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Європейська Комісія Запустила Перший 
Комплексний Конкурс Проєктів «European 
Green Deal Call H2020» 
 У межах програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
Європейська Комісія (ЄК) запустила перший комплексний конкурс проєктів «European Green 
Deal Call H2020» за напрямом «Європейський зелений курс». 
 Українські дослідники можуть долучитись до участі в конкурсі та сприяти трансферу 
сучасних європейських технологій в Україну.  
 Конкурс було представлено під час щорічної конференції ЄК «Європейські дні досліджень 
та інновації»,що відбулась 22-24 вересня 2020 року. 
 Бюджет конкурсу складає орієнтовно 1 млрд євро. Кінцевий термін подання заявок – 26 
січня 2021 року. Обрані проєкти реалізовуватимуться з вересня 2021 року. 
Європейська Комісія профінансує проєкти в десяти сферах: 
• підвищення кліматичних амбіцій (зменшення викидів на 55% до 2030 року); 
• чиста, доступна та безпечна енергія; 
• промисловість для чистої та циркулярної економіки; 
• енергозберігаючі та економічні будівлі; 
• стійкий та розумний транспорт; 
• стратегія «Від лану до столу» – справедлива, здорова та екологічно чиста система 

харчування; 
• біорозмаїття та екосистеми; 
• нульове забруднення, нетоксичне середовище; 
• зміцнення знань про «Європейський зелений курс»; 
• розширення прав і можливостей громадян, їх залучення  до реалізації «Європейського 

зеленого курсу». 
 2 жовтня 2020 року відбудеться тренінг стосовно пріоритетів 1-5 European Green Deal Call 
H2020. Реєстрація доступна за посиланням. 
 8 жовтня 2020 року – тренінг стосовно пріоритетів 6-10. Реєстрація за посиланням. 
 Кількість місць для участі в тренінгах обмежена.  
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The Deutsches Museum Scholar-in-
Residence Program 
 Грант на проведення музеєзнавчого досліджень в Німеччині. Розмір гранту 15 000 - на 6 
місяців, 30 000 євро - на 12 місяців. Актуально для багатьох спеціальностей, але особливо для 
істориків та бібліотекарів. 
Реченець подачі анкети: 20 квітня 2021 року.  
Детальна інформація про програму 

Стипендія на навчання в аспірантурі в 
області соціальних і економічних наук в 
Університеті Бредфорда 
(Великобританія) 

Рада економічних та соціальних 
досліджень (ESRC) - найбільше агентство 
фінансування Великобританії для досліджень 
та післядипломної підготовки з соціальних та 
економічних питань. Одночасно ESRC 
підтримує понад 4000 дослідників та аспірантів 
в академічних закладах та інститутах 
дослідницької політики. 
 Університет Бредфорда є частиною докторського навчального партнерства ESRC White 
Rose (WRDTP) - співпраці між університетами Лідса, Шеффілда та Йорка, Бредфорда, Шеффілда 
Халлама, Халла та Манчестерського університету Метрополітен - і завдяки цьому він може 
запропонувати цілий ряд стипендій ESRC. 
Реченець подачі анкети: 27 січня 2021 року. 
Деталі про стипендію 

FDU J. Michael 
Adams Global 
Education 
Scholarships in USA 
 Стипендія на навчання в магістратурі для 
викладачів англійської мови (США). Розмір 
стипендії - 7000 дол. 
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 FDU пропонує широкий спектр щедрих стипендій для наших іноземних студентів. Більшість 
стипендій базуються на академічних успіхах та тестах і варіюються залежно від програми. 
Реченці: 
осінній (серпень) семестр: 1 липня; 
весняний (січень) семестр: 1 грудня; 
літній семестр (обмежені програми): 1 травня.  
Деталі про стипендію 

Конкурс журналістських історій на 
основі відкритих даних 
 DataUp – всеукраїнський конкурс 
журналістських історій на основі відкритих даних. 
 Мета конкурсу – популяризувати використання 
відкритих державних даних під час підготовки 
журналістських розслідувань та написання статей на 
антикорупційну тематику. 
 Щоб взяти участь треба бути штатним або 
позаштатним журналістом національного або місцевого 
друкованого або онлайн ЗМІ (також будуть розглянуті 
матеріали, опубліковані на незалежних платформах (Medium, тощо), відвідуваність яких становить 
понад 100 000 читачів на місяць. 
 Підготувати журналістське розслідування (онлайн-публікація, стаття в друкованому ЗМІ, 
відеоматеріал), яке відповідає критеріям конкурсу 
 Опублікувати вперше матеріал у період до 4 жовтня 2020 року. 
Призи: 
1 місце - ноутбук MacBook Pro; 
2 місце - смартфон iPhone 11; 
3 місце - диктофон Olympus.  
Деталі про конкурс 

Fulbright Research and Development Program 
 Проведення досліджень в університетах США тривалістю від шести до дев’яти місяців.  
 У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з дворічним професійним досвідом: 
викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового ступеня; кандидати наук; 
адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-дослідних установ; журналісти; 
фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у сфері управління культурою; 
працівники громадських організацій (НДО). 
 Галузі спеціалізації: гуманітарні, соціальні, точні, технічні та природничі дисципліни.  
 Умови гранту: 
 Тривалість гранту — 6-9 місяців. Упродовж академічного року учасники Програми проводять 
індивідуальні дослідження; знайомляться з актуальними надбаннями американських університетів у 
плануванні навчальних програм, розробці учбових курсів та їх викладанні; беруть участь у наукових 
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конференціях та семінарах. Програма не передбачає здобуття наукового ступеня, але надає 
можливість стипендіатам відвідувати семінари та лекції в якості вільних слухачів. 
 Учасники Програми отримують: 
• щомісячну стипендію; 
• додаткові кошти для придбання професійної літератури; 
• медичне страхування; 
• квиток в обидва боки.  
 Документи приймають до 1 листопада 2020.  
 Детальна інформація про програму: https://cutt.ly/OfKnmZc 

Записи вебінарів серії «Higher Education 
dialogues» від Британської Ради 
 В рамках програми #StayHome with the British Council було організовано серію діалогів між 
університетами України, Великобританії та Європи та Центральної Азії. 
 Серія допоможе університетам залишатися на зв'язку зі своїми колегами з усього світу, а 
також ділитися своїм досвідом та уроками, отриманими під час кризи Covid-19. Цикл досліджував 
проблеми, з якими стикаються багато університетів у галузі дистанційного навчання, якості онлайн-
класів, мобільності студентів та дослідницької співпраці під час карантину. 
 Посилання на записи 

Перелік тем вебінарів: 
Are campuses a thing of the past? 
What is the future of online assessment for 
universities?  
What are the future models for online learning?  
How can universities engage with and motivate 
students?  
How do universities ensure quality teaching 
online?  
How can universities support their academic 
staff?  
Is studying abroad a thing of the past? 
How can academic relationships flourish when 
there is less physical mobility? 
Has ‘following the science’ ever been as 
important as it is today? 

Чи кампуси (корпуси) залишилися в минулому? 
Яким є майбутнє онлайн-оцінювання для 
університетів? 
Які майбутні моделі онлайн-навчання? 
Як університети можуть взаємодіяти та 
мотивувати студентів? 
Як університети забезпечують якісне 
викладання за допомогою Інтернету? 
Як університети можуть підтримувати своїх 
викладачів? 
Навчання за кордоном - це минуле? 
Як академічні стосунки можуть процвітати, 
коли фізичної рухливості менше? 
Чи колись «слідування науці» було таким 
важливим, як сьогодні? 
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Virtual (Online) International Education 
Fair (Віртуальний Міжнародний ярмарок освіти) 
 Стипендії та навчальні програми за кордоном 

- "Міжнародна онлайн-виставка освіти Тбілісі 
2020" 
 Освітньо-консультаційна організація Edu-
Guide.Ge запрошує на "Міжнародний освітній 
ярмарок, який пройде в Інтернеті за допомогою 
програми Zoom. 
 Всім, хто зацікавлений у навчанні за 
кордоном, стипендіальним можливостям надається 
унікальна можливість поспілкуватися в Інтернеті з представниками різних закордонних 
університетів та міжнародних організацій та отримати вичерпну інформацію з питань, що цікавлять 
вас. 
 Відвідування Міжнародної освітньої виставки безкоштовне! 
     Ярмарка відбудеться в неділю, 25 жовтня 2020 р. о 12:00 – 16:00.  
     Детальна інформація та реєстрація! 

Вебінар «Стипендія Erasmus+ для 
українських студентів: що, коли і як?» 
 Багато з нас знає про захопливі освітні та 
культурні можливості, які дає програма 
академічного обміну Erasmus+. І хоча б один раз 
в житті ми усі задумувались про те, як виграти 
стипендію та здійснити свою мрію про навчання 
закордоном. 
 Але де шукати інформацію про відбір? Що 
потрібно підготувати для успішної заявки? Чи 
достатня сума стипендії для покриття усіх витрат 
на проживання за кордоном? 
 Про все це можна буде дізнатися на вебінарі, який організовують Посли європейської 
молоді, уже 30 вересня! 
 Запрошені спікерки заходу: 
 Олександра Вергелес - стипендіатка програми академічної мобільності Erasmus+ 
Загребського університету (Хорватія) у 2018. 
 Anastasiia Sheremet - стипендіатка програми академічної мобільності Erasmus+ 
Університету Деусто (Іспанія) у 2016 та Вільного університету Берліну (Німеччина) у 2019. 
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Зокрема, розмова буде про: 
- Історію програми академічних обмінів Erasmus+; 
- Пошук інформації про актуальні відбори на програму Erasmus+; 
- Підготовку мотиваційних листів, резюме та персональний брендинг; 
- Підтвердження рівня володіння іноземною мовою; 
- Співбесіду з відбірковою комісією; 
і багато інших корисних речей. 
Коли? 30 вересня о 17:00 
Де? онлайн-платформа Zoom 
Участь у вебінарі є безкоштовною, але попередня реєстрація є обов’язковою: https://forms.gle/
Zx5Me8ipNyBbaCTV9 
Реєстрація відкрита до 20:00 29 вересня. 

Digital labs: тренери з соціального 
підприємництва 
 Онлайн-лабораторія об’єднає 20 тренерів з усієї України, щоб знайти нові підходи до 
навчання соціальних підприємців.  
 Професіонали з різною географією та методиками разом працюватимуть над 
інструментами, що допоможуть запустити більше корисних і прибуткових бізнесів в Україні.  
Натхненням стануть презентації експертів з ЄС та Великої Британії.  
 Що ви отримаєте? 
• Практичні інструменти, що допоможуть ефективніше навчати соціальних підприємців. 

Дізнаєтеся як пояснити дизайн-мислення, теорію змін, вимірювання соціального впливу, 
соціальний маркетинг, залучення інвестицій та фінансове моделювання навіть тим, хто про 
них раніше нічого не чув. 

• Досвід експертів з ЄС та Великої Британії. Спікери ділитимуться перевіреними методиками, 
прикладами з роботи та персональними порадами.  

• Сильну групу з 20 тренерів з усієї України. У вас однакові виклики й різні досвіди — це 
поєднання допоможе придумати дійсно неординарні ідеї для роботи.  

• Переклад українською. Ми запросили перекладача, щоб ви могли вільно спілкуватися з 
іноземними експертами. 

• Шість онлайн-сесій. Кожна сесія включає презентацію від експерта, приклади та час для 
напрацювання нових рішень. 

• Домашні завдання, щоб закріпити матеріал. Практичні, невеликі та не до кожної сесії.   
Реченець реєстрації: 11 жовтня 2020 року о 15:00.  
Деталі про програму 
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КАМПУС З УПРАВЛІННЯ ПРОЄКТАМИ ТА 
ПІДПРИЄМНИЦТВАМИ 
 Четвертий Кампус програми "Розвиток компетентнісного підходу в навчанні та викладанні" 
присвячений роботі в проектах та підприємницькій діяльності.  
 Підприємництво - одна з 
найважливіших навичок, яка 
необхідна для досягнення успіху в 
майбутньому за прогнозами 
Світового економічного форуму. 
При цьому це інтегральна навичка, 
саме тому цей Кампус 
відбувається після Креативного 
кампусу, Кампусу з критичного 
мислення та вирішення проблем 
та Кампусу з командної роботи та 
комунікації – адже всі ці навички 
необхідні для розвитку 
підприємництва.  
 Управління проєктами – також дуже актуальна навичка, завдяки якій компанії всього світу 
розвиваються та впроваджують зміни.  
 І підприємництво і управління проектами – навички, які потрібні всім без виключення. 
Керівником проєкту (наукового, освітнього, будь-якого) може стати і фізик, і філософ. Запустити 
свій бізнес може і філолог, і біолог. Але зазвичай ці навички розвивають лише в рамках відповідних 
курсів, і часто – на програмах з менеджменту та економіки. 
Теми Кампусу: 
• Управління проєктами як навичка; 
• Розвиток проєктної роботи в курсах різного 
спрямування і тематики; 

• Оцінювання проєктної роботи студентів; 

• Інфраструктура з розвитку підприємництва у 
студентів в Україні; 

• Розвиток навичок підприємництва в курсах 
різного спрямування і тематики; 

• Підприємництво, як інтегральна навичка.  
Дати проведення: 14-16 жовтня 2020.  
Формат проведення: онлайн 
Мова проведення: англійська, українська  
Вартість: 600 грн (участь + матеріали)  
! Стипендії: ІТ-компанія Grammarly надає 17 стипендій викладачам, які покривають вартість 
Кампусу. Для участі в конкурсі треба до 04.10.2020 заповнити реєстраційну форму, де вказати, що 
ви подаєтесь на стипендію. 
Сертифікат підвищення кваліфікації: на 30 годин (1 кредит ЄКТС), з унікальним номером і 
опублікуванням списку виданих.  
Реєстрація:  для участі у Кампусі потрібно заповнити реєстраційну форму, в якій вказати свою 
мотивацію до участі до 04.10.2020.  
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Q_7LuAzJ6kuErr5dbYpfUmOpXO6i--ZOurW1_OoicURUOVhLN0VSNUVHR1owODZCRzhBTFdOWFVLTi4u
http://gohigher.org/%D0%BF%D1%80%D0%BE%20%D0%B2%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%85%20%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BA


Антон Сердюченко 28.09.2020

Телеграм-канал 
«РОЗВИТОК» 
 Оперативне інформування про можливості професійного та 
особистісного розвитку здобувачів вищої освіти.  
 Долучайте студентів! 
 Посилання: https://t.me/growth_edu  

Анкета зворотнього зв’язку викладачів 
 Шановні викладачі, надсилаю вам посилання на Google-форму, яку треба заповнювати після 
того, як ви взяли участь у стажуванні / проєкті / вебінарі. Це покращить майбутні дайджести більш 
релевантною для вас інформацією.
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