзжкыкна. 

** Кпночуфанхк спичць рпжавахкфь на сіи-

жкфыкррінатні нартясок жпфріжизнь абп на 

фхаичгання йа фрзыіарьнпфхю, віжсіннпю віж 

йайначзнпї в жкррпсі, яощп впнк саюхь ща-

ъпвкм жпфвіж тпбпхк йа ыією фрзыіарьніфхю 

(нз сзншз 1-2-ъ тпоів) абп впрпжіюхь байпвк-

ск  йнанняск ха навкчоаск й ыієї фрзыіарь-

нпфхі, пжзтианкск йавжяок ртпъпжизнню 

фхаичгань, хтзніндів, фзтхкщіоахнкъ ха іншкъ пфвіхніъ ртпдуас. 

Вкспдл жп оанжкжахів: 

 сахк чптаїнфьоз дупсажянфхвп ха ртпиквахк в Уотаїні 

 вкоражахк (на чмпваъ рпвнпї абп нзрпвнпї фхавок) ч ВНЗ ха сахк щпнамсз-

ншз 2 тпок жпфвіжч вкоражання, навчання в афрітанхчуі чк ажсініфхтахквнпї 

тпбпхк ч фкфхзсі вкщпї пфвіхк абп 2 тпок ртпщзфімнпдп жпфвіжч ч віжрпвіжнім ч 

дарчйі 

 впрпжіхк андрімфьопю спвпю на тівні жпфхахньпсч жря ртпщзфімнпдп фріроч-

вання в андрпспвнпсч аоажзсічнпсч фзтзжпвкщі (TOEFL jBT нз сзншз 80 барів) 

 рпвзтнчцкфь в Уотаїнч на 2 тпок ріфря йавзтшзння хзтсінч дуанхч віжрпвіж-

нп жп вкспд війк J-1, яоч пхтксчюхь ччафнкок ртпдуас пбсінів 

рпжавахкфь на ртпдуасч нз танішз ніи чзтзй 2 тпок ріфря рзтзспдл в іншпсч опн-

очуфі йа Птпдуаспю ісзні Фчрбтамха 

Успвк дуанхч: 

Тткваріфхь дуанхч — 6-9 сіфяыів. Уртпжпви аоажзсічнпдп тпоч ччафнкок Птп-

дуаск ртпвпжяхь інжквіжчарьні жпфріжизння; йнампсряхьфя й аохчарьнкск наж-

банняск асзткоанфьокъ чоівзтфкхзхів ч рранчганні навчарьнкъ ртпдуас, тпйтп-

быі ччбпвкъ очуфів ха їъ вкора-

жанні; бзтчць ччафхь ч начпп-

вкъ опнщзтзныіяъ ха фзсіна-

таъ. Птпдуаса нз рзтзжбачає 

йжпбчцхя начппвпдп фхчсзня, 

арз нажає спирквіфхь фхкрзн-

жіахас віжвіжчгахк фзсінатк 

ха рзоыії в яопфхі вірьнкъ фрч-

ъачів. 

Дп ччафхі ч опночуфі рткмса-

юхьфя ркшз інжквіжчарьні ртп-

зохк — жпфріжнкыьоі ха хаоі, 

щп фртяспвані на тпйтпбоч ха 

йартпважизння нпвкъ навчарьнкъ очуфів, пнпврзння 

навчарьнкъ сахзтіарів, вквчзння ха пвпрпжіння 

рзтзжпвкск сзхпжаск навчання ха вкоражання. 

Учафнкок Птпдуаск пхтксчюхь: 

 щпсіфячнч фхкрзнжію 

 жпжахопві опшхк жря рткжбання ртпщзфімнпї ріхзтахчук 

 сзжкчнз фхтаъшгання 

овкхпо в пбкжва бпок 

Дпочмзнхк на опночуф ха вкспдл жп їъ пщптсрзння: 

Птзхзнжзнхас нзпбъіжнп рпжахк жп Ощіфч Птпдуаск ісзні Фчрбтамха опсррзох 

жпочмзнхів, жп яопдп въпжяхь: 

 [анозха]; 

 пбпв'яйопві жпжахопві щптск (жкв. ч рзтзріоч раозхч жпочмзнхів); 

 хтк тзопсзнжаыімні ркфхк; 

 опрії вфіъ жпочмзнхів ртп вкщч пфвіхч (жкррпск й жпжахоаск) ха опрії жпоч-

сзнхів ртп начппві фхчсзні ха йвання (жкррпск, ахзфхахк хпщп); 

 рптхщпріп (жря оанжкжахів й хвптчкъ нартясоів). 

 

Дизтзрп Дзжрамн: 01.11.2015   

 

3. Fulbrjhit Facultz Develqrmeot Prqhram    

http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/__Stipendien__und__Austauschprogramme.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/34/application.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/34/application.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/34/application.html
http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/35/faculty.html
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С хаичгання жпфхчснз 

жря спрпжі й Уотаїнк 

ч віыі жп 30 тпоів  

Схкрзнжія: 450 євтп/сіфяыь, бзй-

опшхпвнз ртпиквання, фхтаъпві і 

хтанфрптхні вкхтахк рпотква-

юхьфя. 

Нісзыьокм Бчожзфхад ч фрівртаыі й Вірьнкс Унівзтфкхзхпс Бзтрі-

на, Унівзтфкхзхпс Гчмбпрьжха хаБзтрінфьокс Тзъоічнкс Унівзтфк-

хзхпс йартпшчє спрпжь рпжахк йаявок на Міинатпжнч ратрасзнх-

фьоч фхкрзнжію ха ртпвзфхк р’яхксіфячнз фхаичгання ч Бзтріні. 

Нісзыьокм Бчожзфхад ртпрпнчє спрпжі спирквіфхь пйнампскхкфя й 

нісзыьопю ратрасзнхфьопю фкфхзспю і ртпызфпс рткмняххя рпрі-

хкчнкъ тішзнь ха пхтксахк ртаохкчнкм жпфвіж ч фщзті ратрасз-

нхфьопї тпбпхк ртпхядпс р’яхк сіфяыів фхаичгання ртк жзрчцахі 

Бчожзфхадш. Учафнкок пйнампсряхьфя й шктпокс тпйсаїххяс йа-

вжань, щп вкопнчюхьфя в пщіфі жзрчцаха: нарткораж, впнк спичць 

форажахк хзофхк вкфхчсів, фхахзм і ркфхів абп вкопнчгахк ріждп-

хпвчч тпбпхч жря ррзнатнкъ йафіжань.  

Схаичгання ртпъпжкхксз й 1 хтавня рп 31 ркрня 2016 т!  

Учафнкок рпвкнні віжрпвіжахк хаокс вкспдас:  

- Наявніуфь вищої оувіфи;  

- Хосоший сівень володіння німецькою мовою (сівень B2);  

- Бчцк ч віыі жп 30-к тпоів на спсзнх рпчахоч фхкрзнжії;  

- Кас’єтні ыірі: ртаыювахк в жзтиавнпсч фзохпті ч отаїні рпъпжизн-

ня (ЗМІ, рпріхкчні ратхії, хпваткфхва, жзтиавна фрчиба і х.ж.);  

- Бцхи дтомадянином однієї із ксаїн, що бесцхь цчауфь в псодтамі: 

Єдлрхч, Арбанії, Ариктч, Вітсзнії, Айзтбамжианч, Бірптчфі, Бпфнії ха 

Гзтыздпвкнк, Бпрдатії, Ефхпнії, Фтаныії, Гтчйії, Гтзыії, Ітаоч, Ійтаїрю, 

Йптжанії, Кайаъфханч, Кпфпвп, Хптвахії, Лахвії, Ліванч, Лівія, Лкхва, 

Матпооп, Маозжпнії, Мпржпвк, Чптнпдптії, хзткхптії Парзфхкнк, 

Ппрьщі, Рчмчоії, Рпфії, Сзтбії, Српваччкнк, Српвзнії, Сктії, Чзъії, Тчуз-

ччкнк, Тчоіфч, Уотаїнк, Удптщкнк, США, Кіртч.  

Схкрзнжія:  

1. 450 євтп/сіфяыь;  

2. Бзйопшхпвнз ртпиквання;  

3. Схтаъшгання;  

4. Вкхтахк на ртпїйж рпоткваюхьфя.  

Птпызф рпжачі йаявок віжтійняєхьфя в йарзинпфхі віж отаїнк. Дзха-

рьна інщптсаыія фхпфпвнп рпжачі йаявок ртзхзнжзнхаск й Уотаїнк 

тпйсіщзна йа рпфкранняс (нісзыьопю спвпю).  

Ппжарьша інщптсаыія тпйсіщзна на пщіыімнпсч взб-

фамхі (нісзыьопю спвпю).  

  
4. Схаичгання в Бчожзфхайі 

Дизтзрп 

Дзжрамн: 30.06.15  

 

http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/ukraine/245060
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/bewerbung_neu/bewerbung/244992
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/bewerbung_neu/bewerbung/244992
http://www.kiew.diplo.de/Vertretung/kiew/uk/07/__Stipendien__und__Austauschprogramme.html
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У чафнкок: фхчжзнхк ха вкрчфонкок нартясоів рпріхпрпдія, ртавп, 

сіинатпжні віжнпфкнк й чоівзтфкхзхів отаїн-чрзнів ОБСЄ. 

Схкрзнжія: 564 євтп на сіфяыь й ртпикванняс. 

Міинатпжнкм фзотзхатіах Патрасзнхфьопї афасбрзї ОБСЄ тздшрятнп йартп-

шчє жп фрівртаыі 8-9 вкрчфонкоів, щп саюхь жкррпс ч дарчйі рпріхпрпдії, ртава 

і сіинатпжнкъ віжнпфкн чоівзтфкхзхів отаїн-чрзнів ОБСЄ. Схчжзнхк фхаич-

вахксчцьфя ч Міинатпжнпсч фзотзхатіахі ртпхядпс шзфхк сіфяыів ха 

пхтксаюхь ртаохкчнкм жпфвіж ч фщзті сіинатпжнкъ віжнпфкн. Таопи фхчжзн-

хк віжвіжаюхь Афасбрзю, щп жафхь спирквіфхь рпотащкхк тівзнь впрпжіння 

інпйзснкск спваск, а хаопи тпйоткхк фвім жпфріжнкыьокм рпхзныіар.  

Завжання ріж чаф фхаичгання:  

- псоведення пседмефних доуліджень ц сізних псоекфах Ауамблеї, а факож 

жпрпспда її фрівтпбіхнкоас;  

- піддофовка інфосмаційних доповідей для деледафів Ауамблеї , ц фомц чиулі 

ріж чаф спніхпткндпвкъ сіфім ха пщіыімнкъ війкхів чрзнів ратрасзнхч Афас-

брзї;  

- допомода в планцганні фа псоведенні зауідань Ауамблеї, упівпсаця з коміфе-

хаск Афасбрзї, спніхпткнд тпбпхк сіфім ОБСЄ і жпрпспда в тпйтпбыі йвіхів;  

- допомода пси піддофовці виуфцрів і заяв, напиуанні уфафей для упеціальних 

ртпзохів Сзотзхатіахч Афасбрзї;  

- цчауфь ц щоденній собофі в офіуі (копіювання, уиуфемафизація фощо).  

Вкспдл жп оанжкжахів  

Сзотзхатіах йайвкчам йапъпччє вкрчфонкоів віопс віж 21 жп 26 тпоів, яоі са-

юхь врафні жпфріжизння, навкчок наркфання фхахзм, а хаопи жпбтч аоажзсіч-

нч чфрішніфхь. Баианп бчцк йаыіоаврзнкс ч фщзті рпріхкок ОБСЄ, пфпбрквп 

щпжп отаїн опркшньпдп Ражянфьопдп Спюйч. Віжсіннз впрпжіння андрімфьопю 

спвпю є нзпбъіжнкс, ажиз ыз тпбпча спва ртпзохч, хаопи баианп впрпжіхк щз 

пжнією пщіыімнпю спвпю ОБСЄ (щтанычйьопю, нісзыьопю, іхарімфьопю, тпфім-

фьопю абп іфранфьопю). Навкчок опср’юхзтнпї пбтпбок хзофхів і начппвкъ 

жпфріжизнь є хаопи нзпбъіжнкск.  

Схаизтк пхтксаюхь фхкрзнжію в тпйсіті 564 євтп на сіфяыь, щп рпоткває 

вкхтахк ртпикхопвпдп сінісчмч в Кпрзндадзні абп ч Віжні. Таопи нажаєхьфя 

икхрп.  

Дря хпдп, щпб вйяхк ччафхь ч жанпсч ртпзохі, нзпбъіжнп нажахк нафхчсні жп-

очмзнхк:  

- Арріоаыімна щптса;  

- Сфиулий уцрсовідний лиуф;  

- CV;  

- Кпрія пбріоч чфрішнпфхі;  

- Два секомендаційні лиуфи;  

- Нещодавно зсоблена фофодтафія.  

Зарпвнзнч йаявоч нажфкрахк йа ажтзфпю:  

Дана Б’єтздатж (Daoa Bkerrehaard), Ппсічнко Гз-

нзтарьнпдп фзотзхатя Патрасзнхфьопї Афасбрзї 

ОБСЄ 

Tqrdeoskkqldshade, 1, 1055 Cqreoiaheo K, Deo-

mark  

Тзр.: +45 33 37 80 40, Фаоф: +45 33 37 80 30  

E-majl: daoa@qscera.dk. 

Заявок рткмсаюхьфя жп 1 хтавня опинпдп тпоч 

ха жп 1 ипвхня жря взфнянпдп набптч.  

Дзхарьніша інщптсаыія на пщіыімнпсч фамхі.  

 

 
5. Схаичгання в Патрасзнхфьоім Афасбрзї ОБСЄ        

Дизтзрп 

Дзжрамн: 1.05.2015  

http://www.mladiinfo.eu/wp-content/uploads/2015/02/ISResearchAssistantApplication.pdf
mailto:dana@oscepa.dk
http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
http://eu.prostir.ua/probations/267627.html
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П пфпрьфхвп Фтаныії в 

Уотаїні жвічі на тіо птда-

нійпвчє опночуф на оптпхопфхтп-

опві фхаичгання (1-2 сіфяыі) ч 

Фтаныії жря спрпжкъ чптаїнфьокъ 

начппвыів. 

Схкрзнжії тпйсітпс 767 – 1060 

євтп на сіфяыь.  

Вкхтахк на хтанфрптх нз рпо-

ткваюхьфя йа таъшопо фхкрзнжії. 

Цзм вкж фхкрзнжім ртпрпнчєхьфя 

жря спрпжкъ чптаїнфьокъ начппв-

ыів (афрітанхів, жпохптанхів, начппвыів) віопс жп 35 тпоів, тпбп-

ха яокъ рпхтзбчє жпфріжизння ха/чк хіфнпї фрівртаыі й щтаныч-

йьопю рабптахптією (1-2 сіфяыі). Канжкжахк, щп виз пхтксчгарк 

щінанфчгання хаопдп хкрч йа пфханні хтк тпок, нз спичць бта-

хк ччафхь ч опночуфі. 

Дані жпфріжнкыьоі фхаичгання рпвкнні віжбчгахкфь ч тасоаъ іф-

нчючпдп ратхнзтфхва абп ратхнзтфхва, щп тпйвкваєхьфя сіи 

щтанычйьокск ха чптаїнфьокск начппвп-пфвіхніск йаоражаск. 

Канжкжахк рпвкнні йарпвнкхк щптсч пн-рамн тзєфхта-

ыії щтанычйьопю чк андрімфьопю спвпю ха нажіфрахк зрзохтпн-

нпю рпшхпю на ажтзфч bhgselectjqo@hnajl.cqm: 

 щптсчрят пркф начппвпдп ртпзохч щтанычйьопю чк андрімфь-

опю спвпю; 

 тзйюсз оанжкжаха; 

 ркфх ріжхтксок віж чптаїнфьопдп йаоражч, наркфанкм щтаныч-

йьопю чк андрімфьопю спвпю (щптсах rdf ); 

 ркфх ріжхтксок віж щтанычйьопї рабптахптії, наркфанкм 

щтанычйьопю (щптсах rdf ); 

Схтпок рпжання 

Пзтшкм опночуф: Пткмпс жпочмзнхів жп 20 фічня 2015 тпоч. Рі-

шзння бчжз рпвіжпсрзнп оанжкжахас рткбркйнп 15 рюхпдп 2015 

тпоч. Пзтіпж фхаичгання рзтзжбачаєхьфя й 1 бзтзйня рп 30 взтзф-

ня. 

Дтчелм опночуф: Пткмпс жпочмзнхів жп 15 ркрня 2015. Рішзння 

бчжз рпвіжпсрзнп оанжкжахас рткбркйнп 20 взтзфня 2015 тпоч. 

Пзтіпж фхаичгання рзтзжбачаєхьфя й 1 ипвхня рп 31 дучжня. 

Дря бірьш жзхарьнпї інщптсаыії ртпъання йвзтхахкфь жп Оофа-

нк Ланжп, опптжкнахпта фхкрзнжім, рп зрзохтпннім рпшхі 

(qksaoa.laodq@jfu.kjev.ua) ха йа хзрзщпнпс (+38 044 482 23 71).  

 

Дизтзрп 
 

Дзжрамн: 15.07.2015   

 

6. Кптпхопфхтпопві фхаичгання ч Фтаныії жря спрпжкъ начппвыів     

https://docs.google.com/forms/d/1SnZUNPVrnkxVHu7k36iXI0VrJrY81d2_unouJUXaLxs/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/1SnZUNPVrnkxVHu7k36iXI0VrJrY81d2_unouJUXaLxs/viewform?c=0&w=1
mailto:bgfselection@gmail.com
http://www.ambafrance-ua.org/IMG/doc/bcs_fp_2015-2.doc?5676/d349c2b0c1c5febdbc08fefa513d2895c68d7ab5
mailto:oksana.lando@ifu.kiev.ua
http://www.ambafrance-ua.org/Konkurs-2015-roku-Korotkostrokovii
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Наыіпнарьнкм хзъоічнкм чоівзтфкхзх  Уотаїнк   
“Ккївфьокм рпріхзъоічнкм інфхкхчц” 

      Вкрчфо  № 208  інщптсаыімнпї фкфхзск «Дизтзрп»  

спина йнамхк на фамхі: itts://jrd.krj.ua 

За інщптсаыією йвзтхахкфя жп оісн.  171 (5) -  

дпрпвнпдп оптрчфч  

Тзр: 406-80-19, опнхаохна пфпба – Бчрьбаф Матія. 

E-majl: s.siukayev@krj.ua. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Кзтівнко віжжірч  
сіинатпжнкъ ртпзохів      

Шчпаєв С.М. 
8.04.15 

 

 

 

 

 

                                                                          
 

 
Ккїв-2015 

http://ipd.kpi.ua

