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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 

Тренінг з медіаграмотності 
«Медіаграмотність – ключова 
компетентність сучасної людини».  
 Під час тренінгу ви дізнаєтеся, як визначити маніпуляції, пропаганду, джинсу, фейк, викривлення 
інформації; як критично сприймати медіамеседжі; познайомитеся з основними прийомами 
забезпечення інформаційної безпеки. 
 Дата проведення - 13 листопада 2020 року. 
 Тривалість - 2 год. + кава-брейк. 
 Кожний учасник тренінгу отримає сертифікат із зазначенням 
годин. 
 Місце проведення - Бердянський державний педагогічний 
університет.  
 Організатори: БДПУ і ГО "Інститут дослідження 
просторового розвитку" за підтримки Interlink Academy. 
 Тренер - к.е.н., доц. Тетяна НЕСТОРЕНКО. 
 Аудиторію буде повідомлено зареєстрованим учасникам. 
 У зв'язку із карантином, кількість місць для участі в тренінгу обмежена. 
 Реєстрація на участь в тренінгу!  
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Peer-to-peer онлайн-консультація з 
питань впровадження дуальної форми 
здобуття освіти в університетах-
партнерах проєкту USAID "Економічна 
підтримка Східної України" 
 Дата та час: 19 листопада 2020, 16:00-17:30 
 Місце проведення: Teams (запрошення буде надіслано 16 листопада на вказану електронну 
пошту) 
 Реченець реєстрації: 16 листопада 2020 року, 12:00 
 У 2020 році проєкт USAID "Економічна підтримка Східної України" започаткував серію так званих 
"peer-to-peer" онлайн-консультацій, щоби забезпечити обмін досвідом та кращими практиками з 
питань впровадження ДФЗО між університетами-партнерами проєкту. Запропонований формат 
заходу "запитання-відповідь", тому, будь ласка, залишайте свої запитання чи визначте, що візьмете 
участь у обговоренні.  
 Консультацію проводить Кущенко  Ігор Володимирович, директор ННЦ "Академія "LIFELONG 
LEARNING", координатор дуальної форми здобуття освіти, доцент кафедри «Архітектура», 
канд.техн.наук ДВНЗ "Приазовський державний технічний університет". 
 Форма реєстрації! 

Міністерська конференція з питань 
розвитку Болонського процесу            
(онлайн, Рим) 
 19 листопада 2020 р. відбудеться важлива подія присвячена розвитку Болонського процесу – 
Конференція міністрів вищої освіти Європейського простору вищої освіти «Embrace the challenge, 
create new opportunities and cancel differences» (м.Рим, Італія).  
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 Віртуальний формат дозволить переглянути трансляцію конференції онлайн о 10:00 (Україна).   
 Більше про конференцію – за посиланням тут. 
 Під час конференції буде обговорено стан впровадження положень Болонського процесу 48 
країн світу. Планується прийняття Римського комюніке, яке визначить індикатори та вектори 
роботи всього Європейського простору вищої освіти (ЄПВО) на наступні десять років. 
 Проєкт Римського комюніке англійською мовою – за посиланням тут. 
 Переклад українською мовою Проєкту Римського комюніке – за посиланням тут. 

Онлайн семінар «Внутрішнє 
забезпечення якості вищої освіти: 
розвиток освітніх програм та їх 
акредитація»  
 Коли? 18 листопада 2020 р. (13:45-17:00) 
 Де? On-line (платформа ZOOM) 
 Реєстрація – за посиланням. 
 Цільова аудиторія: представники закладів вищої 
освіти південно-східного регіону 
 Організатори: Національний Еразмус+ офісом в 
Україні (Проєкт ЄС) спільно з Херсонською державною 
морською академією за участі представників 
Національної команди експертів з реформування вищої освіти Програми ЄС Еразмус+ та 
Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. 
 Зареєстрованим учасникам заходу – викладачам, студентам, аспірантам, адміністративним 
працівникам ЗВО та наукових установ – будуть представлені нові підходи до внутрішнього 
забезпечення якості вищої освіти відповідно до ESG та національного законодавства; алгоритм 
розроблення, перегляду та удосконалення освітніх програм на основі Національної рамки 
кваліфікацій, стандартів вищої освіти, міжнародних стандартів; забезпечення результатів навчання 
в освітніх програмах; принципи побудови та розвитку сілабусу; підготовка до акредитації освітніх 
програм і методика її проведення. 
Програма заходу 
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https://ehea2020rome.it/pages/ehea2020?fbclid=IwAR3B3Y-GlgMVo588VH6aA9NFiWLHERwnmjSwY8rGl5D-JwhbsdSqnj69h8g
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Вебінар «Making mobility programmes 
more inclusive for students with disabilities» 
 9 листопада 2020 року відбувся вебінар «Making mobility 
programmes more inclusive for students with disabilities» 
 Вебінар став частиною дворічного проекту EPFIME, що 
фінансується програмою Erasmus+ напряму KA3: Підтримка 
впровадження реформ ЄПВО, координатором якого єорганізація 
SIHO та Фламандське міністерство освіти та підготовки. 
 Особлива увага під час заходу була спрямована на мобільність 
студентів з обмеженими можливостями. 
 Під час заходу слухачі мали можливість ознайомитись із 
результатами дослідження щодо інклюзивної мобільності студентів з 
обмеженими можливостями у ЄПВО, а також із рекомендаціями 
щодо політики та кращих практик, визначених в ході дослідження. 
 Вебінар доступний за посиланням разом з матеріалами та 
рекомендаціями! 
https://cutt.ly/9gNZg5V  

Новий етап Програми ЄС Еразмус+ 
2021-2027 рр.! 
 22-23 жовтня 2020 р. відбулась 
координаційна зустріч Національних 
Еразмус+ агентств та офісів з Виконавчим 
агентством з питань освіти, 
аудіовізуальних засобів та культури і 
Генеральним Директоратом 
Європейської Комісії з питань освіти, 
молоді, спорту та культури, зібравши 
велику спільноту Еразмус+ онлайн. Під час 
заход учасники говорили про новий етап 
Програми ЄС Еразмус+ 2021-2027 рр., про стратегії популяризації Програми та поширення 
результатів проєктів для посилення впливу тощо. Обмінювались успішними практиками, викликами 
та шукали шляхи їх подолання. 
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Пріоритети на 2021-2027 рр.: 
• Якість навчання та викладання 
• Інклюзивність та гендерна 

рівність 
• Підготовка вчителів та викладачів 
• Перехід на 'зелені' та цифрові 

технології 
• Вища освіта 
• Геополітичний вимір 

 Публікація нового Керівництва до 
Програми 2021-2027 рр., запланована 
на кінець листопада!  
 Відкриття конкурсів 2021 р. на 
Erasmus Mundus Joint Master Degree 
and Jean Monnet Actions, Strategic 
Partnerships in education and youth 
планується вже скоро! 
 Увага!!! На конкурси партнерств 
Спільних магістерських програм 
Еразмус Мундус, який переходить до 
напряму до КА2, заклади вищої освіти з країн-партнерів Програми, зокрема з України, зможуть 
подавати проєкти як заявники. Додатково плануюються конкурси на невеликі гранти для 
створення таких партнерств. Отже, готуємось ставати грантоотримувачами таких проєктів та 
координувати міжнародні Спільні магістерські програми! 

  
 Восени наступного року, плануються нові конкурси 2022 р. з міжнародної академічної 
мобільності у сфері вищої освіти та молоді, віртуальна мобільність та навчання, розвитку потенціалу 
професійної та професійно-технічної освіти, вищої освіти, молоді та спорту. 
Більше інформації вже в кінці листопада.  
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Стажування для педагогічних і науково-
педагогічних працівників на базі 
Економічного Університету у місті 
Краків, Польща 

 Онлайн стажування надасть вам нові теоретичні знання, ви опануєте новітніми унікальними 
методиками, набудете досвіду викладацької діяльності, обміняєтеся корисною інформацією із 
зарубіжними колегами та отримаєте нові наукові зв’язки. Пройти навчання та отримати цінні 
знання від цікавих лекторів – основна ціль стажування. Стажування організовано за допомогою 
програмного комплексу ZOOM з перекладом матеріалів на українську мову. 
 Економічним Університетом у Кракові видається сертифікат на 120 годин усім учасникам 
стажування. 
 Коротка програма стажування: 
 Модуль 1 
Мобільність в освіті. 
 Модуль 2 
Європейська та польська система вищої освіти 
 Модуль 3 
Освіта та дослідження в перехідному періоді. Нові та інноваційні методи навчання. 
 Загальна вартість участі у програмі: 175 євро.  
 Детальна інформація та реєстрація! 
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Конкурс соціальних, 
культурних та 
освітніх проєктів від 
Platfor.ma на отримання 
безкоштовних 
комунікаційних проєктів та 
консультацій. 

 Реченець подачі анкети: 30 листопада 2020 року.  
 Детальна інформація! 

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.

    Протягом місяця Platfor.ma збиратиме заявки від усіх, хто просуває важливі ініціативи в Україні. 
З них буде обрано три, авторам яких допоможуть створити помітні сторітелінг-проєкти. Формати 
проєктів обиратимуться з урахуванням специфіки теми. Про кожен із них також розкажуть 
аудиторії на каналах Platfor.ma.   
    Також для всіх, хто пройде в першу десятку обраних проєктів, команда проведе персональні 
консультації зі сторітелінгу та комунікацій.
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Зверніть увагу! 
Грантова можливість

https://cutt.ly/pgNN6Kj
https://t.me/growth_edu
https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
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