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Опис та умови 

Літнє місячне стажування в Ізраїлі для студентів і викладачів надає можливості 

пошуку й роботи з джерелами та літературою для здійснення власного 

дослідження в галузі єврейських студій, а також отримання консультацій від 

ізраїльських вчених, які є фахівцями з відповідних дослідницьких тем. Викладачі 

також мають можливість працювати над створенням нових або покращенням 

уже наявних у них навчальних курсів.  

Стажування відбувається в Єрусалимі та охоплює передусім Єврейський 

університет в Єрусалимі, а також Національну бібліотеку Ізраїлю та інші інституції 

(наприклад, Центральний сіоністський архів або Центральний архів історії 

єврейського народу) за потреби. Крім того, під час стажування відбуваються 

щотижневі методологічні семінари та обговорення результатів роботи кожного з 

учасників стажування.  

У конкурсі беруть участь студенти магістерської програми з юдаїки (1-го року 

навчання), аспіранти/докторанти та викладачі, що мають офіційний статус у 

НаУКМА, дослідницькі теми яких пов’язані з юдаїкою та які відзначаються 

успіхами в навчанні (для студентів), або працюють над створенням/ 

покращенням курсів з юдаїки (для викладачів). Цього року в результаті 

конкурсного відбору переможці визначаються таким чином: четверо студентів-

магістрантів, двоє аспірантів/докторантів та один викладач.  

У стажуванні не можуть брати участь студенти, що були переможцями конкурсів 

у попередні роки. Аспіранти/докторанти й викладачі мають право подаватись на 



конкурс повторно, проте перевагу може бути надано тим, хто раніше ще не брав 

участі в стажуванні.  

Організатори надають усебічну консультаційну підтримку, покривають вартість 

стажування (включно з семінарами і зустрічами з науковцями), авіаквитків у 

обидва напрями в салонах економічного класу, проживання та харчування. Інші 

витрати забезпечуються за власний кошт.  

Учасники стажування проживають і працюють над своїми дослідженнями в 

Єрусалимі. В окремих випадках дозволено 1–2 денне відвідання університетів в 

інших містах Ізраїлю, якщо фахівець, котрий консультує, проживає і працює не в 

Єрусалимі; при цьому такі поїздки здійснюються за кошт учасника стажування, 

організатори надають лише консультаційну підтримку. 

Групу учасників упродовж стажування супроводжує куратор (викладач НаУКМА). 

Куратор має право в будь-який робочий день скликати зустріч учасників 

стажування, заслуховувати їх щодо перебігу роботи. Учасники стажування 

зобов’язані на вимогу куратора надавати проміжні звіти.  

Наприкінці стажування кураторові подається від кожного учасника письмовий 

підсумковий звіт, в якому детально викладено результати виконаної роботи із 

зазначенням дат (не більше 5 сторінок, українською мовою). Окремо додається 

відгук про стажування (1-2 сторінки українською та англійською мовами) та 10–

15 якісних фотографій – як індивідуальних, так і групових – з місць стажування 

(університет, бібліотека, архів тощо).  

Упродовж шести місяців після завершення стажування, тобто до 20 лютого 

2018 р., організаторам має бути надано будь-яке засвідчення реалізації 

дослідницького проекту, робота над яким здійснювалася під час стажування 

2017 р. Підтвердженням реалізації проекту може бути виступ на академічному 

заході (конференція, семінар, воркшоп тощо), засвідчений опублікованими 

тезами, або наукова публікація. Для викладачів, метою стажування яких є не 

стільки дослідження, скільки розробка нового або покращення наявного 

навчального курсу, засвідченням роботи може служити навчальний план курсу 

або/та публікація навчально-методичного матеріалу (підручник, посібник тощо).  

Оформлення візи до Ізраїлю для громадян України не потрібне, проте учасники 

стажування мають володіти паспортом для виїзду за кордон.  

Усі учасники стажування зобов’язані самостійно до від’їзду оформити в Україні 

індивідуальний поліс страхування на час перебування в Державі Ізраїль. 

Організатори не покривають витрат, пов’язаних із страхуванням.  



 

Вимоги до претендентів 

Кандидати на стажування мають подати:  

-- якісно відскановану й завірену печаткою довідку з деканату з оцінками за 

курси, складені під час останньої сесії (для магістрантів);  

-- опис дослідницького проекту з чітко сформульованими темою, завданнями, 

планом (не більше 2 сторінок) та короткою бібліографією (не більше 2 сторінок)1 

українською та англійською мовами двома окремими файлами;  

-- заповнену анкету із зазначеною мотивацією (надсилається разом із цим 

листом або на вимогу);  

-- CV із детальною інформацією про освіту, досвід роботи (за наявності), участь у 

конференціях, школах, курсах, стажуваннях тощо, публікації, володіння мовами 

(якими та на якому рівні); 

-- приклад власного дослідження (бакалаврська чи магістерська робота, 

дослідницьке есе, дисертація, стаття або книга тощо).  

Під час оцінювання кандидатів буде також враховано відвідування гостьових 

публічних лекцій і міні-курсів з юдаїки впродовж 2016–2017 навчального року 

(для студентів-магістрантів).  

Усі зазначені вище матеріали потрібно надіслати в електронному листі з темою 

«Стажування в Ізраїлі – 2017» на адресу MagistJudaica@gmail.com  

Термін подання всіх матеріалів – до 23:00 (київський час) 20 березня 2017 р. 

Матеріали, надіслані пізніше зазначеного терміну, в неповному вигляді або з 

недотриманням якоїсь із вимог, розглянуто не буде.  

Список учасників стажування, за підсумками засідання конкурсної комісії, буде 

оприлюднено не пізніше 1 квітня 2017 р. та надіслано на електронні адреси 

претендентів, зазначені в анкетах.  

                                                             
1 Для складання бібліографії, особливо врахування тих видань, що наявні в бібліотеці 
Єврейського університету в Єрусалимі (на г. Скопус) та Національній бібліотеці Ізраїлю, 
можна скористатися пошуковими каталогами, доступними онлайн: відповідно 
http://www.mslib.huji.ac.il/ та http://web.nli.org.il/sites/nli/English/Pages/default.aspx 
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