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Як навчати і навчатися онлайн 
ефективно? Найкращі інструменти й 
практики 
 Наприкінці 2020 року SoftServe 
провели дослідження якості онлайн-
освіти в українських університетах. 
 Його результати показали, що є 
дві зони для зростання: 
- робота з інструментами для 
навчання (платформи для 
проведення занять, перевірки 
якості отриманих знань та просто 
спілкування); 
- комунікація між всіма учасниками процесу. 
 Для того, щоб покращити онлайн-навчання в університетах, SoftServe у партнерстві з Microsoft 
Україна розробили інтенсивний курс, що допоможе всім учасникам, які навчають чи навчаються, 
співпрацювати ефективніше. 
 Експерти двох компаній-гігантів поділяться своїми напрацюваннями та розкажуть про: 
• інструменти онлайн-навчання від Microsoft, 
• організацію комунікацій у віддалених командах, 
• тайм-менеджмент для комфортного study-life balance. 
 Участь безкоштовна за умови попередньої реєстрації!  
 Із 20 по 29 квітня 2021 року. 
 Чотири заняття з досвідченими експертами. 
 Навчання відбуватиметься українською мовою онлайн. 
 Програма інтенсиву буде корисною як для викладачів, так і проактивних студентів, які хочуть 
отримати максимум від навчання й зробити його більш комфортним. 
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Mediaschool Grinchenko University 
оголошує набір на 3 сертифікатні 
програми 
 1. «ОСНОВИ МЕДІАГРАМОТНОСТІ» для педагогів та 
психологів, яка має на меті створити можливість освоїти 
ефективні комунікативні технології. 
 Усім учасникам надається сертифікат 1 ЕКТС, 30 годин. 

 Більш детально читайте на сайті Інститут журналістики Університету Грінченка ⬆  
 
 2. «СУЧАСНІ МЕДІАКОМУНІКАЦІЇ: ВІД ТЕОРІЇ ДО 

ПРАКТИКИ» для студентів та старшокласників ➡  
 
 3. «PUBLIC COMMUNICATIONS» - перша англомовна 

онлайн-програма ➡  

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. 
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 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.  

 

Стипендія Ейнштейна 
 Форум Ейнштейна та Фонд Даймлера і Бенца 
пропонують стипендію для видатних молодих 
мислителів, які бажають створити новий проєкт в 
галузі, відмінній від попередніх досліджень.

Мета стипендії - підтримка тих, хто окрім 

роботи за основною спеціальністю, відкритий для 
інших міждисциплінарних підходів - за прикладом 
Альберта Ейнштейна.

Стипендія включає 5-6-місячне проживання у 

садовому котеджі особистого будинку 
Ейнштейна в м. Капут (Бранденбург), недалеко від університетів та академічних установ Потсдама 
та Берліна. 

Стипендія: 10 000 євро з  відшкодуванням витрат на проїзд.

У зв’язку з епідемією COVID-19 цьогорічні апліканти не зможуть взяти участь у стипендіальній 

програмі 2021. Тому наступна стипендія буде призначена на 2022 рік. Усі заявки, подані раніше, 
будуть розглянуті в наступному турі відбору. 

Новий кінцевий термін подання заявки - 15 травня 2021 р. 

Вимоги до аплікантів:
• Кандидати мають бути молодшими 35 років;
• мати вищу освіту в галузі гуманітарних, соціальних або природничих наук. 

Документи, потрібні для оформлення заявки на участь:
• резюме;
• план проєкту на дві сторінки;
• два рекомендаційні листи. 

Всі документи повинні бути надіслані до 15 травня 2021 року.

Наприкінці програми стипендіат повинен представити свій проєкт на публічній лекції 

Ейнштейнівського форуму та для Фонду Даймлера та Бенца. Стипендія Ейнштейна не призначена 
для претендентів, які бажають закінчити академічне навчання, яке вони вже розпочали.
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Кандидати в своїй заявці повинні продемонструвати якість, оригінальність та доцільність 

запропонованого проєкту, а також інтелектуальний розвиток. Немає значення, чи аплікант тільки 
почав працювати, чи вже має посаду доктора наук. Запропонований проєкт може бути 
незавершеним під час стипендіальної програми, що може стати початком більш тривалого проєкту.

Зверніть увагу, що стипендії не надаватимуться для дисертаційних досліджень. Майбутній проєкт 

повинен повністю відрізнятися за змістом, напрямом і формою від попередньої роботи заявника.
Заявки слід надсилати електронною поштою на адресу, зазначену на початку новини  

Стажування в Корейському інституті 
науки і технологій (KIST) 
 Українським студентам і молодим вченим знову 
пропонують пройти стажування в Корейському інституті 
науки і технологій (KIST). Така можливість надана 
відповідно до підписаного Меморандуму між МОН та 
Корейським інститутом KIST про співпрацю.  
 Стажування є підготовчим етапом для вступу до цього 
закладу, тож учасники зможуть здобути ступінь бакалавра 
або магістра. Прийом заявок для участі у програмі 
триватиме до 14 квітня 2021 року. 
 Претендувати на участь у програмі можуть, зокрема, 
бакалаври та магістри, які можуть зберегти статус 
студента у своїх університетах протягом усього періоду 
стажування (а також ті, які вже завершили навчання) і які виявлять бажання вступати для 
подальшого навчання до Корейського інституту науки і технологій. Для участі у відборі кандидати 
мають подати заповнену аплікаційну форму та завантажити скановані копії документів на сайт 
інституту. 
 Перевага надаватиметься претендентам, які навчаються за такими напрямами: 
•  біомедичні науки і техніка; 
•  нанотехнології та інформаційні технології; 
•  енергетика та навколишнє середовище. 

 Докладна інформація щодо умов відбору та програми стажування є в інформаційному 
бюлетені або за посиланням. 
 Телефон для довідок: (044) 481 32 67 – Анжеліка Кернична, державний експерт  експертної групи 
з питань вищої освіти та освіти дорослих МОН. 
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Джерело інформації

http://www.einsteinforum.de/fellowship
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/04/02/Informatsiynyy%20byuleten%20KIST_osin_2021_04_02.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/04/02/Informatsiynyy%20byuleten%20KIST_osin_2021_04_02.pdf
http://kist_school.kist.re.kr/admission/internship
https://mon.gov.ua/ua/news/trivaye-prijom-zayavok-na-stazhuvannya-u-korejskomu-instituti-nauki-i-tehnologij
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Онлайн-конференція «46=47. 
Арифметика перспектив для дітей із 
синдромом Дауна» 
 20–21 квітня 2021 року відбудеться онлайн-конференція 
«46=47. Арифметика перспектив для дітей із синдромом 
Дауна».  
 Конференція орієнтована на фахівців Інклюзивно-ресурсних 
центрів, які забезпечують здобуття освіти шляхом комплексної 
оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічних, 
корекційних послуг та забезпечення їх системного 
кваліфікаційного супроводу дітей із синдромом Дауна віком до 
18 років у закладах дошкільної, загальної середньої та 
професійної (професійно-технічної)  освіти та інших.   
 Дата та час: 20–21 квітня, 10:00–16:00.  
 Мета конференції – ми в освітній процес, отримувати саме ті 
навички, які їм потрібні. А саме: 
•  права на освіту; 
•  методи діагностики розвитку та його особливості; 
•  підготовка дітей до дошкільних та інших освітніх закладів освіти; 
•  ефективна взаємодія спеціалістів з батьками; 
•  створення програм розвитку; 
•  профорієнтація в школі; 
•  діяльність Інклюзивно-ресурсних центрів. 

 Програма заходу постійно оновлюється, реєстрація за формою. 
 Трансляція відбуватиметься на сторінці події, а також на YouTube – всі необхідні посилання будуть 
надіслані зареєстрованим учасникам. 
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https://forms.gle/NRyC5F9hNx2wxbqq5?fbclid=IwAR24rRQ4wrXy6wXx-GaEJoAFJGQ2DQCQLDOoJsXf7-8UlaYPjySbyGcKnhg
https://mon.gov.ua/ua/news/onlajn-konferenciya-4647-arifmetika-perspektiv-dlya-ditej-iz-sindromom-dauna
https://drive.google.com/file/d/1XH680Y9hy7RdzR6nVQtl7Dql5dtacye_/view
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Грантовий конкурс "Інформаційна 
підтримка розвитку громадянського 
суспільства в Україні" 
 ІСАР Єднання запрошує організації громадянського суспільства та зацікавлених осіб до участі в 
новому грантовому конкурсі "Інформаційна підтримка розвитку громадянського суспільства в 
Україні" 
 Грантовий конкурс проводяться у межах "Ініціативи секторальної підтримки громадянського 
суспільства України", яка реалізовується ІСАР Єднання у партнерстві з Українським незалежним 
центром політичних досліджень (УНЦПД) та Центром демократії та верховенства права (ЦЕДЕМ) 
завдяки щирій підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного 
розвитку. 
 Через цей конкурс планується підвищити поінформованість громадян щодо діяльності 
громадянського суспільства в Україні. Покращити взаємодію людей з громадськими і благодійними 
організаціями.   
 Конкурс включає два лоти: 
 Лот 1. Своєчасне та коректне висвітлення діяльності громадських і благодійних організацій 
Головна цільова аудиторія за цим лотом – громадяни України з активною життєвою позицією, які 
готові долучатися до діяльності громадських і благодійних організацій, підтримувати їхні проєкти (у 
т.ч. фінансово) та яким бракує знань щодо організацій громадянського суспільства. 
 Проєктні пропозиції за цим лотом мають включати виробництво та оприлюднення тематичного 
контенту в медіа: окремих матеріалів та їх серій; спеціальних тематичних проєктів; тощо. 
 Наприклад, тематиками цих матеріалів можуть бути: 

• успішні проєкти, реалізовані ОГС в Україні; 
• вплив ОГС на позитивні зміни, які відбулися/відбуваються в Україні; 
• інтерв’ю з громадськими діячами/активістами/волонтерами; 
• інтерв’ю з громадянами, які отримують користь від діяльності ОГС; 
• підтримка фандрайзингових акцій ОГС; 
• висвітлення поточної діяльності ОГС; 
• інші тематики, які дозволяють досягти мети конкурсу. 

 Лот 2. Інформаційна підтримка розвитку громадянського суспільства в Україні 
 Головна цільова аудиторія за цим лотом – власне громадські та благодійні організації, а також 
інші важливі для розвитку громадянського суспільства стейкголдери (представники органів 
державної влади та місцевого самоврядування, інші медіа, дослідницькі та академічні кола тощо). 
 Проєктні пропозиції за цим лотом мають включати виробництво та оприлюднення тематичного 
контенту в медіа: окремих матеріалів та їх серій; спеціальних тематичних проєктів у межах діючих 
рубрик; відкриття нових тематичних рубрик тощо. 
 Наприклад, тематиками цих матеріалів можуть бути: 

• історії змін, організаційного розвитку, інституційного зміцнення ОГС (у тому числі й тих, що 
відбулися завдяки Платформі розвитку громадянського суспільства «Маркетплейс»); 
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• вплив ОГС на позитивні зміни, які відбулися/відбуваються в Україні; 
• кращі практики залучення коштів (донейтів) від громадян/бізнесу; 
• дослідження, аналітика, тренди розвитку громадянського суспільства (у тому числі порівняння 

закордонного та українського досвіду); 
• законодавчі та нормотворчі ініціативи у сфері регулювання діяльності ОГС; 
• податкові механізми фінансування діяльності ОГС (відсотковий механізм, податкова знижка 

тощо); 
• адвокаційні зусилля для покращення середовища, в якому оперує громадянське суспільство 

(у тому числі адвокаційні кампанії, які проводяться Ініціативою); 
• інші тематики, які дозволяють досягти мети конкурсу. 

   Кінцевий термін подання заявки до 30 квітня 2021 року включно. 
 Питання стосовно цього конкурсу можна надсилати електронною поштою на 
адресу grant@ednannia.ua або звертатись за телефоном 0 800 50 77 45 у офіс ІСАР Єднання. 

 

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

Джерело інформації Детальна інформація

http://ednannia.ua/181-contests/12212-grantovij-konkurs-informatsijna-pidtrimka-rozvitku-gromadyanskogo-suspilstva-v-ukrajini
mailto:grant@ednannia.ua
https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
http://ednannia.ua/images/Call_for_proposals_InfoSupport.pdf
https://t.me/growth_edu
https://telegram.org/dl?tme=681e56e194f6e439f4_946223101667545354
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