
ЗВІТ 

Ресурсного центру зі сталого розвитку за 2017-2018 н.р. 

 

За звітний період представниками ресурсного центру було організовано/ 

взято участь в 25 заходах: 

1) Круглий стіл по проекту «Розвиток та популяризація молодих фахових 

кадрів», що реалізується Вінницьким клубом ділових людей - учасником 

партнерської мережі Програма USAID «Лідерство в економічному 

врядуванні» (6 липня 2017 р., м. Вінниця, безпосередньо,           

Махначова Н.М.). 

2) Семінар, організований Вінницькою обласною асоціацією органів 

місцевого самоврядування та Вінницьким обласним ресурсним центром 

розвитку громад Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток орієнтований 

на громаду», на тему «Створення ресурсно-інформаційних центрів в 

територіальних громадах Вінницької області та написання стратегічних 

планів розвитку територій ОТГ з залученням відповідальних за грантову 

діяльність, на рівні районів та громад», доповідь на тему: «Успішний 

приклад діяльності Ресурсного центру зі сталого розвитку при ВТЕІ 

КНТЕУ» (9 серпня 2017 р., смт. Крижопіль, безпосередньо,           

Махначова Н.М.). 

3) Семінар на тему «Створення ресурсно-інформаційних центрів в 

територіальних громадах Вінницької області та написання стратегічних 

планів розвитку територій ОТГ з залученням відповідальних за грантову 

діяльність, на рівні районів та громад», доповідь на тему: «Успішний 

приклад діяльності Ресурсного центру зі сталого розвитку при ВТЕІ 

КНТЕУ» (10 серпня 2017 р., м. Іллінці, безпосередньо, Махначова Н.М.). 

4) Семінар на тему «Створення ресурсно-інформаційних центрів в 

територіальних громадах Вінницької області та написання стратегічних 

планів розвитку територій ОТГ з залученням відповідальних за грантову 

діяльність, на рівні районів та громад», доповідь на тему: «Успішний 



приклад діяльності Ресурсного центру зі сталого розвитку при ВТЕІ 

КНТЕУ» (15 серпня 2017 р., м. Бар, безпосередньо, Махначова Н.М.). 

5) Семінар на тему «Створення ресурсно-інформаційних центрів в 

територіальних громадах Вінницької області та написання стратегічних 

планів розвитку територій ОТГ з залученням відповідальних за грантову 

діяльність, на рівні районів та громад», доповідь на тему: «Успішний 

приклад діяльності Ресурсного центру зі сталого розвитку при ВТЕІ 

КНТЕУ» (18 серпня 2017 р., м. Калинівка, безпосередньо,           

Махначова Н.М.). 

6) Семінар «Проектний офіс в структурі сучасного навчального закладу», м. 

Вінниця, 11 жовтня 2017 р., ВТЕІ КНТЕУ (безпосередньо,           

Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.). 

7) Тренінг «Основи управління розвитком територій», Центр розвитку 

місцевого самоврядування (м. Вінниця, 20.11.2017р., безпосередньо,           

Махначова Н.М.). 

8) Тренінг «Проблемно-орієнтовані методи навчання. Критичне мислення» 

для викладачів, в рамках міжнародного проекту «Baltic Network for 

prevention of  Early School Leaving» (27 листопада 2017 року, м. Вінниця, 

безпосередньо, Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.). 

9) ІІ зустріч учасників Міжнародного проекту «Baltic Network for prevention 

of  Early School Leaving», звіт за перший етап проекту. (29 листопада – 1 

грудня 2017 року, Молдова, м. Сороки, безпосередньо Махначова Н.М., 

Семенюк І.Ю.). 

10) Тренінг «Проблемно-орієнтовані методи навчання. Логічне 

мислення» для викладачів, в рамках міжнародного проекту «Baltic 

Network for prevention of  Early School Leaving» (22 січня 2018 року,         

м. Вінниця, безпосередньо Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.). 

11) Третя школа молодого лідера ( 30 жовтня по 3 листопада 2017, 

ВТЕІ, Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. ): 



     1. Критичне мислення. « Я мислю, отже, існую!»  

2. Секрети ораторського мистецтва. «Заговори, щоб я тебе побачив!»  

     3. Я вмію виявляти і вирішувати соціальні проблеми! 

4. Я - громадський лідер! 

5. Зустріч з головою Ради студентського самоврядування ВТЕІ КНТЕУ. 

12) Міжнародна науково-практична конференція «Належне управління 

територіальних громад» (27 лютого 2018 року, м. Вінниця, 

безпосередньо, Махначова Н.М.). 

13) Тренінг «За життя без сміття!» (15 березня 2018 року, смт. Літин, 

безпосередньо, Махначова Н.М.). 

14) Міжвузівський Meet up «Сталий розвиток – ідеологія сучасності» 

(16 березня 2018 року, м. Вінниця, безпосередньо, Махначова Н.М.). 

15) Європейська конференція «EQAVET in Practice» (22 березня 2018 

року, Стокгольм, Швеція, безпосередньо, Махначова Н.М.,           

Семенюк І.Ю.). 

16) Зустріч з представниками Швецького інституту, ГО «Україна-

Польща-Німеччина», ВНЗ м. Вінниця щодо існуючих можливостей 

міжнародної співпраці та звітування про 2 етап проекту «Baltic Network 

for prevention of  Early School Leaving». (23 березня 2018р., Стокгольм, 

Швеція, безпосередньо, Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.). 

17) Зустріч з представниками Фолькуніверситету, ГО «Україна-

Польща-Німеччина», ВНЗ м. Вінниця щодо існуючих можливостей 

міжнародної співпраці та підписання договору про співпрацю. (23 

березня 2018р., Упсала, Швеція, безпосередньо, Махначова Н.М., 

Семенюк І.Ю. ). 

18) Науково-практична конференція за міжнародною участю до 100-

річчя запровадження державної служби України (12-13 квітня 2018 року, 

м. Львів, дистанційно, Махначова Н.М.). 



19) Workshop «Регіональне управління в контексті соціально-

політичних реформ» (м. Вінниця, 20 квітня 2018 року, безпосередньо, 

Махначова Н.М.). 

20) Тренінг «Креативність – основа творчої самореалізації управлінця» 

(м. Вінниця, 23 квітня 2018 року, безпосередньо Махначова Н.М.). 

21) Міжнародна конференція «Молодь – рушійна сила сталого 

розвитку» (м. Вінниця, 26 квітня 2018 року, безпосередньо,        

Махначова Н.М., з.в.о. Почапський В.Р.). 

22) Тренінг «Skills must have в сучасному управлінні» (м. Вінниця, 26 

квітня 2018 року, безпосередньо, Махначова Н.М.). 

23) Тренінг «Проблемно-орієнтовані методи навчання. Проектний 

менеджмент» для викладачів, в рамках міжнародного проекту «Baltic 

Network for prevention of  Early School Leaving» (10 травня 2018 року, м. 

Вінниця, безпосередньо Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.). 

24) Четверта школа молодого лідера ( 26 березня по 30 березня 2018 

року, ВТЕІ, Махначова Н.М., Семенюк І.Ю.): 

     1. Тренінг з креативності. Формування творчих особистостей.  

2. Критичне мислення: методи формування та розвитку.  

     3. Емоційний інтелект: інструкція з використання. 

4. Хмарні технології та сервіси. 

 5. 5 кроків до успішної кар’єри.   

25) Тренінг «Стратегічне планування як інструмент соціально-економічного 

розвитку» (17-19 травня 2018 року, м. Вінниця, Махначова Н.М. отримала 

сертифікат).  

 

 

Координатор ресурсного центру  

зі сталого розвитку            Н.М. Махначова  


