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Нова школа в Тбілісі, Грузія, за підтримки Євросоюзу та Фонду 
міжнародного бакалаврату (International Baccalaureate), із 
радістю оголошує про відкриття другого етапу стипендіальної 
програми на 2023/2024 рр.

Запрошуються усі студенти віком 16-17 років, cтаном на 
1 вересня 2023 року, із Азербайджану, Білорусі, Вірменії, 
Грузії, Республіки Молдова та України, які відповідають 
встановленим критеріям, для подання заявок.

З числа успішних студентів з регіонів буде обрано 20 
найкращих з наданням їм повної стипендії для отримання 
міжнародного диплома бакалавра зі спеціалізацією в сфері 
європейської інтеграції.

Програма 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 п’ятий рік. Студенти, 
обрані в поточному конкурсі, приєднаються до програми у 
2023/2024 навчальному році.
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РОКІВ

УЧНІ

СТИПЕНДІЇ

КРАЇНИ
Азербайджан
Білорусь
Вірменія
Грузія
Молдова
Україна

Детальніше про проект Європейської школи 
Східного партнерства в Грузії 

 можна дізнатися тут: 



Дипломна програма міжнародного бакалавра (IB) – це дворічна освітня програма, 
орієнтована насамперед на підлітків віком від 16 до 19 років у 140 країнах 
світу. Програма надає міжнародно визнану кваліфікацію для вступу до вищої 
освіти та визнається багатьма університетами по всьому світу. Студентам 
буде запропонована програма навчання, орієнтована на Європу, яка пропагує 
європейські цінності мультикультуралізму і багатомовності.

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

Дипломна програма
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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 стипендії на другий рік.

Стипендіальна програма включає:
 3 Витрати у 2023/2024 навчальному році для орієнтованої на євроінтеграцію 

програми міжнародного бакалаврату в Новій школі, в Тбілісі, Грузія.
 3 Витрати на проживання в Тбілісі, Грузія, включаючи харчування. Студенти 

будуть розміщені в пансіонах на території Нової школи.
 3 Витрати на проїзд між Тбілісі та місцями проживання сімей студентів в обох 

напрямках під час шкільних канікул.
 3 Витрати на місцевий транспорт, які можуть бути оплачені кожним студентом з 

використанням персональної платіжної картки, виданої місцевий банк у Грузії.
 3 Навчальні матеріали та ресурси, необхідні для участі студентів у програмі 

(книги, ноутбуки, калькулятори та смартфони на час навчання).
 3 Участь у семінарах, конференціях, навчальних турах та інших заходах, які 

фінансує ЄС.
 3 Медичне страхування.

Стипендіальна програма не включає:
 2 Пряме перерахування грошових коштів або видачу готівки студентам або 

сім’ям студентів. 
 2 Внутрішнє або міжнародне переміщення для членів сімей студентів у напрямку 

Тбілісі/з Тбілісі.
 2 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.

Стипендіальний пакет2
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Відповідність встановленим 
критеріям3 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 Азербайджану, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдови чи України та 

мати можливість отримати міжнародні проїзні документи для поїздок до Грузії. 
2. Проживати у Азербайджані, Білорусі, Вірменії, Грузії, Молдові та Україні на 

момент подання заявки (дивіться діаграму 1 на наступній сторінці).
3. Задовольняти нижченаведеним вимогам щодо оцінки/віку, встановленим для 

їхніх країн проживання, як зазначено в таблиці 1.
4. Бути учнем середньої школи однієї з вищезазначених шести країн на момент  

подання заявки (дивіться діаграму 1 на наступній сторінці).
5. Мати показник GPA1 щонайменше на рівні 70% за минулий і поточний роки під 

час навчання в середній школі. 
6. Мати досвід вивчення англійської мови і продемонструвати належний рівень 

знань англійської мови на момент реєстрації (рівень B2 та вище2).
7. Знання інших мов Європейського Союзу є перевагою.

КРАЇНА
Прийнятна оцінка

(на момент подання заявки)
Прийнятний вік  

на 1 вересня 2023

Азербайджан 9-10 16-17
Білорусь 9-10 16-17
Вірменія 10 16-17
Грузія 10 16-17
Молдова 9-10 16-17
Україна 9-10 16-17

Tabelul 1. Cerințe privind vârsta/clasa

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.

ПРИМІТКА: 

1 Grade Point Average (GPA) = середній бал успішності.
2 Рівень B2 відповідає рівню Upper Intermediate, що означає, що студент може самостійно працювати в різних академічних 

і професійних середовищах англійською мовою, хоча й з обмеженим діапазоном нюансів і точності. 



ДЛЯ УКРАЇНИ: на даний момент бути законним постійним жителем України, 
перебувати в Україні або переїхати в одну з країн, зазначених у Таблиці 1, 
починаючи з 1 лютого 2022 року.

ДЛЯ БІЛОРУСІ: наразі бути законним постійним жителем Білорусі, перебувати 
в Білорусі або переїхати в одну з країн, зазначених у Таблиці 1, починаючи з 
серпня 2020 року.

ВАЖЛИВА ПРИМІТКА:

ДЕРЖАВИ-ЧЛЕНИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
СОЮЗУ 3

ІНШІ 
ЄВРОПЕЙСЬКІ 
КРАЇНИ

КРАЇНИ-ПАРТНЕРИ 
ЄС

Австрія
Бельгія
Болгарія
Греція
Данія
Естонія 
Іспанія
Ірландія
Італія 

Ісландія
Ліхтенштейн
Норвегія 

Країни Східного 
партнерства
Азербайджан
Білорусь
Вірменія
Грузія
Республіка Молдова
Україна

Інший партнер Країни ЄС
Країни ЄС)
Албанія
Боснія і Герцеговина
Косово4

Македонія
Республіка Північ
Сербія
Туреччина

Кіпр 
Латвія 
Литва
Люксембург
Мальта
Нідерланди
Німеччина
Польща 
Португалія 

Румунія
Словенія
Словаччина
Угорщина
Фінляндія
Франція
Хорватія
Чеська Республіка
Швеція

Об’єднане Королівство 
Швейцарія

3 Заморські території держав-членів ЄС або інших європейських країн не беруть участі в цьому конкурсі заявок.
4 Це визначення не зачіпає позиції щодо статусу та відповідає резолюції РБ ООН 1244/1999 та висновку Міжнародного 

суду щодо декларації незалежності Косова.

Діаграма 1.  Прийнятна територія проекту Європейської школи 
Східного партнерства в Грузії



Усі заявки, подані особами, що відповідають встановленим критеріям, будуть 
розглядатися на рівних умовах.
Видбірковий процес включає такі етапи:

33 Подання заявок – з 16 грудня 2022 р. по 16 березня 2023 р. о 12:00 (опівдні) 
за часом Грузії (UTC +4:00)

33 Письмові тести – протягом березня/квітня 2023 року.

33 Співбесіда – протягом квітня/травня 2023 року.
Кваліфікована приймальна комісія здійснює відбір заявників, які відповідають 
встановленим критеріям, із застосуванням об’єктивних і прозорих методів оцінювання. 
Рішення приймальної комісії є остаточними і оскарженню не підлягають. 

4. Процедура відбору   
і допуску до прийому4

Письмові тести з математики та англійської мови. 
Буде проведено два письмові тести – з математики (40 хвилин) та англійської мови (1 
година). Усі тести проводяться англійською мовою на онлайн-платформі. Студенти мають 
мати ноутбуки з гарним інтернет-підключенням щоб успішно завершити тести.

Тест з математики:
Мінімальний рівень компетенції становить 40% (однак студенти, які отримують вищу 
оцінку, матимуть перевагу перед тими студентами, які отримають нижчу оцінку під час 
відбору). 
Студентам, які отримують 60% або вищу оцінку, буде дозволене зарахування на курси 
вищого рівня з математики, хімії та фізики. 
Теми математичних тестів: числа, множини та числа, алгебра, тригонометрія, геометрія, 
геометрія координат, статистика та ймовірність (докладна інформація буде надана за 
запитом). 

 3 Кінцевий термін подання заявок 16 березня 2023 р. о 12:00 (опівдні) за часом 
Грузії (UTC +4:00).

 3 Для подання заявок від кандидатів вимагається створення профілю онлайн-
заявника на інтернет сторінці Нової школи (www.eapeuropeanschool.eu).

 3 Будь-які несвоєчасно подані чи неповні заявки не розглядаються. Після 
успішного подання повного файлу заявники отримають автоматичне 
електронне повідомлення.

 3 Кандидати, які пройшли попередній відбір, будуть запрошені до написання 
тестів. 

ПОДАННЯ ЗАЯВОК



Іспит з англійської мови:
Тест складається з двох частин. У частині читання від студентів вимагається прочитати 
тексти та відповісти на поставлені запитання для демонстрації розуміння тексту. 
У письмовій частині від студентів вимагається  написати текст (150-250 слів) про справжні 
або уявні події в сфері культури, здоров’я, відпочинку, науки або техніки. 
Всі тести будуть проводитися онлайн і від студентів вимагається мати гарне інтернет-
підключення і працюючий ноутбук/комп’ютер з камерою та мікрофоном, щоб відповідати 
вимогам. Тестування буде проходити в усіх шістьох країнах одночасно протягом березня/
квітня 2023 року.
Кандидатам буде повідомлено точну дату проведення, вимоги та інші деталі. 

Перелік стипендіатів на 2023-2024 академічний рік буде оголошений у другій 
половині травня 2023 року. 
Від відібраних студентів очікується відвідування стипендіальної програми 
протягом усього періоду.
Увесь процес подачі заявок для зарахування до участі в стипендіальній 
програмі є безкоштовним.

Співбесіда:
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 протягом квітня/травня 2023 року.

 3Відкритість для набуття нового навчального 
досвіду та ознайомлення з культурами.
 3Готовність до проживання в пансіоні 
в іноземній країні та далеко від дому 
(відповідно).
 3Допитливість і мотивація.
 3Цікаві навчальні предмети та курси, які 
кандидат хотів би опанувати.
 3Комунікативні та вербальні навички, в 
тому числі розмовні навички спілкування 
англійською мовою, однак не обмежуючись 
лише цим. 
 3Соціальна компетенція та активна участь 
у позакласній діяльності (спорт, клуби, 
конкурси тощо). 
 3În timpul interviurilor, Comisia de selecția 
va acorda o atenție sporită motivației 
studenților,receptivității lor pentru alte culturi și 
interesul lor în chestiuni europene.

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.



Для отримання додаткової інформації,  
будь ласка, зв’яжіться з нами:

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99

APPLY  
NOW!



МІЖНАРОДНИЙ ДИПЛОМ БАКАЛАВРА 
OРІЄНТОВАНИЙ НА ЄВРОПУ В НОВІЙ ШКОЛІ, ТБІЛІСІ, ГРУЗІЯ

ПРИЙОМ ЗАЯВОК ВІД СТУДЕНТІВ З АЗЕРБАЙДЖАНУ, БІЛОРУСІ, 
ВІРМЕНІЇ, ГРУЗІЇ, РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВИ ТА УКРАЇНИ 

КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПРИЙОМУ ЗАЯВОК:   
16 БЕРЕЗНЯ 2023 РОКУ О 12:00 (ОПІВДНІ)  

ЗА ЧАСОМ ГРУЗІЇ (UTC+4.00)

Європейська школа 
Східного партнерства

Стипендіальна  
програма

при одержанні  
середньої освіти 

2023-2024 рр.



Яка мета стипендіальної програми Європейської школи Східного 
партнерства? 
Пропонуючи міжнародно визнаний диплом високої якості,  ця профінансована 
Євросоюзом стипендіальна програма пропонує особливі освітні можливості для молоді 
з країн Східного партнерства: Азербайджан, Білорусь, Вірменія, Грузія, Республіка 
Молдова та Україна. Програма також має на меті сприяти міжрегіональному обміну 
між студентами з цих країн. 

Що являє собою програма диплому Міжнародного бакалаврату 
oрієнтований на Європу? 
Програма пропонує комплексний та інтенсивний дворічний академічний курс диплому 
Міжнародного бакалаврату з унікальною можливістю залучення до спеціалізованих 
досліджень європейських питань та питань Європи. Під керівництвом і за підтримки 
Генерального секретаріату Європейських шкіл, курси з гуманітарних наук, мови і 
літератури, мистецтва та історії були приведені у відповідність до європейського 
бакалаврського навчання  і гармонійно поєднані з чіткою європейською перспективою. 
У процесі навчання, написання есе та здійснення навчальної діяльності учні мають 
додаткову можливість обговорювати європейські теми та питання. 

Яка концепція програми Міжнародного бакалаврату? 
Прогрма Міжнародного бакалаврату - це міжнародна підготовча програма, яка 
мотивована для створення кращого світу через освіту. Програма Міжнародного 
бакалаврату пропонує освіту з фокусуванням на вивченні етичної поведінки та 
логічного, критичного та самостійного мислення. Програма Міжнародного бакалаврату  
пропонує своїм студентам по всьому світу міжнародне та багатокультурне навчальне 
середовище та готує студентів до подолання викликів нашого глобалізованого світу. З 
цієї точки зору освітня філософія Міжнародного бакалаврату відповідає принципам та 
цілям програми європейського бакалаврату.  

Надається чи ні студентам з дипломом програми Міжнародного 
бакалаврату перевага в різних університетах світу? 
Диплом Міжнародного бакалаврату визнаний 2000 університетами у 75 країнах. 
Цей список доступний на веб-сайті організації в пошуку (www.ibo.org). Програма 
Міжнародного бакалаврату пропонує перелік університетів, які пропонують стипендії 
випускникам дипломних програм Міжнародного бакалаврату на умовах, визначених 
кожним навчальним закладом. Після закінчення стипендіальної програми студенти 
також можуть подати свої дипломи державним органам влади у своїх країнах для 
отримання офіційного еквіваленту. 

Хто здійснює дипломну програму Міжнародного бакалаврату?
Дипломну програму Міжнародного бакалаврату здійснює «Нова школа» в Тбілісі 
(Грузія), авторизована міжнародна бакалаврська школа з 2010 року.  «Нова школа» 
зробила свій внесок в багатомовне і мультикультурне навчання в Грузії, і в успішну 
освіту і кар’єру багатьох місцевих і іноземних випускників. Останнім часом, «Нова 
школа» також досягла вагомого успіху у виданні свого першого диплому Міжнародного 
бакалаврату у напрямку європознавство і на даний час ще більше підготовлена до 
того, щоб продовжити ділитися з новим потоком студентів з регіону своїм навчальним 
досвідом.  



Які позакласні заняття передбачені у “Новій школі”?
Позакласні заняття додатково визначають європейську сторону досвіду студентів 
у “Новій школі” та дозволяють їм відвідувати конференції та заходи з європейських 
питань, що проводяться академіками та посадовими особами високого рівня. Крім того, 
будуть організовані навчальні візити до європейських закладів, які зміцнюють знання 
студентів про Європу та її народ. Під час цієї дворічної програми студенти також візьмуть 
участь у різноманітних заходах, включаючи футбол, баскетбол, волейбол, плавання, 
шахи, змодульована ООН, драматичний і кулінарний клуб. У кожному семестрі студенти 
зможуть подорожувати у різні куточки Грузії, і це дійсно збагачує досвід студентів- 
стипендіантів. 

Чи забезпечує стипендіальна програма рівні можливості для 
кандидатів? 
Метою стипендіальної програми є забезпечення справедливого гендерного балансу 
та збалансованого географічного розподілу на основі отриманих заявок. Це було 
успішно здійснено з першою групою, яка складалась з студентів з шести країн Східного 
партнерства. До подання заявок також запрошуються студенти, яким присвоєно  статус 
внутрішньо переміщених осіб або статус біженця та які є громадянами однієї з країн 
Східного партнерства.

Де будуть проживати студенти протягом шкільного(них) року(ів)? 
Студенти будуть жити в гуртожитку, розташованому на території  “Нової школи”. Новий 
гуртожиток забезпечить комфорт для студентів та шкільного персоналу. Місця спільного 
користування гуртожитку для навчань і соціальних зібрань забезпечують прекрасну 
можливість для обміну знаннями та досвідом серед студентів. Студенти будуть під 
постійним наглядом начальника гуртожитку та команди наставників, які забезпечать  їх 
комфорт, безпеку та загальне благополуччя. 

Які умови проживання у гутрожитку? 
У гуртожитку два студенти проживають у кімнаті, яка обладнана необхідною технікою 
для забезпечення оптимальної навчальної атмосфери. Крім того, їжа в “Новій школі” 
готується за найвищими стандартами якості, вона завжди свіжа і здорова, і забезпечує 
різні варіанти для студентів з харчовими обмеженнями. 

Будуть чи ні студенти забезпечені навчальними матеріалами? 
Навчальні матеріали разом з конкретним пристроєм, необхідним для отримання диплому 
Міжнародного бакалаврату (наприклад, TI калькулятори) передбачені стипендією. Крім 
того, студенти-стипендіанти будуть індивідуально забезпечені персональним ноутбуком 
для використання у класі та виконання домашньої роботі, а також мобільним телефоном 
для доступу до аплікації гуртожитку.  



Що включає в себе медичне страхування?
Студенти будуть мати медичне страхування, яке покриє більшість основних медичних 
витрат. Перелік медичних послуг буде оновлюватися щороку. 

Які витрати мають бути покриті студентами?
Більшість основних витрат на проживання передбачені стипендією, і тому студентам 
може знадобитися лише оплата вартості свого одягу та додаткових заходів, які не 
передбачені стипендією. 

Який дрес-код діє в школі?
У школі немає формальної уніформи, але студенти повинні носити білі сорочки та 
темні штани або плаття. 

Які персональні документи потрібні студентам?
Під час подання заявок студенти повинні подати форму згоди одного з батьків, 
свідоцтво про народження та оцінки за попередні навчальні роки англійською мовою 
або переведені на англійську мову та нотаріально завірені, якщо оригінал документів 
не англійською мовою. Студенти, які мають стипендію, повинні мати паспорти, 
свідоцтва про народження та листи оцінок. 

Безкоштовний чи ні в Тбілісі проїзд для студентів? 
Користування  громадським транспортом, включаючи автобуси та метро, безкоштовне 
для студентів-стипендіантів у межах Тбілісі.



APPLY  
NOW!

Для отримання додаткової інформації,  
будь ласка, зв’яжіться з нами:

euscholarship@eapeuropeanschool.eu 

+995 32   225 70 06

+995 577 39 39 99


