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Управління забезпечення міжнародних зв’язків
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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про міжнародні науково-практичні
конференції, в яких ви можете взяти участь. Звертаємо також вашу увагу на
стипендіальні програми для навчання та стажування магістрантів, аспірантів та
науковців у 2014-2015 навчальному році.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Міжнародна конференція «Інтернаціоналізація наукового
пошуку: перспективи та проблеми»
Організатор: громадська організація «Центр наукових публікацій».
Конференція покликана забезпечити широкий обмін науковими
концептами та поглядами щодо актуальних питань розвитку науки.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення конференції: заочна.
Дата і місце проведення: 28 грудня 2013 року, м. Київ.
Останній термін подачі тез доповідей: 28 грудня 2013 року.
Тематика конференції:
1.
Фізико-математичні науки.
2.
Хімічні науки.
3.
Біологічні науки.
4.
Геологічні науки.
5.
Технічні науки
6.
Сільськогосподарські науки.
7.
Історичні науки
8.
Економічні науки.
9.
Філософські науки.
10.
Філологічні науки.
11.
Географічні науки.
12.
Юридичні науки.
13.
Педагогічні науки.
14.
Медичні науки.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

здобутками,

Фармацевтичні науки.
Ветеринарні науки.
Мистецтвознавство.
Архітектура.
Психологічні науки.
Військові науки.
21 Національна безпека
Соціологічні науки.
Політичні науки.
Фізичне виховання та спорт.
Державне управління.
Культурологія.
Соціальні комунікації.

Для участі в конференції необхідно відправити на електронну пошту s-p@cnp.org.ua
тези доповіді та надіслати електронною поштою копію документа про сплату внеску
за участь.
Організаційний внесок за участь у конференції становить 100 грн.
Детальніша інформація:
Телефон:

+38 (095) 709 53 46

E-mail:
Web-site:

s-p@cnp.org.ua
www.cnp.org.ua
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VIII Міжнародна науково-практична конференція
«Міжкультурна комунікація: мова – культура – особистість»
Організатор: Національний університет «Острозька академія».
Дата проведення: 3-4 квітня 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 15 січня 2014 року.
Тематика конференції:
1. Когнітивні аспекти міжкультурного спілкування.
2. Лексична, фразеологічна та фреймова семантика.
3.Мовний та мовленнєвий матеріал у його структурній та стилістичній інтерпретації.
4. Інноваційні методи формування іншомовної комунікативної культури.
5. Професійна іншомовна підготовка в процесі міжкультурної інтеграції.
6.Корпусні та лексикографічні технології опису мовної системи та термінознавства.
7. Літературознавство та міжкультурна комунікація.
8. Актуальні проблеми сучасного перекладознавства.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Для участі у конференції необхідно надіслати на електронну адресу оргкомітету:
1. Заявку для участі у конференції.
2. Електронний варіант статті (8-12 сторінок, у форматі *.doc, *.docx, *.rtf).
3. Скановану рецензію доктора/кандидата наук на статтю для учасників без наукового
ступеня (у форматі * .jpg, *.png).
4. Скановану квитанцію про оплату участі у конференції (у форматі *.jpg, *.png).
5. Скановану квитанцію про оплату публікації статті у збірнику (у форматі *.jpg,
*.png).
Файл заявки створити у редакторі Word і зберегти у одному з форматів: *.doc, *docx,
*.rtf. Файл назвати за прізвищем автора статті. Ім’я автора набрати латинським
шрифтом, наприклад, zayavka_Ivaniv.doc. Електронний варіант статті створити у
редакторі Word і зберегти в одному з форматів: *.doc, *docx, *.rtf. Файл назвати за
номером тематичного напрямку та прізвищем автора статті, наприклад, 2_Ivaniv.doc.
Відскановані рецензії та квитанції називати за прізвищем автора статті наприклад,
recenziia_Ivaniv.doc.,kvitanciia_Ivaniv.doc.,
Організаційний внесок: 120 грн +30 грн/сторінка
Оплата участі:
Адреса для грошових поштових переказів:
35800 Рівненська обл.
м. Острог, провул. Древлянський, 15, кв1
Омельчук Віта Костянтинівна
Примітка: якщо після надсилання повного пакету документів Вам не відповіли
протягом 3 робочих днів, будь ласка, заповніть форму повторно. Оргкомітет
електронною поштою повідомить Вас про отримання та прийняття матеріалів.
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Вимоги до оформлення матеріалів:
При написанні статей слід ураховувати Постанову Президії ВАК від 15.01.2003
№7-05/1 «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліку ВАК
України», а також зміни у вимогах до оформлення наукових робіт та бібліографічних
джерел, введені в 2008 р. (Бюлетень ВАК України. - 2008. - № 3).
Текст набирається у редакторі Word: шрифт Times New Roman, кегель 14 pt,
міжрядковий інтервал 1,5. Поля: зліва - 2,5 см, справа - 2 см, зверху - 2 см, знизу - 2
см.
Матеріали подавати у такій послідовності:
1. Індекс УДК (у верхньому лівому кутку).
2. Ініціали та прізвище автора/авторів (праворуч).
3. Назва навчального закладу та міста (окремий абзац праворуч).
4. Назва статті - великими літерами, жирним шрифтом у центрі.
5. Назву статті, прізвище, анотації та ключові слова українською, російською і
англійською мовами (перед текстом, курсивом).
6. Текст статті.
7. Список літератури (подається за алфавітним порядком через рядок після
основного тексту), посилання у тексті позначаються у квадратних дужках.
8. Малюнки і таблиці вставляються в текст як вставлений об'єкт.
Телефон:

+380 67 304-44-03

E-mail:

lingua.lab@oa.edu.ua
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Міжнародна науково-практична конференція
«Соціально-економічні аспекти реструктуризації регіональної
економіки-2014»
Організатори:
Міністерство освіти і науки України.
Вінницький фінансово-економічний університет.
Кафедра системного аналізу Празького економічного університету.
Білоруський державний педагогічний університет імені Максима Танка.
Варшавський економічний університет «Алмамер».
Волгоградський інститут бізнесу.
Таврійський національий університет імені В.І. Вернадського.
Дата проведення: 6-7 лютого 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 30 січня 2014 року.
Тематика конференції:
1. Управлінські аспекти діяльності підприємств та організацій.
2.Організація фінансового і податкового обліку на підприємствах та організаціях в
умовах ринкової економіки.
3. Актуальні проблеми функціонування фінансової системи.
4. Теоретико-методологічні аспекти зовнішньоекономічної діяльності.
5. Моделі соціально-економічних процесів.
6. Проблеми та методика викладання економічних і гуманітарних дисциплін у ВНЗ.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі: надіслати заявку на участь у конференції, тези доповідей і віддруковані
тексти статей на адресу оргкомітету.
Організаційний внесок: 160 грн.
Оплата участі:
Оргвнесок та кошти за публікацію статей у науковому журналі «Регіональна
бізнес-економіка та управління» прохання сплачувати на рахунок ВФЕУ:
26006000250000, в ПАТ «Укрсоцбанк», м. Київ, МФО 300023, код 20115030,
призначення платежу - організаційний внесок за участь у конференції або(та) за
публікацію статті (далі прізвище та ініціали автора). Для уточнення способу
перерахування оргвнеску закордонними учасниками звертатися на електронну адресу
оргкомітету.
Вимоги до оформлення матеріалів:
Тези повинні бути написані однією із мов конференції. Текст (1 - 3 сторінки)
має бути набраний в редакторі MS-Word (2003 - 2007). Формат аркуша А4, без
нумерації сторінок, шрифт - Times New Roman, кегль - 13, міжрядковий інтервал - 1,15,
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поля з усіх сторін 20 мм. Малюнки в текст доповіді мають бути вставлені, як окремі
зображення в форматі JPEG. Тексти, що містять малюнки в інших форматах, будуть
повернені авторам на доопрацювання. Таблиці подаються в тезах лише у крайньому
випадку, кегль - 11, розташування в тексті посередині. Список літературних джерел не
більше 5 - 6.
Тези супроводжуються:
- заявкою на участь у конференції;
- копією квитанції про оплату організаційного внеску в сумі 160 грн.;
- електронною копією, що записана на оптичному носії (CD-R, CD-RW).
Телефони

(432) 53-62-59, 53-47-27, +380 67 293-49-91

E- mail

vfeu2011@ukr.net
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Visby Program 2014/2015 для талановитих студентів та
дослідників
Шведський інститут в рамках програми для країн Балтійського регіону Visby
Program пропонує стипендії для навчання в магістратурі в 2014-2015 навчальному
році.
Цільова аудиторія: талановиті студенти та дослідники з Білорусі, Естонії,
Грузії, Латвії, Литви, Молдови, Польщі, Росії та України для навчання чи проведення
досліджень в університетах Швеції.
Стипендія повністю покриває витрати на проживання та навчання . Всього буде
запропоновано близько 60 стипендій.
Вік учасників не обмежується.
У програмі НЕ можуть брати участь фахівці, які:
 жили на території Швеції протягом двох або більше років, що передують
стипендіальному періоду;постійно проживають у Швеції чи мають дозвіл
на роботу у Швеції;
 в минулому отримували стипендію Шведського інституту для навчання в
магістратурі або дослідницьку стипендію в шведському університеті.
Виняток становлять учасники мовних курсів літніх шкіл або літніх
університетів, організованих Шведським інститутом;
 вже мають магістерський ступінь шведського університету ( коледжу );
 в даний час навчаються за програмою магістра або бакалавра в
шведському університеті ( коледжі ).
Прийом заявок на участь у програмі Visby буде відкритий з 3 по 11 лютого
2014 року.
Умови:
Зареєструватись на участь в обраній освітній програмі шведського університету
на сайті - до 15 січня 2014 року. У процесі реєстрації на участь в освітній програмі
кожен учасник отримує особистий номер, який необхідно використовувати при подачі
заявки на стипендію Шведського інституту на наступному кроці.
Оформляти заявку можна тільки після успішної реєстрації для участі освітній
програмі шведського університету. Кожен учасник має можливість зареєструватися
максимум у чотирьох магістерських програмах , щоб підвищити свої шанси на вступ.
Для кожної з обраних освітніх програм учасник заповнює окрему заявку на отримання
стипендії.
Детальна інформація про процедуру реєстрації та подачу заявки на
стипендію, а також перелік магістерських програм: http://www.studyinsweden.se/
Стипендія повністю покриває витрати на навчання і проживання.
Стипендія присуджується тільки для тих програм, які починаються в серпнівересні 2014 р. ( осінній семестр).
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Термін фінансування по програмі - 1 навчальний рік, тобто два семестри.
Стипендіальна програма може бути продовжена більший строк за наявності
задовільних результатів.
Стипендія не передбачає підтримку членів сім'ї учасника програми .
Стипендіатам надається тревел-грант, що залежить від громадянства.
Розмір гранту для громадян Білорусі, України, Росії - SEK 4,000.
Контакти
Svenska Institutet
Slottsbacken 10
Коробка 7434
SE-10391 Стокгольм
Швеція
P +46 (0) 8453 78 00
si@si.se
www.si.se
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УРЯДОВІ СТИПЕНДІЇ ПРОВІНЦІЇ ЛЯОНІН
Місцева влада провінції Ляонін КНР надає стипендії іноземцям для навчання в
аспірантурі вищих начальних закладів регіону.
Мета: розвиток міжнародної освіти.
Тривалість стипендії: три роки.
Розмір стипендії: RMB1,500 в місяць. Також стипендія покриває витрати на
проживання, навчання, проведення лабораторних досліджень, страхування, оплату
наукового керівника, тощо. Дорожні витрати на закордонні відрядження/поїздки не
покриваються. Максимальний розмір стипендії (в середньому) становить RMB54,000
на рік.
Вимоги до претендентів:
 не мати громадянства КНР;
 диплом магістра;
 вік до 40 років;
 не отримувати жодної стипендії Уряду КНР;
 дотримуватися законів, правил і норм, встановлених вищим навчальним
закладом і Урядом КНР.
Необхідні документи:
 подаються англійською/китайською мовою;
 аплікаційна форма – оригінал та копія;
 нотаріально завірені копія диплому магістра, додатки до нього та їх
переклад на англійську/китайську мову;
 довідка з місця роботи/навчання;
 сертифікат HSK [Сертифікат про знання китайської мови] – за вимогою
установи, яка приймає;
 індивідуальний план роботи (не більше 1000 слів);
 медична
довідка
про
стан
здоров’я
(форма
встановленого
зразка карантинної інспекції КНР) – оригінал та копія;
 два рекомендаційні листи від професора або доцента установи, де
проводився захист кваліфікаційної роботи претендента.
Процедура подання:
Претенденти надсилають повний комплект документів безпосередньо до
обраного вищого навчального закладу. Експерти вищих навчальних закладів
оцінюють подані заявки та передають відомості про потенційних стипендіатів у
Відділ освіти провінції Ляонін (Scholarship Council Liaoning Provincial Department of
Education).
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Адреса:
Scholarship Council Liaoning Provincial
Department of Education
No.46-1 Сhongshan east road, Huanggudistrict,
Shenyang city, Liaoning province, P.R. China
110032.
Термін подання документів – щороку з січня по квітень.
Експертна комісія Відділу освіти провінції Ляонін здійснює остаточний добір
стипендіатів у всі вищі навчальні заклади провінції та до 15 червня поточного року
оприлюднює результати.
Вищі навчальні заклади до кінця червня поточного року повідомляють
стипендіатів про здобуття ними стипендії та допомагають при оформленні віз.

Детальніше: http://www.admissions.cn/education/271794.shtml
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ПРОГРАМИ УРЯДУ КИТАЮ
Уряд Китайської Народної Республіки (КНР) надає стипендії іноземцям для
навчання, стажування у вищих навчальних закладах і наукових установах країни
відповідно до переліку, затвердженого Міністерством освіти КНР (Ministry of
Education of P.R. China – МОЕ).
Пошук університетів: http://www.csc.edu.cn/laihua/universitysearchen.aspx
Стипендіальні програми:
 навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, магістр;
 навчання в аспірантурі;
 стажування науковців, с.н.с.
Вимоги до претендентів:
 не бути громадянином КНР і мати міцне здоров’я;
 вік до 25 років і атестат про повну середню освіту - для навчання за
освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр;
 вік до 35 років і диплом бакалавра - для навчання за освітньокваліфікаційним рівнем магістр;
 вік до 40 років і диплом магістра - для навчання в аспірантурі;
 вік до 45 років і щонайменше 2 роки бакалаврату - для стажування
науковців;
 вік до 50 років і диплом магістра, ступінь к.н., вчене звання доцента (або
вище) - для стажування с.н.с.
Тривалість стипендії (з врахуванням підготовчих курсів вивчення китайської
мови*), роки:
 4-5 + (1-2 роки підготовчий курс) - для навчання за освітньокваліфікаційним рівнем бакалавр;
 2-3 + (1-2 роки підготовчий курс) - для навчання за освітньокваліфікаційним рівнем магістр;
 3-4 + (1-2 роки підготовчий курс - для навчання в аспірантурі;
 1 + рік підготовчий курс - для стажування науковців;
 1 + рік підготовчий курс - для стажування с.н.с.
* Відповідно до вимог Міністерства освіти КНР, навчання, стажування для
іноземців у більшості вищих навчальних закладах країни здійснюється китайською
мовою. Тому іноземці, які не володіють китайською мовою, повинні пройти
Підготовчі курси вивчення китайської мови, і лише після успішної здачі іспитів
розпочати навчання/стажування. У вищих навчальних закладах, в яких навчання, стажування іноземців здійснюється англійською мовою, такі курси не є обов’язковими.
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Розмір щомісячної стипендії**, RMB:
1,400 - для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр;
1,700 - для навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр;
2,000 - для навчання в аспірантурі;
1,700 - для стажування науковців;
2,000 - для стажування с.н.с.
** Стипендія включає – місячну дотацію і покриття витрат на проживання, навчання/стажування, проведення лабораторних досліджень (передбачених програмою),
медичне страхування, квиток до Китаю.
Необхідні документи:
 подаються англійською/китайською мовою;
 аплікаційна форма (заповнюється в режимі он-лайн);
 нотаріально завірені копія диплому про вищу освіту, додатки до нього та
їх переклад на англійську/китайську мову;
 довідка з місця роботи/навчання;
 індивідуальний план роботи (не менше 800 слів);
 медична довідка про стан здоров’я (відповідної форми). !!Термін дії такої
довідки – 6 місяців;
 два рекомендаційні листи від професора або доцента установи, де
проводився захист кваліфікаційної роботи претендента.
Документи подаються до дипломатичних або координаційних представництв
КНР в країні претендента.
Термін подання документів – щороку з січня до квітня.
Детальніше: http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id
=2052
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Стипендіальна програма Джона Сміта:
демократичні процеси та ефективне управління
Учасникам програми пропонується пройти повністю оплачуване стажування у
Великобританії з метою розширення розуміння демократичних процесів та
ефективного державного управління .
Цільова аудиторія: амбітні й впливові молоді лідери, які внесуть значний
внесок у майбутній розвиток своєї країни.
Програма складається з тематичних семінарів , тренінгів , зустрічей з відомими
громадськими та політичними діячами в Единбурзі та Лондоні, а також кандидати
зможуть пройти стажування у цікавій їм галузі.
Тривалість програми: складає три тижні з 6 по 26 червня 2014 року в
Единбурзі та Лондоні.
Організатори програми покривають всі витрати кандидата.
Вимоги до кандидатів:
Заявки на стипендії приймаються від громадян Азербайджану , Вірменії , Грузії ,
Киргизстану, Молдови, Росії та України у віці 25-40 років, які працюють в
політичних
структурах,
адміністрації,
бізнесі,
ЗМІ,
мистецтві
та
цивільно-правовому суспільстві. Кандидати повинні мати досвід роботи, володіти
послужним списком, що підтверджує зацікавленість в ефективному державному
управлінні та проведенні демократичних реформ і знати англійську мову на
хорошому рівні ( мінімальний бал IELTS - 6.0) .
Оформлення заявки: кандидати повинні заповнити онлайн-заявку англійською
мовою і прикріпити до неї фотографію паспортного зразка та CV. Також кандидати
повинні представити два рекомендаційні листи.
http://www.johnsmithmemorialtrust.org/what-we-do/how-to-apply/onlineapplication.aspx
Останній термін подачі заявок - 31 грудня 2013 року.
Успішні кандидати будуть запрошені на інтерв'ю , яке відбудеться наприкінці
лютого.
Детальна інформація:
http://www.johnsmithmemorialtrust.org/news/latest-news/jst-recruiting-for-jsfp2014.aspx
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Міжнародна конференція
УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЯМИ І ЯКІСТЮ
В ОСВІТІ ТА ПРОМИСЛОВОСТІ
26-31 січня 2014, м. Брно (Чеська Республіка)
Організатори:
Міністерство освіти і науки України
Національна металургійна академія України
Технологічний університет - м. Брно (Чехія)
Державний інститут підготовки та перепідготовки
кадрів промисловості (Україна)
Вища школа ім. Рашин (Чехія)
Технічний університет м. Варна (Болгарія)
«Укрспецсервис» (Україна), «Аскон» (РФ, Україна)
Всі учасники конференції отримають українсько-чеський серти фікат про участь
у конференції, доповідачі будуть нагороджені попарними дипломами (за
рішенням оргкомітету ). Доповіді учасників будуть опубліковані у збірнику
матеріалів конференції * .
Тематика конференції:
- Інноваційні розробки університетів, прогресивні технологічні процеси і
технології.
- Інструменти якості для освіти, промисловості та бізнесу ;
- Інтеграційні процеси та розвиток вищої освіти - досвід університетів країн
Східної Європи.
Робочі мови конференції - російська, українська, чеська. Додатково англійська.
Організаційний внесок: для учасників - еквівалент 245 € , супроводжуючих
осіб - 195 € .
Сума передбачає:
- комплект учасника та матеріали конференції ;
- участь у заходах конференції ;
- організаційно-технічне забезпечення заходів;
- обіди в дні роботи конференції ;
- урочисте закриття конференції ;
- культурна програма (екскурсія по історичних місцях ) ;
- сертифікат, що підтверджує участь у конференції.
Послуги, що оплачуються додатково
Оформлення візи, страховки ( 58 € , з урахуванням вартості послуг візового
центру );
Пакет послуг (553 € і 621 €) включає:
- Авіапереліт Київ- Прага -Київ;
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- Трансфер аеропорт- готель-аеропорт;
- Проїзд індивідуальним автобусом Прага - Брно - Прага;
- Проживання в готелях обраної категорії;
- Екскурсійне обслуговування ( додаткові екскурсії по достопрімеча ність Праги і Брно ).
Учасники, які добираються до Праги самостійно, додатково до оргвнеску
оплачують пакет послуг ( 226 €) , що включає проживання в готелі в Брно,
проїзд індивідуальним автобусом Прага - Брно - Прага і додаткове екскурсійне
обслуговування в Брно та Празі.
Заявки на участь у конференції приймаються представника ми Оргкомітету
(м. Дніпропетровськ ) до 10 січня 2014 на адреси
gipo@gipo.dp.ua
vkhokhlov5@gmail.com
або безпосередньо з сайту організаторів www.gipo.dp.ua
Можлива відправка заявки по факсу +38-0562-36-07-64 .
Надання доповідей * - до 12 січня 2014
Заявка на оформлення візи - до 10 січня 2014
Оплата участі - до 16 січня 2014
* Доповіді направляти в електронному вигляді електронною поштою:
gipo@gipo.dp.ua
Представники оргкомітету (м. Дніпропетровськ):
Хохлов В'ячеслав Олександрович - директор
тел. +38 050 320-59-50
Адреса електронної пошти: vkhokhlov5@gmail.com
Карпова Тетяна Петрівна - заст. директора
тел. +38 050 320-87-89
Янішевський Олександр Едуардович - заст. директора
тел. +38 056 372-79-65
Адреса електронної пошти: ukrts@ukr.net
Ступак Юрій Олександрович - секретар
тел. +38 056 372-79-74 ; факс +38 0562 36-07-64
моб . +38 067 250-60-26
Адреса електронної пошти: gipo@gipo.dp.ua
Детальна інформація
www.gipo.dp.ua
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Стипендії для навчання в Оксфорді
Стипендіальна програма імені Вейденфельда, що поєднує стипендії для навчання
та курси лідерських навичок, пропонує аспірантам та молодим спеціалістам повне
фінансування навчання в аспірантурі Оксфорду.
Стипендію доповнює комплексна програма розвитку лідерських навичок.
Цільова аудиторія:
 аспіранти та молоді спеціалісти, що мають лідерський досвід та пов`язують
своє майбутнє з державною службою в своїх країнах;
 аспіранти з центральної та східної Європи, балканських країн, Кавказу, Росії та
центральної Азії
Пріоритетні напрямки:
 стипендії Вейденфельда-Хофманна розраховані на тих, хто присв’ятив
навчання та професійну кар’єру міжнародному розвитку або екологічному
менеджменту та консервації (точний список навчальних курсів можна знайти
на веб-сторінці Оксфорду);
 стипендії Вейденфельда-Роланда Бергера розраховані на студентів, що
вивчають питання захисту прав людини та людської гідності.
Стипендія покриває 100% вартість навчання та проживання, а також грант на
повсякденні витрати, а також включає курс лідерства.
Термін подання заяв:
10 січня 2014 - для медичних наук, філософії; політики та міжнародних
відносин; комп’ютерних наук.
20 січня 2014 - для інших предметів.
Заяви на програму потрібно надсилати напряму до Оксфорду згідно їхніх
загальних правил оформлення заяв.
http://www.ox.ac.uk/feesandfunding/prospectivegrad/scholarships/
Будь-які заяви, надіслані до Інституту Стратегічного Діалогу, розглядатися не
будуть!
Детальна інформація щодо заяв www.graduate.ox.ac.uk/scholarships
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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 підготувала
Анжела Левченко

