
ЗВІТ  

про діяльність Ресурсного центру зі сталого розвитку при ВТЕІ КНТЕУ 

за 2019-2020 н.р. 

 

1. 28-30 жовтня 2019 року у ВТЕІ КНТЕУ відбулась Шоста Школа молодого 

лідера. Тематика тренінгів охопила найактуальніші теми та потреби 

учасників:  

 тренінг «Я - ЛІДЕР!» тренер к.е.н., доц. Н.М. Махначова; 

 тренінг «Skills must have 2030» тренер к.е.н., доц. Г.В. Іванченко;  

 тренінг «Моя професія - мій успіх!» тренер к.е.н., ст. викл.                

І.Ю. Семенюк. 

З нереально завзятими молодими лідерами розвивали навички 2030 

(лідерство, комунікативні навички, критичне мислення, гнучкість, 

комплексне вирішення проблем), малювали свій «професійний» профіль в 

інстаграмі, визначали свою особистість та унікальність, говорили про 

емоційний інтелект та багато інших крутих навичок. 

 

2. 21 січня 2020 року в рамках соціального проекту YOUCAN проведено 

тренінг з розвитку soft skills для підлітків з особливими потребами та 

старшокласників. Це був цінний досвід для кожного з нас! (Тренінг провела 

к.е.н., доц. Н.М. Махначова). 

 

3. 24 лютого 2020 року за підтримки Ресурсного центру у ВТЕІ КНТЕУ 

відбувся workshop на тему: «Публічна політика в контексті зовнішніх і 

внутрішніх загроз. Імплементація гендерної рівності в публічне управління». 

До заходу були залучені усі бажаючі студенти спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» 1-4 курсів, а також науково-педагогічні 

працівники кафедри менеджменту та адміністрування. Учасники аналізували  

гендерні проблеми, стереотипи, звідки вони беруться, навіть переписували 

сценарії казок на гендерноорієнтовані! Та найбільше дискусій точилось з 



приводу того, чи важливий гендер для успішного публічного управлінця, 

якими якостями має володіти сучасний управлінець! (Workshop провели 

к.е.н., доц. Н.М. Махначова, к.е.н., ст. викл. І.Ю. Семенюк). 

 

4. 5 червня 2020 року за підтримки Ресурсного центру у ВТЕІ КНТЕУ було 

проведено майстер-клас в режимі zoom конференції «Особливості звернень 

громадян до органів державної влади в умовах «надзвичайної ситуації» для 

студентів 3 курсу спеціальності «Публічне управління та адміністрування».  

Майстер-клас провела Помічник заступника голови ОДА Наталія Штогрин. 

 

5. 26 червня 2020 року представники Ресурсного центру зі сталого розвитку 

при ВТЕІ КНТЕУ (Махначова Н.М.) долучилися до участі у панельній 

дискусії «Імпакт-інвестиції в розвиток громад», що проходила в 

рамках Українського Економічного Ренесанс Форуму. Метою Українського 

Економічного Ренесанс Форуму стали конструктивні дискусії та обмін 

досвідом, які спричиняють подальший розвиток економіки і приведуть до 

реальних змін у суспільстві. 

 

 

Координатор ресурсного центру  Н.М. Махначова 


