
ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ 

РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ ЗІ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПРИ ВТЕІ КНТЕУ 

за 2015-2016 н.р. 

З 15 квітня 2015 року у Вінницькому торговельно-економічному інституті КНТЕУ 

функціонує Ресурсний центр зі сталого розвитку за підтримки Спільного проекту 

Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду – ІІІ». 

Протягом 2015-2016 н.р. Ресурсним центром було проведено такі заходи: 

1. 14-15 грудня 2015 року в м. Києві відбулася щорічна зустріч з огляду та 

планування роботи координаторів від ВНЗ з Проектом ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду». Вінницький торговельно-економічний 

інститут КНТЕУ представляла координатор ресурсного центру зі сталого розвитку 

при ВТЕІ КНТЕУ, к.е.н., доцент кафедри менеджменту та адміністрування 

Махначова Н.М. Зокрема, на заході були підбиті підсумки діяльності мережі вищих 

навчальних закладів за 2015 рік, а також заплановано ряд цікавих заходів на 2016 

рік,  

2. 11-14 лютого 2016 року в с. Карпати Закарпатської області відбувся тренінг для 

тренерів із курсу «Сталий розвиток за участі громад». Тренінг було організовано в 

рамках співпраці спільного проекту ПРООН/ЄС «Місцевий розвиток, орієнтований 

на громаду» (МРГ) із ВНЗ України. Представник ВТЕІ КНТЕУ Махначова Н.М. 

прийняла участь в тренінгу та отримала Сертифікат тренера зі сталого розвитку.  

3. Представники ресурсного центру зі сталого розвитку при ВТЕІ КНТЕУ доц. Наталя 

Махначова та асист. Ірина Семенюк 3 березня 2016 року взяли участь в семінарі-

тренінгу з залучення грантових коштів для представників громадських організацій 

Вінницької області. Програма семінару передбачала тренінг з залучення грантових 

коштів, який провів Алі Рашиді, Директор Департаменту міжнародного 

співробітництва, Folkuniversitetet, Швеція. 

4. 10 березня 2016 року відбулося спільне засідання Ресурсного центру зі сталого 

розвитку при ВТЕІ КНТЕУ і Студентського наукового товариства "ВАТРА", де 

координатор ресурсного центру Наталя Махначова повідомила про актуальні 

можливості участі студентів у ознайомчих та науково-дослідних заходах Проекту 

ЄС/ПРООН на 2016 рік, познайомила зацікавлених студентів з особливостями 

Проекту, з відеозаписами про об'єкти Вінниччини. 

5. 11 березня 2016 року пройшов Міжвузівський круглий стіл  

«Актуальні проблеми та тенденції розвитку менеджменту в сучасних умовах» за 

участі Вінницького національного технічного університету, викладачів кафедри 

менеджменту та адміністрування, координатора ресурсного центру зі сталого 



розвитку при ВТЕІ КНТЕУ, здобувачів та магістрантів спеціальностей за напрямом 

підготовки «Менеджмент і адміністрування». Було повідомлено про основні 

здобутки та найближчі заходи, які будуть організовані Ресурсним центром за 

підтримки проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду», 

запрошено активних здобувачів до наукових досліджень у сфері сталого розвитку.  

6. 30 березня 2016 року до ВТЕІ КНТЕУ завітала Світлана Слабінська, спеціаліст з 

моніторингу та зв’язків із громадськістю Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду», та обласний координатор Проекту Анастасія Ланіна. 

Зокрема, Світлана Слабінська зазначила, що за рік роботи Вінниця відзначилася 

активною участю в студентських конкурсах, інституціоналізації діяльності, 

науковій діяльності викладачів. В грудні 2015 року Проектом був оголошений 

конкурс Ресурсних центрів, під час якого було потрібно представити Ресурсний 

центр ВНЗ, прозвітувати про всі проведені заходи та запропонувати перспективний 

план діяльності на 2016 рік. В результаті проведення конкурсу Вінницький 

торговельно-економічний інститут КНТЕУ визнаний переможцем даного конкурсу 

та нагороджений цінними призами – ноутбуком та багатофункціональним 

пристроєм. 

7. З 5 квітня по 11 травня 2016 було проведено тренінговий курс «Сталий розвиток за 

участі громад» для 18 учасників, відібраних на конкурсній основі за 

мотиваційними листами. Тематика тренінгів наступна: 

1.Я особистість активної дії. Робота в команді – 5.04 14-10  

2. Соціальна мобілізація в громаді (колективі) – 12.04 14-10 

3. Ефективні комунікації – 19.04 14-10 

4. Проектний менеджмент – 26.04 14-10 

5. Конфлікти та шляхи їх вирішення. Фасилітація та медіація в громаді (колективі) 

– 4.05 14-10 

6. Від ідеї до втілення. Як залучати ресурси? – 11.05 14-10. 

Усі учасники отримали Сертифікати. 

8. 7 квітня Директор ВТЕІ КНТЕУ Н.Л. Замкова та координатор Ресурсного центру 

Н.М. Махначова прийняли участь у засіданні V обласної Координаційної ради з 

питань реалізації Проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду» у Вінницькій області.  

9. 8 квітня 2016 р. представники ВТЕІ КНТЕУ асистент кафедри менеджменту та 

адміністрування Ірина Юріївна Семенюк та здобувач групи МЗД-41 Тетяна 

Дмітрієва відвідали Дніпропетровський національний університет залізничного 

транспорту імені академіка В. Лазаряна, де відбувся семінар-тренінг для ВНЗ-



партнерів міжнародного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий розвиток, орієнтований на 

громаду» на тему «ЕНЕРГОАУДИТ ТА ЕНЕРГОМЕНЕДЖМЕНТ В ПРОЕКТАХ 

СТАЛОГО РОЗВИТКУ». 

10. 13 квітня 2016 року для студентів ВТЕІ КНТЕУ відбувся майстер-клас по 

написанню грантових проектів, який провела представник Спілки молодіжних 

організацій Вінниччини Алла Курбатова, на запрошення Ресурсного центру зі 

сталого розвитку. Студенти, які прийняли участь у заході, мали змогу дізнатись 

більше про те, як писати грантові заявки та отримали багато цінних практичних 

порад. 

11. 14 квітня 2016 року у ВТЕІ КНТЕУ відбувся науково-практичний семінар 

«Розвиток інноваційних процесів в системі державного управління» для 

представників органів державного і місцевого самоврядування, громадських 

організацій, підприємств, фінансових та інших установ, здобувачів вищої освіти та 

магістрантів. Про командний менеджмент в системі державного управління, 

лідерство та ролі в команді учасникам семінару розповіла к.е.н, доцент кафедри 

менеджменту та адміністрування, координатор ресурсного центру зі сталого 

розвитку Махначова Н.М. Також було проведено тренінг з виявлення лідерських 

якостей та практичного створення команд, 

12. 15 квітня відбувся «study – tour» до Барського району для студентів ВТЕІ 

КНТЕУ. Протягом візиту всі бажаючі студенти, їх викладачі мали змогу 

ознайомитися з діючими проектами Барського району, підтриманих Проектом. 

Учасники туру познайомилися з роботою сільськогосподарського кооперативу 

«Іванівецькі куркулі», відвідали відремонтовані за кошти Проекту МРГ-III заклади 

соціальної сфери – дитячий садочок і школу в с. Балки та с. Митки. 

13.  21 квітня 2016 року в рамках проведення Всеукраїнської студентської конференції 

"Актуальні проблеми ефективного соціально-економічного розвитку України: 

пошук молодих» в секції № 2 "Сучасні моделі, стратегії, технології менеджменту: 

погляд молодих" було проведено тренінгу "Я - особистість активної дії. Робота в 

команді", що відбувся за інформаційної підтримки Проекту ЄС/ПРООН "Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду". 

14. З 25.04.2016 р. по 28.04.2016 р. у ВТЕІ КНТЕУ було проведено Тиждень Сталого 

розвитку, в рамках якого відбулися такі всеукраїнські акції, як  Green Tree 

Challenge - акція «Збережи життя», присвячена 17 цілям сталого розвитку, 

визначених ООН; кураторська година на тему «Чорнобиль: сталий розвиток чи 

екологічна безпека?»; тематична виставка, присвячена річниці трагедії на ЧАЕС; 

Відбірковий тур Всеукраїнського дебатного турніру зі сталого розвитку.  



15. 13 травня 2016 року у ВТЕІ КНТЕУ відбулась офіційна зустріч із делегацією 

Сьвєнтокшиського воєводства Республіки Польща за участю Яна Мачковяка – 

Віцемаршалека Сьвєнтокшиського воєводства, Мачєйя Жерніка – президента 

Центру Волонтаріату в м. Кельце, Mачєйа Кміта – представника студентської 

організації European Democrat Students та Еви Валас – представника відділу 

міжнародного співробітництва Маршалківської управи Сьвєнтокшиського 

воєводства. Програма зустрічі передбачала представлення координатором 

ресурсного центру Наталею Махначовою основних здобутків співпраці з Проектом  

ЄС/ПРООН "Місцевий розвиток, орієнтований на громаду" 

та популяризацію європейських цінностей, а також цілей сталого розвитку. 

16. 15-17 травня 2016 року в м. Одеса відбулися Всеукраїнські студентські дебати, 

присвячені актуальним питанням сталого розвитку громад, за підтримки спільного 

проекту Європейського союзу та Програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду». Команду Вінницького торговельно-економічного 

інституту КНТЕУ «Риба-меч» представляли переможці ВУЗівського етапу 

дебатного турніру -  Гандзюк Віталій (ФП-31д),  Кузовлєва Ганна (ЕК-41д), та 

Гринь Микола (група МЕ-11дм), а також координатор ресурсного центру зі сталого 

розвитку Махначова Н.М. 

17. 18-20 травня 2016 року відбулася ІV Міжнародна науково-практична конференція 

«Соціально-політичні, економічні та гуманітарні виміри європейської інтеграції 

України», під час якої діяла є секція "Сталий розвиток суспільства: можливості 

розвитку територіальних громад". 

18. В травні 2016 року відбувся V Всеукраїнський конкурс студентських наукових 

робіт з тематичного напряму «Сталий розвиток за участі місцевих громад».  

Здобувачі ВТЕІ КНТЕУ подали на конкурс три роботи: Дмітрієва Тетяна (МЗД-

31д) – науковий керівник асист. Семенюк І.Ю.; Харчинська Катерина (АМ-21зм) – 

науковий керівник к.е.н., доцент Махначова Н.М.; Далєвська Лілія (МР-41д) – 

науковий керівник к.е.н., доцент Махначова Н.М. За результатами конкурсу 

Далєвська Л. отримала 3 призове місце та безкоштовну публікацію в Збірнику 

кращих робіт; Дмітрієва Т. отримала безкоштовну публікацію в Збірнику кращих 

робіт. 

19. В травні 2016 року відбувся І Всеукраїнський конкурс мікрогрантів на реалізацію 

студентських проектів в рамках Спільного проекту ЄС/ПРООН «Місцевий 

розвиток, орієнтований на громаду». Здобувачі ВТЕІ КНТЕУ подали на конкурс 

чотири проекти: 1) Саєнко Ярослав(МО-11д), Барчук Ігор (ЕК-41д) – науковий 

керівник асист. Семенюк І.Ю.; 2) Левченко Руслана (ТКЛ-11д), Харчинська 



Катерина (АМ-21зм) – науковий керівник к.е.н., доцент Махначова Н.М.; 3) 

Матійчук Діана, Білоусова Тамара, Маліновська Олена, Міронченко Тетяна (МО-

11м) – науковий керівник к.е.н., доцент Махначова Н.М.; 4) Боготіна Анастасія 

(МО-11д) – науковий керівник ст.викл. Іванченко Г.В.  

20.  У квітні-червні 2016 року викладачами та студентами Вінницького торговельно-

економічного інституту КНТЕУ було проведено масштабне соціологічне 

дослідження «Оцінка ефективності реалізації Проекту «Місцевий розвиток, 

орієнтований на громаду-ІІІ» у Вінницькій області» в громадах Барського, 

Калинівського та Томашпільського районів Вінницької області. За результатами 

підготовлено звіт, фото-, відеоматеріали, Стратегію популяризації Проекту 

«Місцевий розвиток, орієнтований на громаду» у Вінницькій області на 2016-2017 

роки. 

21.  23 червня 2016 року на засіданні круглого столу до 20 річниці Конституції 

України, що відбувся в ОУНБ ім. К.А. Тімірязєва, керівник ресурсного центру Н.М. 

Махначова розповіла учасникам засідання про необхідність формування сучасного 

фахівця як запоруки розвитку незалежної України. 

22.  1-3 липня 2016 року учасник Ресурсного центру Микола Гринь (гр. МЕ-11м) 

побував в Польщі. Ціль поїздки полягала в ознайомленні з освітньою пропозицією, 

представленими польськими школами та вищими учбовими закладами, з 

можливостями організації різних форм навчання в Польщі. Учасники туру 

побували в таких відомих ВНЗ Польщі як Свентокшиська Політехніка, Університет 

Яна Кохановського, Економічний університет в Кракові, Краківський Педагогічний 

університет. 

23.  15 липня 2016 року представники Ресурсного центру Наталя Махначова та Ірина 

Семенюк відвідали тренінг з проектного менеджменту та стратегії розвитку 

ресурсних центрів при ВНЗ від майстра своєї справи з 20-річним досвідом - Алі 

Рашиді, директора департаменту міжнародних відносин у Folkuniversitet (м. 

Упсала, Швеція).  

24. З 18 по 22 липня 2016 року відбулась П’ята літня школа зі сталого розвитку у        

м. Кам’янець-Подільський. На конкурс мотиваційних листів здобувачами ВТЕІ 

КНТЕУ було подано чотири заявки, а право представляти інститут на літній школі 

виборов Гринь Микола (гр. МЕ-11м). Кращі студенти України побували на цікавих 

майстер-класах, що були вдало поєднані з активним відпочинком та екскурсіями 

визначними місцями. П'ять днів активні молоді люди мали змогу брати участь у 

низці тренінгів і майстер-класів, які інформували про концепцію та цілі сталого 



розвитку, соціальну мобілізацію громад, стратегічне планування в громаді та 

багато іншого. Крім лекцій, тренери давали й практичні завдання.  

Подальша діяльність ресурсного центру передбачає навчальні тренінги, 

розв’язування кейсів, опановування техніки міжнародної програми «Дебати», методики 

написання наукових робіт та проектів з питань розвитку територіальних громад, сталого 

розвитку суспільства, розвитку України в умовах децентралізації та Євроінтеграційних 

процесів, а також участь в інших заходах, організованих проектом МРГ.  

 

 

Координатор ресурсного центру                Н.М. Махначова 

 

 

 


