ОКСАНА ЦІСІНСЬКА
Дата народження: 03.05.1985
Робоча адреса:
вул. Козельницька, 4/211,
79026, м. Львів,
Державна установа «Інститут регіональних
досліджень ім. М.І. Долішнього НАН України»
тел.: (0322) 270-71-68
Приватні дані:
Місце проживання - Львів
E-mail: tsisinska@i.ua
Skype: tsisinska
Освіта:
1991- 2002 р.

Луківська загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів, с. Луки,
Самбірський район, Львівська область.

2002 – 2009 р.

Національний лісотехнічний університет України (Львів), економічний
факультет, магістр – менеджмент зовнішньоекономічної діяльності.

2009 – 2013 р.

Аспірантура – тема роботи: "Регіональний менеджмент прикордонних
територій в умовах транскордонного співробітництва". Державна
установа «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН
України»

Акад.рік 2017/18

Інститут міжнародних студій, Вроцлавський університет (Програма
Уряду РП для молодих науковців)

Додаткові навчання:
Жовтень 2013
Методологія планування та підготовки проектів місцевого розвитку.
АОМС «Єврорегіон Карпати-Україна», м. Львів.
13.01.2015
19.06.2015 рр.

– Школа громадського лідера. Серія тренінгів та семінарів на тему:
«Лідерство. Публічні виступи»;
«Професійна самореалізація»;
«Підкорення часу», «Фінансова грамотність. Актуальність в період
кризи», «Фандрейзинг», «Підготовка публічних виступів та
презентацій», «Ефективна комунікація», «Лідерство у спілкуванні». ГО
«Самопоміч», Львів

Листопад 2016 – Civic School for Sound EU Practice: EU at a glance: How association can
лютий 2017
work for you. Making an impact: the DCFTA and means of monitoring the
association process. Getting engaged: funding and communication of CSO
projects in the association process. Institut fur Europaische Politik (Germany,
Berlin), Federal Foreign Office of Germany, PEIRS (Ukraine, Chernihiv),
OPORA (Ukraine, Lviv)
Квітень 2016
грудень 2016

– Training The Trainers on EU Project Cycle Management: PCM – Where to
start? (Programming). From idea to concept: Programming II. From concept to
application: Programming III. From concept to application II: Full
Application. From creating to running a budget. Communication and
Negotiation. Monitoring, Evaluation and Reporting. EU Project Cycle
Management: Mastering the Full Cycle.
Institut fur Europaische Politik (Germany, Berlin), Civic School for Sound EU
Practice, Federal Foreign Office of Germany.

Вересень – грудень English and Digital Communications.

2016

National University “Lviv Polytechnic” (Ukraine), Nord University Business
School (Norway).

13.02.201725.05.2017.

Курс «Власна справа» («Менеджмент організацій», «Бізнесмоделювання», «Маркетинг», «Ділове адміністрування», «Фінансовий
менеджмент», «Управління персоналом» «Юридичні аспекти ведення
бізнесу», «Робота з банками») Nord University Business School (Норвегія),
Український католицький університет (Львів, Україна).

9.08.201719.08.2017

Şcoala Internaţională de Vară „Geopolitica” - „Trilaterala România - Ucraina
– Moldova”, Universităţii „Ştefan Cel Mare” din Suceava (Romania).

12.07.2017 –
11.08. 2017

Бізнес-курс "Створення успішного бізнесу" ГО "Клуб ділових людей",
Громадська школа бізнесу.

1-22.09.2017

Kurs Adaptacyjno-Językowy dla Młodych Naukowców ze Wschodu (Poziom
B1), Centrum „Polonicum” Uniwersytetu Warszawskiego

4.10.201731.01.2018

Semestralny Kurs Języka Polskiego i kultury dla Cudzoziemców Uniwersytetu
Wrocławskiego (Poziom B2/C1), Skola Języka Polskiego i kultury dla
Cudzoziemców Uniwersytetu Wrocławskiego

Робота:

1.01.2011 р. – і Провідний інженер сектору проблем транскордонного співробітництва
ДУ «Інститут регіональних досліджень ім. М.І. Долішнього НАН
надалі
України»
Спеціалізація:
міжнародне
співробітництво,
транскордонне
співробітництво, європейська інтеграція, економічна сфера, міжсекторне
партнерство, регіональний розвиток, суспільна та гуманітарна сфери,
громадянське суспільство, інформаційне суспільство.
Результати роботи: більше 60 наукових праць, 19 впроваджень в
економіку України на різних рівнях влади, участь у більше 100 заходах.
1.10.2012р.
1.12.2015.

– Головний бухгалтер ГО «Інститут транскордонного співробітництва та
європейської інтеграції».

15.11.2013р.
31.12.2013.

– Експерт проекту «Мережа місцевого розвитку Карпатського Єврорегіону
– можливості для України» (Міжнародний Вишеградський Фонд),
Асоціація органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна».

Жовтень 2014 - Учасник робочої групи з розробки Стратегії промоції мікрорегіону
грудень 2014.
«Форти прикордоння» у рамках парасолькового проекту «Промоція
спільної історико-культурної спадщини Польщі та України – «Твердині
Перемишля» мікропроекту «Розробка інструментів транскордонного
співробітництва на базі спільної історично-культурної спадщини
Мостиського району Львівської області та Перемишльського повіту
Підкарпатського
воєводства»
Асоціація
органів
місцевого
самоврядування «Єврорегіон Карпати - Україна».
01.06.2016
01.10.2016

– Керівник місцевої ініціативи «Впровадження заходів щодо покращення
інфраструктури міського парку м. Яворова» в рамках проекту «Сильні
локальні громади – ключ до успіху реформи місцевого самоврядування»,
Молодіжна організація Вінниці "Нове Поділля", Фундація «Освіта для
демократії» (Польща).

Жовтень 2017 – і Голова Ради молодих вчених ДУ «Інститут регіональних досліджень
надалі
імені М. І. Долішнього НАН України»
Додаткові функції:
- Радник міського голови Яворова з соціальних питань (від травня 2015 року);
- Експерт, консультант ГО «Молодь Яворівщини», м. Яворів, Львівська обл..
- Член робочої групи з е-врядування Львівської міської ради;
- Член робочої групи Турківської міської ради (Львівська обл.) з питань можливості
відкриття і функціонування пункту переходу кордону в Турківському районі Львівської
області;
- Член робочої групи Надвірнянської міської ради (Івано-Франківська обл.) з питань
партиципативного бюджетування в м. Надвірна;
- Член робочої групи з питань екології Яворівської міської ради;
Нагороди і стипендії:
Листопад
2016р.

Нагорода Львівської обласної державної адміністрації та Львівської
обласної ради для талановитих молодих вчених.

Липень 2017 р.

Диплом від Регіонального Центру досліджень і аналізу транскордонних
загроз (Сучава, Румунія) за особистий вклад в організацію XV міжнародної
літньої школи «Геополітика. Трикутник Румунія – Україна – Молдова:
геополітика та стратегії безпеки» (9-19 липень 2017 р. Сучава (Румунія) i
Чернівці (Україна).

01.09.2017
31.07.2018

– Program Stypendialny Rządu RP dla Młodych Naukowców w roku akademickim
2017/2018, Studium Europy Wschodniej, Uniwersytet Warszawski.

Робота тренера, організація заходів:
Тренер, експерт з питань адміністративно-територіальної реформи, транскордонного і
регіонального співробітництва, проектного менеджменту. Участь у понад 100 конференціях,
семінарах, круглих столах ( в т.ч. у Польщі, Словаччині, Румунії).
Організатор:
Травень 2015 р. – Семінар «Створення і функціонування ефективної громадської
організації». Результат: створення ГО «Молодь Яворівщини».
Вересень – жовтень 2015 р. – тренінги і семінар на тему «Ефективна комунікація»,
«Публічні виступи», «Лідерство у спілкуванні» для кандидатів в депутати Яворівської
міської ради.
16 травня 2016 року - круглий стіл «Формування об’єднаних територіальних громад
Яворівщини: стан, проблеми та перспективи їх розвитку», м. Яворів, Львівська обл.
16-18 жовтня 2016 року – міжнародний семінар „ Розвиток сільських територій України:
проблеми українсько-польського прикордоння та кооперація", Інститут розвитку села і
сільського господарства (Польська Академія наук, Варшава).
9-19 липня 2017 р. XV міжнародна літня школа «Геополітика. Трикутник Румунія –
Україна – Молдова: геополітика та стратегії безпеки» Сучава (Румунія) i Чернівці (Україна).
21 листопада 2017 р. - науковий семінар «Регіональний менеджмент в системі розвитку
прикордонних територій України та Польщі: соціологічна оцінка», Вроцлавський
університет, Інститут міжнародних студій.
24 листопада 2017 р. - ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих
учених, аспірантів та студентів «Трансформаційні процеси в економіці України: глобальні та
регіональні аспекти” (Львів, Україна).

Тренінги і семінари на тему: "Грантові програми і стипендії Польщі – дослідницька
платформа для молодих науковців України" (1 листопада 2017 р.), "Публічні виступи. Як
донести свою думку, щоб тебе зрозуміли" (27 грудня 2017 р.) "Як створити читабельний і
цитований науковий текст (аналіз сучасних світових практик)" (29 січня 2018 р.)
Мова

українська (рідна), польська (B2/С1), німецька (A1), англійська (В1),
російська (вільно).

Комп’ютерні
вміння

Microsoft Office (Word, Excel, Acces, Power Point та ін.), Corel DRAW,
Word Press, Canva, Photoshop, IBM SPSS Statistics (програма для аналізу
соцопитувань), Statistika (програма для розрахунку та прогнозування
економічних результатів), Chrome, Internet Explorer.

Індивідуальні
вміння

комунікативність,
пунктуальність.

Хобі

право; психологія; читання; музика, танець i вокал; туризм; біг;
колекція ангеликів.

витривалість,

відповідальність,

працьовитість,

