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Відділ забезпечення міжнародних зв’язків
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Інформаційний вісник
napa.international@ukr.net
Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам підбірку тренінгів, навчальних курсів та
конференцій.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Тренінг «Написання проектів. Фонди ЄС»
Організатор: Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC).
Дата проведення: 8-9 листопада 2018 року.
Місце проведення: м. Київ.
В рамках тренінгу учасники опрацьовують теми:
•

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.

•

Огляд

програм

ЄС:

Горизонт

2020,

Еразмус+,

Cosme,

Європа

креативна,

транскордонні програми та інші.
Кількість учасників: 15 осіб.
Останній термін подачі заявок на участь: 2 листопада 2018 року.
Вартість участі у тренінгу: 2500 грн.
Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами.
Доїзд до місця проведення тренінгу, проживання та харчування покриваються учасниками
самостійно.
По завершенню тренінгу учасники отримають Сертифікати.
Контактна особа: Ольга Горкавчук, +38(093) 210-93-42, +38(095) 324-29-55
Додаткова інформація:
https://www.ceasc-bw.com/products/trening-napisannya-proektiv-fondi-jes-8-9listopada/
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Міні-курс «Репатріація до Ізраїлю і становлення єврейської
державності»
Організатор: Національний університет «Києво-Могилянська академія», кафедра історії,
магістерська програма з юдаїки Єврейський університет у Єрусалимі, Українська асоціація
юдаїки, Ізраїльський культурний центр при Посольстві Держави Ізраїль в Україні.
Про курс: Лектор зосередиться не лише на алії, тобто поверненні євреїв із діаспори, як
процесі, а й на зміні ставлення ізраїльської влади до специфіки різних груп репатріантів,
переході від політики «плавильного тигля» до ідеї «культурного плюралізму»,
особливостях громад із колишнього СРСР та процесі еміграції ізраїльтян до інших країн.
Дата проведення: 16-18 жовтня 2018 року.
Місце проведення: Офіс програм із юдаїки НаУКМА, м. Київ, вул. Волоська, 8/5, корпус 5,
підвальне приміщення, ауд.2
Розклад занять:
16 жовтня

13:30 – 15:00

вівторок
17 жовтня

13:30 – 15:00

середа
18 жовтня

15:00

четвер

Лектор: Зеев Ханін – ізраїльський політолог і соціолог, фахівець із Близького Сходу.
Викладає в Бар-Іланському й Аріельському університетах (Ізраїль). Головний науковець
Міністерства алії й абсорбції Ізраїлю.
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Майстер-клас «Email like a PRO або ефективне листування
англійською»
Організатор: Chasopys Creative Family.
Дата проведення: 25 жовтня 2018 року, 19:00-21:00.
Місце проведення: Chasopys Eduspace, м. Київ, вул. Велика Васильківська, 30 (3 поверх,
код 340).
Вартість: 250 грн до 24.10 та 300 грн в день події.
Про майстер-клас: Програма буде цікава тим, хто напряму працює з англомовними
замовниками, партнерами, колегами, регулярно пише «апдейти та ріпорти». Учасники
зможуть покращити свої навички у бізнес листування. Організатори не будуть говорити про
структуру, значення FYI/OOO та імейли, які починаються з I was wondering if you could.
Мова йтиме про:
- проактивний bullshit-free імейлінг в стилі KISS (Keep It Short&Simple);
- те, як uder-promise, over-deliver і стати тим, на чиї імейли реагують миттєво;
- як розпізнавати trash та fluff у власних листах і не навантажувати ним інших;
- як вдвічі скоротити імейл без втрати сенсу;
- те, що ROI напряму пов’язаний з ROR (ReturnOnRelationship);
- світові best practices та нестандартні стандарти і чи є ще щось крім asap та best
wishes.
Учасники отримають готові шаблони для різних випадків, безліч лайфхаків для
ефективного імейлінгу, поповнять словниковий запас, почнуть підходити до імейлкомунікації системно.
Тренер: Іванна Табачук ― кар’єрний консультант, бізнес тренер, сертифікований викладач
бізнес-англійської, HR-manger в ІТ компанії, буквоїд в UPPR.сom.ua
Увага! Кількість місць обмежено.
Контактна електронна пошта: prostir@chasopys.kiev.ua
Додаткова інформація та придбання квитків: https://2event.com/uk/events/1542361.
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Всеукраїнський конкурс з міжнародного гуманітарного права 2018
Організатор: Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ).
Дата проведення: 5-7 грудня 2018 року
Місце проведення: м. Київ.
Про конкурс: це триденна подія, що складається з низки адвокаційних сесій між
студентськими командами та вступного воркшопу за участі експертів і практиків у сфері
міжнародного гуманітарного права (МГП).
Мета конкурсу: надати учасникам можливість приміряти на себе ролі практикуючих
юристів шляхом вирішення змодельованих ситуацій збройного конфлікту з метою
перевірки їх знань з МГП та міжнародного публічного права, а також здатності
представляти та відстоювати правові позиції різних суб’єктів.
Умови участі: Кожен юридичний факультет будь-якого вищого навчального закладу
України може номінувати для участі у Конкурсі одну команду у складі трьох студентівюристів. Тренери не можуть бути членами команди. Аспіранти не допускаються до участі
у Конкурсі. Зацікавлені команди повинні заповнити Аплікаційний пакет, який включає
реєстраційну форму, мотивацію до участі у Конкурсі та короткі відповіді на 3 (три)
відбіркові запитання, що потребують юридичного аналізу.
Аплікаційний пакет:
http://ua.icrc.org/wp-content/uploads/sites/98/2018/09/Application_Package_AllUkrainian_IHL_Competition_2018.pdf
Останній термін подання заявок: до 23:59 (за київським часом) 14 жовтня 2018 року.
Додаткова інформація: http://ua.icrc.org/2018/09/11/ihl-competition-ukr/
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Навчання у Баварії (Німеччина)
Організатор: Вільна держава Баварія (Німеччина).
Тривалість стипендії: на 2019/20 навчальний рік.
Цільова аудиторія: випускники з Болгарії, Хорватії, Чехії, Угорщини, Польщі, Румунії, Росії,
Сербії, Словаччини та України.
Призначення

стипендії: фінансування післядипломної освіти (тобто магістерських

програм), кандидатів наук або однорічних наукових досліджень в баварських університетах.
Продовження стипендії: однорічна стипендія може бути загалом подовжена двічі на термін
до 3 років.
Розмір стипендії: стипендія виплачується щомісяця (735 €) і становить 8 820 € на рік.
Студенти з принаймні однією дитиною отримують 895 € на місяць, що дорівнює 10 740 €
на рік.
Мета щорічної стипендіальної програми: підтримка наукової співпраці та академічного
обміну між Баварією та Центральною, Східною та Південно-Східною Європою.
Останній термін подання заявок (для тих, хто подається вперше): 1 грудня 2018 року.
Останній термін подання заявок (для тих, хто хоче продовжити стипендію): 28 лютого
2019 року.
Додаткова інформація:
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
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Міжнародна науково-практична конференція з вищої освіти
в Україні
Організатор: Чернігівський національний технологічний університет (у рамках реалізації
проекту «Інтегрована модель конкурентоспроможної вищої освіти в Україні за концепцією
Quadruple Helix»).
Дата проведення: 9 листопада 2018 року.
Тема: «Конкурентоспроможність вищої

освіти

України

вищої

освіти

в умовах інформаційного

суспільства».
Секція

1

Модернізація

системи

в

умовах

становлення

інформаційної економіки
1. Інтеграція секторів вищої освіти, бізнесу, держави та суспільства в умовах
формування інформаційної економіки
2.
Потенціал
наукових
досліджень
університетів
для
розвитку
національної економіки
3. Моделі комерціалізації результатів наукових досліджень закладів вищої освіти
4 Соціальна інфраструктура як основа формування людського капіталу
Секція 2 Інтернаціоналізація вищої освіти: тенденції та виклики
1. Стратегії інтернаціоналізації вищої освіти в країнах світу
2. Міжнародна діяльність університетів як метод конкурентної боротьби на
світових ринках.
3. Конкурентоспроможність освітніх послуг в контексті інтернаціоналізації.
4. Організація навчання іноземних студентів в Україні.
5. Культура академічної доброчесності провідних університетів світу
Секція 3 Формування професійних компетентностей у майбутніх фахівців в умовах
інформаційного суспільства
1. Сучасні підходи та інноваційні методи навчання у закладах вищої освіти:
зарубіжний досвід та вітчизняні особливості
2. Особливості організації позааудиторної роботи зі студентами в умовах закладів
вищої освіти
3. Моделі формування професійних компетенцій майбутніх фахівців у
позааудиторній роботі з молоддю: зарубіжний досвід та українські реалії
4. Методи роботи зі слабкими та невстигаючими студентами
5. Особливості позааудиторної роботи з молоддю в Україні при формуванні
професійних компетенцій
Конференція відбудеться у дистанційній формі.
За результатами конференції буде видано електронний збірник публікацій.
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Робочі мови: українська, англійська, російська, польська, словацька.
Вартість: безкоштовно.
Термін подання заявок та доповідей: 1 листопада 2018 року.
Контакти: тел.: +380935960549; +380502033671, e-mail: education8817@gmail.com
Додаткова інформація:
https://gurt.org.ua/uploads/news/2018/09/21/infolist_konferentsiya.pdf
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Відкрито реєстрацію на безкоштовний онлайн курс з дебатів та
менеджменту молодіжних спільнот
Організатор: «Debate for Changes» NGO та Одеське відділення ВМГО «Федерація дебатів
України» за підтримки посольства Фінляндії в Україні та Impact Hub Odessa.
Назва проекту: онлайн курс з дебатів та менеджменту молодіжних спільнот «Youth Debate
for Changes».
Мета: розвиток ораторських навичок, аналітичного і критичного мислення, вміння
працювати в команді, вміння структуровано та аргументовано викладати свою точку зору,
подолання страху публічних виступів, розвиток лідерських та організаційних якостей, нові
знайомства з однодумцями та участь у загальноукраїнських та міжнародних турнірах.
Цільова аудиторія:
•

Для громадських активістів та викладачів;

•

Для тих, хто хоче навчитись дебатувати;

•

Для діючих або майбутніх голів дебатних клубів та молодіжних спільнот.

Процес навчання:
•

У зручний для учасників час, адже всі відео вже знаходяться на онлайн платформі;

•

Потрібен лише комп’ютер або мобільний телефон.

Вартість: безкоштовно.
Останній термін подання заявок: 31 жовтня 2018 року.
Додаткова інформація: https://www.udemy.com/youth-debate-for-changes/
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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 відділу в мережі Фейсбук
https://www.facebook.com/napa.international/

НАШІ КОНТАКТИ:
Національна академія державного управління
при Президентові України
Відділ забезпечення міжнародних зв’язків
тел./факс (044) 481-21-76
E-mail: napa.international@ukr.net
вул. Пугачова, 12/2,
к. 207
м. Київ, 04050
Інформаційний вісник підготувала:
Людмила Пономаренко

