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Програму ЄС Еразмус+ на 2021-2027 рр. 
вже оголошено! 
 25 березня 2021 р. Європейська Комісія офіційно 
оголосила про відкриття нової Програми ЄС Еразмус+ 
на 2021-2027 рр.! 
 Завдяки бюджету понад 26 мільярдів євро, нова 
Програма буде не лише міжнародною, але й більш 
інклюзивною, цифровою та екологічною! 
 Для трьох сфер діяльності Програми – освіта та 
професійний розвиток, молодь і спорт, основними 
цілями будуть наступні: 
• сприяння академічній мобільності у сфері освіти 

та професійного розвитку 
• сприяння неформальній та інформальній навчальній мобільності у сфері молоді 
• сприяння навчальній мобільності персоналу сфери спорту 

 Разом з тим, нова Програма буде працювати для досягнення розвитку співпраці, якості, 
інклюзії, креативності та інновацій на рівні організацій і впровадження стратегій у сфері 
освіти, професійного розвитку, молоді та спорту. Крім цього, Еразмус+ на 2021-2027 рр. 
підтримуватиме викладання, навчання та проведення досліджень з питань європейської інтеграції, 
зокрема щодо майбутніх викликів та можливостей Європейського Союзу в межах напряму Жан 
Моне. 
 Буде також підтримано нові флагманські ініціативи, такі як Європейські університети, Академії 
вчителів Еразмус, Центри досконалості у сфері професійної (професійно-технічної) освіти та 
ВідкривайЄС. 

КОРИСНІ МАТЕРІАЛИ: 
• Офіційне оголошення про відкриття конкурсів Програми ЄС Еразмус+  на 2021-2027 рр. - за 

посиланням. 
• Детальніше про нові можливості Програми Еразмус+ на 2021-2027 рр. - за посиланням. 
• Оновлене Керівництво до Програми Еразмус+ (Programme Guide) від 25.03.2021 - за 

посиланням. 
• Конкурсна програма на 2021 р. (Call for proposals 2021) - за посиланням. 
• Річний робочий план Програми ЄС Еразмус+ на 2021 р. - за посиланням. 
• Презентація міжнародного виміру Програми ЄС Еразмус+ - за посиланням. 
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• Коротко про нові конкурси за участі країн-партнерів - Partner Countries, зокрема України - за 
посиланням тут. 

• Про організацію Спільні магістерські програми Еразмус Мундус - за посиланням тут. 
• Про створення Спільних магістерських програм Еразмус Мундус - за посиланням тут. 
• Про напрям Жан Моне - за посиланням тут. 
• Про напрям Спорту відеозапис Інформаційного дня з практичними порадами - за 

посиланням тут. 

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 
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.  
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 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.  

Інформація від Ради молодих учених 
БДПУ 

Як написати 
крутий 
мотиваційний 
лист на проєкт? 
 Мотиваційний лист - невід’ємна 
частина анкети для участі в українському 
чи міжнародному проєкті, яка ставить за 
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Програма Fulbriqht

https://fulbright.org.ua/uk/
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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! 

Презентація програм академічних 
обмінів імені Фулбрайта 
 Якщо Ви давно мрієте про 
подорожі, але не знаєте як поєднати 
це з роботою/навчанням, то 
презентація академічних обмінів - це 
саме той захід, який необхідно 
відвідати! 
 Програма імені Фулбрайта в 
Україні запрошує всіх зацікавлених 
на презентацію щорічних конкурсів 
для науковців, викладачів, 
випускників закладів вищої освіти та 
студентів старших курсів. 
 На зустрічі за участі координатора Програми та її випускників ви дізнаєтесь про: 
• можливості, які надає Програма; 
• умови участі у конкурсах на отримання фулбрайтівських стипендій; 
• особливості заповнення анкети та вимоги до поданих матеріалів. 
 Окрім того, зустріч слугуватиме доброю нагодою довідатись про цілі й традиції Програми, що 
цьогоріч святкує 75-у річницю діяльності,  а також пізнати історії наукових пошуків і напрацювань її 
учасників. 
 Детальніше про можливості, які надає програма, можна дізнатися https://fulbright.org.ua. 
Але відповіді на усі питання, які Вас цікавлять можна дізнатися, долучившись до заходу, який буде 
проходити з використанням дистанційних технологій, а саме на платформі ZOOM 
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Форма реєстрації!
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 Спікери: представники офісу академічних обмінів імені Фулбрайта та учасники цих програм.  
 Коли? 7 квітня 2021 року о 14:30 
 Де? ZOOM 
 Захід проходить за підтримки Ради молодих учених Бердянського державного педагогічного 
університету.  

Пошук партнерів для університеських 
обмінів «САМ Україна» 
 House of Europe (“Дім Європи”) — нова програма, що фінансується 
Європейським Союзом, створена з метою підтримки професійного та 
творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах 
ЄС. Програма фокусується на культурі та креативному секторі, освіті, 
медицині, соціальному підприємництві, медіа та роботі з молоддю.   
 Ми фінансуємо стажування, навчальні подорожі, нетворкінг, 
резиденції та інші форми професійного обміну. Програма підтримує творчу кооперацію та 
співпрацю між українцями та їхніми колегами з ЄС у галузі культури та креативної індустрії. Ми 
також організовуємо дитячі та молодіжні табори, а також студентські обміни між університетами в 
межах України. 
 Щоб втілити ці проєкти у життя, ми шукаємо партнерів. Уважно читайте умови участі у конкурсах 
партнерів та подавайтеся.  
 Запрошуємо виші взяти участь у нашій програмі університетських обмінів. Це як Erasmus+, 
тільки в межах України — між університетами з різних областей.  
 Ми відшкодовуємо адміністративні витрати, оплачуємо проїзд, проживання і стипендії на 
щоденні потреби студентів. Програма розроблена за погодження Міністерства освіти й науки 
України. 
 Уважно читайте умови, шукайте університет з іншої області, що стане вашим партнером, та 
подавайтеся.  
 Чекаємо на вашу заявку до 15:00 25 квітня 2021 року.  
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Форма реєстрації!

Детальна інформація!

https://houseofeurope.org.ua/ckeditor_assets/documents/%D0%A1%D0%90%D0%9C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D1%8C%202021/%D0%A8%D1%83%D0%BA%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%20%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%A3%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BE%D0%B1%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D0%B2%20%C2%AB%D0%A1%D0%90%D0%9C%20%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0%C2%BB.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1jupvXeOSR91e1ohO78t0xDn7sVU16vuHm3BSxvDZWHI/viewform?edit_requested=true
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Вебінари українською Web of Science. 
Квітень 2021. 
 З 5 по 9 квітня 
заплановано п’ять тем 
кожна з яких буде у двох 
повторах о 10:15 та 
16:15 у Webex з 
можливістю отримати 
сертифікат учасника. На 
численні прохання 
щодня о 13:13 
відповідний вебінар буде транслюватися на сторінці ютьюб https://www.youtube.com/channel/
UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg щоб отримати матеріали можна залишити заявку в онлайн анкеті 
https://forms.gle/t5SozMpqchoesNeZ9. 

5 квітня 2021 
Тема: Відповідальна наукометрія 
Тези: Історичний екскурс. Предмет, мета, задачі наукометрії. Дані, що використовуються для 
аналізу, їхні джерела, вимоги до якості. Основні показники переваги та недоліки: імпакт-фактор і 
його варіації, h-індекс, CNCI, beamplots. Коректне і некоректне застосування, причини і наслідки. 
Побудови стратегії розвитку наукової діяльності вченого, установи, країни з урахуванням 
наукометричних даних. Об’єктивна оцінка публікаційної діяльності установи. Профілі установи та 
автора: функції та можливості. Відповіді на запитання. 
Реєстрація: 
10:15–11:15   https://bit.ly/3ct2vGo 
16:15–17:15   https://bit.ly/3eGXVXC 

6 квітня 2021 
Тема: Референс-менеджер EndNote: оформлення публікації за форматом видання 
Тези: Можливості і функції EndNote. Початок роботи. Створення, наповнення та впорядкування 
власної колекції статей. Імпорт публікацій з Web of Science, он-лайн бібліотек, пошукових систем, 
сайту видання, створення запису власноруч. Структура статті. Формати пристатейної літератури. 
Оформлення рукописів за форматом журналу. Експорт даних з EndNote. Створення звітів. Відповіді 
на запитання, що буде поставлено в реєстраційних анкетах. 
Реєстрація: 
10:15–11:15   https://bit.ly/3qQyjdx 
16:15–17:15   https://bit.ly/3qTzY1H   
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7 квітня 2021 
Тема: Web of Science у новому інтерфейсі 
Тези: Реєстрація на платформі. Можливості кабінету користувача. Продовження роумінгового 
доступу. Характеристики бази Web of Science Core Collection. Алгоритм пошуку та аналіз 
літератури у Web of Science Core Collection: оператори пощуку, символи скорочення та заміни. 
Отримані результати: кількість, типи документів, розподіл по роках, отримані цитування, 
самоцитування їхній аналіз, h-index. Визначення ключових установ, науковців, країн що виконують 
роботи за певною темою, організацій що фінансували аналогічні дослідження. Збереження історій 
пошуку та результатів, налаштування автоматичних повідомлень про появу нових документів чи 
цитувань. Використання Web of Science в освітньому процесі. Відповіді на запитання, що буде 
поставлено в реєстраційних анкетах 
Реєстрація: 
10:15–11:15   https://bit.ly/2OWosFP 
16:15–17:15   https://bit.ly/2OsjHnA 

8 квітня 2021 
Тема: Презентація здобутків науковця 
Тези: Складнощі при пошуку робіт певного автора. Оцінка наукового доробку автора у Web of 
Science Core Collection та InCites. Індекс Гірша та beamplots. Що впливає на цитованість роботи і як 
на неї вплинути. Робота з авторськими профілями Publons|ResearcherID, ORCID, ResearchGate, 
Google Scholar. Створення, наповнення, підтримка, коректне застосування. Відповіді на запитання, 
що буде поставлено в реєстраційних анкетах 
Реєстрація: 
10:15–11:15   https://bit.ly/3bQJdvD 
*16:15–17:15   https://bit.ly/3hXu9h9   
* - в рамках щомісячних вебінарів кожного другого четверга серії «Clarivate науковцям» або місце 
зустрічі змінити неможна. 

9 квітня 2021 
Тема: Аналітичний інструмент InCites для науковця та адміністратора 
Тези: Оглядовий вебінар з можливостей аналітичного інструменту InCites для наукових установ 
України. Які дані використовуються, які показники розраховуються, що таке CNCI, на що звертати 
увагу при аналізі здобутків установи, як порівняти ВНЗ за здобутками у певній галузі. Яка установа 
більш ефективна в певній галузі, чому? Як проаналізувати сукупність документів за певною темою. 
Готові автоматичні звіти і результати з урахуванням запитів користувача. Відповіді на запитання, що 
буде поставлено в реєстраційних анкетах 
Реєстрація: 
10:15–11:15   https://bit.ly/2OyG1vG 
16:15–17:15   https://bit.ly/30Lh6rg 
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Кожного другого четверга місяця о 16:15 гарантовано буде вебінар українською. Також з 
можливістю отримати сертифікати. Реєстрація на всі вебінари відкрито, а теми будуть 
оголошуватися за місяць. 

8 квітня 2021: https://bit.ly/3hXu9h9 
13 травня 2021: https://bit.ly/3nvThwy 
10 червня 2021: https://bit.ly/38rG7fH 
8 липня 2021: https://bit.ly/35qVseq 
12 серпня 2021: https://bit.ly/3i71ZQU 
9 вересня 2021: https://bit.ly/2Xt9F6w 
14 жовтня 2021: https://bit.ly/3hYu3FX 
11 листопада 2021: https://bit.ly/35u3DGW 
9 грудня 2021: https://bit.ly/38v8WrB   

Записи вебінарів на ютьюб каналі: https://www.youtube.com/channel/
UCSMJ679M7c78lYA5eu41jYg 

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
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