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Програма Чівнінґ – це глобальна стипенді-
альна програма уряду Великої Британії, з 
метою надати можливість отримати освіту 
у вищих навчальних закладах Британії фа-
хівцям, які мають потенціал стати майбут-
німи лідерами, управлінцями та тими, хто 
формують суспільну думку. Немає вікових 
обмежень для отримання стипендії Чівнінґ. 
Щоб претендувати на стипендію, заявник 
повинен: бути громадянином України та 
мати намір повернутися в Україну після 
навчання; мати вищу освіту; мати щонай-
менше два роки робочого або еквівалент-
ного досвіду перед поданням заявки; пода-
ти документи до принаймні трьох універси-
тетів Великої Британії та отримати їхню 
безумовну пропозицію на навчання до 14 
червня 2016 року; володіти англійською 
мовою (за IELTS, це, як мінімум, 6,5 балів 
сумарно, за TOEFL – 79). Детальніше... 
 

Дедлайн: 3 листопада   
      
  

Листопад, 2015 

The Echoing Green Fellowship 

 
 

Міжнародна некомерційна організація Ech-
oing Green надає стипендії, спрямовані на 
розвиток проектів із соціального підприєм-
ництва та стратегічну підтримку соціаль-
ним підприємцям у всьому світі. Претенду-
вати на фінансування можуть індивідуальні 
кандидати (від 18 років); організації, які ма-
ють оригінальну ідею для розвитку власно-
го соціального підприємництва і перебува-
ють на стадії старт-апу (не більше 2 років 
діяльності). Фінансова підтримка становить 
80 тисяч доларів США для індивідуальних 
кандидатів або 90 тисяч доларів США для 
2 осіб-партнерів і надаватиметься чотирма 
рівними траншами протягом двох років. 
Детальніше... 
 

Дедлайн: 17 листопада   

М айбутнє залежить і від того, 

про що думають люди   

   сьогодні.  
(Валентин Борисов) 

http://www.chevening.org/ukraine
http://www.echoinggreen.org/fellowship/apply#dates


Н авіть якщо знання роздаються безкоштовно, приходити треба все 
одно зі своєю тарою. 

(Стародавня китайська мудрість)  

Unilever Sustainable Living Young En-
trepreneurs Award 

 
 

Спеціальна Премія Unilever «Молоді підп-
риємці сталого майбутнього» – конкурс, 
організований компанією Uniliver у співпра-
ці з Кембриджським інститутом сталого лі-
дерства і агентством Ashoka Changemak-
ers. На премію висуваються проекти, реалі-
зовані молодими підприємцями для того, 
щоб поліпшити стан навколишнього сере-
довища і здоров'я людей, підвищити якість 
життя відповідно до восьми глобальних 
цілей сталого розвитку. Призи: 6 фіналістів 
премії отримають 10 тисяч євро та ментор-
ську підтримку, оцінену також у 10 тисяч 
євро. Переможець отримає 50 тисяч євро, 
менторську підтримку, оцінену у 25 тисяч 
євро, і буде нагороджений під час урочис-
тої церемонії у Лондоні. Детальніше... 
 

Дедлайн: 18 листопада   
      

Програма  
«Студенти для Парламенту» 

 
 

ГО «Молодіжна Альтернатива» за сприян-

ня Національного Фонду Підтримки Демок-

ратії (США) оголошують конкурс на стажу-

вання молоді у Верховній Раді України на 

2016 рік. Мета програми: надати молодим 

активним, небайдужим молодим  людям 

можливість долучитися до державотворен-

ня; взяти безпосередню участь у законода-

вчому процесі та процесах прийняття дер-

жавних рішень; набути досвіду роботи в 

органах влади. Вимоги до учасників: бути 

студентом старших курсів; вільно володіти 

іноземною мовою, розбиратися у сучасній 

політичній ситуації, мати аналітичні здібно-

сті. Термін стажування — 6 місяців. 

Детальніше... 

 

Дедлайн: 20 листопада   

Стипендіальна програма «Завтра.UA»  

 

 

Стипендіальна програма «Завтра.UA» Фонду Віктора Пінчука 

– програма з підтримки талановитої молоді. Її головна мета 

сприяти формуванню та зміцненню нового покоління інтелек-

туальної та ділової еліти країни. Окрім власне фінансової 

підтримки фонд надає стипендіатам додаткові можливості 

для індивідуального розвитку, налагодження нових зв’язків, 

обміну досвідом та інформацією. До участі запрошено студе-

нтів 3-6 курсів денної форми навчання ВНЗ України IV-ого 

рівня акредитації. Учасників відбирають за критерієм високих 

академічних успіхів, наявності самостійної наукової роботи, 

лідерських та творчих якостей.Детальніше... 

 

 

 

 

 

 

 

Дедлайн: 30 листопада     
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Міні-гранти від 

Фонду сприяння 

демократії 

 

 

Посольство США за-

прошує українські не-

прибуткові та неуря-

дові організації взяти 

участь у 

конкурсі проектів Фо-

нду сприяння демок-

ратії. Фонд підтримує 

проекти, які сприяють 

демократичним 

перетворенням та 

побудові громадянсь-

кого суспільства в 

Україні. Детальніше... 

 

Без дедлайну 
    

https://www.changemakers.com/globalgoals2015
http://www.prostir.ua/?grants=bazhajete-staty-kraschym-z-kraschyh-dlya-vas-prohrama-studenty-dlya-parlamentu
http://zavtra.in.ua/competition/umovi-provedennya-konkursu/
http://ukraine.usembassy.gov/democracy-grants.html
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КОНКУРСИ 

Конкурс відеороликів для студентів 

 
 

«ГО Агенція іміджу України» оголошує кон-

курс відеороликів серед студентської мо-

лоді «Бути вільним це...». Революція Гідно-

сті почалась із розгону студентів. Минуло 

два роки боротьби за свободу, яка для ко-

жного є чимось своїм. Агенція прагне зібра-

ти ці погляди на волю, аби нагадати про 

причини боротьби та надихнути на щоден-

ні звершення. До участі у конкурсі прийма-

ються відео-ролики, у форматі AVI, mp4, 

mov, тривалістю не більше 1 хвилини, зняті 

горизонтально, високої якості (мінімум 

1280*720). Можна використовувати теле-

фон (смартфон), камеру чи фотоапарат з 

можливістю відеозйомки.  Детальніше... 

 

Дедлайн: 10 листопада   
      
  

Міжнародний літературний кон-

курс ім. В. Гроссмана  

"В місті Бердичеві - 2015" 

 

 

БМРГО "Добра справа" оголошує літкон-

курс "В місті Бердичеві - 2015" для вияв-

лення талановитих авторів-початківців, а 

також дає можливість письменникам 

"спробувати свої сили" в жанрі короткої 

прози, оскільки конкурс не має вікових та 

професійних обмежень. На Літературний 

конкурс "В городе Бердичеве” приймають-

ся твори малої прозової форми 

(оповідання, новела): тематично пов’язані 

з містом Бердичів; написані українською 

або російською мовами; обсягом до 15 тис. 

знаків.  На конкурс слід подавати тільки 

оригінальні твори, які раніше не друкува-

лись та не оприлюднювались, та права на 

які не передані іншим осо-

бам. Детальніше... 

 

Дедлайн: 10 листопада   

Конкурс розслідувань «Куди зника-

ють гроші пацієнтів?» 

 

 

У конкурсі можуть взяти участь матеріали, 

опубліковані або випущені в ефір з 27 лип-

ня по 30 листопада 2015 року.  

У його рамках потрібно акцентувати увагу 

на проблемі незаконних платежів у закла-

дах охорони здоров’я м. Полтави та Полта-

вської області.Повний перелік тем і закла-

дів охорони здоров’я, які охоплює розсліду-

вання, а також усю інформацію про конкурс 

можна знайти У Положенні на сайті 

«Інституту аналітики та адвокації». Автор, 

чий матеріал журі визнає найкращим, отри-

має 2000 грн. (перше місце). Роботи, що 

займуть друге та третє місця, отримають 

1000 та 800 грн. відповідно. 

 

Оголошення переможців відбудеться на 

початку січня 2016 року.  Детальніше... 

 

Дедлайн: 30 листопада   
      
  

Всеукраїнський фотоконкурс 

«Благодійність крізь призму об’єк-

тива» 
 

Український форум благодійників оголошує 

про старт VI Всеукраїнського фотоконкурсу 

«Благодійність крізь призму об’єктива», 

який традиційно проходить під патронатом 

Національної спілки фотохудожників Украї-

ни. Завдання - залучити любителів та про-

фесіоналів мистецтва фотографії, бізнес-

компанії, благодійні й громадські організа-

ції до популяризації успішного досвіду бла-

годійництва в Україн Журі обере найкращі 

6 робіт фотоконкурсу та найкращу роботу в 

кожній номінації. До 40 фотографій увій-

дуть до пересувної фотовиставки 

«Благодійність крізь призму об’єктива» та 

фотокаталогу конкурсу. Детальніше... 

 

Дедлайн: 27 листопада   
      
  

http://www.imagency.org.ua/events/contest/
http://civic.ua/grants/view.html?q=2493694
http://iaaukraine.org/news/konkurs-zhurnalistskih-rozsliduvan-kudi-znikayut-groshi-paciientiv
http://ufb.org.ua/photokonkurs/pro-konkurs.html


ПОДІІ  

Kyiv Scientific анонсували новий сезон 

зустрічей 

 

 

Сьогодні наука не робиться одинаками. Це 

командна справа, що потребує непере-

рвного транспорту ідей та практик. 

Kyiv Scientific - спільнота людей, що люб-

лять науку. Ти зацікавлений студент? А 

може, молодий науковий співробітник? То-

ді - приєднуйся! Цьогоріч стартує вже дру-

гий сезон роботи спільноти. Перша зустріч 

відбудеться 16 жовтня, а за рештою зустрі-

чей слідкуйте за посиланням на групу Kyiv 

Scientific. На зустрічах студенти розбира-

ють новітні та цікаві наукові теми з абсолю-

тно різни сфер, такі як астрономія, медици-

на, біологія, фізика. До участі запрошують 

як наукових співробітників так і зацікавле-

них студентів.Детальніше... 

 

Місто: Київ 

      
  

ШКОЛИ 

Дистанційний курс для лікарів 

«Біорегуляційна корекція станів  

організму» 

 

 

Курс «Біорегуляціонная корекція стану ор-

ганізму (БРК)» оптимально підійде як для 

вузьких фахівців, так і для лікарів загальної 

практики, що бажають розширити рамки 

своєї спеціальності, цілісно підходити до 

організму пацієнта, використовувати в 

практиці біорегуляціонние методи терапії.  

По закінченню вивчення теоретичної час-

тини слухачі відвідують підсумкове очне 

Практичне заняття (один день), яке перед-

бачає формування навичок роботи за тех-

нологією на лабораторної та клінічній базі, 

а також розбір клінічних випадків. Учень 

сам вибирає зручну дату відвідування оч-

ного Практичного заняття в Календарі за-

ходів. Практичне заняття проводиться що-

місяця. У разі неможливості відвідати прак-

тичне заняття очно, можливий заочний фо-

рмат Практичного заняття. Детальніше... 

 

Постійно діє 
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Розповсюджується безкоштовно. 
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https://vk.com/kyivscientific
http://bioreg.com.ua/page/distance-learning
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
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