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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо до вашої уваги інформацію про можливість участі у
науково-практичних конференціях, конкурси від Міжнародного фонду «Відродження» і
дослідницькі стипендії в Університеті ім. Гумбольдта. Бажаємо успіхів і натхнення!
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Міжнародна науково-практична конференція
«Відповідальність влади перед громадянським суспільством:
механізми контролю і взаємодії»
Організатори
та
партнери:
Поволзький
інститут
управління
імені
П.А. Столипіна – філіал Російської академії народного господарства і державної
служби при Президентові Російської Федерації, Фонд імені Фрідріха Еберта, Інтегріті
екшн.
Місце і дата проведення заходу: 24-25 вересня 2013 року, м. Саратов,
вул. Московська, 164, корп. №2, конгрес-хол.
Пріоритетні галузі:
- цивільний контроль як форма участі громадян у публічній політиці;
- роль громадянського суспільства у визначенні меж державного втручання і
запобігання корупції;
- підзвітність державних службовців як запорука сумлінності влади;
- громадська думка як чинник становлення та розвитку громадянського
суспільства;
- цивілізований лобізм в системі «влада - суспільство»;
- доступ громадян до інформації та громадська експертиза;
- підвищення ефективності державного управління та протидії корупції;
- стратегії розвитку інститутів громадянського суспільства та громадських
ініціатив;
- реформа державного управління: міжнародний досвід.
Цільова аудиторія: викладачі вузів; російські та зарубіжні академічні вчені;
практики, які спеціалізуються з проблем соціально-політичного проектування і
прогнозування; керівники та фахівці органів влади; представники політичних партій і
неурядових організацій.
Умови участі: заявки для участі в конференції приймаються електронною
поштою: intoff@pags.ru або за адресою: 410031, Росія, м. Саратов, вул. Соборна, 23/25,
Поволзький інститут управління імені П.А. Столипіна, центр міжнародних зв'язків, к.
329а. У заявці має бути зазначена необхідність бронювання готелю або гуртожитку.
Кінцевий термін подачі заявок: 20 серпня 2013 року.
Додаткова

інформація:

планується

видання

збірника

за

матеріалами

конференції. Статті приймаються до 1 жовтня 2013 року.
Контакти: центр міжнародних зв'язків, к. 329а, тел.: (8-452) 33-92-21.
Сайт: www.pags.ru
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Міжнародна науково-практична конференція
«РОЗВИТОК ІНСТИТУТУ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ В
РЕГІОНАХ: МІЖНАРОДНИЙ І РОСІЙСЬКИЙ ДОСВІД»
Організатори та партнери: Орловський філіал ФГБОУ ВПО «Російська академія
народного господарства і державної служби при Президентові Російської Федерації».
Місце і дата проведення заходу: 19-20 вересня 2013 року о 10.00 за адресою:
302028, м. Орел, вул. Панчука, 1, ауд. 108 (зал вченої ради).
Пріоритетні галузі: Секція I «Перспективні напрями модернізації державної
цивільної служби в регіоні».
Секція II «Соціальні детермінанти та шляхи підвищення ефективності державної
цивільної служби».
Секція

III «Інноваційні моделі економічного забезпечення регіонального

управління та місцевого самоврядування».
Секція IV «Удосконалення правових засад державної служби в сучасній Росії».
Цільова аудиторія: керівники, фахівці, викладачі, докторанти, аспіранти та
студенти освітніх установ будь-якої відомчої приналежності та організаційно-правової
форми, керівники та фахівці регіональних і муніципальних органів виконавчої та
законодавчої влади, а також всі особи, які виявляють інтерес до досліджуваних
проблем.
Умови участі: матеріали статей (доповідей) та заявки для участі у конференції
направляти в електронному вигляді по e-mail: nauka-rane57@mail.ru з позначкою

«конференція 19 вересня».
Кінцевий термін подачі заявок: очна участь до 30 серпня 2013 р., авторські
матеріали приймаються до 15 вересня 2013 р.
Додаткова інформація: тема заявленої статті (доповіді) повинна відповідати
тематиці однієї з секцій.
Контакти: науково-організаційний відділ +7 (4862) 73-48-52 (з 9.00 до 17.00,
крім суботи та неділі), e-mail: nauka-rane57@mail.ru , Сергеєва Катерина Олексіївна,
Кулаженкова Наталія Василівна.
Сайт: www.orags.org
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26-та щорічна міжнародна науково-практична конференція
«Сучасні тенденції розвитку професіоналізму публічних
службовців: міжнародний досвід»
Організатори та партнери: Європейська мережа організацій з підготовки членів
місцевого та регіонального управління (ENTO) спільно з Луганським центром
післядипломної освіти.
Місце і дата проведення заходу: 1-2 жовтня 2013 р., м. Луганськ (Україна).
Мета: підвищення професійної компетентності публічних службовців.
Пріоритетні галузі: 1 секція «Вплив ефективності публічного управління на
регіональний розвиток».
2 секція «Професійний розвиток публічних службовців та депутатів: вимоги
сучасності».
Майстер-клас з андрагогіки.
Панельні дискусії з актуальних питань місцевого та регіонального розвитку.
Цільова аудиторія: державні службовці.
Умови участі: заявку про участь у конференції та текст матеріалів до публікації
необхідно надіслати до Луганський центр післядипломної освіти на електронну пошту
e-mail: omslcpo@i.ua
Кінцевий термін подачі заявок: 10 вересня 2013 року.
Додаткова інформація: матеріали конференції подаються на одній з робочих
мов конференції (англійська, французька, російська), а анотація - англійською,
французькою та російською мовами.
Не допускається використання в матеріалах відсканованих або сфотографованих
схем,

малюнків,

таблиць.

Видання

матеріалів

здійснюється

без

редагування,

відповідальність за зміст поданих матеріалів несе автор.
Організаційний внесок для очної участі у конференції складає 350 гривень. Сума
організаційного внеску включає трансфер по Луганську, кава-брейки, обіди, екскурсії.
Можлива заочна участь у конференції, без внесення організаційного внеску.
Для публікації статті або матеріалів виступу учасника конференції у збірнику
наукових статей і доповідей проводиться оплата 35 гривень за 1 сторінку, оформлену
згідно з вимогами до матеріалів конференції.
Контакти: Луганський центр післядипломної освіти (міжнародний відділ).
Контактна особа: Наталія СисоєваТелефони: +380642631760, +380501890638
E-mail: omslcpo@i.ua
Сайт: http://www.ento.org/portal/
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Конкурс “Вища освіта України: моніторинг інтеграції в
європейський освітній простір”
Організатори та партнери: Міжнародний фонд "Відродження".
Мета: запровадити практику щорічного моніторингу наближення України до
Європейського простору вищої освіти за показниками, встановленими Болонською
декларацією та відповідними рекомендаціями загальноєвропейських інституцій.
Пріоритетні галузі: інтеграція вищої освіти в європейський освітній простір.
Цільова

аудиторія:

вищі навчальні заклади, органи управління освітою,

освітянська громадськість.
Умови участі: Проектна пропозиція має містити:
- детальний опис методики й інструментарію моніторингу;
- конкретний опис етапів роботи;
- опис механізмів забезпечення громадсько-експертного обговорення проміжних
і підсумкових результатів виконання проекту;
- листи підтримки від експертів чи експертних інституцій;
- CV керівника / керівниці проекту та виконавців.
Проекти слід оформити згідно з аплікаційною формою конкурсу. Їх слід подати
чи надіслати поштою на адресу: Освітня програма, пров. Бехтерєвський, 13-А, м. Київ,
04053.

Електронну

версію

проекту

слід

обов’язково

надіслати

на

адреси

androshchuk@irf.kiev.ua і lutsishina@irf.kiev.ua.
Кінцевий термін подачі заявок: 2 вересня 2013 року. Результати розгляду
проектів за конкурсом буде оголошено до 12 вересня 2013 року.
Додаткова інформація: Термін виконання проекту не повинен перевищувати
9 місяців.
Загальний бюджет конкурсу – 80 тис. грн.
Контакти: Георгій Касьянов, директор програми, kasianov@irf.kiev.ua.
Олександр Андрощук, менеджер програми, androshchuk@irf.kiev.ua .
Тел.:(044) 461 95 00
Сайт:http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=40345:201
3-&catid=49:con-edu&Itemid=126
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Конкурс на проведення дослідження
“Управлінська вертикаль» в освіті: відповідальність,
компетентність, підзвітність”
Організатори та партнери: Міжнародний фонд "Відродження".
Мета: провести дослідження системи управління освітою України, виявити її
проблемні місця, запропонувати конкретні кроки щодо її оптимізації.
Пріоритетні галузі: управління освітою.
Цільова аудиторія: неурядові експертні організації, аналітичні центри, вищі
навчальні заклади, державні дослідницькі установи, що спеціалізуються на
дослідженнях освітньої політики.
Умови участі: - Проекти з додатками слід подавати у двох примірниках
(оригінал і копія), а також обов’язково в електронному форматі.
- Під датою подання проектів слід розуміти дату відправлення проекту на адресу
фонду, яку визначають за поштовим штемпелем, а також дату його відправлення на
електронну скриньку. Проектів, відправлених після вказаного в оголошенні терміну, не
розглядатимуть.
- Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і
приватним (фізичним) особам.
- Проектів, надісланих факсом або лише на електронну пошту (без подання
друкованих копій, оформлених згідно з вимогами), не розглядатимуть.
- Поданих на конкурс матеріалів не повертають і не рецензують.
- Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
- Остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає.
- Причин відмови в підтримці проекту не повідомляють.
- Фонд офіційно підтверджує отримання проектів листом, який надсилає
аплікантам після реєстрації проектної пропозиції у Відділі управління проектами.
Проекти слід оформити згідно з аплікаційною формою конкурсу. Їх слід подати
чи надіслати поштою на адресу: Освітня програма, пров. Бехтерєвський, 13-А, м. Київ,
04053. Електронну версію проекту слід обов’язково надіслати на адреси
androshchuk@irf.kiev.ua та lutsishina@irf.kiev.ua .
Кінцевий термін подачі заявок: 2 вересня 2013 року.Результати розгляду
проектів за конкурсом буде оголошено до 12 вересня 2013 року.
Додаткова інформація: Термін виконання проекту не повинен перевищувати 12
місяців. Загальний бюджет конкурсу – 160 тис. грн. Максимальний розмір гранту – 80
тис. грн.
Контакти: Георгій Касьянов, директор програми, kasianov@irf.kiev.ua ,
Олександр Андрощук, менеджер програми, androshchuk@irf.kiev.ua
Тел.: (044) 461 95 00
Сайт:http://www.irf.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=40343:201
3-l-r-&catid=49:con-edu&Itemid=126
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Дослідницькі стипендії в Університеті
ім. Гумбольдта, м. Берлін
Організатори та партнери: Міжнародний дослідницький центр «Праця та
життєвий цикл людини в глобальній історії» в університеті ім. Гумбольдта, м. Берлін,
Федеральне Міністерство освіти та наукових досліджень Німеччини.
Місце і дата проведення заходу: 1 жовтня 2014 року та триває до 31 липня
2015 року. Термін дослідження може бути коротшим.
Мета: проведення дослідження.
Пріоритетні галузі: історія, антропологія, право, соціологія, політичні науки,
країнознавство.
Цільова аудиторія: студенти докторантури чи вчені-дослідники.
Умови участі: для подачі Ваших заявок, будь-ласка, скористайтеся електронною
формою на веб-сайті https://rework.hu-berlin.de/fellowship1415/applicationform.php .
Необхідно надати Вашу біографію, запропонований проект наукового дослідження на
період стипендіальної програми, а також деталі поточного дослідження. Студенти
докторантури мають додатково вказати контактну інформацію двох осіб, що нададуть
рекомендації.
Кінцевий термін подачі заявок: 31 серпня 2013 року.
Додаткова інформація: Стипендіати отримують місячну стипендію, яке може
обговорюватися індивідуально, і зобов’язані працювати в науково-дослідницькому
центрі в Берліні. Передбачається забезпечення стипендіатів повністю обладнаним
офісом, до того ж підтримкою в отриманні візи та пошуку помешкання та ін.
Контакти: Dr. Felicitas Hentschke,
tel: +49 (0)30 / 2093-70206; fax: -70210,
email: felicitas.hentschke@asa.hu-berlin.de
Сайт:http://www2.hu-berlin.de/arbeit/en/news.html
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До уваги зацікавлених осіб!
Щоб підписатися на електронну версію Інформаційного вісника,
надішліть повідомлення на нашу електронну адресу та додайте
коротку інформацію про себе та свою організацію (прізвище, ім’я,
назва організації, ваша посада, електронна адреса, контактний
телефон).
Більше інформації про заходи міжнародного характеру Ви зможете
дізнатися на сайті Управління забезпечення міжнародних звязків http://naduinternational.jimdo.com/ .

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління при Президентові
України
Управління забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207-208
м. Київ, 04050

Інформаційний вісник підготували:
Людмила Пустовойт
Анжела Левченко

