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СТУДЕНТСЬКА ХВИЛЯ

ПРОЄКТ

ТРАДИЦІЇ

Ц я ініціатива працює в Укра-
їні третій рік і спрямована 
на підтримку міжнарод-
них університетських та ських та 

інституційнінституційних партнерств для роз-
витку підприємницьких навичок і 
креативної економіки в семи кра-
їнах: Україні, Казахстані, Узбекис-
тані, Киргизстані, Азербайджані, 
Вірменії, Грузії за підтримки Ве-
ликої Британії.

За час реалізації проєкту ко-
манда ПУЕТ дослідила питання 
розвитку креативного сектору в 
Україні, напрацювала базу бене-
фіціарів в регіоні, які зацікавлені 
в продуктах проєкту, розробила 
освітні проєкти та забезпечила їх 
ефективне впровадження на ло-
кальному рівні, розширила коло 
стейкхолдерів, співпрацюючи з 
громадськими та освітніми орга-
нізаціями, бізнесом, органами ви-
конавчої влади. 

За 2019–2020 рр. командою про-
єкту було проведено низку освіт-
ніх заходів, спрямованих на ко-
мерціалізацію креативних інду-
стрій та вивчення англійської 
мови. Серед них: стажування ви-
кладачів в Університеті Портсму-
та і візит британського партнера 
проєкту Джовані Радулович, яка 
разом із колегою проводила ворк-
шопи для студентів і викладачів 
університету; спільне проведення 
круглого столу «Співпраця Бізнес–
Університети Британія–Україна» 
та розробка британо-українського 
курсу «Креативне підприємни-
цтво»; публічні лекції від відомих 

українських спікерів Андрія Длі-
гача, Катерини і Жана Смотричів; 
навчальні заходи від Британської 
Ради – вивчення курсу «Інтелек-
туальна власність» від Всесвіт-
ньої організації інтелектуальної 
власності, вивчення англійської 
мови, навчання у бізнес-школі 
London Metropolitan University; 
постійне проведення онлайн-ворк-
шопів від фахівців із Британії та 
країн Східного Партнерства. 

Г о л о в н и м  к о м п о н е н т о м 
Creative Spark є проведення освіт-
ніх активностей з розвитку під-
приємницьких навичок у студен-
тів та креативних підприємців. 
Так, командою Creative Spark 
Poltava було проведено навчання 
за курсом «Креативне підприєм-
ництво» для іноземних студентів 
Полтавського університету еконо-
міки і торгівлі, зимовий табір 
«Креативне підприємництво» для 
українських студентів універси-
тету, де протягом трьох днів учас-
ники прокачали навички підпри-
ємництва та пітчингу ідей; чотири 
дводенні тренінги з креативного 
підприємництва для молодих під-
приємців та бажаючих започатку-
вати власний бізнес м. Полтава та 
Полтавської області; Creative 
Spark Marathon – п’ятиденний 
онлайн-захід для студентів філій 
університету у містах Білгород-
Дністровський, Миколаїв, Черка-
си та локальних центрів дистан-
ційного навчання у Житомирі, 
Кропивницькому, Сумах, Ново-
московську, Чернігові, Харкові, 

Херсоні. Також Creative Spark 
Marathon проводився у відкрито-
му доступі для всіх бажаючих. 
Учасниками заходів Creative 
Spark Poltava стало понад 500 осіб. 

Після завершення освітнього 
компоненту учасники мали змогу 
доопрацювати власні бізнес-ідеї, 
отримати менторську підтримку 
від викладачів проєкту та взяти 
участь у локальному конкурсі Big 
Idea Challenge 2020. За результата-
ми конкурсу та краш-тесту проєкту 
із залученням британських колег, 
успішних підприємців України 
було відібрано 19 проєктів з Пол-
тавської області, які взяли участь 
у Big Idea Challenge – конкурсі ві-
деопітчів на міжнародному рівні. 

Учасники Creative Spark також 
поділилися власними ідеями біз-
нес-проєктів  та презентували їх 
під час проведення щорічної сту-
дентської конференції «Актуальні 
питання розвитку науки і забезпе-
чення якості освіти», також вони 
були опубліковані у збірці тез кон-
ференцій. 

Проєктний рік закінчився, але 
робота триває!

Проєктну пропозицію 2020–2021 
рр. було схвалено Британською ра-
дою і ми продовжуємо реалізову-
вати Програму ще рік.

Серед запланованих активностей: 
–  навчання з англійської мови 

(проведення Creative Spark English 
Club для студентів ПУЕТ та онлайн-
курси від Британської Ради);

– навчання з інтелектуальної 
власності від Всесвітньої органі-
зації інтелектуальної власності;

– розробка дистанційного курсу 
«Креативне підприємництво»;

– підготовка наукових робіт, 
орієнтованих на публікації у на-
укових журналах;

– організація та проведення 
Creative Spark Bootcamp для учас-
ників проєкту;

– запуск Creative Business Hub 
на базі Полтавського університету 
економіки і торгівлі;

– проведення відбору, менторської 
підтримки учасників міжнародного 
конкурсу Big Igea Challenge 2021.

Цього року команда Creative 
Spark Poltava стала національним 
програмним чемпіоном та пред-
ставлятиме інтереси Програми у 
співпраці із Британською Радою. 
Це можливість для партнерів 
Creative Spark бути виконавцями 
не лише окремих проєктів на міс-
цях, а й попрацювати з мережею 
для синхронізації усіх інституцій.

Отриманий досвід від британ-
ських партнерів надихає на впро-
вадження успішних практик в Укра-
їні. Участь у Програмі дозволяє до-
лучитися до великої міжнародної 
мережі, що може сприяти змінам 
у сфері креативних індустрій.

Участь у програмі Creative Spark: 
Higher Education Enterprise Prog-
ramme для студентів – це унікальний 
шанс набути знання від провідних 
українських і британських експертів 
та отримати підтримку для започат-
кування власної справи; для викла-
дачів – це можливість перейняти до-
свід від британських колег та впро-
вадити нові підходи в освітній про-
цес; для підприємців – це можливість 
отримати нові актуальні знання від 
експертів безкоштовно. А для Пол-
тавського університету економіки і 
торгівлі – це черговий доказ міжна-
родного визнання та крок до подаль-
шої інтеграції в міжнародний освіт-
ній простір!

Дякуємо Британській раді та 
Британській раді в Україні за під-
тримку проєкту!

Дякуємо команді розробників 
проєкту за плідну співпрацю, а ке-
рівництву Полтавського університе-
ту економіки і торгівлі – за підтрим-
ку ініціатив!

Пресслужба ПУЕТ 

CREATIVE SPARK POLTAVA 
2020–2021 БУТИ!
Полтавський університет економіки і торгівлі у партнерстві з Універ-
ситетом Портсмута (Велика Британія), ГО «Центр освіти дорослих 
Полтавщини» з 2019 р. є виконавцем локального проєкту програми 
Британської Ради «Creative Spark: програма підтримки підприємни-
цтва у сфері освіти».

11 грудня студенти 212 групи Мукачівського кооперативного торговельно-
економічного коледжу відтворили Андріївські вечорниці, проведення яких 
стало хорошою традицією в МКТЕК. 

Глядачів у залі хоч і не було, та навіть через екран кожен мав змогу дотор-
кнутися до минувшини, поринути в атмосферу загадковості вечора на Андрія, 
відчути красу й поезію давніх обрядів та ворожінь. Саме у такий спосіб сту-
дентство береже культуру нації. 

Тіанна ФОШТЕР,
староста 212 групи 

АНДРIЇВСЬКI  ВЕЧОРНИЦI АНДРIЇВСЬКI  ВЕЧОРНИЦI 
У  МУКАЧIВСЬКОМУ У  МУКАЧIВСЬКОМУ 
КООПЕРАТИВНОМУКООПЕРАТИВНОМУ


