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Вебінар "Сервіси онлайн навчання та 
спілкування для науки і освіти» від НРЕН 
України 
   

Міністерство освіти і науки України інформує, що 11 березня 2021 р. об 11:00 відбудеться 
вебінар "Сервіси онлайн навчання та спілкування для науки і освіти". 
Ви дізнаєтесь про два сервіси онлайн спілкування, які пропонує НРЕН України Асоціація УРАН, 

eduMEET та WebClass (BigBlueButton). Ознайомитесь з прикладами їхнього використання. 
Інформація буде корисна як для широкої аудиторії, так і для технічних фахівців. 
Для участі у заході необхідна попередня реєстрація. 

 

Презентація концепції та плану дій з 
розвитку мережі кейс-клубів у закладах 
освіти 
 Проєкт USAID «Економічна підтримка Східної України» запрошує Вас взяти участь у презентації 
концепції та плану дій з розвитку мережі кейс-клубів у закладах освіти та молодіжних організаціях 
Східної України 4 березня о 16:00. 
 На базі кейс-клубів студенти матимуть можливість розв’язувати практичні кейси та отримати 
корисні навички, на які не акцентують увагу під час академічного процесу навчання в закладах 
освіти. Учасники кейс-клубів матимуть нагоду формувати та розвивати консалтингові навички ще 
під час навчання у закладі освіти. Це сприятиме формуванню професіонала з умінням «вийти за 
межі системи», використати свої знання і навички нестандартно, працювати з великими об’ємами 
інформації та по-іншому підходити до вирішення проблем, що виникають на підприємстві та у житті 
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Реєстраційна форма!

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScR26njHmQIvIpaeHlHtM__nIdZuVZfi3p80Zo4LcNzxRYrYw/viewform
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в цілому. Такий підхід зіграє на користь і майбутньому спеціалісту й компанії в які він/вона буде 
працювати.  
 Тому запрошуємо усіх цікавих взяти участь у презентації 4 березня о 16:00 на платформі Teams 
за посиланням: https://cutt.ly/xlBelrc.   
 

Форум «Досконалість викладання і 
навчання у вищій освіті» 
 Форум «Досконалість викладання і 
навчання у вищій освіті» є другим 
форумом у рамках Програми 
вдосконалення викладання у вищій 
освіті України. 
 Подія відбудеться 17-18 березня 
2021 року в онлайн режимі. 
 Мета Форуму – сприяти обміну 
кращими практиками та фаховому 
обговоренню питань вдосконалення 
викладання і навчання у вищій освіті в Україні. 
 Ключові питання Форуму: 
• Професійний розвиток викладачів закладів вищої освіти; 
• Трансформація викладання в умовах сьогодення: виклики та можливості;  
• Студентоорієнтоване викладання і його особливості; 
• Досвід Великої Британії та України щодо вдосконалення викладання у вищій освіті. 
 До участі у Форумі запрошуються ректори, проректори, керівники підрозділів, науково-
педагогічні працівники закладів вищої освіти та експерти, які активно залучені у процес 
вдосконалення викладання та професійного розвитку викладачів університетів. 
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Детальніше про ідею! Детальніше про проєкт! Реєстрація на 
презентацію!

Реєстрація тут! Детальна інформація 
про Програму!

https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/teaching-excellence-programme/tle-forum-2021?fbclid=IwAR3qvfn9OEePARozTVV51n2fJOwCzEzUw_xzflFS04e_Q6dGnVhNTQtB1E8
https://drive.google.com/file/d/1aag_tsbvAm6brnijAYCuoo0Z4TCgjVwI/view
https://www.facebook.com/ERAUkraine
https://docs.google.com/forms/d/1nT0sj1AiAp5vgrv2kyFiwrR7fZmFEmBN9LaSnwTpqdA/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR02mYzquhsjB6V9Yb9J7ddotC4VQ-Cjeq2-Yf2dF6Y8hq72ANBDD4x7wlM
https://docs.google.com/forms/d/1nT0sj1AiAp5vgrv2kyFiwrR7fZmFEmBN9LaSnwTpqdA/viewform?edit_requested=true&fbclid=IwAR02mYzquhsjB6V9Yb9J7ddotC4VQ-Cjeq2-Yf2dF6Y8hq72ANBDD4x7wlM
https://cutt.ly/xlBelrc
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/teaching-excellence-programme?fbclid=IwAR1qx8cT320UqvkfTMQpwm91WLkkSYyIRxhdaDq8SueT71m3LHUsKSJNsZI
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/teaching-excellence-programme?fbclid=IwAR1qx8cT320UqvkfTMQpwm91WLkkSYyIRxhdaDq8SueT71m3LHUsKSJNsZI
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Онлайн-курс «Ефективні презентації» 
 Новий онлайн-курс для 
викладачів від Дзвенислави 
Новаківської, фахівчині з візуалізації 
даних та презентаційних вмінь, 
покликаний дати розуміння та 
інструменти, як максимально чітко 
та цікаво доносити знання до 
студентів. 
 Цей онлайн курс розроблений 
для того аби ви розпочали свій шлях 
до вироблення нової системи створення презентацій. Я підкажу вам природні моделі комунікації з 
людьми, які допоможуть утримувати їх увагу , будувати довіру і формувати партнерство. За їх 
допомогою ви також на етапі підготоки працюватимете швидше і якісніше. 
 Ваші презентації вражатимуть наглядністю, доступністю у розумінні та вмінням надихати. 
Найкращі промови світу власне мають в своїй основі три опори: факти, історії та ілюстрації. 
 В рамках цього курсу ми будемо говорити про те, як творити власними руками вражаючий 
дизайн ваших презентацій. Водночас, правила та лайфхаки ви легко зможете застосовувати при 
створенні кліпів, брошур, плакатів чи інфографік. 

Конкурс спільних українсько-
литовських науково-дослідних проєктів 
 Оголошено конкурс спільних українсько-литовських науково-дослідних проєктів для реалізації у 
2022‑2023 рр. Організаторами конкурсу є Міністерство освіти і науки України, Міністерство освіти, 
науки та спорту Литовської Республіки і Науково-дослідна рада Литви. 
 Прийом заявок триває до 4 травня 2021 року. 
 Пріоритетні напрями: 
• інформаційні та нові виробничі технології (лазерні, прецизійні, механотронні, робототехнічні, 
плазмові, оптоелектронні, сенсорні тощо); 

• енергетика та енергоефективність; 
• екологія та раціональне природокористування; 
• науки про життя, нові технології лікування та профілактики найпоширеніших хвороб, 
дослідження у сфері біотехнології, біоінженерії та генетики; 

• нові речовини та матеріали; 
• пріоритетні проблеми у сфері соціальних та гуманітарних наук; 
• технології оборонного спрямування. 
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Курс тут!

http://gohigher.org/course-presentations?fbclid=IwAR3MVoV1vOXzevC80LG4izHtqYsPbIlzDMfuFax01LmA9orYQvQTWgQz9xI
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 Конкурс відкритий для будь-яких науково-дослідних груп закладів вищої освіти, наукових 
установ, підприємств у статуті яких зазначається діяльність із проведення наукових досліджень 
України,  та науково-дослідних груп установ Литовської Республіки. 

 

Телеграм-канал 
«РОЗВИТОК» 
 Оперативне інформування про можливості професійного 
та особистісного розвитку здобувачів вищої освіти.  
 Долучайте студентів! 

 

  

Анкета анонсу подій в БДПУ 
   Шановні викладачі,  використовуючи Google-форму ↓, 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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Відправити анонс!

РОЗВИТОК

Завантажити Телеграм

Детальна інформація!

https://telegram.org/dl?tme=681e56e194f6e439f4_946223101667545354
https://mon.gov.ua/ua/news/startuvav-konkurs-spilnih-ukrayinsko-litovskih-naukovo-doslidnih-proyektiv-na-2022-2023-roki?fbclid=IwAR1TkAxM8RoU88rOuhnwKiqjjdyEgChvP_Mi8U3sOnmyPQsInWx0UVAMogU!
https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
https://t.me/growth_edu
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