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Youth Citizen Entrepreneurship 

Competition 

Міжнародна програма підтримує 

реалізацію 17 цілей сталого розвитку. 

Молоді люди з усього світу можуть 

представити свої інноваційні ідеї та 

проекти з впливу на суспільство і 

реалізувати один або декілька з 17 цілей 

сталого розвитку. За допомогою цього 

конкурсу молоді люди мають можливість 

взяти участь в онлайн-програмі 

навчання  бізнес-освіти з підприємницької 

діяльності Campus. Також ви можете 

отримати сертифікат в області 

підприємництва від Stiftung 

Entrepreneurship Berlin. Вимоги: вік 15-35 

років; наявність інноваційних ідей для 

підприємства, які сприяють стійкому 

розвитку цілей сталого розвитку. Ви 

можете відправити запис англійською 

мовою. Детальніше... 

 

Дедлайн: 30 червня   
      
  

Квітень, 2016 

Як визначити рівень володіння 

англійською мовою  

 

Вивчаєш англійську мову, але досі не 

впевнений щодо свого рівня? 

Пояснюємо, як його визначити та 

скільки їх існує в природі.  

А ще – тримай невеличку добірку 

безкоштовних онлайн-тестів, котрі 

допоможуть пришвидшити цей роцес. 

 

Детальніше... 

http://www.mladiinfo.eu/2016/03/24/youth-citizen-entrepreneurship-competition-5/
http://studway.com.ua/viznachiti-riven-angl/


Конкурс «Управління інноваціями: 

актуальні проблеми та 

перспективи» 

 

ГО «Інститут соціальних інновацій та 

розвитку» (ІСІР) оголошує проведення 

першої Всеукраїнської конференції 

«Управління інноваціями: актуальні 

проблеми та перспективи». 

Ця конференція є першим етапом 

масштабного проекту 

«ІНТЕРЕС» (ІНТелектуальні РЕСурси), 

що покликаний об’єднати молодих 

вчених, дослідників та всіх зацікавлених і 

надати їм можливості для комунікацій, 

експертного оцінювання та визнання 

наукової творчості, оприлюднення та 

популяризації досліджень, просування 

прогресивних ідей та інновацій. 

В рамках конференції оголошується 

конкурс кращої роботи. Переможець 

отримає грошову винагороду у розмірі 

100 доларів. Детальніше... 

 

Дедлайн: 15 квітня   
      

Конкурс для талановитих українців 

від SEED Grant 

Програма економічного 

лідерства SEED Grant фонду Western NIS 

Enterprise Fund (WNISEF) оголошує 

конкурс презентацій для талановитих 

молодих професіоналів на тему: «Двигуни 

майбутнього: які три галузі економіки 

змінять Україну?». У вигляді короткої 

презентації (до 10 слайдів) або есе (до 

однієї тисячі слів) слід назвати конкретні 

кроки, які потрібно зробити, аби дати новий 

імпульс вибраним галузям української 

економіки.  Результати конкурсу будуть 

оголошені 29 квітня 2016 року на 

офіційній сторінці SEED Grant. 

Детальніше... 

 

Дедлайн: 18 квітня     
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Конкурс “Пазли миру” 

 

Програма національних обмінів оголошує 

конкурс на найкращий відеоролик у 

тематиці цілісності та єдності України. До 

участі в конкурсі запрошуються усі бажаючі 

віком від 18 років, незалежно від освіти, 

професії та сфери діяльності. Вимоги 

до відео: тривалість 1-3 хвилини, зняте 

з  використанням любительської  чи 

професійної техніки (смартфон, 

планшет, камера). Результати конкурсу 

буде оголошено 22 квітня на сайті  

Програми національних обмінів. 

Переможець  конкурсу отримає грант у 

розмірі 7000 грн.  на поїздку в будь-яке 

місто західної чи східної України, за 

власним вибором.  Вибрати місто можна 

буде лише з географічно-

протилежного регіону. Детальніше... 

 

Дедлайн: 15 квітня  
      

КОНКУРСИ 

Конкурс для студентів від Google 

AdMob Challenge на створення 

мобільного додатку 

Кандидатам необхідно зареєструвати 

команду з 1 – 5 членів і вибрати лідера 

команди. Грант: поїздка в Сан-Франциско 

тривалістю в 2 тижні з відвідуванням штаб

- квартири Google в Маунтін-В’ю. Також 

додаток переможця буде 

продемонстровано на Google Play Store. 

Крім цього переможець отримає велику 

кількість різних подарунків. Чотири кращих 

фіналісти отримають Google devices та їх 

застосування будуть розміщені на веб 

сайті AdMob. Детальніше... 

 

Дедлайн: 28 червня  

      
  

http://www.prostir.ua/?grants=konkurs-upravlinnya-innovatsiyamy-aktualni-problemy-ta-perspektyvy
http://unistudy.org.ua/scholarships-transform-together/
http://gurt.org.ua/news/competitions/31675/
https://www.google.com/admob/challenge.html
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Розповсюджується безкоштовно. 
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Відео-лекції з АНАТОМІЇ 

 

Курс Університету Лідса стосуватиметься 

черевної порожнини людини. Лектори 

розкажуть про структуру органів і те, як 

їхня робота впливає на здоров’я та красу. 

Формат курсу: відеолекції, тестування. 

Мова навчання: англійська. Детальніше... 

Початок курсу: 4 квітня. 

МОЖЛИВОСТІ Як навчитися читати втричі 

швидше? 

 

Щодня інформаційний простір 

збільшується, і так хочеться не пропустити 

чогось справді цікавого й важливого! А 

часу стає все менше… Вихід – 

швидкочитання — методика, що дозволяє 

за мінімальний час отримати 

максимальний результат. Ми звикли 

називати таку навичку «читання по 

вертикалі». Як розвинути її в домашніх 

умовах і чи справді вона необхідна? 

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
https://www.futurelearn.com/courses/anatomy-know-your-abdomen

