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Праграма экстранай дапамогі еўразійскім студэнтам 
 
Бард каледж аб'яўляе праграму стыпендый для падтрымкі 40 студэнтаў з Еўразіі, якія 
былі вымушаныя з'ехаць і перапыніць сваю адукацыю праз уварванне кіроўнага 
рэжыму Расіі ва Украіну ў 2022 г. Праграма прызначаная для асобаў з суседніх з 
Украінай краінаў, закранутых ваеннымі дзеяннямі, і накіраваная галоўным чынам на 
тое, каб студэнты маглі пачаць або працягнуць адукацыю ў бакалаўрыяце. Студэнты 
будуць залічаныя на праграмы галоўнага кампуса Бард каледжу ў Анандэйле-на-
Гудзоне (штат Нью-Ёрк), а таксама ў ягоных філіялах у горадзе Нью-Ёрк, у Бард 
каледжы ў Берліне і ў Бард каледжы Сайманс-Рок у Грэйт Барынгтоне (штат 
Масачусэтс), а таксама ў асобных выпадках у іншых інстытутах, якія выдаюць дыплом 
Барда. Дадзеная ініцыятыва з'яўляецца дапаўненнем да Праграмы экстранай дапамогі 
ўкраінскім студэнтам. 
 
Заяўку на атрыманне стыпендыі могуць падаць студэнты з Еўразіі, пазбаўленыя 
доступу да вышэйшай адукацыі, вымушаныя пакінуць месца свайго навучання праз 
вайну 2022 года ва Украіне. Студэнты з былых партнёрскіх інстытутаў Барда ў Расіі, у 
першую чаргу студэнты Смольнага (факультэта Свабодных мастацтваў і навук 
СПбДУ), змогуць завяршыць адукацыю, якая была перарваная, калі Бард быў 
аб'яўлены "непажаданай" арганізацыяй і пагрозай канстытуцыйнаму ладу Расіі. Мы 
разумеем, што шматлікія студэнты былі вымушаныя з'ехаць праз сваю нязгоду з 
вайной і ў выніку шырокамаштабнай кампаніі супраць адукацыйных праграмаў 
свабодных мастацтваў і навук у Расіі, у тым ліку супраць Смольнага. Будзем рады 
бачыць заяўкі ад студэнтаў, якія бяруць удзел у курсах адукацыйнага праекта 
"Смольны па-за межамі". Перавага будзе надавацца асобам, якія знаходзяцца пад 
відавочнай пагрозай з боку свайго ўрада. Выпускнікам Смольнага будуць 
прадастаўленыя абмежаваныя магчымасці для навучання ў магістратуры пры ўмове 
выканання ўступных патрабаванняў. Дадатковыя магчымасці могуць быць даступныя ў 
Амерыканскім універсітэце ў Цэнтральнай Азіі (Бішкек, Кыргызстан), дзе дзейнічаюць 
праграмы падвойных дыпломаў сумесна з Бард каледжам. 
 
Адбор кандыдатаў вядзецца для навучання ўжо вясной 2023 г., аднак асноўным 
пачаткам праграмы экстранай дапамогі еўразійскім студэнтам стане восеньскі семестр 
2023 г. Заяўку трэба падаць да 16 снежня 2022 г. Тыя студэнты, якія пададуць заяўку 
да 16 снежня, павінныя завяршыць яе афармленне і падаць усе неабходныя дакументы 
да 22 снежня 2022 г. Расійскія студэнты ў перыяд падачы заяўкі мусяць знаходзіцца па-
за межамі Расійскай Федэрацыі. 
  
Асноўнай мовай навучання па праграме будзе англійская, і ўсе навучэнцы мусяць 
валодаць ёй у дастатковай ступені. Моўныя кампетэнцыі неабходна пацвердзіць 
сертыфікатамі TOEFL, IELTS ці Duolingo. Студэнты змогуць абіраць курсы на 
англійскай мове з навучальных праграм інстытутаў Бард каледжа, а таксама шэраг 
курсаў можа быць прапанаваны на іншых мовах з праграмаў Сеткі універсітэтаў 
Адкрытага Таварыства. 
 
Праграма прапаноўвае розныя стыпендыі, але ўсе яны абавязкова будуць пакрываць 
кошт навучання. Аплата кошту жытла, а таксама дапамога на пакрыццё іншых 
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выдаткаў будзе разглядацца ў кожным канкрэтным выпадку ў адпаведнасці з патрэбамі 
студэнта. Стыпендыі будуць выдавацца мінімум на адзін год з магчымасцю працягу. 
   
Дадатковую інфармацыю можна атрымаць на сайце: https://iile.bard.edu/eurasia/ або па 
электроннай пошце refuge@bard.edu. 
  
Праграма заснаваная на папярэдняй палітыцы Барда па падтрымцы навукоўцаў і 
студэнтаў, якія знаходзіліся ў небяспецы. У сярэдзіне 1930-х гг. Бард каледж даў 
прытулак выбітным пісьменнікам, мастакам, інтэлектуалам і навукоўцам, якія ўцяклі з 
нацысцкай Еўропы. У 1956 г. Бард прыняў больш за 300 венгерскіх студэнтаў-
уцекачоў, якія ратаваліся ад савецкага ўварвання. У 2004 г. Бард спрыяў пераезду 
больш за 50 студэнтаў Еўрапейскага гуманітарнага ўніверсітэта ў Беларусі, зачыненага 
рэжымам Лукашэнкі, у Смольны у Санкт-Пецярбургу для завяршэння навучання. 
Аналагічная праграма была прадастаўленая 60 туркменскім студэнтам, якія не змаглі 
працягнуць адукацыю ў Амерыканскім універсітэце ў Цэнтральнай Азіі ў 2010 г. Бард 
каледж у Берліне прыняў больш за 50 перамешчаных студэнтаў у межах Праграмы 
міжнароднай адукацыі для сацыяльных пераменаў, большасць з якіх былі выхадцамі з 
Сірыі. У мінулым годзе, пасля захопу ўлады ў Афганістане талібамі, Бард узяў 
абавязак прыняць 100 афганскіх студэнтаў. Урэшце гэтым летам Бард каледж у 
Берліне прыняў 12 студэнтаў-уцекачоў з Украіны. Праграма экстранай дапамогі 
украінскім студэнтам прадаставіць стыпендыі 60 украінскім студэнтам. 
  
Пра Бард каледж 
 
Бард каледж, заснаваны ў 1860 г., базуецца на прынцыпах свабодных мастацтваў і 
навук (Artes Liberales), поўны цыкл адукацыі ў ім налічвае чатыры гады. Размешчаны ў 
ста пяцідзесяці кіламетрах на поўнач ад Нью-Ёрка, з далучэннем маёнтка Мантгомеры-
плэйс, кампус Барда ўключае чатырыста гектараў паркавай зоны ў даліне ракі Гудзон. 
У каледжы вядзецца адукацыя больш як па сарака акадэмічных праграмах 
бакалаўрыяту, уключаючы праграмы па мастацтве, гуманітарных і прыродазнаўчых 
навуках, а таксама па музыцы. Падрыхтоўка таксама ідзе па трынаццаці 
агульнаадукацыйных праграмах, працуе восем каледжаў пачатковай вышэйшай 
адукацыі, рэалізуюцца шматлікія праграмы падвойных дыпломаў у супрацоўніцтве з 
іншымі амерыканскімі і міжнароднымі адукацыйнымі ўстановамі. Абапіраючыся на 
ўласную 162-гадовую гісторыю канкурэнтаздольнай і інавацыйнай навучальнай 
установы, Бард каледж пашырае сваю місію прыватнай установы, якая дзейнічае ў 
грамадскіх інтарэсах па ўсёй краіне і ва ўсім свеце. Мэтай гэтай дзейнасці з'яўляецца 
задавальненне ўзрастаючых патрэбаў студэнтаў, а таксама пашырэнне доступу да 
гуманітарнай адукацыі. Праграмы бакалаўрыяту ў нашым галоўным кампусе ў штаце 
Нью-Ёрк вядомыя сваім акадэмічным узроўнем і дасягненнямі, акцэнтам на мастацтве 
і ўдзеле ў грамадскім жыцці. Бард імкнецца ўзбагаціць культуру, грамадскае жыццё і 
разуменне дэмакратыі, рыхтуючы лідараў меркаванняў заўтрашняга дня. Для 
атрымання дадатковай інфармацыі пра Бард каледж пераходзьце на сайт 
https://www.bard.edu/ 
 
	


