
ЗВІТ 

про діяльність Ресурсного центру зі сталого розвитку при ВТЕІ КНТЕУ 

за 2020-2021 н.р. 

 
1. І міжнародна зустріч партнерів проекту Encouraging integration for 

newly arrived immigrant women through entrepreneurship (We can)» (2019- 

1-SE01-KA204-060421), 09.06.20, очна/доповідь (онлайн), директор 

інституту Замкова Н.Л., Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. 

2. ІІ міжнародна зустріч партнерів проекту Encouraging integration for 

newly arrived immigrant women through entrepreneurship (We can)» (2019- 

1-SE01-KA204-060421), 27.08.20, очна/доповідь (онлайн), директор 

інституту Замкова Н.Л., Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. 

3. ІІІ міжнародна зустріч партнерів проекту Encouraging integration for 

newly arrived immigrant women through entrepreneurship (We can)» (2019- 

1-SE01-KA204-060421), 14.10.20, очна/доповідь (онлайн), директор 

інституту Замкова Н.Л., Махначова Н.М., Семенюк І.Ю. 

4. Відкритий діалог   з місцевим   самоврядуванням   та громадськістю 

«Новий адмінтерустрій України. Міфи і реальність» (онлайн- 

конференція, 13 липня 2020 р.), Махначова Н.М. 

5. Освітній онлайн-проект для викладачів «Інноваційні підходи до 

організації дистанційного навчання» (онлайн-тренінги, 3-7.08.2020) 

Махначова Н.М. 

6. «Онлайн-курс з креативності у викладанні» (2020), учасник програми 

Іванченко Г.В. 

7. Проєкт «Skills Lab: успішна кар’єра» (2020), координатор проєкту 

Іванченко Г.В. 

8. Програма    особистісного     та     професійного     розвитку     молоді 

«Державотворець» (13-30.11.2020), Кузінська В.А. 

9. Семінар «Академічна доброчесність: навчання заради успіху» 

(16.11.2020), організатор – координатор ресурсного центру



Н.М. Махначова; гість та лектор – випускниця спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування», помічник-консультант 

народного депутата України Марина Януш. 

10. Workshop «Сталий розвиток: усвідомлений вибір майбутнього» 

(23.02.2021). Тренер – координатор ресурсного центру Махначова Н.М. 

11. Навчання експертів у Міжнародній фундації виборчих систем (IFES) 

по впровадженню навчального курсу «Демократія: від теорії до 

практики» (лютий – липень 2021), Махначова Н.М., Іванченко Г.В. 

12. Цикл тренінгів для жінок-біженок (переселенок) та молоді «Розвиток 

підприємницьких soft skills» з проєкту «ENCOURAGING 

INTEGRATION FOR NEWLY ARRIVED IMMIGRANT WOMEN 

THROUGH ENTREPRENEURSHIP» (WECAN) (ERASMUS +) 

PROJECT NUMBER 2019-1-SE01-KA204-060421 (квітень 2021), 

тренери - Дзюба О.М., Махначова Н.М., Семенюк І.Ю., Іванченко Г.В. 

13. Дискусійна панель «Гайд по академічній доброчесності» (23.04.2021). 

Організована спільно з кафедрою зовнішньоекономічної діяльності 

Херсонського національного технічного університету. Головний спікер 

– Валерія Кузінська, студентка 2 курсу спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування». 

14. Всеукраїнський круглий стіл «SMART-спеціалізація регіону» 

(02.06.2021). У заході брали участь представники органів публічного 

управління та науково-педагогічні працівники ЗВО України. 

Модератор – Галина Іванченко. 

 

 

 

 

 

Координатор ресурсного центру Наталя МАХНАЧОВА 


