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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо вам інформацію про наукові конференції, літні
школи, конкурси, в яких ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!

Інформаційний вісник № 8 (41), 28 квітня 2014 р.

Сторінка 2

Літня німецькомовна школа 2014
Організатор: Український Католицький Університет (УКУ), м. Львів.
Дата і місце проведення: 28 липня - 15 серпня 2014 року, м. Брюховичі, Львівська
область.
Цільова аудиторія: студенти, працівники, випускники УКУ, студенти інших ВНЗ
України та усі охочі до вивчення німецької мови.
Мета: поглиблення знань учасників шляхом створення німецькомовного середовища
та поєднання нових методів навчання з ігровою формою опанування мови.
Заняття у школі проводять викладачі з Німеччини та Австрії.
Школа забезпечує проживанням у комфортабельних номерах, 3-разовим харчування,
необхідними для навчання матеріалами.
Учасником школи може бути будь-який мешканець України.
Бажаним (але не обов’язковим) є базовий рівень знання німецької мови.
Заняття відбуваються в невеликих групах – відповідно до рівня знань мови
(початковий, середній, високий). Лекційні та практичні заняття доповнюють цікаві
факультативи, ігри, змагання, поїздки, вечірні співи біля ватри, створюючи незабутню
атмосферу навчання й відпочинку, а також сприяючи духовному зростанню.
У Школі іноземні викладачі активно застосовують інтерактивні методи вивчення мови.
Зокрема, через конкурси, ігри, екскурсії студенти швидше вивчають німецьку.
Наприкінці школи учасники отримують Сертифікат та додаток до Сертифікату із
зазначенням кількості навчальних годин і пройдених додаткових курсів. У сертифікаті
зазначається рівень знання мови ( A1, А2, В1 і т.д.), який досяг студент на момент
закінчення Школи за Європейською Шкалою оцінювання знання мови.
Умови участі:
 Ознайомитись з програмою школи та бути згодним брати участь у всій
програмі школи.
 Надіслати аплікаційну форму.
 Пройти конкурсний відбір.
З
будь-якими
запитаннями
просимо
школи: germansummerschool@yahoo.com.
Адміністративний керівник Наталя Залізняк
zaliznyak_n@ucu.edu.ua,
+38 050 7169939

звертатись

Академічний керівник Мар’яна Стрепко
strepko@ucu.edu.ua
+38 0979054124
Аплікації можна подавати до 10 травня 2014 року.

до

організаторів

Інформаційний вісник № 8 (41), 28 квітня 2014 р.

Сторінка 3

Міжнародна науково-практична конференція
"Актуальні проблеми економіки та управління
сучасної України"
Організатори: Міністерство освіти і науки України, Ужгородський національний
університет, Інститут економіки і міжнародних відносин.
Дата проведення: 16-17 травня 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 14 травня 2014 року.
Тематичні напрямки:
1.Економічна теорія та історія економічної думки.
2.Світове господарство і міжнародні економічні відносини.
3.Економіка та управління національним господарством.
4.Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
5.Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.
6.Інновації та інвестиційна діяльність.
7.Економіка
природокористування
і
охорони
навколишнього
середовища.
8.Демографія,
економіка
праці,
соціальна
економіка
і
політика.
9.Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
10.Гроші, фінанси і кредит.
11.Фінанси та податкова політика.
12.Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці.
13Сучасний менеджмент.
Форма проведення: дистанційна.
Робочі мови конференції: українська, польська, словацька, російська, англійська.
Умови участі:Особи, зацікавлені взяти участь у роботі міжнародної конференції,
мають надіслати електронною поштою до організаційного комітету такі документи:
1) заповнену за зразком заявку;
2) тези доповіді;
3) відскановану електронну копію підтвердження сплати організаційного внеску.
Назва файлу повинна відповідати прізвищу доповідача із вказівкою для заявки Заявка, для тез -Тези, підтвердження сплати організаційного внеску - Внесок.
Наприклад: Троценко_Заявка, Троценко_Тези, Троценко_Внесок.
Організаційний внесок: 150 грн.
Детальна інформація на сайті http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/96.htm
Телефони

+380 99 273-83-99

Web-site

http://www.uzhnu.edu.ua/uk/anounce/96.htm

E-mail

conf@ieir.uzhgorod.ua

Адреса оргкомітету

ДВНЗ "Ужгородський національний університет",
пл. Народна, 3, м. Ужгород, Україна, 88000
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Сторінка 4

Міжнародна науково-практична конференція
"Україна-Польща: діалог культур в контексті
євроінтеграції"
Організатори: Міністерство освіти та науки України, Запорізька державна інженерна
академія, Запорізька обласна державна адміністрація, Генеральне Консульство
Республіки Польща в Україні в Донецьку.
Дата проведення: 27-29 вересня 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 15 травня 2014 року.
Тематичні напрямки:
1.Україна і Польща: напрями соціогуманітарного розвитку.
2.Ефективна стратегія європейського вибору в умовах глобалізації.
3.Досвід та перспективи взаємодії громадських організацій, національнокультурних товариств, церкви у збереженні традиційних європейських духовнокультурних цінностей.
4. Роль і місце молоді в процесах євроінтеграції та розбудові громадянського
суспільства.
5.Інформаційні технології та ЗМІ як форма міжкультурної комунікації.
6.Міграція, освіта, культурна політика та культурний обмін.
7.Мовна підготовка студентів до міжкультурної комунікації.
8.Стратегічні пріоритети розвитку економіки в ХХІ столітті.
9.Сучасні тенденції гармонізації контролю та фінансово-облікових аспектів в
умовах євроінтеграції.
10.Процеси модернізації науки і техніки в європейському просторі.
11.Європейський досвід впровадження енергоефективних та енергоощадних
технологій у промисловості та комунальній сфері.
12.Сучасні проблеми та перспективи розвитку будівництва та житловокомунального господарства в процесі трансформації до євроінтеграції.
13. Досвід впровадження природоохоронного законодавства та технологій
захисту навколишнього середовища в Україні та ЄС.
14.Інформаційні керуючі системи.
Робочі
мови
конференції: українська,
англійська,
російська,
польська.
Умови участі:
Для участі у роботі конференції потрібно відправити вкладеними файлами на
електронну адресу оргкомітету заявку про участь (форма додається); тези доповіді;
копію квитанції про сплату оргвнеску.
Організаційний внесок: 100 грн.
Адреса

м. Запоріжжя, пр. Леніна, 226

Телефони

(61) 227-12-06

E-mail

ukr-pol2014@yandex.ua
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Сторінка 5

Науково-практична конференція
"Гендерна освіта в сучасному університеті:
досвід, проблеми та перспективи"
Організатори: Міністерство освіти і науки України, Криворізький педагогічний
інститут.
Дата проведення: 22-23 жовтня 2014 року.
Останній день подання матеріалів: 15 травня 2014 року.
Тематичні напрямки:
1. Гендерний компонент в освітній системі України: концепції та стратегії.
2. Проблеми імплементації гендерної теорії до змісту університетської освіти.
3. Ефективні технології гендерної освіти: закордонний досвід та вітчизняні здобутки.
4. Майбутнє гендерології у вітчизняному освітньому просторі.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Умови участі: Доповіді мають бути оформленні у вигляді тез, обсягом до трьох
повних сторінок у вигляді диску RW в редакції Word (версія від 7.0) для Windows
разом із двома примірниками тексту (папір формату А4). Електронний варіант
доповіді та заявки на участь конференції надсилати на адресу оргкомітету.
Вартість публікації: 15 грн. за 1 сторінку.
Оплата участі: Оплату публікації можна здійснити після повідомлення про
прийняття статі до публікації поштовим переказом на ім’я Потапенка Олега
Борисовича, проспект Гагаріна, 54, КПІ ДВНЗ "КНУ", м. Кривий Ріг, 50086.
Вимоги до оформлення матеріалів: відцентрована назва публікації друкується
великими літерами, прізвище та ініціали автора, нижче курсивом – місце навчання.
Основний текст друкується через 1,5 інтервал, без переносів. Розмір шрифту 14 у
Times New Roman. Поля: ліворуч, вгорі та внизу – 2,5 см., праворуч – 1см. Ключові
слова українською, англійською та російською мовами.
E-mail
Адреса

Телефони

k_pedagogy@kdpu.edu.ua
Криворізький педагогічний інститут
ДВНЗ «Криворізький національний університет»,
Кафедра педагогіки, проспект Гагаріна, 54,
м. Кривий Ріг, 50086
(0564) 71-59-52; (097) 055-37-57
Потапенко Олег Борисович (096)-211-13-05
Бондаренко Ольга Володимирівна (067)-605-37-56
Дуднік Ніна Юріївна (096)-334-54-74
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Сторінка 6

Конкурс проектів у сфері громадянського суспільства
Організатор: Європейська Комісія оголосила конкурс проектів у рамках Інструменту з
підтримки громадянського суспільства у країнах-сусідах ЄС (Neighbourhood Civil
Society Facility).
Загальна мета конкурсу: сприяти розвитку інклюзивного суспільства в Україні та
суспільства, до якого дослухається влада. Цього планується досягти, зокрема, за
допомогою зміцнення спроможностей громадянського суспільства сприяти
національним реформам і демократичним змінам – особливо тим, що стосуються
підвищення підзвітності державного сектору.
Завдання конкурсу :
· Зміцнення спроможностей організацій громадянського суспільства сприяти
реформам
і
підвищенню
підзвітності
державного
сектору;
· Сприяння рівній і прозорій участі та партнерству між представниками
громадянського
суспільства
і
владою
(національною
і
регіональною);
· Підтримка демократичних змін. Цього планується досягти, зокрема, за допомогою:
нових громадянських ініціатив; ініціатив у сфері медіа та сприяння доступу до
інформації; зміцнення спроможностей організацій громадянського суспільства
представляти свої цільові групи та використовувати механізми зворотнього зв’язку;
культури як інструменту розвитку демократичних цінностей та мобілізації громади;
молодіжних ініціатив, що мають на меті стимулювати громадянську активність і
розвиток демократичних цінностей.
Умови подання:
Спочатку апліканти запрошуються до подання проектних заявок (Concept Notes).
Лише після їхнього попереднього відбору аплікантам буде надана можливість
підготувати повноцінну заявку (Full Application Form).
Останній термін подання проектних заявок (Concept Notes) – 3 червня 2014 року.
Проект повинен впроваджуватися в Україні.
Мінімальна тривалість проекту має становити 24 місяці, максимальна – 48 місяців.
Загальний бюджет конкурсу складає 2 млн. євро.
Мінімальний бюджет гранту, що може бути виділений у рамках конкурсу проектів,
становить 500 тис. євро, максимальний – 1 млн. євро.
Детальніша інформація – в Інструкції для аплікантів.
Також з умовами подання заявки та усіма необхідними документами можна
ознайомитися за цим посиланням.
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Сторінка 7

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

