
М іж народна Л ітн я  школа «Логістика: переваги та виклики»
27 червня  -  4 липня 2018 р., Болгарія -  У країна

ЦЬНТР СТРА ТЕГІЧН И Й  ІНІЦІАТИВ ТА ПРОГРЕСИВНОГО РОЗВИТКУ (УКРАЇНА) 
АСОЦІАЦІЯ М ІЖ Н А РО ДН О ГО  НАВЧАННЯ ТА СТАЖ УВАННЯ (БОЛГАРІЯ) 

ШУМЕНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ЄПИСКОПА КОСТЯНТИНА ПРЕСЛАВСЬКОГО (БОЛГАРІЯ)

МІЖНАРОДНУ ЛІТНЮ ШКОЛУ 
“ЛОГІСТИКА: ПЕРЕВАГИ ТА ВИКЛИКИ”

27 червня -  4 липня 2018 р.. Болгарія -  Україна (6 днів)

Заявки на участь у Л ітній ш колі приймаються до ЗО березня 2018 року (до 24:00) або надсилаються 
на адресу centersipd(<j)gmai І. com

У мови участі:
Літня школа буде проходити на курорті Сонячний берег (Болгарія) в тризірковому готельному 

комплексі.
В разі Формування групи в 10 осіб, керівник приішаг участь г роботі школи безкоштовно.

Вартість участі у  Літній школі становить 345 евро, т о  включяг:
>• надання оф іційного запрош ення
>  проїзд комфортабельним автобусом Київ-Сонячний берег-Київ, включаючи переїзди під час 

екскурсійних програм
>  двомісне проживання з триразовим харчуванням. За баж анням учасників м о жливе одном існе 

розміщення 70 додат кові’ плат у
>  урочисту вечерю та  каву-брейк під час роботи Літньої школи
>  екскурсії протягом усіх дн ів
>  електронні роздаткові та  презентацінні матеріали
>  Європейський сертиф ікат у форматі 4-ЕСТ5 (міжнародного стажування з аш ломовним  

додатком) за підписами організаторів з боліарської сторони та співорганізаторів
>  внесення даних про м іж народне стажування до Єдиного реєстру сертифікатів, із застосуванням 

ОК-коду.

І



Під час Л ітн ьої ш коли у ч асн и ки  м а ти м у т ь  м ож ли вість  п р о й ти  стаж уван н я  за  
в ід п о в ід н и м  проф ілем

Програма стажування складається зі 120 годин, з яких 40 годин аудиторної роботи та 80  
годин позааудитрної роботи

ПРОГРАМА АУДИТОРНОЇ РОЮТИ 
Модуль 1. «Траііспоріні перевезення та бітнес-менеджмент»
М одуль складається з двох І Іленарних сесій -  бізнес-мснеджмент та  стабільний розвиток.
Зм істовна частина модуля: зранспортіїе моделювання; управління повітряним рухом; унравлітіня 
активами, проектне планування та обслуговування; нроекту'вання доступу до транспортних систем; 
проектування доріг, талізниць. мостів, тунелів та дамб; вантажні перевезення; проектування 
автодоріг; інтелектуальні транспортні системи; порти та морський транспорт; громадський 
транспорт; кількісні техніки в транспортній інженерії та проектуванні; теорія дорожнього руху та її 
застосування; транспорт та навколишнс середовище; попит на транспорт на його моделювання; 
транспортна економіка; транспортна інженерія; траііснортна політика; іранснортна безпека; 
розуміння та моделювання подорожей; заміське вуличне нлануваміїя та моделювання.
Модуль 2. «Управління лиїїетіїчііііміі лаііііюгами»

Змістовна частина модуля; управління глобальними ланцютамн поставок; екологічні ланцюги 
поставок та логістичні системи; управління лоїістичннми ланцюгами; організаційна поведінка; 
стратегія; методи дослідження 
Модуль 3. «Управління люлеькіїми pccypcaviii»
Змістовна частина модуля: організаційна поведінка; стратег ія; управління людськими ресурсами; 
взасмовідносннн працівників; робота та суспільство; управління змінами; розвиток кадрового 
ііотенніалу; лідерство; консультування; стратег ія наї орегджеггггя гграггівгшків; конкурегптгі стратег ії.

Позааудиторна або дистанційна частина стажування (з  18 травня 2018 р. по 20  червня 
2018 р.)  включає:

Р о б о та  з електроннигн б ібл іотеч н и м  ф ондом  (ел ек тр о н н и й  код доступу  н ад ається).
О зн ай о м л ен н я  з віртуальним и  л ек ц ій н и м и  курсам и ви кл ад ач ів  ун іверситетів .

Умови відбору учасників:
У часники, як і м аю т ь баж ання прийнят и участ ь у  Л іт ній  школі, повинні:
1. заповнити анкету учасника ҐІиір://сепІге5Ірс1. com, b a se s /! 57  і:
2. owiamumu частину організаційного внеску

ІІерерахуноїк учясіїгік-ом частими свого внеску, в ротмірі 200 ггіро, тдііїснюпт.ся до ЗО 
бсрсіїгм 2018 року:

- гроггговггм ггсреказом у гривггях через термінагг, сггстему Ііперггст-банкігггу або 
бсзггосс|ТСДНЬО в будь-якому відділенні «Пргіватбаггку» на картковггй рахунок №  5 /6S  7556 3145  
2279  (гга ім 'я  коорднггатора програми -  ДеГг Мариніг Олександрівгш) за курсом ггродажу евро 
ггьог о баггку гга день оплати (скагг чи електрсгггге rjroro ориг іггалу банківської квггтаїгггії та  ггеріггої 
сторіггкгг закордонною  ггасггорта іготрібно мадіслати на centersipd(</)gniail.com після здійсггеггня 
огглаттг. зазначнвпги в лггстгіі своє II.І.Б );

або
- особисто готівкою в гвро під час особистої зустрічі з оргаггізаторамн в Кггсві за 

ггоггередньою домовленістю (в ході цих зустрічей учасінгкгі також зможуть ггадатіг оргаггізаторам 
ггакез своїх документів; іінпнм буде гготрібгю ггередати гюго нрелставггнку орг анізаторів окремо 
або ггатгісггати кур'єрською  службого «Н ової понптг»)

Після отрггмаггггя вггеску за учасником гараггтовагго брогггогться місгге. здійсігюєт ься 
ігридбаггггя ггроїзних квитків, надається запроіненггя.

У часть може бутгг скасована учаснггкои у будь-якігй момент із відгггкодуванням гіонесеггнх 
гга гой час орг аггізаторамн витрат і ггпрафом у 100 євро. Кількість місггь обмежсгга.

У разі вггггггкггеггггя додатковггх заггггтагіг,. звертайтеся, будь ласка, за тел. 067-768-52-64 або 
ггиігііт ь на centersipdfalgmaiІ com

Міжнародна Л ітня ш ко л а  «Л огістика: переваги та  виклики»
27 червня -  4 липне 2018 p., Болгарія ~ У країна



М іж народна Л ітня школа «Л огістика: переваги та викли ки »
27 червня -  4  липня 2018 р„ Б олгар ія  -  У країна

27 червня (середа)
РЕІЛАМЕНТ РОБОТИ ФОРУМУ

07:00 Трансфер 3 Києва до Еіолгарії

28 червня (четвер)
11:00-12:00 Прибуття. Поселення у тризірковому готелі, що розташований на знаменитому курорті 

Сонячний берег
13:00-14:00 Обід
14:00-18:00 Вільний час
18:00 Вечеря

08:00-09:00 Сніданок
9:30-10:00 Реєстрація учасників
10:00-11:30 Відкриття. Пленарна сесія №1
11:45-13:00 Продовження Пленарної сесії №1
13:00-14:00 Обід
14:00-15:30 Пленарна сесія №2
15:30-19:00 В І Л Ь Н И Й  час
19:00 Інтегральна вечеря

07:30-08:00 Сніданок
8:00-10:00 Трансфер Созополь
10:00-12:00 Науковий семінар
13:00-17:00 Екскурсія Історичною часі мною Созополя. Созопольський Амфітеатр.
17:00-18:00 Повернення до гателю
19:00 Вечеря

08:30-09:00 Сніданок
09:00-10:30 Панельна дискусія №1
10:40-12:00 Панельна дискусія №2
13:00-14:00 Обід
14:00-14:30 Трансфер ло м Несебр
14:30-19:00 Екскурсія старовинним містом Несебр (відвідування античних фортець та старовинних 

церков, амфітеатру, візантійських термів)
19:00 Вечеря

8:00-9 :00 Сніданок
9:00-10:30 Панельна дискусія №3
10:30-12:00 Панельна дискусія №4
12:00-13:00 Обід
13:00-19:00 Вільний час
19:00 Вечеря

8:00 -  9:00 Сніданок
9:00-13:30 Екскурсія Буртас
13:00-14:00 Обід в національному ресторані
14:00-19:00 Вільний час
19:00 Вечеря Вручення сертифікатів міжнародного стажування

04 липня (середа)
8:00 -  9:00 Сніданок
11:00 Від’їзд учасників до України

* в програмі можливі зміни


