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Проект «Цифрова навчальна веб-
платформа для молоді: розробка, 
дизайн та адаптація» 
 Проект «Цифрова навчальна веб-платформа для молоді: розробка, дизайн та адаптація», 
що реалізується громадською організацією «Міжнародна агенція змін» в межах Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру за фінансової підтримки урядів Данії, Нідерландів, Швейцарії та 
Швеції. Цільовими областями для реалізації проекту є Запорізька, Дніпропетровська, 
Житомирська, території Луганської та Донецької області, підконтрольні Уряду України. 
 Проект покликаний сприяти розвитку соціальної згуртованості та громадської безпеки у 
громадах шляхом розробки та фінансування проектів молодіжних організацій, лідерів думок та 
активістів волонтерського руху. Під час проекту було розроблено інтерактивну навчальну 
платформу. 
 Платформа FUNdraiser - це понад 100 інструментів для залучення ресурсів та управління 
фандрейзинговою діяльністю; це можливість опанувати різні інструменти залучення ресурсів через 
гру, навчання та використання підходів й документів, що відповідають міжнародним стандартам та 
вимогам донорських інституцій; це унікальний майданчик для пошуку партнерів з числа організацій 
громадянського, державного та бізнес-сектору, які опікуються питаннями розвитку молодіжного та 
волонтерського руху. 
 Реєстрація у каталозі надає Можливість розбудови міжрегіональної співпраці, пошуку партнерів 
для спільних проектів, посилення свого впливу у громадах та регіоні, поширення інформації про 
свою діяльність серед молоді та залучення молодих активістів до своїх проектів. 
 Також проект має свій YouTube канал FUNdraiser, на якому вже доступні 14 навчальних відео з 
фандрейзингу на молодіжні проекти від провідних українських експертів. 
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Уряд Республіки Казахстан надає 40 
стипендій для навчання громадян 
України у казахстанських закладах вищої 
освіти у 2021/2022 навчальному році.  
 Уряд Республіки Казахстан надає 40 
стипендій для навчання громадян 
України у казахстанських закладах 
вищої освіти у 2021/2022 навчальному 
році. Зокрема, за програмами 
бакалаврату – 30 стипендій, 
магістратури – 10. Рішення ухвалено 
відповідно до Угоди між 
Міністерством освіти і науки України 
та Міністерством освіти і науки 
Республіки Казахстан про співпрацю в 
галузі освіти і науки від 14 вересня 
2010 року. 
 Для участі в конкурсі кандидатам необхідно надіслати на електронну адресу 
scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши в темі листа «Стипендії на навчання в Республіці Казахстан 
2021-2022», такі скановані PDF-документи: 
•  заява претендента на навчання в закладах вищої освіти Казахстану встановленого зразка, 

заповнена друкованими літерами, з фотографією; 
•  копія документа, що посвідчує особу (закордонний паспорт); 
•  нотаріально засвідчена копія документа про попередній рівень освіти та додатка до нього: 
•  учням шкіл – нотаріально засвідчена довідка про навчання у випускному класі з оцінками за 

останнє півріччя; 
•  студентам, які не отримали дипломи про освіту, – нотаріально засвідчений витяг із залікової 

книжки та нотаріально засвідчений документ про повну загальну середню освіту з додатком. 
Також студентам потрібно надати довідку із закладу освіти, що підтверджує їхній 
студентський статус (українською мовою); 

•  медична довідка для тих, хто виїжджає на навчання за кордон, видана офіційним органом 
охорони здоров'я країни проживання кандидата; 

•  медична довідка про відсутність ВІЛ/СНІД, видана офіційним органом охорони здоров'я 
(двомовна – українська/англійська – або українська з неофіційним перекладом на англійську 
мову); 

•  мотиваційне есе англійською мовою; 
•  рекомендаційний лист (англійською мовою); 
•  довідка про відсутність судимості, перекладена на англійську мову і нотаріально засвідчена. 
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 Неукомплектовані пакети документів, а також документи, що надіслані з порушенням 
встановлених термінів і умов, до розгляду не приймаються. 
 Паперові версії документів претендентам необхідно мати при собі після прибуття до заявленого 
ЗВО. 
 За вимогою казахстанської сторони успішність претендентів на отримання стипендії має бути не 
нижче 82%. 
 Міністерство освіти і науки України прийматиме заявки до 15 квітня 2021 року.  

 

ПРОГРАМА 
ІМЕНІ 
ФУЛБРАЙТА 
В УКРАЇНІ  

ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ВИКЛАДАЧІВ СТУДЕНТІВ СТАРШИХ КУРСІВ ТА 
ВИПУСКНИКІВ 

ГУМАНІТАРНІ, СОЦІАЛЬНІ, ТОЧНІ, ТЕХНІЧНІ ТА ПРИРОДНИЧІ ДИСЦИПЛІНИ 
 Програма імені Фулбрайта, спонсорована урядом США та адміністрована Інститутом 
Міжнародної Освіти (НЕ), посідає чільне місце у системі міжнародної освіти. Узасаднена ідеєю 
взаємодії та взаєморозуміння й уґрунтована на пізнанні та повазі до розмаїтого світу, вона успішно 
діє з 1946 року, нині - більш аніж у 160 країнах світу. За час існування Програми в Україні - з 1992 
року - понад 1100 українців навчалися, стажувалися, проводили дослідження у США; 750 
американців викладали в українських закладах вищої освіти та займались науковою працею. 
 Fulbriqht Visiting Scholar Program: Проведення досліджень в університетах США, дослідницьких 
центрах, бібліотеках, музеях, архівах тощо тривалістю від трьох до дев'яти місяців. У конкурсі 
можуть брати участь кандидати та доктори наук; діячі культури й мистецтва, фахівці з 
бібліотекарства та музейної справи, журналісти та громадські діячі, дослідники без наукового 
ступеня - з повною вищою освітою (спеціаліст, магістр), досвідом роботи не менше п'яти років, 
значними професійними досягненнями, науковим доробком в обраній галузі дослідження (статті, 
монографії або ж розділи у монографіях) у вітчизняних та/або іноземних (міжнародних) фахових 
наукових виданнях. 
 Кінцевий термін подання заявок - 15 жовтня щороку 
 Fulbriqht Research and Development Program: Проведення досліджень в університетах США 
тривалістю від шести до дев'яти місяців. У конкурсі можуть брати участь особи віком до 40 років з 
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дворічним професійним досвідом: викладачі; аспіранти та дослідники, які ще не мають наукового 
ступеня; кандидати наук; адміністратори вищих навчальних закладів; співробітники науково-
дослідних установ; журналісти; фахівці з бібліотечної, музейної та архівної справи; спеціалісти у 
сфері управління культурою; працівники громадських організацій (НДО). 
 Кінцевий термін подання заявок - 1 листопада щороку.  
 Fulbriqht Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до 
двох років на здобуття ступеня магістра. У конкурсі можуть брати участь студенти старших курсів 
та випускники ЗВО. 
 Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії. 
 Кінцевий термін подання заявок - 16 травня щороку.  
 Fulbriqht Foreign Language Teaching Assistant: Стажування з викладання української мови 
(асистенція американським викладачам) в університетах/коледжах США. У конкурсі можуть брати 
участь викладачі-початківці та молоді фахівці, які спеціалізуються з лінгвістики, української 
літератури, перекладацьких студій, комунікацій, журналістики, американських студій, викладання 
англійської мови. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення 
стипендії. 
 Кінцевий термін подання заявок - 1 червня щороку.  

 Можливості для вищих навчальних закладів та наукових установ України 
 U.S. Fulbriqht Scholar Program: Програма пропонує гранти американським викладачам, 
дослідникам, адміністраторам й фахівцям різного спрямування для викладання, проведення 
досліджень й викладання/дослідження у вищих навчальних закладах й наукових установах України. 
Тривалість гранту - 5-10 місяців. 
 Fulbriqht Specialist Program: Запрошення фахівців на термін від двох до шести тижнів для 
читання лекцій; участі в наукових програмах й конференціях; консультування керівників й 
адміністраторів з питань управління освітою; проведення семінарів, спрямованих на підвищення 
кваліфікації українських спеціалістів; осучаснення навчальних програм й оновлення навчальних 
матеріалів; започаткування спільних наукових проектів і програм обмінів. 
 Термін подання заявок - за три-чотири місяці до планованої дати прибуття фахівця.  
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Інформація від Ради молодих учених 
БДПУ 
 Іменні стипендії Верховної Ради України для молодих учених - докторів наук.  
 Дедлайн: 30.04.2021 р. 

 Щорічний конкурс на здобуття Премій Верховної Ради України 
найталановитішим молодим вченим в галузі фундаментальних і прикладних 
досліджень та науково-технічних розробок. 
 Премія присуджується за видатні досягнення в галузі фундаментальних і прикладних досліджень 
та науково-технічних розробок і стверджують високий авторитет вітчизняної науки у світі. На 
здобуття премії можуть висуватись наукові праці, опубліковані у закінченій формі не менше, ніж за 
рік до їх висунення. У конкурсі на здобуття премії можуть брати участь наукові працівники, 
докторанти, аспіранти та інженерно-технічні працівники установ, організацій, підприємств України, 
Національної академії наук України, галузевих академій наук України та вищих навчальних закладів 
III-IV рівнів акредитації як індивідуально, так і у складі колективу претендентів. 
 Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – щорічно до 1 квітня. 

 Стипендії Президента України для молодих вчених НАН 
 Стипендії Президента України для молодих вчених НАН України для найбільш талановитих 
молодих учених (далі стипендії) призначаються з метою підтримки молодих учених, які здійснюють 
перспективні наукові дослідження в галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук.  
На здобуття стипендій можуть бути висунені наукові співробітники, аспіранти, стажери-дослідники 
та інженерно-технічні працівники наукових установ, організацій та підприємств НАН України, яким 
не виповнюється 35 років на час присудження стипендії. Особи, які бажають здобути стипендії, 
повинні мати опубліковані наукові праці, науковий доробок та можливість проводити наукові 
дослідження. 
 Строк подачі матеріалів з супроводжуючими документами – конкурс проводяться двічі на 
рік – до 25 квітня та до 25 вересня.  
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Як написати крутий мотиваційний лист 
на проєкт? 
 Мотиваційний лист - невід’ємна 
частина анкети для участі в українському 
чи міжнародному проєкті, яка ставить за 
мету зрозуміти реальне бажання людини 
до участі, її переваги та користь для 
проєкту.  
 Велика кількість людей, надовго, 
зупиняється на цій частині обдумуючи що 
краще вказувати, якою має бути 
послідовність інформації і яка її кількість 
буде доречною. 
 Відповіді на ці питання та рекомендації до написання мотиваційних листів ви зможете отримати 
під час участі у онлайн/офлайн зустрічі «Як написати крутий мотиваційний лист на проект?». 
 Спікер: учасник всеукраїнських та міжнародних проєктів і тренінгових курсів Антон 
Сердюченко. 
 Коли? 31 березня 2021 року о 13:00 
 Де? конференц-зала головного корпусу БДПУ та ZOOM-трансляція. 
Кількість місць обмежена. 
Захід відбудеться з дотриманням карантинних норм! 

 

SOCIETY OF 
AMBIENT 
INTELLIGENCE 2021 
 Із 12 до 16 квітня відбудеться IV Міжнародний 
науковий конгрес SOCIETY OF AMBIENT INTELLIGENCE 
2021. Захід проходитиме в змішаному форматі (off-line/
on-line) одночасно в Україні, Узбекистані та Латвії, за 
підтримки генеральних партнерів: ТОВ «Метінвест 
холдинг», ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг», ГО 
«Криворізька фундація майбутнього». 
 Мета конгресу – генерація нових знань, обмін 
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інформацією та передовим досвідом з урахуванням ключових факторів та особливостей 
технологічного розвитку інформаційного суспільства в умовах глобалізації цифрової економіки. 
 Дискусійні панелі та конкурси: 
• Міжнародний конкурс молодіжних бізнес-проектів та стартапів; 
• Міжнародне стажування для студентів юридичних клінік; 
• панельна дискусія «Механічна інженерія та мехатронні системи»; 
• панельна дискусія «Ecology is a Priority»; 
• панельна дискусія «COVID vs Education». 
Напрями роботи секцій: 
Секція 1. Інформаційні технології та інновації в бізнесі 
Секція 2. Бізнес-комунікації та лінгвістика 
Секція 3. Цифрове суспільство в національних правових системах 
Секція 4. Соціальна робота та штучний інтелект 
Секція 5. Екологія та простір життя 
Секція 6. Механічна інженерія та мехатронні системи 
 Організаторами Конгресу виступили університети 9 країн (Україна, Латвія, Узбекистан, Грузія, 
Словаччина, Ізраїль, Румунія, Польща, Казахстан) та учасники з 21-ї країни. 

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

 

  

7

РОЗВИТОК

Завантажити Телеграм

Програма конгресу
IV International Scientific 

Congress Society of Ambient 
Intelligence 2021

Офіційна сторінка 
конгресу!

https://telegram.org/dl?tme=681e56e194f6e439f4_946223101667545354
https://t.me/growth_edu
http://bit.ly/2P8gfy6
https://www.facebook.com/ISCSAI/
https://www.facebook.com/ISCSAI/
https://www.facebook.com/ISCSAI/
https://www.isc-sai.org/?fbclid=IwAR2nhowhtxUi13uJWrcgLehkMoZV0le-tRkp8zR7CUKHYZQGuul6dda-m9Y
https://www.isc-sai.org/?fbclid=IwAR2nhowhtxUi13uJWrcgLehkMoZV0le-tRkp8zR7CUKHYZQGuul6dda-m9Y
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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!

https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
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