CREATIVE SPARK – PARTNERS PROJECTS 19-20
English text
Partnership

Project title (if any)

The main objectives/aims
of the project
(max 200 words)

Ukrainian text

University of Portsmouth, Higher
Educational Establishment of
Ukoopspilka “Poltava University of
Economics and Trade”
Adult Education Centre of Poltava
Region
Creative Spark Poltava

Університет Портсмуту
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський
університет економіки і торгівлі"
ГО "Центр освіти дорослих
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Our project is designed to meet the
following objectives (2019/2020):
• increasing of awareness among
Ukrainians about entrepreneurship,
specifically in creative industries
• formation of entrepreneurship
thinking among creative persons;
• establishing the culture of creative
entrepreneurship;
• raising the level of English
knowledge of Ukrainians by
attracting listeners to the Online
English Learning Tools
• improvement of entrepreneurial
skills among professionals in
creative industries
• increasing the level of Ukrainian
specialists' skills by studying the
experience of British colleagues
• formation of the local business
community in the creative industries
• increasing of business activity in
the creative industries
• popularizing the participation in
international contests among
entrepreneurs in the creative
industries.

Проект був спрямований на
досягнення наступних цілей
(2019/2020):
• підвищення рівня обізнаності
українців щодо підприємництва, в
тому числі і креативного;
• сприяння формуванню
підприємницького мислення
серед представників креативних
індустрій;
• сприяння впровадженню
культури креативного
підприємництва;
• підвищення рівня знання
англійської мови шляхом
залучення слухачів до онлайн
курсів;
• вдосконалення підприємницьких
навичок серед професіоналів
сфери креативних індустрій;
• підвищення професійного рівня
українських фахівців за рахунок
вивчення британського досвіду;
• сприяння формуванню місцевої
спільноти креативних індустрій;
• сприяння зростанню рівня
ділової активності в сфері
креативних індустрій;
• популяризація участі в
міжнародних конкурсах серед
підприємців в сфері креативних
індустрій.

Creative Spark Poltava

The expected results of the
collaboration (max 200
words)

The project increased the level of
awareness about the instruments to
develop start-ups amongst local
youngsters, specifically in areas of
creative industries.
A joint Briths-Ukrainian “Creative
Entrepreneurship” course was
designed to assist development of
entrepreneurial skills, which has
been included in the University
curriculum as a selective discipline
and professional development
course on the base of
Interdisciplinary Institute for
Advanced Training.
The level of qualification of
Ukrainian professionals was raised
by the knowledge exchange with
British colleagues.
Achieved outputs of the project
implementation (2019/2020):
- 100 participants to Online English
Learning Tools;
- holding training for 5 tutors of
PUET in UoP;
- more than 180 participants in
public lectures according to the
project;
- providing training for 30 tutors of
PUET and partner education
institution by UoP in Ukraine;
-25 students participated in the
training by UoP tutors in Ukraine;
- 28 students participated in the
WInter Camp on Creative
Entrepreneurship;
- 76 participants to the program
“Creative Entrepreneurship”;
- 70 participants of the Mentorship
programme activities directed on
support in startup launching;
- 19 participants for selection in
Creative Spark Big Idea Challenge
2020.

Проект підвищив рівень
обізнаності щодо інструментів
підприємництва, в тому числі і в
сфері креативних індустрій, серед
місцевої молоді.
Був розроблений британоукраїнський курс "Креативне
підприємництво" спрямований на
розвиток підприємницьких
навичок, який був включений як
вибіркова дисципліна в програми
університету та курс підвищення
кваліфікації на базі
Міжгалузевого інституту
підвищення кваліфікації.
Проект дав можливість
підвищити кваліфікацію
викладачів університету за
рахунок обміну досвідом з
британськими колегами.
Досягнуті результати (2019/2020):
- 100 учасників курсу Online
English Learning Tools;
- 5 викладачів ПУЕТ пройшли
стажування в університеті
Портсмуту;
- понад 180 осіб взяли участь в
публічних лекціях, проведених в
рамках проекту;
- 30 викладачів ПУЕТ підвищили
кваліфікацію під навчання від
викладачів Університету
Портсмуту в Україні;
-25 студентів взяли участь в
тренінгу від викладачів
Університету Портсмуту в
Україні;
- 28 студентів взяли участь у
Winter Camp з креативного
підприємництва;
- 76 учасників взяли участь в
тренінгах "Креативне
підприємництво";
- 70 учасників взяло участь в
заходах програми менторської
підтримки зі створення бізнеспроектів;
- 19 учасників було відібрано для
участі в національному відборі
Creative Spark Big Idea Challenge
2020.
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