Національна академія
державного управління при Президентові України

Управління забезпечення міжнародних зв’язків

13 квітня 2017 року
Випуск 4 (88)

Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку тренінгів та навчальних програм!
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Тренінг «Написання проектів. Фонди ЄС»
Організатор: Центральноєвропейська академія навчань та сертифікації (CEASC), у співпраці
з компанією Consulting Group 2027 та фундацією Rozwoju polsko – ukraińskich stosunków
gospodarczych (м. Лодзь, Польща).
Дата проведення: 28 - 29 квітня 2017 року.
Місце проведення: м. Київ.
Мета: ознайомити учасників тренінгу з особливостями розробки проектних ідей та
підготовки проектних пропозицій для залучення фінансування проектів від фондів ЄС та
донорів, що присутні в Україні.
Основні теми тренінгу:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Програмна діяльність фондів ЄС та їх зорієнтованість на Україну. «Тверді» та «м’які»
проекти.
Специфіка міжнародних проектів.
Визначення та формулювання проблеми проекту.
Визначення цільових груп проекту.
Мета, завдання та методи виконання проекту.
Розробка плану виконання проекту.
Бюджет проекту.
Оцінка та моніторинг виконання проекту.
Додатки до проектної заявки.
Програми ЄС Горизонт 2020, Polska Wschodnia. Огляд програм індивідуальної
мобільності: Акція Марії-Кюрі Склодовської в Горизонті 2020.

В усіх сесіях тренінгу для роботи використовуються матеріали проектів, що виконувалися
або виконуються за підтримки донорських структур ЄС.
Кількість учасників: 30 осіб
Тренер: Микола Смолінський – президент CEASC, консультант з написання проектів до
Європейських фондів, фахівець з євроінтеграції, бізнес-тренер
Вартість участі у тренінгу: 2500.00 грн.
Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами, обідами.
Проїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються учасниками самостійно.
Реєстрація онлайн:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScc05k4CwR9NhTHEUGlIpDZEmxjL7SlcdDcei
LNJg6mqf2xbg/viewform
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Останній термін подання заявок: до 26 квітня 2017 року включно.
Програма тренінгу:
http://files.businessweek.webnode.com.ua/200006177-dcd5bddcfa/NP_april.doc
План та опис тренінгу можна отримати, надіславши відповідний запит «trening_project»
на адресу ceasc.eu@gmail.com.
По завершенню тренінгу учасники отримають сертифікати.
Контактна особа: Ольга Поліщук, +38(093) 210-93-42, +38(095) 324-29-55.
Додаткова

інформація:

http://www.ceasc-bw.com/products/trening-napisannya-proektiv-

fondi-jes-kijiv-12-13-travnya/
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Представництво ЄС оголошує набір на 19-у сесію
EU Study Days (Єврошколи)
Організатор: Представництво Європейського Союзу в Україні у співпраці з Українським
освітнім центром реформ.
Про проект: EU Study Days є проектом Представництва Європейського Союзу в Україні,
що дає можливість українським студентам та випускникам ВНЗ дізнатися більше про
Європейський Союз та стосунки між ЄС та Україною від ключових експертів у цій сфері.
Крім того, проект має на меті створити мережу української молоді, яка спілкуватиметься й
надалі для обміну досвідом та впровадження разом спільних ініціатив.
Дата проведення: 24-27 травня 2017 року.
Місце проведення: м. Маріуполь.
Цільова аудиторія: студенти (останні курси) та випускники українських ВНЗ (які закінчили
університет не більше, ніж три роки тому) з усіх регіонів України.
Пріоритет буде надаватися студентам та випускникам, що здобули (або здобувають) освіту
за спеціальностями: міжнародні відносини, європейські студії, право, політологія,
економіка, фінанси, бізнес, соціологія, журналістика, історія, культурологія, філософія та
філологія.
Єврошкола дає можливість для українських студентів та випускників ВНЗ:
•

отримати нові знання від найкращих фахівців з Європейського Союзу та України;

•

вивчити основні питання відносин між Україною та Європейським Союзом в таких
сферах, як політика, економіка, енергетика, візові питання, освіта та права людини;

•

дістати можливість спілкування з представниками інституцій Євросоюзу та
науковцями;

•

долучитися до мережі активної молоді, з метою обміну досвідом та впровадження
спільних ініціатив у майбутньому.

Вартість:

безкоштовно для відібраних студентів. Організатори оплачують проїзд,

проживання та харчування учасників з інших міст.
Робочі мови: українська та англійська. Знання англійської мови (вміння говорити та читати
англійською, а також розуміти усне мовлення) є обов’язковим для участі.
У 2017 році будуть проведені ще дві сесії EU Study Days (Єврошкіл) в Запоріжжі та
Миколаєві.
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Онлайн-анкета:
http://europa.us13.listmanage1.com/track/click?u=81043f293c641936a43129551&id=20b04e71fd&e=00ef2b5d3e
Останній термін подання заявок: 04 травня 2017 року, 23:00.
Для участі у сесії буде відібрано 40 осіб з різних регіонів України. Відбір учасників
відбуватиметься на основі поданої заявки та за такими критеріями: а) освітній рівень
студента чи випускника, б) представлення максимально можливої кількості регіонів, в)
володіння англійською мовою.
Додаткова інформація:
www.facebook.com/EUStudyDays та http://vk.com/eustudydays
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V Міжнародна науково-практична конференція
«Проблеми формування та реалізації конкурентної
політики»
Організатори: Національний університет «Львівська політехніка», Львівське обласне
територіальне відділення Антимонопольного комітету України, Центр комплексних
досліджень Антимонопольного комітету України, Жешівська політехніка ім. І.Лукасевича
(м. Жешів, Польща), Школа управління Сілезького університету (м. Катовіце, Польща),
Український вільний університет (м. Мюнхен, Німеччина).
Дата проведення:: 21-22 вересня 2017 року.
Місце проведення: м. Львів, вул. Митрополита Андрея, IV навч. корп., к. 502.
Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.
Тематичні напрями роботи конференції:
•

формування та реалізація конкурентної політики в сучасних умовах;

•

теоретичні та прикладні аспекти державного регулювання економіки;

•

вітчизняний та зарубіжний досвід розвитку конкуренції на товарних ринках;

•

механізми підвищення конкурентоспроможності в умовах нестабільності;

•

публічно-приватна

взаємодія

–

суть,

перспективи

розвитку

та

напрями

вдосконалення;
•

економічна та інформаційна безпека держави та підприємств;

•

децентралізація та регіональний розвиток;

•

становлення громадянського суспільства та його роль у формуванні класу
державних службовців, проблема взаємодії держслужбовців та громадськості;

•

соціальні аспекти зайнятості та конкурентоспроможності на ринку праці в контексті
державного та регіонального розвитку.

Терміни подання документів:
• до 01 червня 2017 року - подати заявку, тези доповідей та скан квитанції про оплату,
• до 21 вересня 2017року – подати статтю.
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Організаційний внесок:
• 200 грн. – дистанційна участь (включає лише публікацію тез доповідей).
Надсилання збірника буде здійснюватись на прохання автора та за його рахунок;
• 350 грн. – безпосередня участь у конференції та опублікування тез (для професорів
та д.е.н. за умови безпосередньої участі передбачена гнучка система знижок);
• 45 грн. – вартість однієї сторінки публікації статті у фаховому виданні та/або статті
в англомовному журналі «Economics, Entrepreneuship, Management» що входить до
міжнародної наукометричної бази даних «Index Copernicus» (Польща) (оплату за
опублікування статті можна здійснити під час конференції). Опублікування в
англомовному журналі можливе за умови наявності серед співавторів іноземного
автора.
Електронна пошта оргкомітету: tpeconf2017@gmail.com
Додаткова інформація:
https://www.science-community.org/ru/node/177267
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Вивчення англійської онлайн
Організатор: Соціальний проект «Lingva.Skills».
Форма навчання: онлайн.
Про навчальний процес: Навчання будується не на зазубрюванні правил, а на інтуїтивному
відчутті мови. За аналогією з дітьми, які вчаться говорити значно раніше, ніж починають
вивчати правила.
Рівень А1-А2 на сайті - це 146 повноцінних уроків, в яких відпрацьовується кожна навичка,
тобто певна граматична конструкція, а за допомогою інноваційної-системи програма
автоматично підбирає рівень складності та повторень індивідуально для кожного
користувача. Всі фрази мають озвучення та супроводжуються візуальним зображенням, що
дозволяє користувачу повністю зануритись у процес навчання, задіюючи при цьому всі три
сенсорні системи людини: візуальну, аудіальну та кінестетичну. Кожний урок складається
з трьох видів вправ, різних за складністю. За виконання вправ нараховуються бали та
вибудовується рейтинг успішності.
Цільова аудиторія:
• ВПО-особи, учасники АТО та члени їхніх сімей,
• соціальні категорії населення для підвищення конкурентоспроможності на ринку
праці,
• викладачі (шкіл, ПТУ, коледжів та ВНЗ) та лікарі для активного спілкування з
іноземними колегами та можливості використовувати у своїй роботі найкращий
світовий досвід;
• підприємці (за даними соціологічного дослідження одна з найголовніших перепон
українського екпсорту на думку підприємців є незнання підприємціями англійської
мови);
• молодь (школярі та студенти) для їхньої скорішої адаптації, можливості отримати
гідну роботу або відкрити власну справу;
• державні службовці всіх рівнів для проведення міжнародних робочих зустрічей без
перекладачів та можливості працювати з оригіналами міжнародних документів
особисто.
8 кроків у Lingva.Skills:
Крок 1: мати бажання спілкуватись англійською.
Крок 2: подати заявку - http://www.lingva.ua/#reg
Крок 3: увійти у систему - http://srs.lingva.ua/
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Крок 4: уважно прочитати інструкцію для користувача та прослухати вебінар http://www.lingva.ua/
Крок 5: пройти тест (відповідно до результатів тесту, програма підбере рівень навчання
особисто для Вас).
Крок 6: навчатись та отримувати задоволення від результату. У разі потреби звертатись за
допомогою до адміністратора сайту - http://www.lingva.ua/#contact
Крок 7: після успішного виконання 80% всіх уроків пройти підсумковий тест та отримати
відповідний сертифікат.
Крок 8: спілкуватись англійською будь-де, будь-коли, будь з ким.
Проект розпочав масово реалізовувати модель «змішаного навчання» (blended learning) у
навчальних закладах України з використанням платформи Lingva.Skills. Вже створена
Всеукраїнська мережа з 300 викладачів-інноваторів з усіх регіонів, які викладають іноземні
мови, та працює постійно діюча робоча група на базі Київського університету
ім. Т. Г. Шевченка з реалізації «пілотних» проектів, де навчання на уроках вже відбувається
за допомогою цієї онлайн-платформи.
Проект співпрацює з Державною службою зайнятості України щодо навчання у Проекті
більше 1 000 000 соціально незахищених верств населення, Міністерством освіти та науки
України про навчання більше 500 000 викладачів (ВНЗ, ПТУ та загальноосвітніх шкіл), а
також з Проектом НАТО в Україні і КНУ ім. Шевченка щодо навчання держслужбовців понад
30-ти міністерств та інших центральних органів державної влади за моделлю «змішаного
навчання» (blended learning).
Додаткова інформація: https://biggggidea.com/project/lingvaskills-/
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Стипендії CIMO на навчання і стажування у Фінляндії
Організатор: Фінський центр міжнародної мобільності («Centre for International Mobility,
CIMO»).
Призначення стипендії: для навчання або стажування у вищих навчальних закладах
Фінляндії.
Тривалість програми: від 3 до 12 місяців.
Розмір стипендії: 1 500 євро на місяць.
Цільова аудиторія: молоді науковці всіх спеціальностей
Вимоги до кандидатів: до участі запрошуються молоді науковці, які проводять докторські
дослідження. Основна вимога для участі в програмі – кандидат має налагодити контакт з
ВНЗ, в якому планує працювати чи навчатися.
Термін подання документів: необмежений, проте заявки потрібно подавати щонайменше
за 5 місяці до початку навчання чи стажування. Зі списком університетів-учасників можна
ознайомитися тут - http://www.studyinfinland.fi/institutions/universities
Необхідні документи:
•

аплікаційна форма;

•

мотиваційний лист;

•

резюме з переліком публікацій;

•

план дослідження (2-5 сторінок).

Заявку на здобуття стипендії подає вищий навчальний заклад Фінляндії (приймаюча
установа) від імені кандидата.
Сконтактуватися з Центром можна, заповнивши онлайн-форму:
http://www.studyinfinland.fi/destination_finland/cimo_at_your_service/contact/ask_a_ques
tion
Додаткова інформація:
http://platfor.ma/mozhlivosti/postosvita/stipendiyi-cimo-na-navchannya-i-stazhuvannya-ufinlyandiyi-ongoing/
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships
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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 Національної академії
державного управління при Президентові України
в рубриці «Міжнародне співробітництво»
www.academy.gov.ua
або на сторінці управління в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/
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