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Конкурс проектів для неурядових 
організацій чотирьох областей у 

межах програми «Дійсно разом 2.0»  

 
 

 

Карпатський фонд Україна оголошує 
конкурс проектів для місцевих молодіжних 
неурядових організацій та організацій, що 
працюють для молоді в чотирьох областях 
України (Закарпатська, Івано-Франківська, 
Львівська та Чернівецька області). 
Мета конкурсу: підтримка розвитку 
громадянського суспільства, якості 
врядування у місцевих громадах України 
та передача словацького досвіду. 
Детальніше... 
 

Дедлайн: 29 лютого   

Січень, 2016 

Hackathon Bridge – конкурс 
інноваційних проектів 

 
 

Взяти участь в конкурсі зможуть молоді 
люди до 35 років, які створять команди, 
учасником якої буде принаймні 1 
представник будь-якої з 2-х названих країн 
(Польща+Україна, Україна+Молдова, 
Молдова+Польща). Ідеї проектів 
приймаються в таких сферах (можна 
пропонувати ідеї для двох чи трьох сфер 
одразу): 
 бізнес; 

 суспільство; 

 культура. Детальніше... 

 

Дедлайн: 30 квітня   

Visegrad Scholarship Program  

 
 

 

Програма стипендій на навчання в 
країнах Вишеградської групи (Польща, 
Чехія, Угорщина, Словаччина) на 2016 / 
2017 навчальний рік. Детальніше... 
 

Дедлайн: 31 січня 

ВОЛОНТЕРСТВО в Канаді 
 

Волонтерство в Канаді для тих, хто шукає 

можливість протягом 3 місяців жити у 

Канаді та взамін доглядати за тваринами. 

Детальніше... 

 

Дедлайн: січень 2016   

http://www.carpathianfoundation.org.ua/news/118-novij-konkurs-grantiv-u-ramkah-proektu-dijsno-razom-2-0
http://hackathonbridge.com
http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program-eap/
http://muktuk.com/about-us/jobs-at-muktuk/


     Кожний новий день – це можливість  
                                                    зробити наступний ще кращим.  

Міжнародна студентська 

конференція Health and Social 

Sciences 

 

 

 

Riga Stradins University запрошує всіх 

охочих відвідати міжнародну конференцію 

Health and Social Sciences, що пройде 16 

березня під лозунгом «Кожен студент – 

міжнародний учений». На заході будуть 

проходити дискусії щодо різних суспільних 

наук. Студенти й аспіранти матимуть 

можливість продемонструвати свої роботи. 

Безкоштовна реєстрація до 11 лютого. 

Детальніше... 

 

Дедлайн: 11 березня   Країна: Латвія  
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Міжнародний студентський 

конгрес (біо)медичних наук 

 

 

 

Конгрес відбудеться 7-10 червня в            

м. Гронінген і дає можливість студентам 

всього світу поділитися дослідницьким 

досвідом  і розширити свої знання, 

отримати нові знайомства. В науковій 

програмі буреть участь як професійні 

дослідники, так і студенти-дослідники. 

Конгрес складається з кількох лекцій 

вчених, виступів студентів і обширної 

соціальної програми. 

Амбіційні студенти можуть претендувати 

на стипендію ISCOMS Research 

Fellowship. Стипендію можуть отримати 

студенти, які представили свій 

дослідницький проект на конгресі і мають 

бажання продовжити роботу в медичному 

центрі університету Гронінген. 

Детальніше... 

 

Дедлайн: 4 лютого  
Країна: Нідерланди    

ПОДІІ  

Форум трансформаційного 

лідерства  

 

 

 

Грузинський інститут стратегічних 

досліджень (GISS) за фінансування 

Міністерства закордонних справ Швеції 

проведе Форум трансформаційного 

лідерства в Тбілісі (TTLF) 2016 13-17 

березня 2016 року. До участі 

запрошуються молоді фахівці віком від 24 

до 35 років з України, Молдови, 

Азербайджану, Білорусі, Грузії, Вірменії, 

Швеції, Польщі, Естонії та Литви. 

Детальніше... 

 

Дедлайн: 15 січня         Країна: Грузія 

Тренінги з медіаграмотності  

 

 

 

 

В сучасних умовах дуже легко потонути в 

потоці інформації. Тренери з 

медіаграмотності знають, як розібратися в 

медіапросторі. На тренінгу зрозумілими 

стануть процес формування новин та цілі 

дезінформації. Теми тренінгів: 

 Інформація та ЗМІ (19 січня) 

 Маніпуляція та способи боротьби з нею 

(22 січня) 

 Мова ворожнечі (26 січня) 

Детальніше... 

 

Дедлайн: 14 січня   Місто: Київ  
         
    

http://www.rsu.lv/eng/science-and-research/international-student-conference
http://www.rsu.lv/eng/science-and-research/international-student-conference
http://www.rsu.lv/eng/science-and-research/international-student-conference
http://www.rsu.lv/eng/science-and-research/international-student-conference
http://grantist.com/conference/mezhdunarodnyj-studencheskij-kongress-biomedicinskix-nauk/
http://gurt.org.ua/news/events/30409/
https://www.facebook.com/events/1537226999927204/?ref=1&action_history=%5B%7B%22surface%22%3A%22permalink%22%2C%22mechanism%22%3A%22surface%22%2C%22extra_data%22%3A%5B%5D%7D%5D
https://www.facebook.com/events/1537226999927204/
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Як поїхати в Ісландію, 

якщо ти ледар і бідний студент  
                                                                          

 Детальніше... 

КОНКУРСИ 

Конкурс есе для молоді «Ми єдині!»  

 

 
 

Для кого? Для студентів, аспірантів, 

інтернів та кандидатів наук вищих 

навчальних закладів всіх спеціальностей 

віком до 30 років, які проживають в 

Запорізькій області. Детальніше... 

 

Дедлайн: 15 січня    
       

Інтернет-вікторина про NATO 

пройде в Україні  

 

 

 

Всеукраїнська вікторина NATO-quest у 
формі веселої гри проінформує молодь 
про Північноатлантичний альянс. Учасники 
протягом ста днів у мобільному додатку 
відповідатимуть на питання про NATO, 
здобуваючи військові звання. Ті, хто 
набере найбільше балів, отримають 
можливість відвідати штаб-квартиру NATO 
у Брюсселі.  Детальніше...   
       

Гарвардський онлайн-курс з основ 

програмування  
 

 

Український проект дистанційної освіти 

Prometheus відкрив реєстрацію на 

безкоштовний онлайн-курс Гарвардського 

університету CS50 «Основи 

програмування». 

Курс CS50 Гарвардського університету 

вважається найкращим курсом з основ 

програмування в світі, і відтепер він буде 

доступний українською мовою. 

Детальніше... 

 

Початок курсу: квітень 2016  
Тривалість курсу: 12 тижнів  
      
  

Бізнес-англійська  

 

 

Мета онлайн-курсу – допомогти слухачам 

вивчити ключову бізнес-лексику та деякі 

елементи граматики, а також 

використовувати ці знання на практиці в 

робочих ситуаціях. Теми курсу можете 

обирати самостійно. Формат курсу – 

відеолекції, практичні завдання. Мова 

навчання: українська. Детальніше... 

 

Початок курсу: 24 січня   

КУРСИ 

http://studway.com.ua/poikhati-v-islandiyu/
http://www.gurt.org.ua/news/competitions/30314/
http://natoquest.org/index.php
http://natoquest.org/index.php
http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/CS50/2016_T1/about
http://courses.prometheus.org.ua/courses/Prometheus/ENG103/2016_T1/about


Безкоштовна правова допомога 

щодо порушення прав людини в 

мережі Інтернет  

 

 

В Україні починає роботу гаряча лінія 

безкоштовної правової допомоги щодо 

порушення прав людини в мережі Інтернет 

в рамках проекту, що реалізовується за 

підтримки спільної програми 

Європейського союзу та Ради Європи 

«Зміцнення інформаційного суспільства в 

України». 

 

Телефонний номер +38 068 963 55 62 

працюватиме з понеділка до п’ятниці  

з 9.00 до 18.00. 
 

Детальніше... 
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Розповсюджується безкоштовно. 
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Чого хочуть студенти? 

 

 

 

Онлайн-видання для студентства Studway 

на своїй інтернет-платформі дослідило 

статистику запитів у рубриці “Студвей 911”, 

де кожен користувач може отримати 

безоплатну правову консультацію юриста. 

Комічні та дійсно серйозні запитання 

можна почитати на сторінці проекту, а 

також ознайомитися із фундаментальними 

правами студентства. 

Якщо ж ти потребуєш юридичної допомоги 

від спеціаліста Студвею, своє запитання 

можеш задати ТУТ, або знайти відповідь 

на аналогічні питання у запропонованому 

переліку. 

 

 

 
 

Дійте і ніколи, ніколи,    
ніколи, ніколи  

не здавайтесь! 
(Уінстон Черчілль)  

http://hr-online.org.ua/ua/
https://www.google.com.ua/maps/place/%D0%B2%D1%83%D0%BB.+%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0,+56,+%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8F,+%D0%92%D1%96%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0+%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C/@49.22
mail:libvnmu@gmail.com
http://studway.com.ua/chogo-khochut-studenti/
http://studway.com.ua/911-qa/

