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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про стипендії, конкурси, стажування
та конференції, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Школа молодіжних лідерів
Організатор: Донецький молодіжний дебатний центр.
Місце проведення: м. Київ, Етнографічний комплекс «Українське село».
Дата проведення: 6-10 липня 2015 року.
Мета заходу: активізація та посилення участі молодих людей в житті громади,
налагодження культурних зв’язків серед молоді Сходу та Заходу, підвищення рівня поваги
до культурних різноманітностей, подолання стереотипів.
Цільова аудиторія: молодіжні лідери, активні студенти вищих навчальних закладів,
лідери молодіжних громадських організацій, лідери молодіжних ініціатив. Досвід в сфері
молодіжної політики вітається, але не є обов’язковим.
Основні критерії відбору: активна громадська позиція, бажання брати участь в
вирішенні проблем громади, продовжувати працювати в сфері активізації молодих людей,
присутність на всіх сесіях Школи. Перевага буде надаватися представникам з Донецької,
Луганської, Львівської та Івано-Франківської областей.
Програма Школи молодіжних лідерів включатиме такі питання: міжкультурний
діалог, молодіжне лідерство, молодіжні ініціативи, робота громадських організацій, участь в
процесах прийняття рішень, всі етапи написання проекту (від проблеми до написання
проекту), планування власних ініціатив. В якості тренерів буде залучено спеціалістів в сфері
молодіжної політики.
Для участі потрібно: заповнити реєстраційну форму учасника Школи молодіжних
лідерів – http://goo.gl/forms/huhgjJ9oSj
Останній термін подачі заявок: до 19 червня 2015 року.
Результати відбору будуть повідомлені всім учасникам, що були відібрані до участі
електронною поштою до 22 червня 2015 року.
Вартість: організатори покривають всі витрати, пов’язані з участю у Школі:
транспортні – відшкодування вартості квитків автобусу, або потягу другого класу або купе
при наявності оригіналів квитків; проживання, харчування та необхідних матеріалів.
Про проект: Школа молодіжних лідерів є частиною проекту «Міст взаєморозуміння:
Схід-Захід», що реалізується Донецьким молодіжним дебатним центром за підтримки Фонду
сприяння демократії посольства Сполучених Штатів Америки.
Координатор проекту: Ольга Донець, debate@cent.dn.ua, телефон +380501414098.
Додаткова
інформація:
http://cent.dn.ua/donetskyj-molodizhnyj-debatnyj-tsentrrozpochav-realizatsiyu-proektu-mist-vzajemorozuminnyashid-zahid-2/
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Друга Літня школа з гендерної теорії
«Гендерний університет»
Організатор: Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля.
Про Літню школу: 9-денний інтенсивний навчальний курс з гендерної теорії з
акцентом на викладанні гендерних модулів і тем у вищій школі. З-поміж інших,
розглядатимуться питання феміністичної та квір педагогіки, сексуальності й гендеру,
біофундаменталізму та конструкціоністських підходів, феміністичної теорії й гендерних
політик, гендеру і війни.
Робота школи провадитиметься на основі підручника «Гендер для медій. Підручник із
гендерної теорії для журналістики та інших соціогуманітарних спеціальностей» (1-е вид.,
Київ: Критика, 2013; 2-е вид., Київ: Критика, 2014).
Школу проводитимуть редакторки підручника Марія Маєрчик та Ольга Плахотнік.
Місце проведення: м. Ужгород.
Дата проведення: з 8 по 16 серпня 2015 року.
Для участі в конкурсі запрошуємо:
- викладачок і викладачів ВНЗ з царини соціогуманітарних дисциплін, що мають
досвід викладання предметів чи модулів, дотичних до гендерної теорії: гендерна теорія,

феміністична теорія, квір-теорія, пост-колоніальні студії, деколоніальні студії, критичні
теорії раси тощо;

- аспірантки та аспіранти соціогуманітарних напрямків освіти, з добрими знаннями
гендерної теорії чи інших критичних / конструкціоністських теорій загалом;
- активістки та активісти, що мають добрі знання гендерної теорії чи інших
критичних / конструкціоністських теорій загалом.
Вартість: організатор відшкодовує видатки за проїзд, проживання (в двомісних
номерах готелю, розташованого в старому центрі міста) та харчування, а також забезпечить
усіма необхідними матеріалами.
Відбір здійснюється на конкурсній основі.
Для участі в конкурсі необхідно: подати есе обсягом до двох сторінок.
Для написання есе потрібно ознайомитися зі змістом підручника «Гендер для медій»
(підручник можна скачати тут: http://ua.boell.org/uk/2013/12/30/gender-dlya-mediy). Далі
потрібно підібрати найцікавіший «Причинок для критичного мислення» (це рубрика в
підручнику, є в кожному розділі). В есе треба запропонувати критичні, аналітичні,
методологічні розгорнуті міркування на тему «причинка». А також показати, які аспекти
теми дозволяє обговорити причинок, на які теми може вивести, як він вписаний в загальну
логіку підручника чи розділу. Оскільки «Причинки…» розроблено для студентської
аудиторії, можна означити ширшу теоретичну рамку причинка, теоретичну літературу, до
якої відсилається розглядуваний причинок.
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Перевага надаватиметься тим есе, що продемонструють добру обізнаність зі змістом
підручника (об’ємні цитати з підручника залучати не потрібно), послідовні теоретичні знання
з гендерної теорії та критичних / конструкціоністських підходів.
В підписі до есе потрібно вказати:
1.
Місце проживання та роботи.
2.
Для викладачок та викладачів: досвід викладання навчальних курсів (модулів),
релевантних до гендерної теорії. Для аспіранток та аспірантів: сферу наукових інтересів,
релевантних до гендерної теорії. Для активісток та активістів: сферу активізму, поясніть
ваше зацікавлення в гендерній тематиці.
3.
Номер мобільного телефону (для швидкого зв’язку) та адресу електронної
пошти.
Лист з вкладенням слід надіслати координатору програми «Гендерна демократія»
Ганні Довгопол на адресу: anna.dovgopol@ua.boell.org
В темі листа потрібно вказати «Літня Гендерна Школа».
Останній термін подачі заявки: 15 червня 2015 року.
Про результати відбору буде повідомлено 30 червня 2015 року.
Додаткова
інформація:
http://ua.boell.org/uk/2015/05/08/druga-litnya-shkola-zgendernoyi-teoriyi-genderniy-universitet
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Стипендія на навчання в Школі дипломатії в Естонії
Організатор: Естонська школа дипломатії (ESD), Міністерство закордонних справ
Естонії.
Місце проведення: м. Таллінн, Естонія.
Тривалість стипендії: 9 місяців (з 15 вересня 2015 року до 31 травня 2016 року).
Стипендія покриває:
–
–
–
–
–
–

вартість навчання;
щомісячні грошові виплати (450 EUR);
розміщення в м. Таллінн (у т.ч. комунальні послуги та доступ до Інтернету);
страховка на період навчання в Естонії;
вартість Шенгенської візи та дозволу на проживання в Естонії;
стипендія НЕ покриває транспортні витрати на подорож до м. Таллінн та назад.

Вимоги до кандидатів:
– українське громадянство;
– бути не старше 35 років;
– знання англійської мови (advanced);
- досвід роботи на державній чи дипломатичній службі принаймні рік;
– висока мотивація до вивчення міжнародних відносин та суміжних дисциплін;
– працьовитість, готовність до співпраці та міжкультурного освітнього оточення.
Мова навчання: англійська.
Курс читається викладачами з Естонії, країн ЄС, Норвегії, США та складається з трьох
тематичних модулів:
- міжнародні відносини;
- європейські дослідження;
- дипломатія.
Випускники програми отримають диплом Естонської школи дипломатії з додатком.
Аплікаційну форму можна заповнити он-лайн: http://goo.gl/1QYyRG або надіслати
поштою на адресу:
Estonian School of Diplomacy,
2 Tõnismägi Street,
10122 Tallinn, Estonia.
Останній термін подачі заявки: 31 травня 2015 року.
Контактна особа: Марі-Лііс Мевере (Mari-Liis Mäevere), mariliis.maevere@edk.edu.ee
Додаткова інформація: http://www.edk.edu.ee/index.php/scholarships
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Стипендії вченим для досліджень
у європейських університетах
Організатор: Європейські інститути післядипломної освіти (the European Institutes
for Advanced Study (EURIAS).
Тривалість: 10 місяців.
Розмір гранту: €26 000 та €38,000.
Місце проведення: один з 16 інститутів-учасників програми, розташованих у таких
містах, як Берлін, Болонья, Будапешт, Відень, Кембридж, Единбург, Париж, Цюрих,
Єрусалим та ін.
Цільова аудиторія: стипендії насамперед пропонуються вченим, які проводять
дослідження в гуманітарних і соціальних науках, але можливе надання гранту вченим, що
спеціалізуються на точних дисциплінах, якщо дослідження не вимагають наявності
лабораторного обладнання та межують з гуманітарними і соціальними науками.
До участі у програмі запрошуються як молоді перспективні дослідники, так і вчені зі
стажем.
Кількість стипендій: на 2016-2017 академічний рік EURIAS пропонує 43 стипендії.
Умови стипендіатам: всі інститути, що беруть участь у програмі, надають однакові
умови

стипендіатам

(€26,000

для

молодого

вченого,

€38,000

дослідницький бюджет, покриття транспортних витрат.
Останній термін подачі заявки: 5 червня 2015 року.
Додаткова інформація: https://biggggidea.com/opportunities/471/

для

старшого),
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Програма Лізи Майтнер: стипендія на наукові дослідження
в Австрії
Організатор: Австрійський науковий фонд FWF (FWF Austrian Science Fund).
Мета: зміцнення якості та наукового досвіду австрійської наукової спільноти,
створення міжнародних контактів.
Місце проведення: Австрія.
Тривалість: 12-24 місяців.
Мова програми: англійська.
Цільова аудиторія: висококваліфіковані науковці з будь-якої галузі знань, які можуть
зробити внесок у розвиток австрійських дослідницьких установ своєю роботою там.
Вимоги до кандидатів:
– докторські міжнародні наукові публікації;
– без вікових обмежень;
– запрошення від австрійської дослідницької інституції.
Розмір гранту: в залежності від рівня кваліфікації 63.510 € (Postdoc) або 69.810 €
(Senior Postdoc) на рік, плюс 10,000 € для витрат на матеріали, дорожні витрати тощо.
Без обмеження термінів подачі заявок.
Аплікаційні форма: http://goo.gl/iyohSZ
Додаткова

інформація:

https://www.fwf.ac.at/en/research-funding/fwf-

programmes/meitner-programme/ та office@fwf.ac.at
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Подвійні україно-словацькі дипломи з бізнес-економіки та
адміністративного менеджменту
Організатор:

НУ

«Львівська

політехніка» разом

з

Словацьким

університетом

сільського господарства у м. Нітра (Словацька Республіка).
Розмір гранту: покриття витрат на навчання.
Місце проведення: НУ «Львівська політехніка» і Словацький університет сільського
господарства у м. Нітра.
Випускники отримують державні дипломи українського та європейського зразка.
Навчання забезпечують викладачі провідних університетів Європи та США за
підтримки успішних підприємців.
Вартість навчання: на безоплатній основі.
Вимоги

до

кандидатів: для вступу необхідно мати диплом бакалавра, або

спеціаліста, або магістра з будь-якої спеціальності.
У м. Нітра студенти проживатимуть в гуртожитку готельного типу, в якому є усі
вигоди для навчання та відпочинку. Максимальна ціна 100 євро на місяць, яка може бути
покрита стипендією:
стипендія Вишеградського фонду;
національна стипендія Словацької Республіки;
стипендія на наукову діяльність студента Challenge Fund.
Останній термін подання документів: до 1 червня 2015 року.
Перелік необхідних документів для вступу на програму (Словацька сторона):
– заява;
– диплом бакалавра і додаток до диплома (оригінал і завірена копія). Диплом із
додатком проходить процедуру визнання згідно чинного законодавства Словаччини після
зарахування абітурієнта у студенти (вартість 100 євро) + офіційний переклад на словацьку
мову (100 євро);
– резюме;
– реєстраційний внесок 40 євро.
Умови для зарахування у НУ «Львівська політехніка» та Словацького університету
сільського господарства в м. Нітра:
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Проходження

співбесіди з

деканом

факультету

Сторінка 99
економіки

і

менеджменту

Словацького університету сільського господарства в м. Нітра Єленою Горскою 3.06.2015 р.
(без екзаменів), для іногородніх є можливість проходження співбесіди через Skype –
4.06.2015 з 9:00 до 10:00.
Після проходження співбесіди слід здати до НУ «Львівська політехніка» такі
документи:
документ про здобутий освітньо-кваліфікаційний рівень і додаток до нього або
їх засвідчені копії ;
витяг з трудової книжки (для особи зі стажем роботи);
6 (шість) фотокарток розміром 3 × 4 см;
ксерокопію довідки ДПА про присвоєння ідентифікаційного номера;
ксерокопію першої сторінки паспорта;
матеріали та документи, які підтверджують право особи на додаткові бали.
Прийом документів триватиме до 17.07.2015 (Львівська політехніка), вступний
екзамен (Львівська політехніка) відбудеться 26.07.2015.
З 6-10 липня 2015 року та 20-25 липня 2015 року буде проводитися безкоштовна
школа вступника що гарантує успішну здачу екзамену.
Контактна особа: Oksana.L.Perkhach@lpnu.ua
Додаткова інформація: http://www.afm.lviv.ua/podvijnyj-dyplom/
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Освітній проект Language School Summer`15
Організатор: AIESEC у м. Київ.
Про проект: Language School Summer`15 – це щорічний освітній проект від
міжнародної молодіжної організації AIESEC, мета якого – допомогти молоді подолати
мовний бар'єр та познайомити з культурами інших народів.
Місце проведення: м. Київ.
Дата проведення: 22 червня - 31 липня 2015 року.
Тривалість: 6 тижнів.
Викладачі: для участі в проекті були запрошені волонтери з інших країн світу, які
будуть викладати англійську, французьку та іспанську мови.
Заняття будуть проходити у форматі: граматична практика і розмовна практика.
Фокус буде робитися на покращенні розмовних навиків. Учасники зможуть відточувати
свою майстерність ведення бесід, дискусій, а також презентацій себе перед групою. Після
таких занять учасники зможуть подолати страх говорити іноземною мовою, адже жоден
волонтер не володіє українською чи російською мовами.
Окрім занурення в мовне середовище, є можливість краще пізнати культури інших
народів світу через різноманітні презентації, заходи та через спілкування з волонтерами, які
охоче розкажуть про свою країну!
Вартість навчання:
– англійська – 500 грн.
– французька – 450 грн.
– іспанська – 450 грн.
Після проходження курсів учасники отримають сертифікат.
Останній термін подачі заявки: 14 червня 2015 року.
Аплікаційна форма: https://podio.com/webforms/11906389/823250
Додаткова інформація:
https://vk.com/languageschoolsummer15 та kateryna.horlenko@gmail.com
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Міжнародна конференція «I Весняні наукові читання»
Організатор: Громадська організація «Центр наукових публікацій».
Місце проведення: м. Київ.
Дата проведення: 30 травня 2015 року.
Мета: забезпечити широкий 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 конференції: заочна.
Останній термін тез доповідей: 30 травня 2015 року.
Конференція проходитиме за наступними напрямками:
01 Фізико-математичні науки

15 Фармацевтичні науки

02 Хімічні науки

16 Ветеринарні науки

03 Біологічні науки

17 Мистецтвознавство

04 Геологічні науки

18 Архітектура

05 Технічні науки

19 Психологічні науки

06 Сільськогосподарські науки

20 Військові науки

07 Історичні науки

21 Національна безпека

08 Економічні науки

22 Соціологічні науки

09 Філософські науки

23 Політичні науки

10 Філологічні науки

24 Фізичне виховання та спорт

11 Географічні науки

25 Державне управління

12 Юридичні науки

26 Культурологія

13 Педагогічні науки

27 Соціальні комунікації

14 Медичні науки
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Для участі в конференції необхідно здійснити наступні кроки:
відправити на електронну скриньку заходу (s-p@cnp.org.ua) тези доповіді
(вимоги дивись http://cnp.org.ua/index.php/nauchnye-publikatsii);
надіслати електронною поштою копію документу про сплату внеску за участь;
заповнити заявку учасника.
Тези доповіді оформлюються відповідно до наступних вимог:
шрифт – Times New Roman;
кегль – 14;
міжрядковий інтервал – 1,5;
відступи від країв аркушу – 2 см;
обсяг – до 6 сторінок.
Інформація щодо збірника та сертифіката конференції:
за

матеріалами

конференції

випускається

збірник

наукових

публікацій

«ВЕЛЕС»;
збірник тез доповідей випускається в форматі А5 з глянцевою обкладинкою;
збірник надсилається всім учасникам конференції, а також в наукові та
університетські бібліотеки та установи, повний список яких можна знайти на
сайті організатора;
кожний учасник отримує сертифікат, що підтверджує участь в конференції. За
додаткові сертифікати співавторам необхідно додатково оплачувати 10 грн. за
кожний.
Організаційний внесок за участь в конференції: 180 грн.
Організаційний внесок учасниками із України сплачується за наступними реквізитами:
Банк одержувача: ПАТ «ПриватБанк»
П.І.Б. члена організаційного комітету відповідального за логістику: Буткевич Віктор
Вікторович
ОКПО: 14360570
МФО банка одержувача: 305299
Номер карти: 5168 7423 4784 2639
Поточний рахунок одержувача: 29244825509100
Призначення платежу: (обов'язково вказувати при оплаті через інший банк!) Для
поповнення карти 5168 7423 4784 2639 Буткевича В.В. від ПІБ_.
Додаткова інформація:
http://cnp.org.ua/index.php/nauchnye-publikatsii, s-p@cnp.org.ua
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Відбір на навчальну програму «Школа мерів»
Організатор: «Школа мерів» у партнерстві з Києво-Могилянською бізнес школою,
Громадянською Платформою «Нова Країна», Агентством з питань стратегічних комунікацій
та розвитку «Спільні зусилля», Інститутом Політичної Освіти, ГО «Громадська рада Смартсіті».
Мета програми: Школа покликана підготувати кандидатів на посади міських голів та
їхні команди до управління містами, в умовах децентралізації.
Цільова аудиторія: місцеві політичні та громадські лідери віком старше 21-го року з
вищою освітою, які готові взяти на себе відповідальність за розвиток своїх міст,
позмагавшись за посаду міського голови у містах з населенням понад 100 000 осіб, а також
з міст обласного значення, які мають меншу кількість населення, за умови, що заявка на
навчання у Школі подається командою у складі 4-ох осіб.
Про програму: учасники Школи підсилюватимуть свої знання та досвід в сфері
стратегічного менеджменту, публічного адміністрування та оpen government (відкритий
уряд), що допоможе їм розробити Стратегії розвитку своїх міст. В основу програми
закладена логіка стратегічного та гуманітарного блоків МВА-програм Києво-Могилянської
бізнес-школи, що відповідає сучасним світовим трендам в сфері управління, західним
стандартам бізнес-освіти.
Тривалість навчання: 12 червня – 23 серпня 2015 року.
Місце навчання: Києво-Могилянська бізнес-школа.
Стажування: після завершення навчання кращі студенти з різних міст, які найбільш
успішно складуть тести, пройдуть тижневе стажування (з 29 серпня по 4 вересня 2015 року)
в муніципалітетах країн Вишеградської четвірки. Оцінюватиме рівень засвоєння знань
слухачами програми експертна комісія Школи, яка прийматиме до захисту стратегії
розвитку міст, які випускники школи розроблятимуть протягом навчання при підтримці
викладачів та спеціально найнятих «коучі».
Навчальний план складається з 8 навчальних блоків, освоєння яких покликане
сформувати у майбутніх керманичів міст комплексне бачення потреб міста та можливостей
їх

задоволення,

та

допоможе

розробити

стратегію

розвитку

міста.

Викладання

здійснюватиметься по п’ятницям, суботам та неділям, відповідно до навчального плану.
На конкурсній основі до школи відбиратимуть 52 особи. Це – 13 команд з різних міст,
по 4 учасники в кожній. Перевага у відборі надаватиметься сформованим командам.
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Для участі у програмі необхідно пройти 2 етапи відбору*:
1-ий – подача заявки на участь в школі, 2-ий - співбесіду.
1-ий

етап

складає

заповнення

реєстраційної

форми

(https://docs.google.com/forms/d/19lAaKXjEPBDclPGy_Yfi1h-OMyqEJE8o5LLjAY0RQs/viewform ) та надсилання наступних документів за адресою shkolameriv@gmail.com:
резюме учасника проекту;
есе-твір на тему ««Яким я бачу своє місто через 10 років»» (близько 600 слів);
рекомендаційний лист (рекомендація може бути: від керівника місцевої
партійної організації, громадської організації або органу місцевого самоврядування).
Остання дата надсилання документів: 31 травня 2015 року.
У результаті аналізу заявок, кращих кандидатів буде запрошено на співбесіду, за
результатами якої буде сформовано остаточний склад учасників першої програми Школи.
*Увага! До участі в програмі буде допущено лише тих кандидатів, які нададуть до
вказаного терміну повний пакет документів з правдивою інформацією.
Організатори забезпечують переможців відбору:
підготовкою

та

проведенням

навчальної

програми,

навчання

в

якій

здійснюватиметься на базі Києво-Могилянської бізнес школи;
роздатковими матеріалами;
коучом-ментором, який разом з викладачами школи, допомагатиме слухачам
школи розробляти стратегію розвитку міста;
підготовкою та проведенням цікавої та насиченої програми стажування в
одному з муніципалітетів міст країн Вишеградської четвірки;
візовою підтримкою;
організацією логістики для стажування та супроводом делегації за кордоном.
Проїзд, харчування та проживання у Києві, а також у містах де проходитиме
стажування, учасники забезпечують самостійно.
Додаткова інформація:
http://issuu.com/lidiazhgyr/docs/__________________________?e=11956525/12940796,
shkolameriv@gmail.com, https://www.facebook.com/shkola.meriv?fref=ts
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Тренінг для тренерів Програми «Молодіжний працівник»
Організатор: Міністерство молоді та спорту України спільно з Програмою розвитку
ООН та Державним інститутом сімейної та молодіжної політики.
Про Програму: «Молодіжний працівник» – це навчальна програма для службовців,
задіяних у роботі з молоддю у регіонах, та лідерів молодіжних неурядових організацій.
Мета:
формування

методологічних

і

практичних

знань

щодо

організації

та

проведення тренінгів з підготовки молодіжних працівників.
забезпечити належний рівень знань про пріоритети, тенденції та задачі
молодіжної політики;
налагодити

ефективний

діалог

між

держструктурами

інформацію

про

кращі

та

громадським

суспільством;
надати

оперативну

світові

практики

реалізації

молодіжної політики.
Програма покликана підвищити рівень професіоналізму представників громадських
об’єднань та державних службовців, які працюють з молоддю.

Дата проведення: 15-19 червня 2015 року.
Тривалість тренінгу: 5 днів.
У

процесі

навчання

учасники

ознайомляться

з

техніками

та

інноваційними

інструментами тренерської роботи як формами неформальної освіти.
Місце проведення: м. Київ, готель «Братислава».
Вартість:

на

період

навчання

учасники

забезпечуються

харчуванням,

місцем

проживанням, а також компенсується вартість проїзду.
Після успішного проходження навчання, учасники отримають свідоцтво державного
зразка випускника Тренінгу для тренерів Програми «Молодіжний працівник». Найкращі
будуть рекомендовані на проходження стажування до Центру Ваймеру (Німеччина).
До участі у конкурсі запрошуються усі бажаючі.
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Критеріями відбору учасників є:
- досвід роботи з молоддю;
- проходження дистанційного Базового курсу Програми «Молодіжний працівник»
(інформація про дистанційний курс буде повідомлятися додатково).
Досвід тренерської роботи є бажаним, але не обов’язковим.
Випускники тренінгу зобов’язуються в подальшому провести Базовий тренінг
Програми «Молодіжний працівник» за всебічної підтримки партнерів Програми.
Заявка на участь у тренінгу: http://goo.gl/forms/2Yjv6R0YOh
Останній термін подачі заявок: до 17:00 2 червня 2015 року.
Про результати конкурсу учасникам буде повідомлено 5 червня 2015 року.
Куратор тренінгу: Андріученко Тетяна, конт. телефон: 097-850-13-55.
Додаткова інформація: http://goo.gl/bAInVL або (044) 236-07-42, (044) 236-07-41.
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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

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:
Людмила Пономаренко

