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Всеукраїнський відкритий марафон з 
української мови імені Петра Яцика 
 Запрошуємо учнів  3-11 класів закладів 
загальної середньої освіти, учнів закладів 
професійної (професійно-технічної) 
освіти, студентів, курсантів закладів 
фахової передвищої та вищої освіти 
взяти участь у Всеукраїнському 
відкритому марафоні з української 
мови імені Петра Яцика, який 
проходитиме в дистанційному форматі з 
22 лютого до 21 березня 2021 року в чотири етапи. 
 Організовують захід Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти» та 
Міжнародний благодійний фонд «Ліга українських меценатів». Технічним партнером марафону є 
товариство з обмеженою відповідальністю «Еволюшн Груп». 
Бажаючим стати учасниками необхідно у період з 01 до 14 лютого 2021 року: 
1. Заповнити анкету; 
2. Зареєструватися на платформі HUMAN; 
3. Ознайомитись з правилами.  

i-Portunus: гранти мобільності для 
музикантів 
 Це гранти на професійні подорожі для музикантів. Ви можете поїхати за кордон заради:  
• співпраці з іноземними колегами. Наприклад, зустрічі для спільних репетицій; 
• резиденції, орієнтованої на створення проєкту. Наприклад, результатом вашої подорожі 

стане презентація нової композиції; 
• професійного зростання. Наприклад, участі у майстеркласі, нетворкінгу чи шоукейс-

фестивалі.  
 Плануйте одну або декілька подорожей, наодинці чи разом з колегами у групі до п’яти осіб.   
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 Подорожувати можна до 39 країн Європи та навіть Тунісу.  
 Повний список дивіться на сайті i-Portunus. Поїздка має тривати від 7 до 60 днів. Плануйте 
подорож на літо-осінь 2021 року.   
 Якщо ви не зможете поїхати у подорож через карантин, вам потрібно буде обрати іншу країну, 
перенести поїздку або взяти участь онлайн.  
 Сума гранту до 3 000 євро. До 350 євро можна витратити на транспорт, решту — на добові, 
поселення та інші пов’язані з подорожжю витрати. Сума добових розраховується залежно від 
країни. 
 Кінцевий термін: 28 лютого 2021 о 19:00.  

Як живе молодь України під час 
COVID-19? 
 Чи знаєте ви, що упродовж 
карантину 45% молодих людей 
переживають постійний стрес, 
внутрішню напругу та апатію?  
 Під час онлайн заходу “Вплив 
COVID-19 на молодь в Україні» ми 
дізналися у експертів, урядовців та в 
самої молоді, як молодь реагує на 
ситуацію з пандемією, та які 
молодіжні ініціативи реалізуються 
нині у відповідь на пандемію.  
 Також були представлені результати дослідження «Як живе молодь України під час 
COVID-19?», в якому проаналізовано основні проблеми, що постали перед молоддю з початку 
поширення коронавірусної інфекції. 
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 Археологічні студії: здобутки та 
перспективи – 2021 
 Кафедра археології Національного 
університету «Києво-Могилянська академія» 
запрошує всіх охочих взяти участь у Міжнародній 
науковій онлайн конференції студентів, аспірантів 
і молодих вчених «Археологічні студії: 
здобутки та перспективи – 2021».  
 У рамках Днів науки НаУКМА 27 січня 2021 
року відбудеться чергова археологічна 
конференція. 
 Основною метою проведення конференції є 
розширення науково-інформаційного обміну між 
досвідченими фахівцями, молодими 
дослідниками, аспірантами та студентами. 
 Роботу конференції планується проводити за 
чотирма основними секціями: 
1. Кам'яний вік. 
2. Доба палеометалів. 
3. Скіфо-античний період. 
4. Слов’яно-руський час. 
 Для участі в конференції потрібно до 17 січня 2021 року включно надіслати наступні дані на 
адресу arch.ukma@gmail.com: 
- ім’я та прізвище; 
- науковий ступінь та посада; 
- місце навчання/роботи; 
- назва доповіді. 
 Робочі мови конференції: українська та англійська. 
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II Міжнародний освітній форум «Best 
Educational Practices: Ukraine, Europe, 
World» 
 II Міжнародний освітній форум «Best 
Educational Practices: Ukraine, Europe, World» 
24 січня 2021 року до Міжнародного Дня 
освіти.  
 Топ-тема BEP-2021:  «Розвиток 
дистанційної освіти та цифрових технологій в 
освіті» 
 ДИСКУСІЙНІ ПАНЕЛІ 
 1. Вища освіта в епоху глобалізації: 
найкращі практики, інновації, ефективність. 
Адаптивність до нових умов під час пандемії та карантину. 
 2. Загальна середня освіта та формування особистості у 21 столітті: завдання, методи, технології 
та нові підходи. Організація та підвищення якості дистанційної середньої освіти. 
 3. Фахова передвища освіта: інтеграція теорії та практики. Адаптація до сучасних реалій. 
 4. Дошкільна освіта: педагогічна майстерність, ефективні педагогічні методи та прийоми. 
Через пандемію COVID-19 форум BEP 2021 відбуватиметься у форматі ONLINE. 
 ПРОГРАМА ФОРУМУ 
9.30 - 10.00 Реєстрація учасників на 
електронній платформі форуму. 
10.00 - 10.30 Відкриття форуму. 
10.30 - 12.00 Пленарне засідання. 
12.00 - 12.30 Перерва.  
13.00 - 14.20 Робота дискусійної панелі №1. 
14.20 - 14.30 Перерва.  

14.30 - 15.50 Робота дискусійної панелі №2. 
15.50 – 16.00 Перерва 
16.00 - 17.20 Робота дискусійної панелі №3. 
17.20 - 17.30 Перерва.  
17.30 - 18.50 Робота дискусійної панелі №4. 
18.50 – 19.00 Підведення підсумків. 

 Мови міжнародного форуму: англійська, українська.  
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Вибір стратегічних цілей при 
формуванні науково-технологічної та 
інноваційної політики.  
  Мається на увазі розповісти про світовий досвід 
прогнозно-аналітичних досліджень для формування 
пріоритетних напрямів науково-технологічного розвитку, 
про традиції такого роду досліджень в Україні. Зокрема, про 
досвід успішної реалізації державної програми таких 
досліджень в 2004 - 2006 роках та не надто вдалі намагання 
дослідників подолати опір вітчизняної бюрократії 
впровадженню її результатів в реальну практику державного 
управління. А також про прогресуючу деградацію кадрового 
потенціалу української науки. 
 Спікер: д.е.н., гол.н.с. ДУ “ІДНТПІН ім. Г.М. Доброва НАН 
України”, головний редактор журналу “Наука та наукознавство” О.С. Попович. Праці присвячені 
вдосконаленню правової бази науки, формуванню ефективної науково-технологічної та 
інноваційної політики держави, прогнозування науково-технологічного та інноваційного розвитку 
України, соціального капіталу науки. 
 Обґрунтував ідею створення ієрархії науково-технологічних пріоритетів. 
 Коли: 28 грудня 2020 р. о 19:00 

 

Презентація навчального курсу з 
правової аргументації 
 Викладачі права, студенти-правники, 
керівництво юридичних університетів та всі 
зацікавлені особи запрошуються взяти участь у 
презентації освітнього курсу «Правові 
дослідження, міркування та письмо», 
організованому Координатором проектів ОБСЄ 
в Україні спільно з Українським Католицьким 
університетом. 
 Зараз цей курс є пілотним для студентів 
першого курсу бакалаврської програми права Українського католицького університету. Автори та 
викладачі курсу представлять зміст курсу та поділяться труднощами, що виникають під час 
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розробки та впровадження такої інноваційної юридичної дисципліни в Україні. Також автори 
поділяться першими враженнями та досвідом викладання юридичної аргументації для студентів 
правників. 
 У презентації візьмуть участь: 
• Світлана Хилюк – завідувачка кафедри теорії права та прав людини Українського католицького 
університету; 

• Наталія Галецька – викладачака Школи права Українського католицького університету; 
• Олег Кириєвський – викладач Школи права Українського католицького університету. 
 Цей курс було розроблено в рамках проєкту «Удосконалення юридичної освіти та освіти з прав 
людини», який впроваджується Координатором проектів ОБСЄ в Україні спільно з Міністерством 
освіти і науки України. 
 Коли: 22 грудня, 17:00-18:00 (сьогодні) 
 

Форум з комунікацій для соціальних та 
поведінкових змін SHKALA 2021 
 Форум з комунікацій для 
соціальних та поведінкових змін 
SHKALA 2021 – унікальна подія, 
другий національний форум, який 
відбудеться в онлайн-форматі 2–3 
лютого 2021 року під егідою 
Програми з питань підтримки 
громадянського суспільства 
Представництва ЄС в Україні, 
Програми сприяння громадській 
активності «Долучайся!», що 
фінансується Агентством США з 
міжнародного розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні, та Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ). 
Співорганізатор події – компанія IdeasFirst. 
 Тема 2021 року – “Адаптивність до сьогодення. Відповідальність за майбутнє”. Спеціальна тема 
форуму – "Комунікації в епоху пандемії". 
 SHKALA 2021 – це: 
• 2 дні, насичених виступами та дискусіями експертів галузі; 
• 40 спікерів – міжнародних та українських експертів з соціальних та маркетингових комунікацій; 
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https://us02web.zoom.us/j/89505735977.
https://www.facebook.com/events/1004046663422277/?acontext=%7B%22event_action_history%22:%5B%7B%22mechanism%22:%22discovery_top_tab%22,%22surface%22:%22bookmark%22%7D%5D%7D
https://www.osce.org/uk/project-coordinator-in-ukraine/474501?fbclid=IwAR2Benmkn2v7WnLa8zge311a69w39InqLpq6BbGuGsKAwo2oAYg0LI0WEVQ
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• 800 учасників – представників комунікаційного сектору з органів державної та місцевої влади, а 
також з недержавних громадських організацій та соціально активна молодь. 

 Формат-2021 – online show:  
• Професійна трансляція ефіру зі студії (виступи, інтерв'ю, дискусії) і онлайн-мости з іноземними 
спікерами. Якість відеопотоку забезпечується завдяки зйомці з декількох камер і онлайн-
монтажу в режимі реального часу. 

• Модерація ефіру з залученням телеведучого з досвідом ведення живих ефірів. 
• Індивідуальний доступ учасників до контенту через персональні посилання.  
• Комунікація учасників буде відбуватися через загальний телеграм-чат. 
Мова заходу: українська (виступи англомовних спікерів можна буде слухати в оригіналі або в 
перекладі українською). 
Участь у події безкоштовна за умови попередньої реєстрації!  
Реєстрація триватиме до 18 січня. 

Вебінар: "Ораторська Майстерність: 5 
головних навичок" 
 Цього дня відбудеться не просто корисний вебінар 
від Аґрус… 22 грудня о 19:00 ми нарешті 
привідкриємо завісу того, чому навчаємо на 
наймасштабнішому курсі від Аґрус — Ораторська 
майстерність! 
 За 2 години вебінару ви пізнаєте, як навички 
ораторської майстерності допоможуть вам 
розпочати шлях до впевненого й переконливого 
спілкування. 2 години вебінару — це всього лише 5% матеріалу масштабного курсу "Ораторська 
майстерність". Це ваш перший крок, аби впевнено стартувати в пізнанні ораторства. 
 Ми розповімо про найважливіші практики в світі ораторства, які ви зможете застосовувати як в 
професійних цілях, так і в особистому житті. Усе для того, щоб ваші розмови — були впевнені, 
переконливі та приносили результат! 
Про що поговоримо? 
• Вільне мовлення. Small talk. Словесний експромт. Як тренувати навички експромту, імпровізації, 
та переходити із теми на тему? 

• Корисні переконання, які допоможуть опанувати публічний виступ швидше. 
• Впевненість у собі. Як позбутися хвилювання? Як налаштувати себе на комфортний стан під час 
розмови? 

• Самопрезентація — чому це важливо та як може працювати на вас. 
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 Окрім цього, на вебінарі ви зрозумієте, яким чином покращувати комунікаційні навички та як 
тренувати їх навіть під час буденних розмов щодня. 
 Адже ми знаємо, ораторська майстерність — це не лише про сцену. Бути спікером — це й 
виступати перед публікою, і вести перемовини, і навіть спілкуватися зі співрозмовником віч-на-віч. 
Коли: 22 грудня, о 19:00 (сьогодні).  
Участь безкоштовна. 

Телеграм-канал «РОЗВИТОК» 
 Оперативне інформування про можливості професійного та 
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти.  
 Долучайте студентів! 

 

Анкета анонсу подій в БДПУ 
   Шановні викладачі,  використовуючи Google-форму ↓, ви можете надіслати інформацію про 
проєкт, захід чи ініціативу, яку ви організовуєте і хотіли би, щоб ця інформація була опублікована в 
Дайджесті можливостей. 
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Відправити анонс!

РОЗВИТОК

Детальна інформація

https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
https://speak.agrus.online/?fbclid=IwAR3Ewzuag9pbHuK42YEArnxrXEim3RLg6cqBPAX5EnlQtsDbdoPmBS-lQjI
https://t.me/growth_edu
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