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Шановні друзі! 

У цьому випуску ми пропонуємо до вашої уваги інформацію про навчальну програму 

про європейське право Academy4UA, єврошколу для школярів та студентів EU Study 

Days та Конкурс заявок на проведення "Днів кар'єри ЄС" у 2023 році. 

 

Бажаємо успіхів і натхнення! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
Навчально-науковий інститут публічного управління та державної служби 

Група міжнародного співробітництва 
 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ВІСНИК  
 

mailto:ipacs.international@gmail.com
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Academy4UA: навчальна програма про європейське 

право 
Це можливість дізнатися більше про законодавство та політику ЄС під час 

тримісячного онлайн-курсу.  

12 провідних викладачів Гентського університету розкажуть про 

європейську інтеграцію, відносини ЄС та України, політику у сфері безпеки, 

торгівлі, прав людини та багато іншого. Навчання пройде з квітня по червень.  

Програмою опікується Гентський університет Бельгії за фінансування ЄС. 

Це одна з тисяч можливостей ЄС для України.  

 

Переваги: 

 Три місяці інтенсивного навчання, під час якого ви дізнаєтеся більше про 

правову систему ЄС. Шукайте програму на сайті академії.  

 Сертифікат про проходження курсу, який підсилить ваше резюме.  

 Воркшопи, під час яких ви навчитеся писати грантові заявки та прокачаєте 

інші особисті навички.  

 Знайомство з колегами з ЄС та України й платформу для обміну досвідом. 

 

Цільова аудиторія: 

Це програма для українських студентів магістратури, аспірантів, 

викладачів та дослідників, які хочуть дізнатися більше про право та політику ЄС. 

 

Для участі потрібно: 

 Коротка біографія — до 300 слів. 

 Мотиваційний лист — до 500 слів. 

 Знання англійської мови. 

Детальніше про умови участі тут. 

 

Надішліть коротку біографію та мотиваційний лист 

на academy4ua@ugent.be до 20 лютого.  

Організатори підтримають 25 учасників. Ви дізнаєтеся результати до 10 

березня. 

 

Зверніть увагу! 

 Ви отримаєте сертифікат, якщо відвідаєте мінімум 90% тренінгів. 

 Усі тренінги починаються о 15:00 за київським часом. Якщо ви за 

кордоном, зважайте на різницю у часі. 

 

Деталі про програму за посиланням: https://academy4ua.eu/  

Контакти команди конкурсу: academy4ua@ugent.be 

 

 

 

https://academy4ua.eu/
https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/Academy4UAcall%20for%20participation2022-23.12.pdf
mailto:academy4ua@ugent.be
https://academy4ua.eu/
mailto:academy4ua@ugent.be
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EU Study Days: єврошкола для школярів та студентів 
 

Це шанс дізнатися більше про ЄС для студентів та учнів старших класів. 

Ви також знайдете однодумців, з якими можна обмінюватися досвідом, 

втілювати проєкти та будувати майбутнє України як європейської держави. 

Навчання відбуватиметься з 15 березня по 31 травня 2023 року. На вас 

чекають активні дискусії, живе спілкування та лекції дипломатів та провідних 

експертів з ЄС та України, які розкажуть про підтримку та пріоритети допомоги 

ЄС у післявоєнній відбудові України. Участь — безкоштовна. 

Програмою опікується Представництво ЄС в Україні. 

 

Кінцевий термін: 06 березня 2023 о 20:00 за київським часом. 
 

Переваги: 

 10 навчальних модулів, які складаються з лекцій провідних експертів, 

відкритих дискусій, творчих майстерень, дебатів, ігор та тестів на 

перевірку знань. 

 Сертифікат про проходження курсу. Якщо ви навчаєтеся в університеті-

партнері програми, курс можуть зарахувати до одного із предметів.  

 Можливість прокачати свої м’які навички, які необхідні для успішої 

кар’єри. 

 Інформацію про освітні та культурні програми, а також інші можливості 

ЄС для молоді.  

 20 найкращих учасників відвідають літню або зимову школу, яка 

відбудеться на базі одного з закладів вищої освіти України. 

 

Організатори чекають на заявки від:   

 учнів 9-11 класів середніх шкіл, ліцеїв та гімназій, які цікавляться 

європейською інтеграцією; 

 студентів останнього курсу бакалаврату або магістратури денної форми 

навчання та аспірантів будь-якої форми навчання за спеціальністю 

міжнародні відносини, міжнародне та європейське право, міжнародні 

студії, міжнародна економіка та торгівля, фінанси, бізнес, політологія, 

право, філософія, історія, соціологія, культурологія або журналістика. 

 

Для участі необхідно: 

 Заповнена заявка. 

 Знання англійської мови на рівні B1-C1. 

 Онлайн-тест на перевірку знань на європейську тематику. 

 

Заповніть онлайн-форму: 

 Для школярів. 

  Для студентів.  

https://learnenglish.britishcouncil.org/english-levels/online-english-level-test
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3dVYgD0bX4o3cuo4YgYWZfrE58bPOX875khV1GuapaHbuSw/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdmOxWRIYZ8VnTyFwl4po6lCtjhwE6PkOrZ3YdRPZbQTmzquA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
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Ви отримаєте результати конкурсу на електронну пошту не пізніше 14 

березня. Організатори оберуть 40 школярів та 40 студентів. 

 

Зверніть увагу! 

 Ви не можете подати заявку, якщо вже брали участь у програмі EU Study 

Days. 

 

Команда EU Study Days: eustudydays@gmail.com 

 

Більше про програму: https://www.eustudydays.in.ua/2023/01/25/novyj-

nabir-shkolyariv-ta-studentiv-na-uchast-u-eu-study-days-yevroshkoly-

2023/?fbclid=IwAR0f0r1p6sgS2xEMrTbVyhZSb6Ct58xzwS9jMEExkZS2D7XbOr

UXTUHcf-o  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:eustudydays@gmail.com
https://www.eustudydays.in.ua/2023/01/25/novyj-nabir-shkolyariv-ta-studentiv-na-uchast-u-eu-study-days-yevroshkoly-2023/?fbclid=IwAR0f0r1p6sgS2xEMrTbVyhZSb6Ct58xzwS9jMEExkZS2D7XbOrUXTUHcf-o
https://www.eustudydays.in.ua/2023/01/25/novyj-nabir-shkolyariv-ta-studentiv-na-uchast-u-eu-study-days-yevroshkoly-2023/?fbclid=IwAR0f0r1p6sgS2xEMrTbVyhZSb6Ct58xzwS9jMEExkZS2D7XbOrUXTUHcf-o
https://www.eustudydays.in.ua/2023/01/25/novyj-nabir-shkolyariv-ta-studentiv-na-uchast-u-eu-study-days-yevroshkoly-2023/?fbclid=IwAR0f0r1p6sgS2xEMrTbVyhZSb6Ct58xzwS9jMEExkZS2D7XbOrUXTUHcf-o
https://www.eustudydays.in.ua/2023/01/25/novyj-nabir-shkolyariv-ta-studentiv-na-uchast-u-eu-study-days-yevroshkoly-2023/?fbclid=IwAR0f0r1p6sgS2xEMrTbVyhZSb6Ct58xzwS9jMEExkZS2D7XbOrUXTUHcf-o
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Конкурс заявок на проведення "Днів кар'єри ЄС" у 

2023 році 
Представництво ЄС в Україні запрошує Інформаційні центри ЄС, а 

також заклади вищої освіти і громадські організації взяти участь у Конкурсі 

заявок на проведення "Днів кар'єри ЄС". Кінцевий термін подачі заявок - 15 

лютого 2023 року. 

Конкурс заявок на проведення «Днів кар'єри ЄС»-2023  
Представництво Європейського Союзу в Україні запрошує Інформаційні 

центри ЄС, а також вищі навчальні заклади та громадські організації до участі у 

конкурсі на проведення щорічних «Днів кар’єри ЄС». Заявки 

приймаються до 15 лютого 2023 року. 

День Кар’єри ЄС - це серія публічних заходів, де представники Мереж ЄС 

в Україні та всі активні та зацікавлені громадяни можуть поділитися думками, 

власним досвідом щодо впровадження стандартів та практик ЄС в Україні, участі 

у програмах ЄС для розвитку нових бізнесових та освітніх можливостей, 

обговорити тренди на ринку праці, зокрема щодо знань та навичок, які потрібні 

молодій людині, щоб зробити успішну кар’єру. Дні Кар’єри ЄС відбуваються в 

Україні упродовж 6 років. 

У кожному Дні кар’єри ЄС очікується участь десятків компаній-

роботодавців, і не менше ніж 400 учасників (студентів і молоді) у разі 

проведення заходу офлайн, або не менш 1000 переглядів панельної дискусії, 

якщо захід відбувається онлайн. 

Програма кожного Дня кар’єри ЄС має обов’язково передбачати 

участь представників Мереж ЄС в Україні та має включати: 

1)      Панельну дискусію «Професійний розвиток та європейська 

інтеграція» 
2)      Тренінги (3+) на теми: 

 розвиток сучасних навичок: підприємництво, комунікація, лідерство, 

робота в команді, управління конфліктами, критичне мислення, 

цифровізація тощо. 

 розвиток кар'єри/пошук роботи: написання резюме, мотиваційного 

листа, самопрезентація, підготовка до інтерв'ю, запуск власного бізнесу, 

запуск нових компаній. 

3)      Ярмарок вакансій, де місцеві фірми діляться пропозиціями роботи 

для молодих людей, а молоді люди можуть влаштуватися на роботу. Це 

можливість для міських та регіональних компаній надати інформації про наявні 

вакансії для молодих спеціалістів. Бажаним є залучення не менше ніж 25 

компаній для участі у ярмарку. 

4)      Представлення кращих практик сприяння зайнятості молоді в 

Україні. Бізнес, влада, тренінгові компанії, громадські організації, освітні 

установи, мережі ЄС тощо можуть представити під час панельної дискусії, 

ярмарку кар'єри, тренінгів або в інший спосіб успішні приклади сприяння 

працевлаштуванню молоді в Україні, зокрема: 
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 Партнерство між бізнесом, заходами освіти, органами влади у сприянні 

молоді в розбудові кар’єрного шляху. 

 Тренінги, послуги з профорієнтації, підтримка працевлаштування молоді, 

розвиток молодіжного підприємництва тощо. 

 

Етапи конкурсу: 

 Заповніть заявку  

Скачать //Zayavka_na_provedennya_Dnya_karieri_YeS_2023.docx 

 Надішліть заявку до 15 лютого 2023 року на 

пошту ask@euroquiz.org.ua і ludakudina@gmail.com.  

 Результати будуть оголошені до 10 березня 2023 року. 

 Усі заходи мають бути проведені до 14 листопада 2023 року. 

 

Детальніше умови конкурсу дивіться тут: 
Скачать //EU_Career_Days_2023.pdf 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://euroquiz.org.ua/data/other_f/Zayavka_na_provedennya_Dnya_karieri_YeS_2023.docx
mailto:ask@euroquiz.org.ua
mailto:ludakudina@gmail.com
https://euroquiz.org.ua/data/other_f/EU_Career_Days_2023.pdf
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До уваги зацікавлених осіб! 

 

Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного вісника, 

надішліть заявку на нашу електронну адресу 

ipacs.international@gmail.com та додайте коротку інформацію 

про себе: ім’я, прізвище, статус в КНУ імені Тараса Шевченка 

(студент, аспірант,  докторант, науково-педагогічний працівник, 

інший фахівець),  

Ваша електронна адреса. 

 

Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви 

зможете дізнатися на сайті Навчально-наукового інституту 

публічного управління та державної служби КНУ імені Тараса 

Шевченка у рубриці  

"Міжнародне співробітництво" 

www.ipacs.knu.ua 

або на сторінці Групи міжнародного співробітництва  

ННІ ПУДС в мережі Фейсбук 

https://www.facebook.com/ipacs.knu.international  

 
НАШІ  КОНТАКТИ: 

Група міжнародного співробітництва 

Навчально-наукового інституту публічного 

управління та державної служби  

Київського національного університету  

імені Тараса Шевченка 

вул. Академіка Ромоданова, 12/2, к. 207 

м. Київ, 04050 

тел./факс (044) 431-48-77 

E-mail: ipacs.international@gmail.com  
 

mailto:ipacs.international@gmail.com
http://www.ipacs.knu.ua/
mailto:ipacs.international@gmail.com

