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ІНФОРМАЦІЯ 

про конкурси, проекти, гранти  
(жовтень — грудень 2018) 

 

 

 

Набір на програму для головних редакторів та 
топ-менеджерів медіакомпаній – Media 

Manager Academy (м. Київ) 
Термін подачі заявки: до 1 жовтня 2018 р. 

Media Manager Academy – це трьохмодульна програма, яка заснована на принципах MBA та 
передбачає отримання базових ділових навичок для розробки стійких бізнес-моделей та досягнення 
фінансової стабільності вашого медіа.  

Організатори забезпечують транспорт, проживання та харчування учасників. Для участі у Media 
Manager Academy необхідно заповнити анкету. Запрошуються тільки регіональні редактори та CEO. 

Кінцевий термін подачі анкети – 1 жовтня 2018 року (включно). 

У разі виникнення запитань, напишіть - mdfoundation2014@gmail.com. 

Детальніша інформація:https://www.facebook.com/mdfoundationUA/posts/18523128481

50073 Реєстрація:https://docs.google.com/forms/d/1a5R6Jpf7Z757dtfk72-
NDmnraRHwYw8a99ea7OWaZU8/viewform?edit_requested=true . 

 

Конкурс "ADAMI Медіа Приз за Культурну 

Різноманітність у Східній Європі"  

Термін подачі заявки: 1 жовтня 2018 р. 
До участі в конкурсі запрошуються телекомпанії, продюсерські компанії, незалежні журналісти, 
режисери, продюсери та інші професіонали в галузі медіа з Вірменії, Азербайджану, Білорусі, Грузії, 
Молдови та України. Премія ADAMI присуджується за кращі телевізійні програми і фільми, а також 
онлайн-проекти, які стосуються тем міграції, інтеграції, етнічного, релігійного та культурного 
розмаїття. 

Премія ADAMI присуджується в шести категоріях. Тематика конкурсу: міграція, інтеграція, культурна 
різноманітність в країнах східного партнерства.  

Детальніша інформація: office@adamimediaprize.eu. 
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Відбір медіа-тренерів для співпраці  
Термін подачі заявки: до 1 жовтня 2018 р. 

Організатор:  Команда ГО «Інститут розвитку регіональної преси». Ми запрошуємо медіа-тренерів та 
медіа-спеціалістів, які є експертами у сфері журналістських розслідувань, журналістики 
толерантності, цифрової безпеки, медіаграмотності, текстового та відео-сторітелінгу, журналістики 
даних, міжнародних стандартів журналістики та інших галузях журналістської альтернативної освіти, 
співпрацювати з нашою командою. 

Для цього потрібно заповнити анкету ТУТ. На основі отриманої інформації ми створимо список 
тренерів-партнерів, яких будемо залучати до підготовки та проведення наших тренінгів. 

Детальніша інформація та заявка: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfBLHBgonoSugrv6C3I-C-
Rrim67P9cY5eCgszWGmaRh8jLIA/viewform. 

 

Реєстрація на Північно-східний 

європейський раунд змагання з медіа-
права Price media law moot court 
Термін подачі заявки: до 3 жовтня 2018 р. 

Центр демократії та верховенства права оголошує реєстрацію на третій Північно-східний 
європейський раунд змагання з медіа-права Price media law moot court competition, що відбудеться з 
14 по 16 грудня 2018 року у Києві. Ці змагання є відбірковими для участі у міжнародному раунді, який 
щовесни проводиться в Оксфордському університеті. 

Price media law moot court – студентські юридичні змагання у форматі модельних судових засідань. 
Судять змагання українські та закордонні юристи, що спеціалізуються у медіа праві, серед яких у 
минулі роки були викладачі Оксфордського, Единбурзького та Віденського університетів, юристи 
Європейського суду з прав людини та найкращі учасники міжнародних раундів змагань минулих 
років. 

Запрошуються студенти з України, Білорусі, Литви, Латвії, Молдови, Естонії, Польщі, Грузії, Вірменії, 
Азербайджану та Казахстану. 

Реєстрація команд триває з 7 вересня по 3 жовтня 2018 року за посиланням:  

http://pricemootcourt.socleg.ox.ac.uk/2018/08/north-east-europe-2018-19/#tab-id-2. 
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Національний конкурс наукових робіт 
«Роль молоді у розвитку парламентаризму 

в Україні» 
Термін подачі заявки: 3 жовтня 2018 р. 

Організатор: Інститут політико-правових та релігійних досліджень. До участі у конкурсі запрошуються 
учні-члени Малої академії наук України, студенти вищих навчальних закладів України, аспіранти 
вищих навчальних закладів та наукових установ України. 

Конкурсні роботи разом з заявками встановленого зразка направляються у паперовому та 
електронному вигляді засобами поштового зв’язку УДППЗ «Укрпошта» на адресу Інституту 
політико-правових та релігійних досліджень (03150, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 57/3) та на 

е-адресу (e-mail: institute2014@ukr.net), з позначкою «На Конкурс». 

Детальніша інформація: www.facebook.com/institute2015. 

 

Ґранти на проекти 

міжнародної мобільності 
Термін подачі заявки: 4 жовтня 2018 р  

Організатор: Програма Culture Bridges. Гранти для фахівців у сфері культури та креативних індустрій 
на поїздки до країн ЄС (і навпаки). Апліканти можуть подати заявку на навчальні поїздки, стажування, 
резиденції, програми професійного розвитку або зустрічі з партнерами у країнах ЄС та навпаки 
(тобто, на поїздки з ЄС до України). 

Тривалість поїздок становить від одного до чотирьох тижнів. Максимальна сума гранту на 
міжнародну мобільність складає: 2250 євро для візитів тривалістю до двох тижнів та 4000 євро для 
візитів від двох до чотирьох тижнів. 

Детальніша інформація: http://www.culturebridges.eu/international-mobility-grants. 

 

Конкурс грантів на реалізацію соціальних 

міні-проектів  
Термін подачі заявки: до 5 жовтня 2018 р. 

Громадська спілка «Громадські ініціативи України» оголошує конкурс малих грантів. Цей конкурс є 
частиною проекту «Підтримка місцевих НУО і громадянських ініціатив» який реалізується за 
підтримки Національного фонду в підтримку демократії.  

Учасники конкурсу – громадські організації та благодійні фонди, дитячі та молодіжні громадські 
організації, а також їхні коаліції, мережі та об’єднання, ініціативні групи громадян у партнерстві з 
громадськими організаціями. 

Детальніша інформація: https://invest.kh.ua/ua/grants/recent-contests-from-grant-

organizations/1529-konkurs-grantiv-na-realizatsiyu-sotsialnikh-mini-proektiv. 



Випуск 4. 2018 

4 

 

Набір учасників програми «Інтегроване 
просторове планування для об’єднаних 

територіальних громад»  
Термін подачі заявки: до 7 жовтня 2018 р. 

Організатор: Школа CANactions. Безкоштовна освітньо-практична програма для представників 
місцевого самоврядування та молодих фахівців у сфері просторового планування. 

У підсумку учасники програми візьмуть участь у розробці концепцій територіального розвитку ОТГ, 
вибраних для вивчення, а також значно розширять мережу професійних контактів з провідними 
українськими та іноземними спеціалістами з просторового планування та представниками 
об’єднаних територіальних громад. 

Детальніша інформація:  

http://www.canactions.com/open_call_for_young_professionals  та реєстрація: 

http://www.canactions.com/opencall18/19 . 

 

Ґранти на розвиток підприємницьких навичок 

студентів та підприємців-початківців 
Термін подачі заявки: до 8 жовтня 2018 р. 

Організатор:  Британська Рада. Партнерський фонд пропонує грантове фінансування активностей, 
що мають на меті розвиток підприємницької освіти у країнах програми (Вірменія , Азербайджан , 
Грузія , Казахстан , Киргизстан, Україна та Узбекистан ) за рахунок співпраці з Великою Британією. 
Грантову заявку подають університети або організації із Великої Британії. Адмініструє грант 
британська сторона партнерства.  

Британська Рада заохочує навчальні установи,  НУО та міські державні адміністрації до подання 
проектів на конкурс об’єднанними  зусиллями. Адже завдяки такому формату збільшується 
можливість розвивати підприємницьку еко-систему на рівні міст в Україні.  

Детальніша інформація, аплікаційна форма та 
рекомендації: http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/creative-

spark/fund . 

 

Гранти на посилення спроможності 
громад  
Термін подачі заявки: 10 жовтня 2019 р. 
Організатор:  Академія розвитку філантропії Польщі. Конкурс грантів на підтримку розвитку громад 
та вирішення глобальних викликів на місцевому рівні 

Детальніша інформація: http://www.localsolutionsfund.org/wp-

content/uploads/2018/09/GCLS_Grant_Round_Guidelines.pdf. 
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Конкурс міні-грантів  
Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2018 р. 

Організатор: Центр «Жіночі перспективи». Конкурс міні-грантів для жіночих громадських організацій 
та ініціатив проводиться з метою збільшення солідарності та врахування потреб різних цільових груп 
жінок у своїй діяльності та привернення уваги громадськості до множинної дискримінації жінок.  

До участі в конкурсі запрошуються організації громадянського суспільства та ініціативні групи, які 
діють в Україні.  

Останній строк подання проектної пропозиції – 15 жовтня 2018 року. Проектні пропозиції надсилати 
на електронну пошту: grants@women.lviv.ua з поміткою «Конкурс міні-грантів».  

Детальніша інформація: http://women.lviv.ua/tsentr-zhinochi-perspektyvy-

ogoloshuye-konkurs-mini-grantiv-do-100-000-gryven  

 

Конкурс Fulbright Scholar Program 2019-

2020 Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2018 р. 

Організатор: Fulbright Scholar Program.  У конкурсі можуть брати участь представники гуманітарних, 
суспільних, точних, технічних і природничих дисциплін – кандидати та доктори наук; діячі культури, 
фахівці з бібліотекарства, журналісти та юристи; дослідники без наукового ступеня з досвідом роботи 
не менше п’яти років; аспіранти напередодні захисту, які отримають науковий ступінь до початку 
гранту (1 вересня 2019). 

 

Грант: стипендія становить 9 000 £ на рік. Стипендія виплачується на один рік, але за умови 
успішності студента подовжується на наступний рік, і так весь період навчання на бакалавраті (3 
роки). 

Детальніша інформація: http://www.fulbright.org.ua/uk/pages/37/scholar.html . 

 

Стипендіальна програма «Gaude Polonia» 
Дата проведення: 15 жовтня 2018 р. 

Організатор: Національний Центр Культури у Варшаві. Піврічна стипендія в Польщі в рамках 
стипендіальної програми Міністра культури і національної спадщини Республіки Польща "GAUDE 
POLONIA". 

Програма «Gaude Polonia» призначена для молодих митців і перекладачів польської літератури з 
країн Центрально-Східної Європи. Стипендіальна програма триватиме у Польщі з 1 лютого до 31 
липня 2019 року. Відбір стипендіатів відбудеться шляхом конкурсу. Від кандидатів вимагається 
володіння польською мовою, щонайменше на початковому рівні.  

Детальний регламент програми на сторінці: https://www.nck.pl/dotacje-i-

stypendia/stypendia/programy/gaude-polonia/dokumenty 

Додаткову інформацію про програму  можна отримати у Національному 

Центрі Культури у Варшаві: тел.: +48-22-350-95-30, email: bberdychowska@nck.pl. 
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Конкурс грантів для виробництва відеосюжетів 

на тему «Ідентичність і ґендер» 
Термін подачі заявки: 15 жовтня 2018 р.   

Організатор: Програма ЄС «Open Media Hub».  Конкурс на виробництво відеосюжетів з метою 
підтримки телевізійних та онлайн відеожурналістів із країн Європейської політики сусідства у 
створенні контенту на теми Європейського Союзу та відносин відповідних країн із ЄС.  

Крім фінансової підтримки, медіа-професіонали матимуть змогу скористатися практичними 
порадами для виробництва та розповсюдження контенту відповідного якісного рівня. Така програма 
спрямована підвищити обізнаність громадськості щодо діяльності та впливу Європейської політики 
сусідства, а також збільшити зацікавленість національної та місцевої аудиторії в європейських 
цінностях 

Детальніша інформація: https://openmediahub.com/open-calls.  

 

Конкурс ідей мультимедійної соціальної 
кампанії для реінтеграції донбасівців 
Термін подачі заявки: до 15 жовтня 2018 р. 

Організатори Міністерство інформаційної політики України та Molodiya Festival. Конкурс ідей 
мультимедійної соціальної кампанії, спрямованої на жителів східних областей вільних та окупованих 
територій. Автори найкращої ідеї отримають гроші на її реалізацію. 

Потрібно придумати, як вирішити ці проблеми за допомогою мультимедійної кампанії: Які меседжі 
комунікувати жителям Сходу? Що показати у відповідь на їхнє розчарування? Як вивести їх із апатії, 
повернути віру в себе і свою країну? Весь наш бриф – це перелік проблем і озвучування кінцевої 
мети. Ви продумуєте свою кампанію повністю. 

Детальніша інформація: http://www.molodiya.com.ua/konkurs-mip . 

 

ІIІ Науково-практична інтернет-конференція 
«Бібліотеки і суспільство: рух у часі та просторі» 

Дата:  22-29 жовтня 2018 р. 

Організатор: Наукова бібліотека Харківського національного медичного університету. Українська 
бібліотечна асоціація запрошує взяти участь у ІIІ Науково-практичній інтернет-конференції 
«БІБЛІОТЕКИ І СУСПІЛЬСТВО: РУХ У ЧАСІ ТА ПРОСТОРІ», яка відбудеться 22-29 жовтня 2018 
року. Запланована публікація збірки матеріалів. 

Детальніша інформація:  http://libr.knmu.edu.ua/index.php/biblioteka-i-suspilstvo. 
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Конкурс проектів у рамках Програми 

транскордонного співробітництва Польща-
Білорусь-Україна  
Термін подачі заявки: 31 жовтня 2018 р. 

Організатор Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна 2014-2020, що 
фінансується Європейським Союзом в рамках Європейського інструменту сусідства.  

Гранти  надаватимуться на проведення культурних, мистецьких, освітніх заходів, заходів обміну 
досвідом, збереження історичної та природньої спадщини прикордонних територій, сприяння 
збереженню культурного різноманіття тощо. 

Детальніша інформація: ttps://www.pbu2020.eu/ua/news/669. 

 

Конкурс відео з проектів ERASMUS + 

YOUTH 
Термін подачі заявки: 31 жовтня 2018 р. 

Організатор: ERASMUS+ Youth. Інформаційний центр в Україні. 

Починаючи з 10 вересня, кілька разів на тиждень ми будемо виставляти посилання на нові відео на 
Facebook-сторінці Інфоцентру ERASMUS+ Youth (у порядку надходження нових посилань). Ваші 
відео зможуть продивитися та оцінити користувачі Центру та всі зацікавлені. 

Усі учасники отримають подарунки та визнання глядачів. Переможці, які наберуть найбільшу 
кількість «лайків» та коментарів, будуть нагороджені цінними призами. 

Детальніша інформація:  https://www.facebook.com/EPlus.Ukraine та 
реєстрація:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9B8gJYczBtqHAdDyv8_70cOKHzb2sU

Z3JEWWKtur7HE0uvQ/viewform 

 

100 років створення Чехословаччини. 
Вікторина 
Термін подачі заявки: 1 листопада 2018 р. 

Організатор:  Громадська організація «Центр сприяння і розвитку програм та проектів ЮНЕСКО у 
Львівській області». 

У вікторині бере участь молодь віком від 10 до 21 року, що навчається у вищих навчальних 
закладах, школах, ліцеях та гімназіях Західної України. Під час оцінювання відповідей на запитання 
вікторини враховуються їх повнота, наявність власного міркування, прикладів з літератури, 
енциклопедичних джерел та Інтернету. 

Детальніша інформація: https://www.prostir.ua/?grants=100-rokiv-stvorennya-

chehoslovachchyny-viktoryna. 
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Конкурс креативного відео 

«Імплементація реформ у вашому місті» 
Термін подачі заявки: до 11 листопада 2018 р. 

Організатор:  Всеукраїнська ініціатива «Активна Громада» .  

Кожен учасник має заповнити анкету про участь у конкурсі. Узяти участь у місцевому/ 
регіональному марафоні з політичних реформ: «Роль громадян у політичних реформах» (+ 5 
балів під час оцінювання робіт). 

Додатися до групи «Активна Громада» - https://www.facebook.com/groups/AktivnaGromada . 

Уподобати сторінку Інституту «Республіка»  https://www.facebook.com/instituterespublica. 

Опублікувати відеороботу в цій події  – https://www.facebook.com/events/285595998936741/  

Тегнути Інститут «Республіка» (@instituterespublica) – аби ми могли відстежувати всі відеороботи. 
Автори мають публікувати в групі «Активна Громада» історії/ бекстейдж фільмування/ зйомку 
закулісся (+ 5 балів під час оцінювання робіт, + 5 балів під час оцінювання робіт за більше 200 
переглядів). 

Детальніша інформація: https://www.facebook.com/events/285595998936741. 

 

Премія імені Казимира Малевича 
Термін подачі заявки: до 15 листопада 2018 р. 

Організатор: Польський Інститут у Києві.  Премія імені Казимира Малевича була заснована у 2008 
році з ініціативи Інституту і в співпраці з українським партнерами для вшанування Казимира 
Малевича – всесвітньо відомого митця, котрий формувався під впливом передовсім польської, 
української та російської культур. 

Премія Малевича вручається раз на два роки митцеві віком до 40 років, котрий народився в Україні, 
незалежно від актуального місця проживання, за внесок у розвиток сучасного мистецтва. Оцінюється 
якість, майстерність, досягнення та значущість створених робіт. 

Детальніше:  http://www.polinst.kyiv.ua/event1271.html . 

 

Конкурс журналістських розслідувань, що 

висвітлюють політичну корупцію в Україні 
Термін подачі заявки: до 10 листопада 2018 р. 

Організатор: Міжнародна фундація виборчих систем (IFES). До участі в Конкурсі приймаються 
журналістські розслідування, що висвітлюють корупцію чи інші порушення законодавства України, 
пов’язані з фінансуванням політичних партій або кандидатів на виборах, оприлюднені в друкованих 
чи Інтернет-ЗМІ або в ефірі на телебаченні чи радіо в період з 1 січня до 1 листопада 2018 року. 
Один учасник/учасниця має право надіслати на конкурс не більше двох робіт. Заявка. 

Детальніша інформація:  

https://gallery.mailchimp.com/8a39d40b8b64140d1e69644f5/files/cdcd522b-42ed-444f-95f9-
39b962f9be01/IFES_Rules_of_contest_for_journalist_investigations.pdf . 
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Конкурс для журналістів «Цілі сталого 
розвитку: Не залишити нікого осторонь» 
Термін подачі заявки: до 3 грудня 2018 р. 

Організатор:  Установи Організації Об'єднаних Націй в Україні. Запрошуються журналісти 
національних та регіональних ЗМІ в Україні, а також студенти факультетів журналістики, блогери та 
фрілансери взяти участь у конкурсі матеріалів у ЗМІ на тему досягнення Цілей сталого розвитку в 
Україні. 

Участь у конкурсі відкрита для авторів, які опублікують матеріали з тематики конкурсу в період між 
1-м січня 2018 року і 1-м грудня 2018. Десять переможців конкурсу (1 переможець у кожній номінації) 
отримають дипломи та  5000 грн/або сертифікати на придбання технічних медіа пристроїв (на вибір 
конкурсанта, вартістю до 5000 грн).  

Матеріали переможців будуть опубліковані на веб-ресурсах ООН в Україні з зазначенням імені 
автора. Церемонія нагородження відбудеться в січні 2019 року.  

Детальніша інформація та реєстрація: https://ukraine.unfpa.org/uk/news/ 

конкурс-для-журналістів-«цілі-сталого-розвитку-не-залишити-нікого-осторонь». 

 

Проект USAID «Підтримка організацій-

лідерів у протидії корупції в Україні 
«ВзаємоДія!» 
Термін подачі заявки: 15 грудня 2018 р. 

Організатор:  USAID «Підтримка аграрного і сільського розвитку» («Агросільрозвиток») . Федеральна 
вища технічна школа Цюриха, Німеччина, щорічно виділяє стипендії для іноземних студентів, які 
бажають навчатися на програмах магістратури. Потенційні кандидати повинні навчатися на відмінно. 
Стипендію можна отримати на всіх спеціальностях університету. Грант: оплата навчання та 
стипендія 

Детальніша інформація: 
https://www.ethz.ch/students/en/studies/financial/scholarships/excellencescholarship.html .  

 

Journalists in Residence Program  
Термін подачі заявки: 12 жовтня 2018 р. 
Якщо ти працюєш у діловій журналістиці, подавай заявку на участь у конкурсі стипендій на 
навчання в Чикаго з 25 березня по 15 червня 2019 року. Організатори оплачують переліт, надають 
робоче місце, можливість публікуватися в блозі ProMarket, а також виплачують стипендію в обсязі 
12 000 $. 

Детальніша інформація: 
https://research.chicagobooth.edu/stigler/teaching/jirprogram 
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Reagan-Fascell Democracy Fellows 

Program 
Термін подачі заявки: 10 жовтня 2019 р. 
Організатор:  Стипендійна програма Рейґана – Фасселла, яку організовує Національний фонд на 
підтримку демократії (NED). 

Учасники програми проведуть п’ять місяців на Міжнародному форумі демократичних досліджень у 
Вашингтоні. Програма буде проходити з 1 березня по 31 липня 2019 або з 1 жовтня 2019 по 28 лютого 
2020 року. Одна з важливих вимог до кандидатів – добре знати англійську мову. Стипендіати 
отримають щомісячну стипендію, медичне страхування і компенсацію вартості авіаквитків в обидва 
боки. 

Детальніша інформація:  

http://www.localsolutionsfund.org/wp-

content/uploads/2018/09/GCLS_Grant_Round_Guidelines.pdf. 

 

Премія принцеси Діани для молоді 
Термін подачі заявки: 29 березня 2019 р. 
Премія принцеси Діани - найпрестижніша премія для молодих людей, які займаються соціальною і 
гуманітарною роботою. Вона особлива тим, що молодь не працює заради премії, а молоді люди 
працюють заради блага свого суспільства, не чекаючи що отримають за це премію. 

Переможці візьмуть участь в програмі розвитку, яка спрямована на розвиток лідерських якостей, 
навичок управління, розвитку спільнот, соціального підприємництва і використання технологій. 
Також переможці отримають сертифікат та титул Legacy Award. 

Детальніша інформація: https://diana-award.org.uk/award/nomination-centre. 

 

Ви зацікавлені у роботі в ООН? 
Ідея змінювати світ на краще надихає вас? Відчуваєте в собі сили взятися за це нелегке завдання? 
Ми хочемо працювати зі справедливими, неупередженими і чесними людьми, які добре адаптуються 
до змін, не бояться мислити творчо, проявляти ініціативу та діяти гнучко і оперативно.  

Якщо ви вважаєте, що саме вам притаманні ці риси, перегляньте наведені за посиланням пропозиції 
щодо працевлаштування в Організації Об’єднаних Націй як в Україні, так і в усьому світі. 
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DRI дебати: вирішуй для міста 
Протягом 2018-19 років DRI організує 14 дебатних змагань у три тури за системою playoff з фіналом 
в м. Київ. Студенти та представники молодіжних організацій дебатуватимуть щодо (не-)доцільності 
рішень, що ухвалюються на місцевому рівні. 

До участі запрошуються студенти, аспіранти, члени молодіжних організацій. Бажаючі можуть 
подаватися у складі сформованих команд (4-5 учасників у команді) або індивідуально. Участь у 
турнірі безкоштовна. DRI покриває всі витрати, пов’язані з проживанням та харчуванням учасників 
дебатів.  Кількість місць обмежена! Усіх, хто бажає взяти участь, запрошуємо заповнити онлайн 
анкету. 

Всі проекти розвитку малого масштабу мають право на фінансування за програмою Кусаноне. Однак 
особлива увага буде приділятися у таких сферах: Медична допомога. Освіта. Спорт. Допомога. 
Надання допомоги прошарку населення, що терпить нужду. Суспільний добробут. Навколишнє 
середовище. 

Онлайн анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPLd-fjRLZir-

ZzmWZGdudNrqMgANuM8VtQ9qCzvMVXXIejA/viewform 

 

«Експрес-курс підготовки менеджера з продажу 

реклами в локальному медіа «з нуля» 

Організатор:  Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Експрес онлайн-курс з підготовки 
рекламних менеджерів для локальних видань. Курс створено в рамках проекту «Підтримка 
реформування державних та комунальних друкованих ЗМІ». 

Курс засновано на багаторічному досвіді підготовки сотень менеджерів для відділів реклами у 
медіа. Зазвичай таке навчання проводилось у формі тренінгів або очних курсів. Програма 
вдосконалювалась і відшліфовувалась, додавався новий досвід і відпадали менш важливі речі. 
Десять років тому з’явилась книжка «Те, що повинен знати менеджер відділу реклами ЗМІ», а зараз 
головна інформація зібрана в цьому курсі. 

Детальніша інформація: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1%3AOSCE%2BSALES101%2B2018_T3/about. 

 

Онлайн-курс «Нативна реклама» 
Організатор:  Офіс Координатора проектів ОБСЄ в Україні. Онлайн-курс з нативної реклами для 
регіональних медіа. Курс створено в рамках проекту «Підтримка реформування державних та 
комунальних друкованих ЗМІ». 

Сучасні медіа – це не тільки канал поширення інформації, а й успішні бізнес-моделі, проте як саме 
заробити медіа, особливо регіональному, та як вижити серед інших подібних? Як не втратити 
цікавість цільової аудиторії та довіру читачів? Де межа, за якою починається «джинса»? 

Детальніша інформація: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:OSCE+NATIVEADS101+2018_T3/about. 
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Онлайн-курс «Як вступити до найкращих 

західних шкіл та університетів» 
Організатор Благодійний фонд Ukraine Global Scholars. Завдяки цьому масовому безкоштовному 
онлайн-курсу всі охочі можуть отримати доступ до унікального досвіду Ukraine Global Scholars. 

Від випускників Гарварда, Стенфорда, Колумбійського університету та інших визнаних вишів ви 
дізнаєтеся, як вступити до провідних західних шкіл та університетів, знайти повну стипендію на 
своє навчання, а також отримаєте заряд натхнення для повернення в Україну від українців, які вже 
пройшли цей шлях. 

Детальніша інформація: https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-

v1:Prometheus+ADMISSION101+2018_T2/about . 

 

Онлайн-курс «Політики: як обирати, аби 

не шкодувати» 
Організатор:  Громадський рух ЧЕСНО, ГО Центр UA =. Курс впроваджується в рамках проекту 
«Прозорість і доброчесність публічного сектору», який виконується Програмою розвитку ООН в 
Україні та фінансується Міністерством закордонних справ Данії протягом 2015-2018 рр. 

Все, що вам знадобиться – доступ до мережі Інтернет на швидкості, достатній для перегляду 
відеолекцій. Успішно складіть всі завдання курсу й отримайте сертифікат про його завершення. 
Відеолекції, завдання, форум та можливість отримати сертифікат доступні в будь-який час. 

Детальніша інформація:  

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-
v1:Prometheus+ELECTIONS101+2018_T3/about  
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