Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків
20 лютого 2014 року
випуск 4(37)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про наукові конференції,
стипендіальні програми, проекти, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!

Інформаційний вісник № 4 (37), 20 лютого 2013 р.

Сторінка 2

Стипендіальна програма "Humanity in Action"
Кінцевий термін реєстрації - 24 лютого 2014 року
Завершується прийом заявок на участь у програмі для студентів та випускників
з України, які цікавляться захистом прав людини та меншин, демократією та
громадською діяльністю від організації Humanity in Action (“Людство в дії”), Польща.
Стипендіальна програма "Humanity in Action" об'єднує разом міжнародні групи
студентів та недавніх випускників для вивчення прав людини та меншин,
громадянського суспільства, соціальної справедливості та дослідження національних
історій дискримінації і опору, а також для аналізу проблем, які впливають на
різноманітні маргінальні групи у даний час.
У програмі можуть брати участь:
Українські студенти, магістранти, аспіранти та недавні випускники, які
володіють
англійською
мовою
та
не
старші
28
років.
Місце: Варшава, Берлін, Стамбул.
Дата проведення: 31 травня - 29 червня 2014 року.
Запитання за адресою: poland@humanityinaction.org
Деталі: http://www.humanityinaction.org/pages/220-call-for-applications
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Відбір на участь
в Українській школі політичних студій 2014 року
Організатори: Українська школа політичних студій за підтримки Ради Європи
та Програми Матра, Посольство Королівства Нідерланди в Україні.
З 10 до 28 лютого 2014 року триває реєстрація аплікантів конкурсу на
участь у програмі одного з найуспішніших мережево-освітніх проектів України,
який протягом восьми років об’єднав близько 260 представників успішної молоді з
різних сфер – держслужбовців, юристів, бізнесменів, науковців, політиків,
журналістів та громадських діячів.
Під час навчання в УШПС у 2014 році відібрані слухачі матимуть можливість
взяти участь у чотирьох сесіях: три національні сесії відбудуться в Україні (Київ, Львів,
АР Крим) та одна міжнародна (Всесвітній Форум Демократії) – у Раді Європи
(Страсбург, Франція).
До участі у конкурсі запрошуються кандидати, які:

мають значні професійні досягнення у сфері політичної, громадської, наукової
та підприємницької діяльності, журналістики, політики, юриспруденції;

займають активну громадянську позицію та здатні застосовувати отримані
знання у своїй повсякденній діяльності;

є громадянами України віком до 35 років, які мають вищу освіту;

знання
іноземних
мов
є
додатковою
перевагою.
Відбір учасників здійснюється у два етапи:
Етап I: Заповнення заявки на участь у Щорічній програмі Української школи
політичних студій.
Заявку на участь у Щорічній програмі Української школи політичних студій
необхідно заповнити та надіслати до 28 лютого 2014 року (п'ятниця, до 18:00) на
електронну адресу – info@usps.org.ua (тема “USPS”). Документи, що надіслані після
вказаного терміну, не будуть прийматися до розгляду. Усім кандидатам буде
надіслано підтвердження про отримання заявки протягом трьох робочих днів.
Якщо Ви не отримаєте підтвердження, звертайтеся до Уляни Полтавець на
адресу: u.poltavets@laboratory.kiev.ua або телефоном: +38 044 531 37 68.
Етап II. Співбесіда.
До 07 березня 2014 року будуть відібрані кандидати, які відповідають
критеріям учасника УШПС. У листах успішним кандидатам буде призначено дату та
час співбесіди. Співбесіда проводиться за допомогою Skype (або за відсутності такої
можливості по телефону) експертами УШПС. На підставі результатів співбесід
до 21 березня 2014 року буде відібрано учасників Дев’ятого набору Української школи
політичних студій.
Завантажити текст заявки (*.docx)
Інформація для аплікантів (*.pdf)
Детальна інформація:
http://www.usps.org.ua/news-471
ogolosheno_pochatok_vidboru_na_uchast_v_ukrayinskii_shkoli_politichnih_studii_2014_
roku.html
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Навчальна програма стажування в Австрії «Розвиток
інноваційних підходів в освіті»
Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) повідомляє про початок
відбору учасників для проекту «Навчальні програми професійного зростання»
(Participant Training Program) за тематичним напрямком «Розвиток інноваційних
підходів в освіті» у Києві та Київській області.
Мета: розвиток потенціалу місцевих інституцій (організацій, установ) задля
зміцнення їхньої спроможності ефективно діяти в умовах нестабільності економічних
та політичних процесів з метою сприяння демократичному управлінню, активізації
громадянського суспільства і створення атмосфери соціального усвідомлення
громадянами своїх прав і можливостей, завдяки чому вони зможуть осмислено брати
участь у прийнятті рішень, що впливають на їхнє життя. Проект передбачає обмін
професійним досвідом, і надає учасникам можливість ознайомитися з роботою
американських чи європейських колег на робочих місцях, а також розвивати
професійні співтовариства й партнерства в Україні.
Навчальна програма «Розвиток інноваційних підходів в освіті» проходитиме в
Австрії і триватиме 1 тиждень. Учасники відбиратимуться шляхом відкритого
конкурсу. Група складатиметься з 10 осіб. Також буде відібрано 1-2 альтернативних
кандидати, які зможуть взяти участь у програмі у разі відмови від участі когось з
основних кандидатів. Програма розроблятиметься для групи в цілому з урахуванням
побажань її учасників. Під час перебування в Австрії учасники проживатимуть у
готелях.
Орієнтовна дата поїздки: з 11 по 18 травня 2014 року.
Для участі в програмі кандидатам потрібно мати дійсний паспорт для виїзду за
кордон.
Усі витрати відібраних учасників програми покриваються проектом, окрім вартості
виготовлення закордонного паспорта та транспортних витрат на території України.
Знання англійської мови не вимагається, під час програми з групою працюють
перекладачі.
Під час стажування в Австрії учасники аналізуватимуть ситуацію, складатимуть власні
плани дій та створять навчальні модулі, які впроваджуватимуть в Україні після
повернення.
Учасниками цієї програми можуть бути:
 фахівці з Міністерства освіти і науки України;
 керівники відділів освіти;
 працівники уряду, які працюють над інноваційними технологіями в галузі
освіти;
 представники відповідних громадських організацій.
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Вимоги до кандидатів:
- бути громадянином України;
- проживати в Україні на момент подання документів, відбору учасників та
проведення програми;
- працювати в установах чи організаціях м. Києва, Київської або
Кіровоградської областей;
- мати щонайменше два роки досвіду роботи і намір працювати у тій самій
сфері ще щонайменше 5 років;
- мати право отримати шенгенську візу та дотримуватися правил,
передбачених цією візою.
Співбесіда з кандидатами проводитиметься у м. Київ орієнтовно 3-4 квітня
2014 року. Транспортні витрати для участі у співбесіді не відшкодовуються.
Останній термін подання документів: 24 березня 2014 року.
Більше інформації про програму ptp.ceume.org.ua
Координатор програми:
Олеся Кравчук, тел. (044) 246-7205, (050) 355-2410,
kravchuk@ceume.org.ua
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Відбір для участі у Коледжі ім. Карла Фрідріха
Гьорделера з питань належного врядування
Фонду ім. Роберта Боша 2014/2015
Оголошено початок відбору для участі у програмі «Коледж імені Карла Фрідріха
Гьорделера з питань належного врядування» Фонду ім. Роберта Боша 2014/2015.
До участі запрошуються німецькомовні управлінці з Азербайджану, Білорусі, Вірменії,
Грузії, Молдови, Росії, Туреччини та України, які працюють у громадському секторі
(управління, державні підприємства, некомерційні інституції тощо) та у сфері
економіки.
Подальшу інформацію щодо Коледжу та подання заявок он-лайн Ви знайдете
на сайті.
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/1163.asp
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/downloads/GoerdelerKolleg_2014_Flyer_deutsch.pdf
Останній термін подачі заявок: 3 березня 2014 року.
Контактна особа: Д-р Дженніфер Шевардо
schevardo@dgap.org
+49 (0)30 254231-47) (усні запити, будь ласка, англійською чи німецькою, письмові
можна направляти також російською).
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Програма ім. Джона Сміта, Великобританія
Метою програми є зміцнення та поглиблення демократичного світогляду за
допомогою 5-тижневої програми в Сполученому Королівстві, яка поєднуватиме
академічне навчання та стажування у відповідних установах зрілої демократичної
системи.
До участі в програмі залучаються громадяни України віком від 25 до 40 років.
Перевага надаватиметься кандидатам, які працюють в політиці, місцевих органах
влади, бізнесі, пресі або недержавних організаціях, та мають досягнення в галузі
урядування та громадської служби.
Добре знання письмової та усної англійської мови є необхідним (на рівні тесту
IELTS 6.0 або еквівалент).







Теми програми:
Представницький уряд в демократичному суспільстві.
Система цінностей громадянського суспільства, закон та права.
Громадянське суспільство та громадська думка.
Підзвітність громадськості в роботі уряду, бізнесі та суспільному житті.
Міжнародні установи та відносини.

Подати заявку http://www.johnsmithmemorialtrust.org/what-we-do/how-to-apply.aspx
Процес подачі заявки на навчання в період 6 - 26 червня 2014 року на програму
«Ефективне управління і соціальна справедливість» відкриється у квітні 2014 року.
Програма покриває усі витрати на проїзд та проживання.
Усі запитання щодо програми надсилайте на адресу: applications@johnsmithtrust.org
Адреса

Телефон

Британська Рада в Україні,
вул. Григорія Сковороди, 4/12
Київ 04070
(044) 490 5600

Web-sait

www.johnsmithmemorialtrust.org таhttp://www.britishcouncil.org

E-mail

info@britishcouncil.org.ua
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V Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні питання теорії та практики менеджменту"
Організатори: Міністерство освіти і науки України, Східноукраїнський національний
університет імені В. Даля, Інститут управління.
Дата проведення: 20 березня 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 20 лютого 2014 року.
Тематика конференції:
1. Сучасні тенденції розвитку теорії та практики управління.
2. Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності.
3. Ділове і функціональне адміністрування та управління людськими ресурсами.
4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності підприємства.
5. Маркетинг-менеджмент.
6. Менеджмент
і
кібернетика:
проблеми
взаємозв'язку,
використання
інформаційних технологій та математичних методів у менеджменті.
7. Управління проектами та розвиток виробництва.
8. Інформаційно-аналітичне забезпечення управління.
9. Проблеми управління в галузі економіки та фінансів.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі:
Для участі необхідно надіслати на електронну (бажано) чи звичайну адресу:
- заявку на участь;
- тези;
- копію чи електронну скан-копію квитанції про сплату оргвнеску.
Організаційний внесок: 120 грн.
Кошти слід перерахувати за адресою:
ПП Шаріпова О.С., ЕГРПОУ 2598800166
Р/р 26002060438802 в ПАО КБ "Приватбанк"
м. Луганськ; МФО 304795,
Призначення платежу: за інформаційно-консультаційні послуги без ПДВ;
П.І.П.
Телефони

+380 66 188-50-01, +380 50 236-29-52

Web-sait

http://upps.snu.edu.ua/

E-mail

insupr@ukr.net
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VI Міжнародна заочна науково-практична студентська
конференція «Соціально-економічні та політичні
перетворення в Росії:підсумки та перспективи»
Організатор: Орловська філія РАНГіДС.
Дата проведення: 14 березня 2013 року.
Метою
конференції
є
комплексний
аналіз
соціально-економічних
і
політико-правових перетворень в Росії, планування перспектив їх розвитку, а також
публікація результатів досліджень студентів вузів.
До участі запрошуються студенти, аспіранти освітніх, наукових та інших
зацікавлених установ, а також всі особи, що проявляють інтерес до досліджуваних
проблем.
Робоча мова конференції: російська .
Тематика конференції:
1 . Прогнози та перспективи розвитку сучасного суспільства в соціальній сфері.
2 . Стан і перспективи модернізації економіки Росії.
3 . Політичні перетворення в сучасній Росії.
4 . Правове регулювання суспільних відносин в сучасному російському суспільстві.
Статті необхідно надати до 14 березня 2013 року за електронною адресою:
nauka-rane57@mail.ru з позначкою «конференція 14 березня 2014 ».
З організаційних питань звертатися в науково-організаційний відділ за адресою:
Адреса
Телефон

302028, м. Орел, РФ, вул. Панчука, 1, каб. 605
8 (4862) 73-48-52

Web-sait

http://www.orags.org/

E-mail

nauka-rane57@mail.ru
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Науково-практична конференція "Актуальні проблеми
державного управління"
Організатор: ГО "Західноукраїнське наукове товариство".
Дата проведення: 8 травня 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 4 травня 2014 року.
Тематика конференції:
1. Теоретико-методологічні аспекти державного управління.
2. Розвиток державного управління та державної служби: міжнародний досвід.
3. Організаційно-правові засади державного управління в умовах глобалізації.
4. Механізми державного управління регіональним економічним розвитком.
5. Актуальні проблеми кадрової політики та організації публічної служби у владних
інститутах.
6. Проблеми та перспективи розвитку ІТ-технологій в управлінській діяльності.
7. Управління в трансформаційній економіці.
8.Механізми реалізації державної регуляторної політики.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі: Для участі у конференції необхідно надіслати на е-mail оргкомітету
заявку на участь; тези (або наукову статтю); копію квитанції про сплату оргвнеску.
Організаційний внесок:
120 грн. - для учасників, що подають тези доповіді;
180 грн. - для учасників, що подають наукові статті.
Реквізити для сплати організаційного внеску:
ГО "Західноукраїнське наукове товариство",
код ЄДРПОУ 37322706;
р/р №26009323537 в АТ "Райффайзен Банк Аваль", МФО 380805.
На документі про оплату вказати:
Призначення платежу: організаційний внесок
Платник: прізвище учасника.
Телефон

+380 96 618-67-03

Web-sait

http:// nauktov.blogspot.com/

E-mail

nauktov@gmail.com
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Відкрито новий набір на програму стажування
працівників законодавчої влади
(Legislative Fellows Program - LFP)
Американські Ради з міжнародної освіти оголошують новий набір на професійну
Програму стажування працівників законодавчої влади (Legislative FellowsProgram LFP),
що
фінансується
Держдепартаментом
США
та
координується
організацією “Американські Ради з міжнародної освіти”.
Про програму: Програма стажування працівників законодавчої влади була
започаткована у 2005 році під егідою Програми законодавчої освіти і практики
(Legislative Education and Practice -LEAP) і є частиною Програми професійних
стажувань
(Professional Fellows
Program).
Програма LFP надає
можливість
55 перспективним професіоналам з Вірменії, Азербайджану, Грузії, Молдови, Росії,
Туреччини та України ознайомитись із законодавчою системою США, основами
федералізму, організацією державного устрою США, системою стримувань і
противаг, роллю громадянського суспільства у розбудові держави.
Основні вимоги до кандидатів на участь у програмі:
1. Громадянство України.
2. Вік від 25 до 35 років.
3. Вища освіта (ступінь бакалавра, магістра, кандидата наук).
4. Вільне володіння англійської мовою (TOEFL over 500, IELTS band 6 або
навчання на англомовній університетській програмі). За відсутності сертифікату,
півфіналісти будуть запрошені пройти безкоштовний TOEFL тест у нашій
організації.
5. Відповідний досвід роботи у державному секторі (законодавча, виконавча влада,
неурядові організації тощо).
6. Володіння лідерськими та комунікативними навичками.
Останній термін подачі документів на Осінню програму 2014 – 3 квітня 2014 року.
Приблизні дати стажування: жовтень – середина листопада 2014 року.
Апліканти запрошуються до заповнення анкети учасника он-лайн за посиланням:
https://ais.americancouncils.org/pfp
Адреса
Телефон

вул. Еспланадна, 20, Київ, 01001
(044) 289 39 52, 289 39 53// (044) 289 39 21

Web-sait

http://professionalfellows.americancouncils.org/

E-mail

lfp.ukraine@gmail.com
координатор Програми в Україні - Оксана Семенишин
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МІЖНАРОДНА КОНФЕРЕНЦІЯ
«Формування нового образу вітчизняної науки»
м. Київ, 28 лютого 2014 року
Організатор: ГО «Центр наукових публікацій»
Мета: обмін науковими здобутками, концептами та поглядами щодо актуальних
питань розвитку науки. Результати творчих доробків авторів знаходять відображення в
збірках (кожна збірка формується під відповідну тематику конференції), що
публікуються щомісяця та розсилаються як авторам статей, так і в основні наукові та
університетські бібліотеки та установи.
Мови конференції: українська, російська, англійська.
Форма проведення: заочна.
Останній термін подачі тез доповідей: 28 лютого 2014 року.
Для участі в конференції необхідно: відправити на електронну пошту тези доповіді
та скан-копію про сплату внеску за участь.
ЗАПОВНИТИ АНКЕТУ УЧАСНИКА ОН-ЛАЙН
Тематика конференції
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13

Фізико-математичні науки
Хімічні науки
Біологічні науки
Геологічні науки
Технічні науки
Сільськогосподарські науки
Історичні науки
Економічні науки
Філософські науки
Філологічні науки
Географічні науки
Юридичні науки
Педагогічні науки

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

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

Організаційний внесок за участь в конференції становить 100 грн.
Банк одержувача: АТ "УкрСиббанк",
Каскевич Євгеній Володимирович
ОКПО: 3346206131
МФО банка одержувача: 351005
Поточний рахунок одержувача: 26251007611477
Призначення платежу: поповнення поточного рахунку Каскевича Є.В. від ПІБ
Адреса: 01135, м.Київ-135, а/с 220, пр-т Перемоги, 12, Україна
Tel: 8 (095) 709 53 46
E-mail: s-p@cnp.org.ua
Web: www.cnp.org.ua
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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

