
Міжнародний фонд «Відродження» у партнерстві з Ініціативою відкритого суспільства для 
Європи (OSIFE) за фінансової підтримки Посольства Швеції в Україні оголошують конкурс 
«СТАЖУВАННЯ СТУДЕНТІВ В АНАЛІТИЧНИХ ЦЕНТРАХ» (далі – конкурс) в межах 
«Ініціативи з розвитку аналітичних центрів України»*  (далі – Ініціатива).

Конкурс спрямовано на залучення випускників вищих навчальних закладів до роботи 
аналітичних центрів; популяризацію роботи аналітичних центрів та практики аналітичних 
досліджень серед випускників вищих навчальних закладів; залучення нового покоління 
аналітиків до роботи в аналітичних центрах; популяризацію практики стажувань студентів 
на базі неурядових організацій.

Очікується, що за результатами конкурсу буде відібрано до 30 студентів, які 
проходитимуть стажування на базі аналітичних центрів грантоотримувачів «Ініціативи з 
розвитку аналітичних центрів України» (список аналітичних центрів та тематичні напрямки 
їхньої роботи див. у  Додатку 1). 

Програма стажування включатиме 
навчальну програму, яка 
складатиметься з наступних 
компонентів:
—   тренінгової програми з організаційного розвитку та 

аналізу політики;

—   короткотермінові ознайомчі візити до провідних 
українських аналітичних центрів;

—   написання аналітичного матеріалу під час стажування.

Тривалість стажування: 

Стипендія: 
Інтернам буде оплачуватися стипендія у розмірі 4 100 грн. (включно із податками).

Вимоги до учасників конкурсу:
—   мати освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавра та вище;

—   на момент подання заявки бути студентом магістерської 
програми або аспірантури;

—   мати зацікавленість у аналітичних дослідженнях та 
бажання подальшого працевлаштування на базі 
аналітичного центру;

—   вік до 30 років;

—   рівень знання англійської мови upper-intermediate 
і вище;

—   наявність аналітичних публікацій у 
науково-студентських виданнях буде перевагою 
при відборі;

—   досвід волонтерства та членство в громадських 
організаціях буде перевагою при відборі.

Конкурсний відбір буде проходити у два етапи. Оцінювати кандидатів буде Відбіркова конкурсна комісія, до якої увійдуть 
представники партнерських аналітичних центрів (див. Додаток 1.) та Міжнародного фонду «Відродження».

Етапи конкурсного відбору:
1-й етап: аналіз документів, поданих на конкурс. Лише успішні кандидати будуть запрошені до 2-го етапу.

2-й етап:  співбесіда із приймаючою організацією.

Оголошення результатів конкурсу: не пізніше 30 березня.

Як податись на конкурс:
—   заповнити он-лайн анкету https://goo.gl/forms/SErlMsZETNuojei62

—   прикріпити до онлайн анкети резюме (має включати інформацію про освіту, сферу наукової діяльності, досвіду роботи, 
громадської і/або волонтерської діяльності, рівень знання іноземних мов);

—   прикріпити до онлайн анкети мотиваційний лист (має відповідати на питання: чому стажер хоче стажуватися в аналітичному 
центрі? чому для стажування обрав саме такий аналітичний центр? які подальші плани у сфері науки?);

—   наявність двох рекомендацій від викладачів, прикріплених до анкети, буде розглядатись як а перевага при відборі. 

ВАЖЛИВО: Дедлайн для подачі документів 12 березня 2018 року 23:59 за Київським часом. Документи приймаютсья лише через 
онлайн анкету. Анкети надіслані пізніше вказаного терміну розглядатися не будуть.

ЗВЕРНІТЬ УВАГУ: ЗАПРОШЕНІ НА СПІВБЕСІДУ УЧАСНИКИ 
МАЮТЬ ПОКРИТИ СВОЇ ТРАНСПОРТНІ ВИТРАТИ САМОСТІЙНО.

У разі питань звертайтесь: 
Софія Голота, 
менеджера «Ініціативи з розвитку аналітичних центрів»,
golota@irf.ua

1 Детальніше з Ініціативою можна ознайомитися за посиланням 
http://www.irf.ua/programs/support-think/

Години роботи: 
гнучкий графік стажування
(але не менше ніж 12 годин
на тиждень).

Що робитиме стажер?
—   як асистент аналітика буде обробляти та шукати 

інформацію для аналітичних досліджень,  готувати проекти 
аналітичних матеріалів тощо;

—   допомагатиме в організації публічних заходів;

—   організовуватиме одне або більше обговорень у своєму 
вищі за тематичним напрямком свого стажування;

—   самостійно підготує один аналітичний документ,
(який вийде під авторством стажера).

Просимо звернути увагу:
Свої додаткові запитання, будь ласка, надсилайте 
виключно на електронну адресу golota@irf.ua

Остаточне рішення щодо заявки перегляду не підлягає

Лише відібрані кандидати за результатом 1-го етапу 
будуть запрошенні на співбесіду.

В АНАЛІТИЧНИХ
ЦЕНТРАХ

СТАЖУВАННЯ
СТУДЕНТІВ

К О Н К У С

Тривалість стажування:

 Делайн конкурсу:
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