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«EastCode» – національний конкурс 
інноваційних IT-рішень для громад 
східної України 
 UNDP разом із Міністерство цифрової 
трансформації України шукають розробників, 
дизайнерів, маркетологів, активістів, представників 
органів місцевої влади та бізнесу, що прагнуть 
примножувати позитивні зміни в громадах та робити їх 
кращими. 
 Теми для втілення інновацій найрізноманітніші – від 
ефективного врядування до охорони навколишнього 
середовища. Найкращі ідеї отримають грантову 
підтримку та можливість реалізувати власний проєкт. 
 Заявки для участі в конкурсі приймаються від 12 жовтня до 23 листопада 2020 р.  
Поспішайте та приєднуйтеся до змін! 
Докладніше про конкурс та умови участі можна дізнатися тут: https://eastcode.tech/  

Проєкт “Ініціатива академічної 
доброчесності та якості освіти” від 
Academic IQ 
 Американські Ради з міжнародної освіти у співпраці 
із Міністерством освіти і науки України, Національним 
агентством із забезпечення якості вищої освіти та за 
підтримки Посольства США в Україні оголошують 
прийом заявок на участь закладів вищої освіти у 
проєкті «Ініціатива академічної доброчесності та 
якості освіти» (Academic Integrity and Quality Initiative) – 
далі проєкт Academic IQ. 
 Діяльність проєкту Academic IQ спрямована на 
підтримку українських ЗВО задля розвитку внутрішньої системи забезпечення академічної 
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доброчесності та якості освіти. Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» 
розпочався 1 вересня 2020 року та триватиме до 30 липня 2022 року. 
 Одним із ключових завдань Проєкту є надання навчальної та технічної підтримки персоналу 
центрів внутрішнього забезпечення якості освіти ЗВО чи їх відповідників у створенні ефективної 
моделі моніторингу якості освіти, виявленні ключових проблем і  причин порушень принципів 
академічної доброчесності учасниками освітнього процесу, та надання експертних рекомендацій з 
вдосконалення якості освіти в ЗВО. 
 Реченець подачі заявки на участь у проєкті «Академічна доброчесність та якість освіти»                 
2 листопада 2020 року. 
Деталі про проєкт.  

У жовтні та листопаді для українських 
науковців проведуть вебінари з 
використання Scopus, Sciencedirect, 
Mendeley  
 Упродовж жовтня-листопада 2020 року для українських вчених буде проведено чергову серію 
безкоштовних вебінарів, присвячених роботі з базами даних Scopus, ScienceDirect, Mendeley та 
іншими електронними ресурсами.  
 Вебінари організовує компанія Elsevier. Всі вебінари відбуватимуться українською мовою, їх 
проведе офіційний тренер компанії, головний бібліотекар Наукової бібліотеки ім. М. Максимовича 
Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
Марина Назаровець. 
 Для участі у вебінарах учасникам 
необхідно заздалегідь 
зареєструватися за відповідним 
посиланням на платформі BrightTALK. 
 За інформацією організаторів після 
проходження кожного з вебінарів 
зареєстровані учасники зможуть 
завантажити відповідні 
сертифікати.  

Програма вебінарів від Elsevier:  
20 жовтня 11:00-11:45 
Тема: Перші кроки у Scopus. 
Опис: Приєднуйтесь до нашого вебінару, щоб дізнатися, як розпочати роботу зі Scopus. Дізнайтеся 
детальніше про налаштування свого облікового запису відповідно до власних уподобань, а також 
про варіанти віддаленого доступу, щоб забезпечити собі комфортну роботу з будь-якої точки світу. 
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Реєстраційна форма за посиланням. 
23 жовтня 11:00-12:00 
Тема: Починаємо з пошуку літератури у Scopus. 
Опис: Пошук літератури має вирішальне значення на всіх етапах дослідження – від планування до 
написання. Приєднуйтесь до нашого вебінару, щоб отримати важливі знання та поради для 
ефективного пошуку літератури у Scopus. 
Реєстраційна форма за посиланням. 
27 жовтня 11:00-11:45 
Тема: Ваші колеги та Ви у Scopus. 
Опис: Чи замислювалися Ви коли-небудь над тим, як інші бачать результати Ваших досліджень? 
Scopus використовується багатьма організаціями, які займаються дослідженнями та фінансуванням 
досліджень, для оцінки заявок на гранти, тому у першу чергу, слід переконатись, що дані, вказані у 
Вашому профілі, є актуальними та повними. Беріть участь у вебінарі, щоб дізнатись, як створюються 
та редагуються профілі авторів у Scopus, і як Ви можете у разі потреби подавати запити для їх 
корегування.   
Реєстраційна форма за посиланням. 
30 жовтня 11:00-12:00 
Тема: Журнали: доброго не буває забагато. 
Опис: Обрати журнал для читання чи публікації іноді буває складно. Приєднуйтесь до участі у 
вебінарі, аби дізнатися, як перевіряти та порівнювати журнали, використовуючи бібліометричні 
параметри та відповідні інструменти в Scopus для прийняття цілком обґрунтованого рішення щодо 
вибору журналу. 
Реєстраційна форма за посиланням. 
3 листопада 11:00-11:45 
Тема: Перші кроки у ScienceDirect. 
Опис: Приєднуйтесь до вебінару, щоб дізнатися, як розпочати роботу з ScienceDirect. Дізнайтеся 
більше про налаштування свого облікового запису для роботи з ресурсами бази даних. 
Реєстраційна форма за посиланням. 
6 листопада 11:00-11:45 
Тема: Читання – це навчання. 
Опис: Під час цього вебінару Ви дізнаєтеся, як можете отримати доступ до необхідного та цікавого 
вмісту. Неважливо, шукаєте ви журнали, книги чи інші документи – у ScienceDirect все це доступно. 
Реєстраційна форма за посиланням. 
10 листопада 11:00-11:45 
Тема: «Цікавій Варварі на базарі носа відірвали». 
Опис: Приєднуйтесь до нашого вебінару, щоб дізнатись про цікаві та дивовижні дослідження 
авторів, які кидають виклик відомому прислів’ю про допитливість, у ScienceDirect. Дізнайтеся про 
згортання соєвого молока в каві, лікування шампанським морської хвороби та багато іншого. 
Реєстраційна форма за посиланням. 
13 листопада 11:00-11:45 
Тема: Не все те золото, що блищить. 
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Опис: Приєднуйтесь до участі у вебінарі, щоб дізнатися, як не стати жертвою хижацьких видань, 
конференцій та інших неетичних практик у науковій комунікації. 
Реєстраційна форма за посиланням. 
17 листопада 11:00-11:45 
Тема: Сяйте яскраво, наче діаманти. 
Опис: Дізнайтеся про найкращі практики та інструменти для покращення видимості результатів 
Ваших досліджень. Під час цього вебінару ми познайомимо Вас із соціальними мережами для 
дослідників та відповідальними політиками поширення, а також поділимося з Вами порадами щодо 
того, як забезпечити належну увагу до Вашого дослідження. 
Реєстраційна форма за посиланням. 

Інтернаціоналізація закладу освіти та 
грантова діяльність 
 Центрально Європейська Академія навчань та сертифікації (CEASC) та ГО “Асоціація проєктних 
менеджерів України” запрошують до участі в другому потоці практикуму «Інтернаціоналізація 
закладів освіти як обов’язкова передумова успішної грантової діяльності“ 
 Формат – 3 онлайн зустрічі, жовтень 2020 року 
 Тематика зустрічей: 
 20.10- Уміжнародненя 
1. Чому інтернаціоналізація? Суть, користь та 
реалізація. Який її зв’язок з грантами? 
2. Стратегія інтернаціоналізації університету та її 
принципи. Хто її пише і для чого. 
3. Розвиток міжнародної співпраці університету. 
Як і навіщо? 
 22.10 - Середовище 
4. Міжнародний імідж університету (коротко про 
міжнародну акредитацію, якість медіа присутності, рейтинги, якість освіти). 
5. Внутрішня корпоративна філософія та якість середовища. 
6. Партнери: міжнародні утворення та бізнес як ключ до широких можливостей 
 28.10 - Інструменти 
7. Академічна мобільність студентів та викладачів. Коротко про спільні програми, програми 
подвійних та дуальних дипломів як шлях до міжнародного визнання та ще більших грантів. 
8. Розвиток грантової діяльності: філософія та практичні шляхи. Закордонний досвід. Бонус: Образ 
приватного університету в інтернаціоналізації. 
9. Стандарти ISO та сертифікація. 
 Детальніше - http://ceasc.net/european_edu 
 Вартість участі 360 грн. 
 Включає: участь у 3 вебінарах, відеозаписи та матеріали, cертифікат участі (15год, 0,5 кредита) 
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Партнерство роботодавця та закладу 
вищої освіти 
 Яких фахівців у галузі соціальної роботи потребує сучасний ринок праці? Про що свідчить 
наявність диплому соціального працівника або соціального педагога сьогодні та кого насправді 
готують українські заклади вищої освіти? Чого очікують від майбутнього місця роботи випускники 
спеціальності та які професійні задачі вони реально здатні вирішувати? 
 У рамках роботи Круглого столу 
"Партнерство роботодавця та 
закладу вищої освіти: підготовка 
конкурентоспроможного фахівця у 
галузі соціальної роботи" 
організатори та учасники будуть шукати 
відповіді на ці запитання, визначати 
точки перетину інтересів усіх 
зацікавлених сторін і працювати над 
стратегією взаємодії роботодавців та 
ЗВО, котрі здійснюють професійну підготовку за відповідними освітніми програмами. 
 Запрошуються до участі керівники та представники державних організацій, бізнес-структур, 
громадських та міжнародних організацій, практики соціальної роботи, науково-педагогічні 
працівники, аспіранти, студенти. 
Дата проведення заходу: 28 жовтня 2020 року 
Захід відбуватиметься у форматі online на платформі Zoom. Посилання буде надіслано 
зареєстрованим учасникам. 
Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму та сплатити організаційний внесок у розмірі 
100 грн. 
Посилання на реєстрацію: https://forms.gle/DzoeWdsW336frU6J8 
Посилання на інформаційний лист: https://cutt.ly/bf8hbIe 

Ніч молодіжної науки - 2020 
 До Всесвітнього дня науки 11 листопада 2020 р. 
Рада молодих учених при Міністерстві науки і освіти 
України (далі – РМУ при МОН) проводить вперше в 
Україні науково-популярний захід «Ніч молодіжної 
науки – 2020». 
 Мета заходу – популяризація наукових здобутків 
молодих вчених України, налагодження співпраці між 
молодими науковцями, встановлення зв'язків з 
основними стейкхолдерами. 
 Для участі у заході запрошуються молоді вчені з усіх 
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куточків України, які готові у цікавій формі репрезентувати широкому загалу результати своїх 
наукових досягнень. 
 Форма проведення – Онлайн-формат на сторінці РМУ при МОН у Фейсбуці. 
 Захід буде проведено у вигляді демонстрацій наукових здобутків молодих учених для широкої 
аудиторії (майстер-класи, демостраційні платформи, тощо). 
Деталі про захід.  

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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https://www.facebook.com/events/1925148034289235/
https://t.me/growth_edu
https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
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