
 
 
Про House of Europe 
House of Europe — це нова програма, що фінансується 
Європейським Союзом та сприяє професійному і творчому 
обміну між Україною та ЄС в секторах культури та креативних 
індустрій, освіти, охорони здоров'я, медіа, соціального 
підприємництва та молоді.  
 
Головне завдання House of Europe — сприяти міжнародній 
мобільності, обміну досвідом та співпраці в країнах ЄС для 
професіоналів з України. Зокрема, програма дає змогу 
відвідати події для професійного розвитку, обміну досвідом 
та розробити проекти міжнародної співпраці із партнерами. 
 
Про програму 
Академія культурного лідера, що є частиною програм House 
of Europe та фінансується Європейським союзом. Проект 
має на меті сприяти процесу децентралізації культури в 
Україні.  
 
У 2019 році близько 70 учасників з усієї України успішно 
закінчили першу Академію культурного лідера та отримали 
сертифікати із рук Міністра культури Євгена Нищука.  
 
Нова Академія культурного лідера 2019-2021 складається з 
трьох частин: 
 
Перша частина Академії має на меті формування пулу 
тренерів у галузі культури та культурної освіти. До першої 
частини Академії входить проведення тренінгів для тренерів 
та розробка тренерами навчальних матеріалів для майбутніх 
слухачів другої частини Академії. Заплановано проведення 4 
триденних тренінгів у м. Києві у період з грудня 2019 по 
червень 2020. Перший тренінг для тренерів відбудеться 02 - 
04 грудня 2019 в Києві. 
 
Тренери, які пройшли підготовку у першій частині Академії, 
самостійно проводять тренінги для слухачів другої частини 
Академїї. Друга частина – це  освітньо-тренінгова програма 
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для команд працівників органів місцевого самоврядування, 
директорів закладів культури малих міст та об’єднаних 
територіальних громад з різних регіонів України, керівників 
культури та культурних активістів, бізнесменів та 
представників громадських організацій.  
 
Заплановано проведення п’яти чотириденних навчальних  
модулів  у чотирьох містах Украіни. Загальна кількість 
слухачів Академії – приблизно 100 осіб.  
 
Третя частина Академії – нетворкінгові подорожі до різних 
країн ЄС. Заплановано 4 подорожі, в кожній з яких зможуть 
взяти участь до 15 осіб із числа випускників, слухачів та 
тренерів Академії. Для участі у кожній з нетворгінгових 
подорожей буде проведено окремий набір учасників.  
 
Академія культурного лідера реалізується спільними 
зусиллями Goethe-Institut в Україні, Міністерства культури 
України, Українського центру культурних досліджень та 
Інституту культурної політики.  
 
 
Завдання та обсяг роботи тренера  
Зараз ми шукаємо тренерів для підготовки та проведення 
навчальних тренінгів для слухачів Академії культурного 
лідера. 
 
Кожен тренер обов’язково має: 
• взяти участь у всіх чотирьох триденних тренінгах для 
тренерів у Києві в період з грудня 2019 по червень 2020 року; 
• взяти участь у розробці програми та навчальних матеріалів 
для слухачів Академії; 
• провести щонайменше три навчальні курси тривалістю від 
3 до 4 днів у різних містах України в період з грудня 2019 
року по грудень 2020 року згідно з навчальним планом 
Академії; 
• взяти участь у позакласній роботі зі слухачами Академії 
(кураторство, перевірка домашніх завдань, регулярний 
фідбек); 



• за необхідності, взяти участь у колективній підготовці 
матеріалів для публікацій та самостійно написати власну 
частину для публікації; 
• взяти участь у підготовці та проведенні Нетворкінгової 
конференції у червні 2021 року; 
• представляти свої навчальні матеріали у групі тренерів; 
• своєчасно звітувати після завершення кожного етапу 
Академії. 
 
 
Приблизне навантаження на одного тренера - 50 робочих 
днів, із яких. 
 
•  30 днів фізичного перебування на локаціях Академії: 

А. Участь у тренінгах для підготовки тренерів,  
В. Тренування слухачів Академії,  
С. Участь у фінальній конференції) та 

•  20 днів роботи вдома: 
D. Розробка планів та методичних матеріалів, 
E. Менторство та кураторство,   
F. Написання звітів та матеріалів для публікацій. 

 
Тренінги проводяться українською мовою. 
 
Хто може стати тренером? 
Кандидат повинен відповідати наступним критеріям: 
• володіти поглибленими знаннями про соціальні зміни та 
культурну роботу, розробку стратегії, оперативне 
управління культурою, актуальні теми управління культурою; 
• мати досвід консультування державних органів, органів 
місцевого самоврядування та / або міжнародних організацій 
щодо розробки та впровадження культурної політики; 
• мати принаймні 5-річний практичний викладацький досвід 
у галузі управління культурою або інший досвід, 
релевантний для проведення тренінгів зі стратегічного 
планування, поглибленого проект-менеджменту, 
моніторингу та оцінки, фіналізації, диджиталізації, 
створення мереж та фасилітації; 
• мати відмінні презентаційні та комунікаційні навички, 
лідерські якості, навички з управління змінами та медіації.   



 
Уміння читати тексти та спілкуватися англійською мовою 
буде перевагою. 
 
Модулі тренінгів 
Тренінги для слухачів другої частини Академії включають в 
себе такі теми: 
• сучасні тенденції менеджменту культури 
• соціальні зміни та культурна робота, побудова команди 
• оперативні культурні заходи в рамках проекту 
• бюджетування, збір коштів, маркетинг та комунікації в 
соціальних мережах 
• відгуки 
 
Фінансова винагорода 
Наступна робота тренерів буде оплачуватись: 
• відвідування тренінгів для підготовки тренерів; 
• розробка планів та методичних матеріалів; 
• проведення тренінгів для слухачів Академії та позакласна 
робота з ними.   
 
Тренери рівномірно розподіляють навантаження між собою. 
 
Як подати заявку 
Подайте заявку на e-mail 
valerii.bublyk@houseofeurope.org.ua. Будь ласка, вкажіть в 
темі листа «Call for Trainers: Академія культурного лідера». 
 
• Резюме англійською мовою, що має містити опис ключових 
компетенцій тренера та теми, з якими він / вона працює 
• Супровідний лист українською або англійською мовою 
• Документи, що підтверджують необхідний досвід будь-
якою мовою 
• Пропозиції щодо тем та проблем 
 
Кінцевий термін подання заявок – середа, 20 листопада 
2019, 15-00 за київським часом.  
 
Орієнтовний термін проведення співбесід з тренерами – 25 -
27 листопада 2019. 
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Місце проведення співбесід: Goethe-Institut в Україні, Київ, 
вул. Волоська 12/4. 
 
Дата проведення першого триденного тренінгу для тренерів 
- 02-04 грудня 2019. 
 
Із запитаннями звертайтесь, будь ласка, до координатора 
проекту Валерія Бублика: 
valerii.bublyk@houseofeurope.org.ua. 
 
 
Конфлікт інтересів 
У своїх супровідних листах кандидати мають підтвердити, 
що не існує конфлікту інтересів, пов’язаного із виконанням 
роботи з оцінювання заявок чи інших особистих або 
професійних обставин, які можуть призвести до конфлікту 
інтересів. Якщо буде з’ясовано про конфлікт інтересів, що 
не був відомим або задекларованим на момент подачі 
заявки, контракт із тренером може бути скасований. 
 
Захист персональних даних 
Подаючи цю заявку, ви погоджуєтеся на обробку Ваших 
персональних даних відповідно до Загального регламенту 
про захист даних (GDPR). 
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