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Шановні колеги!
У цьому номері пропонуємо Вам інформацію про навчальні програми,
конференції та стажування, в яких Ви можете взяти участь.
Бажаємо успіхів і натхнення!
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Програма розвитку лідерського потенціалу університетів
України 2015-2018
Організатори: Інститут вищої освіти НАПН України, Британська Рада в Україні, Фундація
лідерства для вищої освіти (Сполучене Королівство) та за підтримки Міністерства освіти і
науки України.
Формат: конкурс для участі вітчизняних закладів вищої освіти у першому циклі Програми
розвитку лідерського потенціалу університетів України.
Мета Програми: сприяння реформуванню сектора вищої освіти шляхом розвитку
лідерського потенціалу університетів України. Протягом трьох років (2015 – 2018 рр.) до
участі у Програмі планується залучити 40 університетів України.
Цільова аудиторія: університетські команди (у складі 5 основних і 2 резервних
учасників), спрямовані на реалізацію інноваційних змін задля розвитку університету, які
представляють управлінську, академічну та студентську спільноти.
Очікувані результати Програми до 2018 року:
Створення національної мережі «агентів змін» – фахівців, готових упроваджувати
інноваційні зміни у своїх закладах вищої освіти;
Здійснення 40 міжуніверситетських партнерських обмінів між університетами
України та Сполученого Королівства;
Введення механізмів розповсюдження, співпраці та обміну ефективною практикою
розвитку лідерського потенціалу університетів;
Ефективне застосування лідерського потенціалу агентів змін у системі вищої
освіти або окремого закладу через визначення їх статусу та покращення індикаторів
досягнень університету;
Чітке розуміння університетами своєї ролі та відповідальності в умовах розширеної
автономії через оновлення університетських стратегій.
Відбір команд буде здійснюватися за такими критеріями:
якісний склад команди;
релевантність членів команди заявленій тематиці проекту;
якість поданого проекту та його відповідність до пріоритетів реформи вищої
освіти України;
реалізація плану заходів із розповсюдження результатів участі у Програмі.
Мова заходів Програми: в Україні – українська та англійська (забезпечується послідовний
переклад); у Сполученому Королівстві – англійська.
Вартість: участь у заходах Проекту для університетських команд є безкоштовною. Всі
витрати, пов’язані з приїздом до Києва і перебуванням у Києві для участі у вище
зазначених заходах покриваються університетами за рахунок власних коштів.
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Грант, отриманий університетом у межах компоненту Academic Partnership Awards,
покриває витрати університетської команди на візит до партнерського університету
Сполученого Королівства.
З метою консультування університетських команд щодо питань підготовки заявки для
участі у конкурсі Інститут вищої освіти НАПН України спільно з Британською Радою в
Україні проведе у листопаді 2015 року інформаційну зустріч у Києві та серію
відеоконференцій. Про дату і час зазначених заходів буде повідомлено на Інтернетсторінках Програми.
Графік реалізації першого циклу Програми:

вересень 2015 року – Інформування академічної громади про Програму;
15 жовтня 2015 року – Оголошення конкурсу для участі у першому циклі
Програми;

до 10 грудня 2015 року – Подача заявок від університетів України (форма заявки
включає опис команди, опис проекту, перелік заходів із розповсюдження
результатів участі у Програмі серед університетів України) ;

грудень 2015 року – Аналіз отриманих заявок і відбір 10 університетських команд
для участі у першому циклі Програми. Оголошення (оприлюднення) результатів
конкурсу;

лютий 2016 року – Вступний тренінг для команд Development Centre (2 дні,
м. Київ);

лютий – березень 2016 року – Командна діяльність щодо підготовки проекту в
університетах;

березень 2016 року – Подача заявок від університетів на отримання гранту у межах
компоненту Academic Partnership Awards. Кожен університет – учасник Програми
зможе отримати грант на реалізацію мобільності до британського університету для
підтримки роботи над проектом;

травень 2016 року – Модуль 1 компоненту Future Leadership Development (2 дні, 2
учасники від команди, м. Київ);

червень 2016 року – Тренінг для команд – Change Academy (4 дні, м. Київ);
червень 2016 – січень 2017 року – Реалізація університетськими командами
проектів (у своєму університеті та візит до Сполученого Королівства);

жовтень 2016 року – Модуль 2 компоненту Future Leadership Development (2 дні, 2
учасники від команди, м. Київ);

вересень 2016 року – Семінар з моніторингу проектів (1 день, 2 учасника від
команди, м. Київ);

січень 2017 року – Модуль 3 компоненту Future Leadership Development (2 дні, 2
учасники від команди, м. Київ);

лютий 2017 року – Презентація результатів проекту лідерами команд – компонент
Team Leaders Debrief (1 день, 1 учасник від команди, м. Київ).
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Останній термін подачі заявок: 10 грудня 2015 року.
Заявки (аплікаційні форми) (2 версії – українською та англійською мовами) надсилати на
електронну пошту: HE_leader@ukr.net
Аплікаційні форми:
http://britishcouncil.org.ua/sites/britishcouncil.ua/files/app.form_ukr_3.docx?_ga=1.105
205894.409694019.1440761023
http://britishcouncil.org.ua/sites/britishcouncil.ua/files/app.form_eng_3.docx?_ga=1.10
5205894.409694019.1440761023
Координатор Програми: Інститут вищої освіти НАПН України.
Контактна особа: Світлана Калашнікова, директор Інституту вищої освіти НАПН України svit.ukr@ukr.net.
Додаткова інформація:
Інститут вищої освіти НАПН України - http://ihed.org.ua/ua/diialnist/programa-zrozvitku-liderstva.html
Британська Рада в Україні –
http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/ukraine-higher-educationleadership-development-programme
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Літня академія Шведського інституту для молодих фахівців
Організатор: Шведський інститут.
Мета: збільшення поінформованості, розбудова потенціалу та підготовка молодих
фахівців до вимог сучасної управлінської системи. Навчання здійснюється на базі
управління в регіоні Балтійського моря і країн Східного партнерства ЄС.
У цілому тематичні рамки Академії орієнтовані на сучасне стале управління. Всі учасники
зможуть розширити власне коло спілкування, обмінятися ідеями та досвідом.
Країни-учасники: Україна, Білорусь, Естонія, Грузія, Литва, Молдова та Швеція.
Цільова аудиторія: молоді фахівці (до 35 років), які вже працюють в державних
установах, задіяні в розробці політики та заходів, що сприятимуть прозорості, гнучкості та
ефективності державного управління. Перевага віддається кандидатам, що працюють в
галузі управління фінансами чи аудиту, але заявки від кандидатів з інших галузей
управління також приймаються.
Цільові групи:
державні службовці (особи, які займають неполітичні посади в державних
установах);
політики (державні діячі, працівники урядових установ, представники апаратів
політичних партій тощо);
представники громадянського суспільства (представники громадських організацій,
волонтери тощо).
Прийом заявок: розпочнеться весною.
Програма складається з трьох компонентів:
1. підготовчі зустрічі та вивчення матеріалів відповідно до тематичних модулів на
батьківщині учасників;
2. двотижневий інтенсивний тематичний модуль у Швеції (червень-серпень);
3. продовження навчального модулю у формі навчальних візитів чи семінарів на
батьківщині учасників.
Вартість: безкоштовно (включаючи харчування, проживання та транспортні витрати).
Всі учасники стануть членами мережі випускників Шведського інституту (SI Alumni
Network).
Додаткова інформація: https://eng.si.se/areas-of-operation/scholarships-and-grants/visbyprogramme/si-summer-academy-for-young-professionals/
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Безкоштовний он-лайн курс англійської мови
«Understanding Language: Learning and Teaching»
Організатор: Британська рада у партнерстві з Університетом Саутгемптона.
Дата початку навчання: 17 листопада 2015 року.
Тривалість курсу: 4 тижні.
Курс включає в себе вікторини, заходи, обговорення та відео, знятих по всьому світу.
Відео-участь братимуть експерти – викладачі Британської ради та співробітники і студенти
університету Саутгемптона
Вартість: безкоштовно.
Цільова аудиторія: для осіб, хто цікавиться вивченням та викладанням англійської мови.
Для участі в курсі, потрібно зареєструватися на сайті: https://www.futurelearn.com
Останній термін для реєстрації: до 17 листопада 2015 року.
Слухачі цього курсу зможуть отримати стипендію, яка частково покриває вартість
навчання на дистанційній магістерській програмі «MA English Language Teaching».
Додатково про стипендію: http://www.southampton.ac.uk
Додаткова інформація: http://www.afterstudy.com.ua/?p=3512
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ІV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Актуальні правові та гуманітарно-економічні проблеми в
період реформування демократичного суспільства»
Організатори: ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального
управління Класичного приватного університету», Інститут права ім. В. Сташиса
Класичного приватного університету, Інститут журналістики і масової комунікації
Класичного приватного університету, Інститут економіки Класичного приватного
університету, Головне територіальне управління Державної судової адміністрації в
Кіровоградській області, Департамент соціального захисту населення Кіровоградської
облдержадміністрації, Кіровоградський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей та
молоді.
Мета конференції: комплексний науковий аналіз сучасного стану юридичної науки,
гуманітарно-економічних проблем у період реформування демократичного суспільства в
Україні та світі із залученням провідних науковців, практиків, а також молодих вчених з
усіх регіонів України та зарубіжних держав.
Дата проведення конференції: 4 грудня 2015 року.
Місце проведення:. м. Кіровоград.
Термін подачі матеріалів: до 26 листопада 2015 року.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
Форма участі: очна, заочна (для іногородніх учасників передбачено заочну участь у
конференції).
До початку роботи конференції планується опублікувати (у формі збірника) тези
доповідей.
Напрямки роботи конференції:
1. Теоретико-методологічні аспекти реалізації норм матеріального права в умовах
євроінтеграції.
2. Теоретико-правові
проблеми
демократизації суспільства.

процесуального

законодавства

під

час

3. Забезпечення гуманітарно-економічних прав та свобод людини й громадянина в
період реформування демократичного суспільства.
Контактні дані:
Адреса: ПВНЗ «Кіровоградський інститут державного та муніципального управління
Класичного приватного університету», вул. Колгоспна, 73 м. Кіровоград, 25026, Україна.
Телефон для довідок: (0522) 27-46-40; (066) 650-07-87; (096) 491-08-95;
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Факс: (0522) 34-99-01
Контактна особа: Марчак Катерина Валеріївна тел.(095) 607-25-26
Електронна адреса: kidmu.nayka@gmail.com
Реєстрація:
Для участі в роботі конференції потрібно надіслати на
kidmu.nayka@gmail.com до 26 листопада 2015 року такі матеріали:

електронну

адресу

заявку учасника конференції;
електронний варіант доповіді;
відскановану копію платіжного доручення про перерахування організаційного
внеску.
Організаційний внесок: 100 грн. Особами, які мають науковий ступінь, організаційний
внесок не сплачується. За отримання збірника в паперовому вигляді встановлена плата в
розмірі 60 грн.
Додаткова інформація: http://www.afterstudy.com.ua/?p=3527
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IІI Міжнародна наукова конференція
«Наука в сучасному світі»
Організатор: науковий журнал «Archivarius».
Напрямки конференції:
1. Фізико-математичні науки;

15. Фармацевтичні науки;

2. Хімічні науки;

16. Ветеринарні науки;

3. Біологічні науки;

17. Мистецтвознавство;

4. Геолого-мінералогічні науки;

18. Архітектура;

5. Технічні науки;

19. Психологічні науки;

6. Сільськогосподарські науки;

20. Військові науки;

7. Історичні науки;

21. Національна безпека;

8. Економічні науки;

22. Соціологічні науки;

9. Філософські науки;

23. Політичні науки;

10. Філологічні науки;

24. Фізичне виховання і спорт;

11. Географічні науки;

25. Державне управління;

12. Юридичні науки;

26. Культурологія;

13. Педагогічні науки;

27. Соціальні комунікації.

14. Медичні науки;
Дата проведення: 19 листопада 2015 року.
Форма проведення: заочна.
Офіційні мови конференції: українська, російська, англійська.
За результатами роботи конференції буде видано науковий збірник статей учасників.
Для публікації статті в журналі необхідно:
1. Заповнити анкету учасника (якщо є співавтори, тоді анкету заповнює один автор, який
відповідальний за отримання збірника поштою).
2. Відправити статтю (тезу) на пошту організації: info@archivarius.org.ua.
3. Дочекатися відповіді редакції про прийняття статті на публікацію і оплатити участь у
конференції одним із способів вказаних в розділі «Оплата».
4. Для підтвердження оплати необхідно відправити на електронну адресу організації:
info@archivarius.org.ua відскановану або сфотографовану квитанцію / чек про оплату
публікації.
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Останній термін прийому заявок, текстів статей та надання відсканованої квитанції:
19 листопада 2015 року.
Публікація збірника в електронному варіанті на сайті, а також, розсилка збірників та
сертифікатів в друкованому вигляді відбуватиметься через 10 днів після закінчення
конференції.
Розміщення у відкритому доступі матеріалів конференції на сайті наукової електронної
бібліотеки

«eLIBRARY»

буде

здійснюватись

через

15-20

днів

після

конференції.
Контактні дані: 01024, м. Київ, вул. Лютеранська 10 а, а/с 15
Електронна адреса: info@archivarius.org.ua
Відповідальний редактор: Карцман Сергій Леонідович.
Додаткова інформація:
http://archivarius.org.ua/Archive/Informatsionnoe_pismo_Arkhivarius.pdf

завершення
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Публікації в Східноєвропейському науковому журналі
Організатор: Східноєвропейський науковий журнал (Wschodnioeuropejskie Czasopismo
Naukowe).
Місце знаходження: м. Варшава, Польща.
Журнал

видається

в

Польщі,

Україні,

Німеччині,

Сполучених

Штатах

Америки,

Словаччині, Австрії, Росії.
Напрями публікацій: журнал публікує статті із всіх наукових галузей.
Цільова аудиторія: студенти, аспіранти, докторанти, нещодавні випускники, викладачі,
наукові дослідники та практики.
Мова видання: англійська, німецька, польська та російська.
Терміни подання: статті приймаються до 30-ого числа кожного місяця.
Періодичність: 12 номерів на рік.
Усі статті рецензуються.
Кожен автор отримує один безкоштовний примірник журналу. Доступ до електронної
версії журналу вільний.
Частина

опублікованих

видань

направляється

в

Національні

бібліотеки

Польщі,

Німеччини, Франції, Великої Британії та в бібліотеки найбільших вищих навчальних
закладів США.
Для публікації необхідно:
1. Надіслати статтю та інформацію про автора на електронну адресу редакцію:
info@eesa-journal.com. Статті приймаються лише через електронну пошту.
2. Протягом двох днів редакція поінформує про результати рецензування: прийнято
до публікації, прийнято до публікації після перегляду, відхилено. У випадку
прийняття автор отримає лист з пропозицією заплатити за публікацію та
інструкції по оплаті.
3. Оплатити послуги обробки статті та її публікацію.
4. Журнал буде надіслано автору рекомендованим листом одразу після публікації.
Вартість публікації: 920 грн.
Вартість включає часткову компенсацію витрат видавничих послуг, рецензування статті,
публікацію статті в журналі (кількість сторінок не обмежено), електронну версію журналу.
Контактна електронна адреса: info@eesa-journal.com.
Додаткова інформація: http://eesa-journal.com/files/inform_journal_30_11_2015.pdf
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Магістерська програма в Італії
Організатор: Школа перспективних міжнародних досліджень (SAIS) Університету Джонса
Хопкінса.
Рівень та напрям підготовки: магістр з питань глобального ризику.
Про програму: програма надає знання із соціальних наук, вміння здійснювати складний
політичний та економічний аналіз ризиків. Випускники даної програми розуміють деталі
аналізу

ризиків,

володіють

професійними

навичками

і

здатні

застосовувати

ці

інструменти для вирішення проблем політики або прийняття інвестиційних рішень, які
залежать від політичних подій.
Місце навчання: м. Болонья, Італія.
Тривалість навчання: 13 місяців.
Терміни прийому заявок на осінній семестр навчання у 2016 році: з 1 листопада 2015
року до 7 січня 2016 року.
Вартість навчання: навчання платне. Так як програма започаткована у 2015 році, то
вартість її поки що не визначена.
Вимоги до абітурієнтів:
заповнена аплікаційна форма он-лайн;
резюме з зазначенням мети та написання аналітичного есе (мотиваційного листа);
дипломи, додатки до дипломів;
два рекомендаційні листи (принаймні, один – професійний);
сертифікати GRE / GMAT (рекомендуються);
TOEFL / IELTS (за наявності);
інтерв'ю.
Контактна адреса:
SAIS, Європейський офіс по прийому
вул. Бельмелоро, 11
40126 Болонья, Італія
+39 051.29.17.811
sais.eu.admissions@jhu.edu
Додаткова інформація: http://www.sais-jhu.edu/atoz/master-arts-global-risk#overview
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Стипендіальна програма з демократії та розвитку
у Стенфорді
Організатор: Центр демократії, розвитку та права Стенфордського університету.
Програма: Літня програма, присвячена демократії та розвитку (Draper Hills Summer
Fellowship
on
Democracy
and
Development
Program)
http://draperhills.stanford.edu/docs/about_dhsfp
Про програму: Щороку центр обирає 25-30 фахівців з різних сфер діяльності, які беруть
участь у наукових семінарах з питань теорії та практики демократії, слухають лекції
відомих американських політиків та представників громадянського суспільства, а відтак і
вивчають нові інституціональні моделі і методи просування демократії в своїх країнах.
Тривалість: три тижні.
Вартість: організатори покривають всі витрати учасників.
Цільова аудиторія: науковці, політики, юристи, соціальні підприємці, бізнесмени,
керівники недержавних організацій, представники медіа.
Вимоги до кандидатів:
проживання у країні, що розвивається;
наявність практичного досвіду у сфері державного управління, економічного
розвитку і права;
досвід роботи – від 10-12 років;
вік – від 28 років;
знання англійської мови на високому рівні.
Необхідні документи:
он-лайн-заявка - https://app.wizehive.com/appform/login/sudhf2016;
2 рекомендаційні листи;
сертифікат, що підтверджує знання англійської мови (TOEFL або IELTS).
Усі фіналісти повинні бути готові до проходження телефонного інтерв'ю.
Останній термін подачі заявки: 18 листопада 2015 року.
Контактні дані: summerfellows@stanford.edu.
Додаткова інформація: http://draperhills.stanford.edu/docs/about_dhsfp
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Школа Євроатлантичної Солідарності в Харкові
Організатор: ГО «Європейський Рух України», за підтримки Центру інформації та
документації НАТО в Україні.
Мета проекту: створення всеукраїнської мережі лідерів громадської думки задля
підтримки євроатлантичного курсу України. Передбачається, що до неї увійдуть
представники нової хвилі політиків, громадських діячів, ЗМІ і бізнесу.
Командою проекту на конкурсній основі буде відібрано 30 учасників, для яких протягом
2015-16 років буде організовано три триденні заходи в різних регіонах України – на Сході,
Півдні і Заході.
Про проект: протягом навчань учасники отримають знання та практичні навички з питань
євроатлантичної інтеграції та можливостей їх застосування на національному та
місцевому рівнях. У рамках проекту передбачається участь у якості спікерів та тренерів
кращих вітчизняних та закордонних експертів з питань євроатлантичної інтеграції,
іноземних та українських дипломатів, політиків, громадських діячів.
По завершенню навчальної програми в м. Києві запланована всеукраїнська Конференція,
під час якої передбачається заснування універсальної Євроатлантичної платформи. Кращі
випускники проекту матимуть можливість відвідати штаб-квартиру НАТО та окремі
держави-члени НАТО.
Цільова аудиторія: громадяни України віком від 21 до 50 років, які досягли значних
успіхів у політиці, громадській діяльності, журналістиці, бізнесі, юриспруденції та інших
сферах.
Дати проведення першого етапу: 11-13 грудня 2015 року.
Місце проведення першого етапу: м. Харків
Останній термін подачі заявок на конкурс: до 22 листопада 2015 року.
Реєстрація на проект http://goo.gl/forms/mXyXQ2Pa1u
Вартість: проживання, харчування, вартість лекцій та матеріалів беруть на себе
організатори.
Транспортні витрати: за рахунок учасників.
Реєстраційний внесок сплачується після відбору і становить 200 грн.
Додаткова інформація: https://www.facebook.com/emu.ngo15/
Контактні дані: emu.ngo15@gmail.com
(097) 90 64 728 – Ілона Овчар
(067) 11 18 866 – Максим Дацюк
(050) 38 45 762 – Вадим Трюхан
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Тренінг «Написання проектів. Фонди ЄС»
Організатор: Центральноєвропейська Академія Навчань та Сертифікації (CEASC),
м. Бидгощ (Польща) у співпраці з Академічним Інкубатором Підприємництва (AIP),
м. Краків (Польща), Вищою Школою Інформатики (WSInf), м. Лодзь (Польща) та
компанією Consulting Group 2027 (м. Лодзь, Польща)
Місце проведення: м. Київ.
Адреса: вул. Івана Кудрі, 33, Академія муніципального управління.
Дата проведення: 9-10 грудня 2015 року.
Мета тренінгу: ознайомити учасників тренінгу з особливостями розробки проектних ідей
та підготовки проектних пропозицій для залучення фінансування проектів від
структурних фондів ЄС та донорів, що присутні в Україні.
Основні теми тренінгу:
Програмна діяльність структурних фондів ЄС та їх зорієнтованість на Україну.
«Тверді» та «м’які» проекти.
Специфіка міжнародних проектів. Пошук відповідних партнерів за кордоном.
Розподіл зон відповідальності та ресурсів. Партнерська угода.
Визначення та формулювання проблеми проекту.
Визначення цільових груп проекту.
Мета, завдання та методи виконання проекту.
Розробка плану виконання проекту.
Визначення очікуваних результатів виконання проекту.
Бюджет проекту.
Оцінка та моніторинг виконання проекту.
Додатки до проектної заявки.
Важливо: в усіх сесіях тренінгу для роботи використовуються матеріали проектів, що
виконувалися або виконуються за підтримки донорських структур ЄС.
Кількість учасників: 25-30 осіб.
Викладацький склад: лекторами та викладачами навчально-тренінгових програм є
фахівці-практики з України та Польщі з багаторічним досвідом ведення проектної
діяльності, фахівці з євроінтеграції, представники професійного середовища, що
забезпечує максимально високий рівень навчання та актуальність отриманих знань.
Тренери:
Микола Смолінський – президент Фундації CEASC, консультант з написання проектів до
Європейських структурних фондів.
Томаш Яніак – юрист та економіст (МВА), експерт з пошуку фінансових ресурсів та
управління проектами для сектору малих та середніх підприємств (МСП), фахівець з
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освітніх та інвестиційних проектів. Має великий досвід в сфері консалтингу стосовно
джерел фінансування інвестиційних проектів та з розвитку міжнародного бізнесу в
Польщі.
Вартість: 2 000 грн.
Учасники забезпечуються роздатковим навчальним матеріалом, кава-перервами, обідами
Проїзд до місця проведення тренінгу та проживання покриваються коштом учасників
тренінгу.
По завершенню тренінгу учасники отримають Сертифікати.
Реєстраційна анкета для участі у тренінгу:
https://docs.google.com/forms/d/1gud0GAc8DQniRde-KbHEl7ntRWfE_yR7lc40X0n8nk/viewform
Контактна електронна адреса: ceasc.bw@gmail.com
Додаткова
fondi-jes/

інформація:

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

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

