Семінар-тренінг «Написання спільних міжрегіональних
проектів. Фандрайзинг»
1 лютого
9.30 – 10.00 Реєстрація учасників
10.00 – 10.45 Програма національного обміну (світове кафе з ідеями)
10.45 – 11.30 Німецько-Українська програма молодіжного обміну із
пізнанням культурної спадщини Німеччини та України
11.30 – 11.50 Кава-брейк
11.50 – 12.40 Інноваційні університети в сучасному вимірі. Досвід обміну
знаннями із Польщею

Громадська організація «Освітній центр «Відкрите знання»
ГО «Рада молодих вчених Дніпропетровської області»
Рада молодих вчених навчально-наукового Інституту економіки і
менеджменту Національного університету «Львівська політехніка»
Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива»

Круглий стіл «Спільне минуле – спільне майбутнє»
13.30 – 14.00 Реєстрація учасників
14.00 – 14.10 Вітальне слово організаторів заходу
14.10 – 15.00 Обговорення та знищення учасниками заходу наявних
стереотипів про українців з різних регіонів, сучасні соціально-політичні
проблеми України
15.00 – 15.15 Участь науковців в міжнародних грантах та проектах:
досвід оформлення та подачі заявок (Дума О.І.)
15.15 – 15.45 Обговорення та підписання угоди про співпрацю між
представниками громадських організацій Дніпропетровщини та
Львівщини.

Рада молодих вчених ДВНЗ «Придніпровської державної академії
будівництва та архітектури»
Дніпропетровський національний університет залізничного
транспорту ім. акад. В. Лазаряна
ОБМІН ДОСВІДОМ В РЕАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНИХ ТА НАУКОВИХ
ПРОЕКТІВ МІЖ ДНІПРОПЕТРОВЩИНОЮ ТА ЛЬВІВЩИНОЮ

Місце проведення: Національний університет «Львівська
політехніка, 4 корпус (ІНЕМ), вул. Митрополита Андрея, 5,
ауд.425.
Дата проведення: 30 січня – 1 лютого 2017
Цільова група: молодь Дніпропетровщини та Львівщини
(працівники науково-освітньої сфери, громадські активісти,
молодіжні лідери)
Проект реалізується в рамках Програми національних обмінів, за фінансування
Європейського Союзу та Національного фонду підтримки демократії (США)

Програма заходу
Круглий стіл «Дніпропетровщина та Львівщина два потужні
наукові регіони України»
30 січня
13.30 – 14.00 Реєстрація учасників

фільму

про

науковий

потенціал

ВНЗ

14.30 – 14.45 Науковий потенціал Львівщини: проблеми та перспективи
(к.е.н. Пелехатий А.О.)
14.45 – 15.00 Напрями діяльності ГО «Ради
Дніпропетровської області» (к.т.н. Мозолевич Г.Я.)

Мета: Визначити сутність активності, лідерства, специфіки командної
роботи.
Фасилітатор: к.т.н. Мозолевич Г.Я.
9.30 – 10.00 Реєстрація учасників

14.00 – 14.10 Вітальне слово організаторів заходу
14.10 – 14.30 Перегляд
Дніпропетровщини

Семінар-тренінг «Я активний представник своєї громади.
Командоутворення»
31 січня

молодих

вчених

15.00 – 15.15 Напрями діяльності ГО «Освітній центр «Відкрите знання»
(к.т.н. Єлісєєва М.О.)
15.15 – 15.25 Науково-аналітичний журнал «Наша перспектива» та
інтернет-платформа
«Наукова
перспектива»
як
інструменти
налагодження та активізації співпраці сторін, зацікавлених в
ефективному розвитку освіти та науки в Україні (к.е.н. Чубай В.М.)
15.25 – 15.45 Робота із молодими вченими Ради молодих вчених
навчально-наукового Інституту економіки і менеджменту Національного
університету «Львівська політехніка» (к.е.н. Кулиняк І.Я.)
15.45 – 16.00 Робота із молодими вченими Ради молодих вчених ДВНЗ
«Придніпровської державної академії будівництва та архітектури» (к.т.н.
Єлісєєва М.О.)
16.00 – 16.15 Робота із молодими вченими Ради молодих вчених
Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту
ім. акад. В. Лазаряна (к.т.н. Мозолевич Г.Я.)

10.00 – 11.30 Перша частина тренінгу: Я-особистість активної дії.
1. Мозковий штурм «Хто така Я-особистість активної дії?», «Хто такий лідер?», «Що таке
лідерство?». 2. Інформаційна сесія. 3. Вправа «Асоціативний ланцюжок». 4. Вправа
«Займи позицію». 5. Вправа «Будинок, дерево, собака».

11.30 – 11.50 Кава-брейк
11.50 – 13.00 Друга частина тренінгу: Командна робота. 1. Мозковий штурм
«Сутнісні ознаки команди, командна робота». 2. Вправа «Гуси-лебеді». 3. Інформаційна
сесія. 4. Вправа «Гаряче повітря». 5. Вправа «Паперовий кухоль». 6. Вправа «Будуємо
автомобіль». 7. Обговорення «Ролі в команді». 8. Вправа «Бджіл краще ловити на мед».

Знайомство із результатами проектів науково-освітніх та
громадських організацій Львівщини та Дніпропетровщини
13.30 – 14.00 Реєстрація учасників
14.00 – 14.20 Перегляд фільму про винаходи Національного університету
«Львівська політехніка»: від ідеї до втілення
14.20 – 14.40 Досвід пошуку та реалізації наукових проектів, грантів та
тендерів в технічній галузі (к.т.н. Савчин І.Р.)
14.40 – 15.00 Досвід участі ГО «Освітній центр «Відкрите знання» у
підготовці соціальних та науково-освітніх проектів (к.т.н. Єлісєєва М.О.)
15.00 – 15.40 Про досвід співпраці університетів Дніпропетровщини в
рамках міжнародних проектів (к.т.н. Мозолевич Г.Я.)

16.15 – 16.30 Обговорення результатів зустрічі.
15.40 – 16.00 Обговорення результатів зустрічі.

