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Керівникам органів управління
освітою райдержадміністрацій,
міських рад, об'єднаних
територіальних громад
Керівникам закладів загальної
середньої освіти обласного
підпорядкування
Про стипендію Ельворті-НМС
на навчання у Великій Британії
Відповідно до листа Кіровоградського інституту комерції управління
інформує про можливість виграти стипендію Ельворті-НМС на навчання у
Великій Британії протягом одного року.
У 2017 році до участі у конкурсному відборі запрошуються учні закладів
загальної середньої освіти віком 15-16 років (дата народження: 01.03.2001 30.08.2002 рр.). Заявки на участь приймаються до ЗО листопада 2017 року.
Ксерокопія листа з детальним роз'ясненням умов участі та проведення
конкурсного відбору додається. Просимо поширити дану інформацію серед
учнів закладів загальної середньої освіти.
Додаток: на 1 арк., в 1 прим.

Начальник управління

Сокоренко 24 15 42
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КІРОВОГРАДСЬКИИ
ІНС ТИТ УТ КОМЕРЦІЇ
Kirovograd Institute o f Commerce
телефон
адреса для лист ів
e-mail

(0522) 246341
Кіровоград, пул. Шевченка, 21/27
main@kic.kr.ua

Начальнику управління освіти,
науки, молоді та спорту
Кіровоградської обласної
державної адміністрації
Таборанському В.II.

Шановний Володимире Петровичу!
Ректорат Кіровоградського інституту комерції засвідчує Вам свою повагу і радий повідомити, що
цього року, як і раніше, учні середніх навчальних закладів м. Кропивницького та Кіровоградської
області мають можливість виграти стипендію Ельворті-НМС на навчання у Великій Британії
протягом одного року. Конкурс адмініструється Радою Асоціації Директорів приватних шкіл
Великобританії (НМС) в рамках проекту для Центральної та Східної Європи і проводиться на базі
нашого навчального закладу.
Стипендія Ельворті-НМС була започаткована в 2007 році за ініціативою Майкла Кларксона Вебба
- онука Роберта Ельворті, як своєрідне продовження знаного проекту - стипендії ім. Ельворті, яка
надавала можливість школярам м. Кропивницького та Кіровоградської області навчатися у
престижній приватній англійській школі Чігвелл у графстві Ессекс.
Переможці конкурсу Ельворті-НМС розподіляються по школах Великобританії, всі з яких мають
високий рівень наукових, спортивних і культурних досягнень. Стипендія покриває повну вартість
навчання, харчування та проживання у Великобританії. Проект НМС також надає певну суму на
додаткові витрати, такі як участь у культурних і туристичних заходах.
Більше 50 школярів м. Кропивницького та Кіровоградської області вже стали стипендіатами
програми Ельворті-НМС і змогли безкоштовно навчатися у британських школах протягом одного
навчального року.
Відбір на отримання стипендій здійснюється за результатами етапів конкурсу, рівнем володіння
письмовою та розмовною англійською мовою. Найважливішим критерієм відбору є виступ на
інтерв’ю, яке проводиться представниками Робочої Групи НМС з Великобританії 23.01.2018.
Конкурс проводиться в три етапи, які включають:
- лексико-граматичний тест па володіння англійською мовою;
написання твору англійською мовою на задану тему;
- інтерв’ю з представниками Робочої Групи НМС з Великобританії.
Цього року до участі в конкурсі запрошуються учні шкіл віком 15-16 років (дата народження:
01.03.2001 р . - 30.08.2002 р.).
Заяви па участь у конкурсі приймаються до 30 листопада 2017 року:
за адресами: м. Кропивницький вул. Братів Ельворті 7, вул. Ш евченка 21/27
- за телефонами: (0522) 24-63-41, (066) 452-85-51, (096) 998-64-46
па електронну пошту: hmc.krop@gmail.coni
Сподіваємось на Вашу підтримку і сприяння у розповсюдженні інформації про конкурс у
навчальних закладах міста і області.
З повагою,
Ректор Кіровоградського інституту комерції

