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16-17 Нова школа в Тбілісі, Грузія, за підтримки Євросоюзу та Фонду міжнародного 
бакалаврату (International Baccalaureate), із радістю оголошує про відкриття другого 
етапу стипендіальної програми на 2021/2022 рр.
 
Запрошуються усі студенти віком 16-17 років із Вірмені, Азербайджану, Білорусі, 
Грузі, Республіки Молдова  та України, які відповідають встановленим критеріям,  
для подання заявок. 

ЗЗ числа успішних студентів з регіонів буде обрано 40 найкращих з наданням їм 
повної стипенді для отримання міжнародного диплома бакалавра зі 
спеціалізацією в сфері європейської інтеграці.

ПрогПрограма європейської школи Східного партнерства, що фінансується 
Європейським Союзом (ЄС), спрямована на сприяння можливостям середньої 
освіти для учнів із шести країн Східного партнерства ЄС. Програма була успішно 
запущена в 2018 році і зараз вона діє третій рік. Студенти, обрані в поточному 
конкурсі, приєднаються до програми у 2021/2022 навчальному році.
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Дипломна програма – це дворічний передуніверситетський курс навчання. Під час навчання, есе та освітніх 
активностей, студентам буде запропонована Європейсько-орієнтована програма навчання, що просуває 
європейські цінності багатокультурності і багатомовності. 

Дипломну програму IB з акцентом на європейські дослідження проводитиме New School у Тбілісі, Грузія, що є 
авторизованою з 2010 року IB-школою та партнером Європейського Союзу.



Пряме перерахування грошових коштів або 
видачу готівки студентам або сім’ям 
студентів;

Внутрішнє або міжнародне переміщення 
для членів сімей студентів у напрямку 
Тбілісі/з Тбілісі; 

Особисті витрати студентів, такі як одяг, 
оплата за доставку додаткового багажу, 
продукти харчування та напої за межами 
кампусу, мобільні телефони та персональні 
комп'ютери, крім тих комп'ютерів, які 
надаються студентам у рамках дипломної 
програми.

Витрати на проїзд між Тбілісі та місцями проживання сімей студентів в обох напрямках під час 
шкільних канікул;

Навчальні матеріали та ресурси, необхідні для участі студентів у програмі (книги, ноутбуки, 
калькулятори та смартфони на час навчання);
Участь у семінарах, конференціях, навчальних турах та інших заходах, які фінансує ЄС;

Медичне страхування, включно стоматологічні послуги.

Витрати на проживання в Тбілісі, Грузія, включаючи харчування. Студенти будуть розміщені в 
пансіонах на територі Нової школи.

Витрати на місцевий транспорт, які можуть бути оплачені кожним студентом з використанням 
персональної платіжної картки, виданої Банком Грузі (Bank of Georgia);

Витрати у 2021/2022 навчальному році для орієнтованої на євроінтеграцію програми 
міжнародного бакалаврату в Новій школі, в Тбілісі, Грузія;

Стипендіальна програма включає в себе повний 
дворічний цикл дипломної програми 
міжнародного бакалаврату, а також, залежно від 
конкретного випадку, витрати на проживання. 

Стипендія надається в першому академічному 
році та автоматично продовжується на 
другий академічний рік за умови успішного 
завершення студентом програми першого 
року навчання. Студенти не повинні повторно 
подавати заявку на отримання стипенді на 
другий рік.

ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА СТИПЕНД ІАЛЬНА ПРОГРА МА ПРИ ОД ЕРЖАННІ СЕРЕДНЬ ОЇ ОСВ ІТИ 2021-2022 РР .
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Примітка:

Вірменія

Молдова

Україна

9-10

клас **
9-10

клас **
9-10

клас **
9-10

клас **
9-10

клас **
9-10

*Возраст на 1 сентября
 2021 года

* * во время подачи заявки

ПРИЙНЯТНИЙ ВIK *

ПРИЙНЯТНИЙ ВIK *

16-17

16-17

ПРИЙНЯТНИЙ ВIK *

16-17

ПРИЙНЯТНИЙ ВIK *

16-17

ПРИЙНЯТНИЙ ВIK *

16-17

ПРИЙНЯТНИЙ ВIK *

16-17

Азербайджан

Білорусь

Грузія

Зарахування до участі в стипендіальній програмі здійснюється на основі академічних результатів і 
безкоштовне для тих заявників, які відповідають встановленим вимогам.

Заявник, який відповідає встановленим критеріям, має відповідати 
нижченаведеним вимогам:

1.  Бути громадяном Вірменії, Азербайджану, Білорусі, 
Грузії, Республіки Молдови чи України та мати можливість 
отримати міжнародні проїзні документи для поїздок до 
Грузії. 

3.  Задовольняти нижченаведеним вимогам щодо 
оцінки/віку, встановленим для їхніх країн проживання:

5.  Мати показник GPA1 (середній бал успішності) 
щонайменше на рівні 70% за минулий і поточний роки під 
час навчання в середній школі. 

1 Grade Point Average / GPA
2 B2 відповідає рівню володіння мовою вище середнього, що означає, що студент 
може спілкуватися незалежно в різних академічних і професіональних сферах 
англійською, хоча й з лімітованими діапазоном нюансів і точності

6.  Мати досвід вивчення англійської мови і 
продемонструвати належний рівень знань англійської 
мови на момент реєстрації (рівень B22 та вище).
7.  Знання інших мов Європейського Союзу є перевагою.

4.  Бути учнем середньої школи однієї з вищезазначених 
шести країн на момент  подання заявки.

2.  Проживати у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, 
Республіки Молдови та Україні на момент подання заявки.

    Студенти, від яких вимагається проходження військової 
служби під час останнього року навчання, можуть бути не 
відповідними встановленим критеріям.

    Студенти, що вже отримали диплом закінченої середньої 
освіти, не мають права на зарахування до участі в 
програмі.





Комунікативні та вербальні навички, в тому числі 
розмовні навички спілкування англійською 
мовою, однак не обмежуючись лише цим. 
Соціальна компетенція та активна участь у 
позакласній діяльності (спорт, клуби, конкурси 
тощо). 

Для отримання додаткової інформації, 
будь ласка, напишіть нам за адресою: 

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 
або зателефонуйте нам за номером: 

+ 995 32 225 70 06 (офіс) 
+995 599 25 17 17 (мобільний) 

Під час проведення співбесід приймальна комісія приділятиме особливу увагу мотивації студентів, їхній 
відкритості до опанування інших культур та інтересу до питань євроінтеграції. Відбіркова комісія також 
буде проводити зустрічі з батьками учнів, які потрапили до шорт-листа.

Перелік стипендіатів на 2021-2022 академічний рік буде оголошений у другій половині травня 2021 року . 
Від відібраних студентів очікується відвідування стипендіальної програми протягом усього періоду.

Увесь процес подачі заявок для зарахування до участі в стипендіальній програмі є безкоштовним. 

Відкритість для набуття нового навчального 
досвіду та ознайомлення з культурами.

Готовність до проживання в пансіоні в іноземній 
країні та далеко від дому (відповідно).

Цікаві навчальні предмети та курси, які 
кандидат хотів би опанувати.

Допитливість і мотивація.

Під час співбесіди, що буде тривати 30 хвилин, будуть оцінюватись нижченаведені критерії готовності 
студентів до проходження курсу:

На підставі результатів письмових тестів, успішних заявників (30-40% від загальної кількості заявників) 
буде запрошено до проведення співбесіди в Zoom, що є третім і остаточним етапом процедури відбору.  
Інтерв’ю будуть проведені англійською мовою, орієнтовно в квітні 2021 року.

Співбесіда :

ЄВРОПЕЙСЬКА ШКОЛА СХІДНОГО ПАРТНЕРСТВА СТИПЕНДІАЛЬНА ПРОГРАМА ПРИ ОДЕРЖАННІ СЕРЕ ДНЬ ОЇ ОСВІТИ 2021-2022 РР .
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