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 Стипендійні програми мобільності в 
країнах ЄС для дослідників 2021-2023 

  
 Про що: 20+ стипендійних програм в країнах-членах ЄС, 2021-2023.  
 Коли: аплікаційні дедлайни протягом 2021 року.  
 Тривалість програм: до 2-х років.  
 Розмір стипендійної підтримки: до 2500 eur\місяць, до 93 000 eur\дослідницький проєкт.  
 Для кого: науковці, дослідники, будь-яка галузь досліджень.  
 Тривалість зустрічі - до 1,5 години.  
 Огляд програм та сфер досліджень, пошук host-організації та ментора, підготовка проєктної 
заявки, процедура аплікування, ключові критерії оцінювання.  
 Для отримання презентаційних матеріалів після завершення зустрічі прохання заповнити 
коротку реєстраційну форму: 
 https://cutt.ly/ChzCT1H  

 Міжнародна кар’єра 
науковця та управління 
науковими проєктами 
 Uczelnia Nauk Społecznych (UNS), Lodz, Polska у співпраці із Центрально 
Європейською Академією Навчань та Сертифікації (CEASC), Україна-
Польща запрошують до участі у міжнародному стажуванні.  
 Мета стажування: забезпечити слухачів відповідними навичками та 
знаннями для розробки прийнятної дослідницької проектної пропозиції 
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для грантового фінансування, зокрема, міжнародного, а також допомогти у визначенні треку 
індивідуальної стратегії розвитку. 
 До участі в програмі стажування запрошуються: освітяни, викладачі, науковці та дослідники і 
довільних сферах наукових інтересів, магістранти, аспіранти да докторанти ЗВО та закладів 
передвищої освіти. 
 Форма участі: дистанційна (10 інтерактивних онлайн – занять, що проведуть експерти з 
проектного підходу з України та Польщі)  
 Завершення: міжнародна конференція у формі crush-тесту вашого групового наукового 
проекту або проекту із наукової складовою, розробленого під конкретного донора. 
 Вартість: еквівалент 150 євро. Покриває витрати, пов'язані з участю в програмі стажування, 
участю в міжнародній конференції, підготовку документів для оформлення Сертифікатів участі в 
стажуванні та конференції, адміністрування проєкту та технічну підтримку учасників/ць впродовж 
реалізації програми стажування на дистанційній платформі польського партнерського 
університету. 
 Посилання на сайт стажування: https://cutt.ly/phQaxOe  

 Інтернаціоналізація закладів освіти: 
міжнародні проєкти та партнерства 
 Центрально Європейська Академія Навчань та Сертифікації 
(CEASC), Польша-Україна у співпраці із Uczelnia Nauk Społecznych 
(UNS), Lodz, Polska та Catholic University in Ruzomberok, Slovakia 
запрошують до участі у міжнародному стажуванні.  
 Мета стажування: забезпечити слухачів відповідними 
навичками та знаннями для розвитку міжнародної грантової 
діяльності із застосуванням актуальних та ефективних 
інструментів інтернаціоналізації та міжнародних партнерств.  
 До участі в програмі стажування запрошуються: освітяни, 
викладачі та адміністративний склад українських ЗВО та 
передвищої освіти, дослідники та науковці, студенти останніх 
років навчання, аспіранти, представники громадських 
організацій, органів самоврядування, держслужбовці.  
 Форма участі: дистанційна (10 інтерактивних онлайн – занять, що проведуть експерти з 
проєктного підходу з України та Польщі)  
 Програма стажування передбачає 180 годин/6 кредитів ECTS 
 Робочі мови: польська (з перекладом), українська. 

Під час стажування учасники/ці:  
• Отримають систематизовані знання та навики стосовно розробки та управління проєктами, 

що фінансуються з інструментів Європейської Комісії (ERASMUS +, HORIZON 2020, Creative 
Europe та їх наступниками у періоді 2021-2027) 
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• Попрацюють над кейсами "від ідеї до партнерського проекту" (детальніше в "Програмі 
стажування") 

• Проаналізують Стратегії розвитку грантової історії закладу освіти через інтернаціоналізацію та 
міжнародний розвиток  

• Попрацюють з Інструментами розвитку міжнародного статусу ЗО як привабливого партнера 
для грантових проектів  

• Отримають пропозиції щодо можливості навчання в докторантурах партнерських 
університетів  

• Ознайомляться з можливостями співпраці з партнерськими університетами CEASC в Польщі 
(презентація університетів та напрямків навчання, за якими можлива співпраця, можливості 
публікації в міжнародних партнерських виданнях)  

 Вартість: еквівалент 150 євро. Покриває витрати, пов'язані з участю в програмі стажування, 
участю в міжнародній конференції, підготовку документів для оформлення Сертифікатів участі в 
стажуванні та конференції, адміністрування проєкту та технічну підтримку учасників/ць впродовж 
реалізації програми стажування на дистанційній платформі польського партнерського 
університету. 
 Посилання на сайт стажування: https://cutt.ly/9hQaZ25  

 Стипендія на участь в інтенсивній 
тренінговій програмі ImPulsTanz  під час 
Віденськоого міжнародного фестивалю 
танцю.  
  

Стипендіальна програма - це 5-тижнева програма подальшого навчання, яка проводиться щороку 
в липні - серпні у Відні в рамках IMPULSTANZ - Віденського міжнародного танцювального 
фестивалю. 
 Програма пропонує молодим професійним танцюристам та хореографам переважно 
європейських, а також неєвропейських країн можливість взяти участь у інтенсивній 
багатонаціональній програмі подальшого навчання. 
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 Програма фокусується на обміні ідеями та знаннями, не обмеженими національними кордонами, 
на зосередженому подальшому навчанні, на зустрічах із всесвітньо відомими художниками, що 
збираються на ImPulsTanz з метою орієнтування на кар'єру учасників. 
 Для досягнення як своїх освітніх, так і мистецьких цілей стипендіатів щороку супроводжують 
наставники мистецтва, обрані серед танцювальних особистостей, які відіграли вирішальну роль на 
міжнародному рівні у розвитку сучасного танцю в останні роки. 
 Реченець: 15 грудня 2020 року.  
 Посилання на програму: https://cutt.ly/ohQa5cC  

Екологія. Право. Ти. Чому екоправа 
стосуються кожного? 

 А чи знаєш ти, які права декларовано у ст. 50 Конституції України? «Кожен має право на 
безпечне для життя і здоров'я довкілля». І це право – одне з основних у житті людини 
 На жаль, навіть коли погіршення природніх умов загрожує добробуту мільйонів людей, 
екологічні права та обов’язки ігнорують. Це нехтування, у свою чергу, призводить до жахливих 
наслідків: порушує право на життя, їжу, воду, санітарію і здоров’я. Та починати потрібно з себе, 
адже саме локальні зміни є ключем до глобальних результатів. Екологія – це ти 
 Подія, організована Послами європейської молоді, ознайомить тебе з: 
 - практичними кейсами; 
 - особистим досвідом спікерів та спікерок; 
 - взаємозв’язком екології та права. 
 Коли? 11 грудня о 17:30 
 Де? Онлайн-платформа ZOOM 
 Наші спікери та спікерки: 
 Інна Дацюк – кліматична активістка, фахівчиня з залучення людей 350.org в регіоні СЕКЦА 
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 Алла Лозік - представниця ініціативи "Ні Кроноспан" у м. Рівне, поділиться своїм досвідом 
боротьби з небезпечними для довкілля підприємствами 
 Сергій Волков - представник Kyiv Green City, детальніше розповість про проблему сміття та 
чистого довкілля. 
 Реєструйся до 20:00 10 грудня за посиланням: https://forms.gle/C3nEEzS1di3oLpX88 
 Посилання на подію: https://cutt.ly/9hQsp1e  
 Захід проходить в рамках Тижня прав людини з Послами європейської молоді.  

 Онлайн-форум «Екотуризм в Україні 
та ЄС – тренд наступного десятиліття».  

  
 Як внутрішній туризм та цінності сталого розвитку допомагають розвивати економіку і зберігати 
ресурси 
 Дата: 9 грудня 
 Час: 09:45-16:00 
 Місце зустрічі: платформа 2event.com 
 Реєстрація: https://2event.com/events/1861671#/ 
 Участь БЕЗКОШТОВНА 
 Туризм - галузь, яка вчиться жити у нових умовах. І саме в цих умовах внутрішній український 
туризм отримав новий поштовх - бум попиту на подорожі нашою країною. Наступний крок - 
притягнути пропозицію до рівня попиту. 
 Саме з цією метою ми організовуємо онлайн-форум "Екотуризм в Україні та ЄС - тренд 
наступного десятиліття". 
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 Це - простір для започаткування партнерства із вашими колегами, а може, й конкурентами, 
простір для розвитку вашого туристичного бізнесу, і місце розмов про те, що болить, - 
середньострокові перспективи утримання внутрішнього туризму "на плаву". 
ЦІННІСТЬ форуму - у людях, які його відвідають та які виступлять спікерами, а це великі і малі 
туристичні компанії, які живуть темою екотуризму, представники туристичної інфраструктури, інші 
підприємці, які можуть бути корисні для розвитку галузі, а також представники влади різного рівня, 
які готові надавати власні ресурси для розвитку цієї теми у локальних громадах. 
 РОДЗИНКИ форуму:  
 - ми запропонуємо готову бізнес-модель - 3D модель еко-кемпінгу, розробленого за всіма 
європейськими стандартами - бери і втілюй! 
 - аналітичне дослідження трендів та кращих практик екотуризму в Україні та Європі, розроблене 
професійною аналітичною агенцією з Нідерландів; 
 - повноцінний онлайн-нетворкінг - унікальний формат 15-хвилинних зустрічей, де 
співрозмовників ви обираєте собі самі із найбільш релевантних для майбутньої співпраці 
відвідувачів форуму; 
 - паузи на каву, які ми заповнимо 30-ма цікавими презентаціями; 
 - виступи 6 спікерів про поточну ситуацію, вплив COVID-19, досвід виживання в цих умовах і 
підтримку, яку готова надати держава туристичній галузі та тим, хто розвиває еко-тему в туризмі; 
 - натхнення енергетикою еко-туристичної синергії та вірою в красу нашої унікальної країни. 
 СПІКЕРИ форуму:  
 Денис ТОРХОВ – координатор проєктів в Групі підтримки МСБ Європейського банку 
реконструкції та розвитку в Україні, представництво в Одесі; 
 Мар'яна ОЛЕСЬКІВ – голова Державного агентства розвитку туризму України; 
 Наталія КЕРНИЦЬКА – менеджерка програми Українського культурного фонду «Культура. 
Туризм. Регіони»; 
 Ольга ГАЙДАМАЩУК – експертка з реалізації туристичних проектів (Нідерланди); 
 Сергій ПІДМОГИЛЬНИЙ – експерт з екологічного туризму; 
 Андрій РОДКІН – співзасновник Glamping UA, комерційний директор, партнер в глемпінг 
Шишкін. 
 Захід організовує Центр інформаційної підтримки бізнесу у м. Хмельницькому, заснований на 
базі ГО "Громадський рух "Нова економічна політика" у рамках ініціативи #EU4Business за 
підтримки ЄБРР.  
Деталі за посиланням: http://ecotour.nep.km.ua/ 
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 Роботи не плачуть. 4 важливі правила 
успішної журналістики 

 11 грудня 2020 року о 12:00 год. відбудеться онлайн-дискусія «Роботи не плачуть. 4 важливі 
правила успішної журналістики?» від Комісії з журналістської етики. 
 Розмова усіх зацікавлених з Андрієм КУЛИКОВИМ, професійним теле- і радіоведучим, 
медіатренером, співзасновником Громадського радіо, Головою Комісії з журналістської етики. 
 Журналіст розповість про свій досвід, починаючи від пропагандистської англомовної газети УРСР 
на закордон «News from Ukraine» та Української служби Бі-Бі-Сі (Лондон), роботі на політичному 
ток-шоу «Свобода слова» на телеканалі ICTV та заснування незалежного мовника «Громадське 
радіо» у 2013 році. 
 До участі запрошуються журналісти та редактори місцевих, регіональних та всеукраїнських 
медіа, медіаексперти та громадські активісти у сфері медіа. Активна участь і додаткові запитання 
вітаються від учасників. 
 Обов'язкова реєстрація: https://forms.gle/XjrVdWdTn4j4qULGA 
 Комісія з журналістської етики – орган саморегуляції роботи журналістів та редакцій, який 
дозволяє обговорювати та пропонувати шляхи вирішення конфліктних ситуацій базуючись на 
єдиному стандарті роботи - Кодексі етики українського журналіста.  
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Проєкт з підтримки 
інклюзивної освіти в 
Україні «РАЗОМ»
 «Інклюзія – це про всіх. А РАЗОМ – це про Любов. Ми 
не можемо її навчити. Та можемо навчити перш за все – 
не боятися любити та діяти…» 
 Онлайн-курс РАЗОМ, який створено з Бачити серцем, 
спрямований на формування інклюзивної 
компетентності у батьків та вчителів. Коли враховуються 
інтереси дитини, її потреби, надається допомога в 
процесі соціалізації, вибору професійної діяльності. РАЗОМ – спільнота компетентних спікерів, які 
діляться реальними кейсами, методиками та лайфхаками, що будуть цікаві всім, хто дотичний до 
інклюзії в Україні.  
 Під час шостого модулю онлайн-курсу (12-13 грудня), будемо говорити про психологічні аспекти 
інклюзивної освіти:  
•  Основні форми роботи практичного психолога з учасниками інклюзивного процесу; 
•  Психологічний супровід родини дітей з особливими освітніми потребами; 
•  Особливості статевого виховання дітей з особливими освітніми потребами; 
•  Психологічно-рухові ігри на розвиток саморегуляції на уроках під час змішаного навчання.  
 Реєстрація за посиланням: https://hub.osvitoria.org/i/events/view/691  
 Модуль містить 18 академічних годин + сертифікат. 
 Детальніше про курс: https://osvitoria.org/project/razom 

 Research and Innovation Day in Ukraine 
 Міністерство освіти і науки України повідомляє про проведення інформаційного заходу 
«Research and Innovation Day in Ukraine», з метою висвітлення та обговорення результатів участі 
України у Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 2020» 
(далі – Програма «Горизонт 2020»), а також інформування щодо подальших кроків для приєднання 
до наступної Рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 
Європа».  
 Захід відбудеться 11 грудня 2020 р. з 10:00 – 17:00 у режимі онлайн. До участі запрошуються 
вчені та інноватори; учасники проєктів Програми «Горизонт 2020»; представники центральних 
органів виконавчої  влади; представники малих та середніх підприємств;  засновники та учасники 
стартапів; інші зацікавлені сторони.  
 Для отримання більш детальної інформації про захід та для здійснення реєстрації, просимо Вас 
перейти за посиланням: http://h2020.com.ua/uk/research-and-innovation-day.  
 Щодо надання пропозицій, зауважень або у разі виникнення питань просимо звертатися до 
Гайдар Вікторії, державного експерта з питань інтеграції до Європейського дослідницького 
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http://h2020.com.ua/uk/research-and-innovation-day


Антон Сердюченко 07.12.2020

простору, та надсилати їх на електронну адресу gaidar.viktoria@gmail.com або за тел. +38(044) 
287-82-16. 

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

Анкета анонсу подій в БДПУ 
   Шановні викладачі, надсилаю вам посилання на Google-форму використовуючи яку, 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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