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Конференція "Наука. Інновації. Якість."
Тематика конференції
охоплює такі тематики,
але не обмежується
ними: ⠀
1. Загальні питання
сучасного розвитку науки
⠀
2. Природничі та технічні
науки ⠀
3. Інновації, інформація та
трансфер технологій ⠀
4. Якість
Детальна інформація про концеренцію: https://fb.me/e/1jmyfh1E8

Організація освітнього процесу в
дошкільному закладі
Навчальний курс для вихователів та вихователівметодистів закладів дошкільної освіти «Організація
освітнього процесу у дошкільному закладі»
Програма навчального курсу розрахована на 5
онлайн-зустрічей:
1) Ефективне управління освітнім процесом у
дошкільному закладі.
2) Планування роботи в закладі дошкільної освіти.
3) Документація вихователя-методиста та педагогічних
працівників.
4) Контрольно-аналітична діяльність у ЗДО.
5) Інноваційні підходи в роботі з дітьми, педагогами та батьками.
Навчальний курс розпочинається 7 листопада о 17:00 годині.
Онлайн-зустрічі будуть проходити щосуботи з 7 листопада по 5 грудня 2020 р.
Вартість: 500 грн. при оплаті за весь курс навчання до 5 листопада; 150 грн. при оплаті кожного
заняття.
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По завершенню навчального курсу Ви отримаєте:
- електронний сертифікат учасника вебінару –

- відеозапис трансляції онлайн-зустрічей;

10 годин;
- презентацію.
Онлайн-зустрічі будуть проходити на платформі ZOOM
Контактний телефон: +38 (067) 909 19 69
Реєстрація: https://cutt.ly/zgOLoeW

The Deutsches Museum Scholar-inResidence Program
Грант на проведення музеєзнавчого
досліджень в Німеччині.
Розмір гранту 15 000 євро - на 6 місяців, 30 000
євро - на 12 місяців.
Заявникам пропонується базувати свої проєкти на колекціях Німецького музею та тісно
співпрацювати з музейними працівниками на місці при формулюванні своїх дослідницьких
пропозицій. Особливо вітаються проєкти, що включають інноваційні підходи до досліджень,
орієнтованих на артефакти.
Реченець: 20.04.2021
Детальна інформація про грант: https://cutt.ly/jgOK3dR

Піврічна стипендія ім. Ейнштейна на
проведення досліджень в Німеччині
Форум Ейнштейна та Фонд Даймлера та Бенца пропонують стипендію для видатних молодих
мислителів, які бажають продовжити проєкт в іншій галузі, ніж у попередніх дослідженнях. Метою
стипендії є підтримка тих, хто, окрім успіхів у своїй галузі/спеціалізації, також відкритий для інших,
міждисциплінарних підходів - за прикладом Альберта Ейнштейна.
Стипендія включає житло на п’ять-шість місяців у садовому котеджі власного літнього будинку
Ейнштейна в Капуті, Бранденбург, недалеко від університетів та академічних установ Потсдама та
Берліна.
Стипендіат отримає стипендію в розмірі 10 000 євро та відшкодування витрат на проїзд.
Реченець: 15 травня 2021 року.
Детальна інформація про стипендію: https://cutt.ly/QgOZjtd
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Вебінар із мобільної журналістики: "Як
створювати історії на смартфоні»
Давно мріяли створювати історії на
смартфоні? ГО “Інтерньюз-Україна” та проєкт
“UkraineWorld” пропонують вам таку
можливість!
Для кого: журналісти та журналістки з усіх
регіонів України, а також аматори, які прагнуть знімати історії. Для участі просимо заповнити
форму реєстрації до 9 листопада.
Коли: 10-11 листопада з 10:00 до 15:00.
Під час вебінару дізнаєтеся:
• що таке мобільний сторітелінг;
• де шукати історії;
• які інструменти та обладнання необхідні для створення мобільних історій;
• як знімати та монтувати відео зі смартфону.
Тренери:
• Олександр Назаров, режисер-постановник/ оператор;
• Нікіта Мєкєнзін, оператор постановник, співзасновник креативного агентства Сofounder agency;
• Ірина Матвіїшин, журналістка проєкту UkraineWorld та ГО “Інтерньюз-Україна”.
Конкурс грантів:
Учасники/ниці вебінару зможуть взяти участь у конкурсі грантів для створення відео у форматі
“Історій з України”. Найкращі теми отримають фінансування та менторську підтримку, а також
будуть адаптовані та опубліковані на сторінках англомовного видання UkraineWorld.
Детальна інформація про вебінар: https://cutt.ly/UgOXe7B

Радіодиктант національної єдності
Ювілейний ХХ Радіодиктант національної єдності цього року відбудеться 9 листопада о 9:00.
Текст для диктанту написав відомий письменник і видавець Іван Малкович. Читатиме диктант
знаменита акторка Римма Зюбіна. Спецпроєкт, організований Суспільним спеціально до події,
стартуватиме в студії UA: ПЕРШИЙ, а також в ефірі UA:
Українське радіо та UA: Радіо Культура о 9:00, ведучі в
студії розкажуть історію диктанту й дадуть змогу всім
охочим підготуватися до написання. Сам же
радіодиктант почнеться о 9:15.
Час для надсилання готового тексту — астрономічна
доба. Текст диктанту оприлюднять на сайті UA:
Українське радіо 11 листопада об 11:00.
Роботи прийматимуть онлайн та офлайн.
Детальніше: https://cutt.ly/HgOXEVO
3

Антон Сердюченко

02.11.2020

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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