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Словацька стипендіальна 
програма 
 У рамках Національної стипендіальної програми Словацької Республіки для 
підтримки мобільності студентів та аспірантів, викладачів ВНЗ, дослідників і 
митців (NSP) словацькою стороною оголошено приймання заявок на здобуття 
стипендій на навчання, дослідницьке і лекційне стажування у Словаччині у 
2021/2022 академічному році. Заявки подаються в онлайн режимі на інтернет-
сторінках, де також можна дізнатися детальнішу інформацію щодо умов участі у 
стипендіальній програмі. 
 Подання триває до 30 квітня 2021 року, 16:00 за братиславським часом. 

 

Майстер-клас «Освіта. Кар’єра. Успіх» 
 Унікальна можливість безкоштовно отримати 
знання та практичні навички для майбутньої 
кар’єри від польського майстра коучінгу Томаша 
Кука! 
 Успішні люди цінують кожну хвилину свого 
унікального життя та вміють планувати своє 
щасливе майбутнє.  
 Велику частину нашого буття займає побудова 
своєї професійної кар'єри.  
 Саме тому, ми чекаємо на Тебе, адже хочемо, щоб саме Ти був успішний на своїй професійній 
стежині. 
 Ти дізнаєшся, як сформулювати професійну мету. 
  Як отримати бажану роботу, створюючи позитивне перше враження.  
 Разом з нами Ти краще зрозумієш свої сильні сторони та зони розвитку і навчишся 
використовувати їх на свою користь. 
 Ти повіриш у свій потенціал.  
 Пам`ятай, для того, щоб отримати бажане, необхідна ДІЯ, твоя дія... 
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 Зареєструйся на майстер-клас, візьми активну участь та отримай сертифікат WSL після його 
закінчення. 
 Тривалість майстер-класу: 2 заняття по 90 хв 
 Дати: 
14.04 в 13:00 (1 заняття) 
21.04 в 13:00 (2 заняття) 
 Майстер – Томаш Кук, професійний сертифікований коуч, що входить до Міжнародної Федерації 
Коучів (The International Coach Federation); віцепрезидент Вищої Школи Лінгвістичної. 
 Кількість місць обмежена.  

Digital Labs: інклюзивна освіта 

  
 Ця онлайн-лабораторія допоможе вирішити виклики інклюзивної освіти, які щодня ускладнюють 
вам роботу.  
 Ви дізнаєтеся про дієві інструменти під час лекцій експертів з ЄС, Великої Британії та України, 
знайдете нові ідеї під час воркшопів і в команді з іншими українськими освітянами розробите та 
презентуєте ефективне рішення для сучасної освіти. Автори найкращих ідей отримають до 500 
євро на професійний розвиток.  
 Онлайн-лабораторія триватиме дев’ять днів: з 29 травня по 6 червня 2021 року. Щоб ви вільно 
спілкуватися з закордонними експертами, ми запрошуємо перекладачів. 
 Уважно читайте умови, долучайтеся й зростайте професійно.  
 Що можна отримати? 
• Готові методологічні рекомендації, що вирішать проблеми інклюзивної освіти з якими ви 
стикаєтеся щодня.  

• Понад 15 лекцій та воркшопів від представників міністерств освіти, розробників методологій, 
професорів та викладачів з ЄС, Великої Британії та України.  

• 5 годин особистих менторських сесій з експертами, під час яких ви отримаєте персональні 
поради та погляд зі сторони на методологію, над якою ви працюєте. 

• Можливість отримати стипендію до 500 євро на професійний розвиток: курси, книжки, підписки 
на видання та будь-що інше, що цікавить вас по роботі. 

 Запрошуємо проактивних освітян з досвідом роботи понад три роки: 
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• шкільних вчителів, які працюють в інклюзивних класах та долучаються до реформування 
освіти; 

• дослідників, викладачів шкіл та педагогічних університетів, що розробляють методології для 
шкіл; 

• директорів та заступників директорів шкіл з ОТГ, які працюють за системою «опорної школи» 
та інклюзивної освіти. 

 Кінцевий термін: 29 квітня 2021 о 15:00 за київським часом 

Гранти на персональні проєкти у сфері 
культури та креативних індустрій 

 Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із залученням ЄС або Великої Британії. 
Скористайтеся з нього, щоб реалізувати ідею, що вже давно не дає вам спокою.   
 Долучіться до онлайн-резиденції, оплатіть участь у відомому конкурсі креативності, організуйте 
цифрову виставку фотографії з роботами митців з України та ЄС або запустіть кампанію про 
українську культуру, націлену на Велику Британію — ось лише кілька прикладів з тисяч ідей, які 
можуть стати вашим персональним проєктом. 
 Персональный проєкт це: 
• Це особистий професійний виклик. Ви маєте отримати досвід керування проєктом, нові навички 
та корисні знайомства.  

• Це нова ініціатива. Не одна з поточних робочих задач, якими ви й так займаєтеся. 
• Це співпраця з ЄС або Великою Британією. Навчайтеся у іноземних колег або презентуйте їм свої 
напрацювання. 

• Це будь-що, що вас захоплює. Навчання, стажування, нетворкінг, запуск проєкту, блогу, курсу та 
тисячі інших ініціатив.  

 Для натхнення — кілька прикладів персональних проєктів у сфері культури та креативних 
індустрій, які були підтримані раніше. 
 Можлива тематика проєктів: 
 Загалом — будь-що, що вас захоплює та що може бути корисним для України. У пріоритеті — такі 
теми:  
• Популяризація української культури та мистецтва в ЄС та Великій Британії 
• Розширення мережі контактів з колегами з ЄС та Великої Британії 
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• Обмін досвідами з приводу децентралізації сфери культури між Україною та ЄС  
• Цифрові та інші формати культурних проєктів у часи пандемії.   

Гранти на персональні проєкти у сфері 
роботи з молоддю 

 Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із залученням ЄС або Великої Британії. 
Скористайтеся з нього, щоб реалізувати ідею, що вже давно не дає вам спокою.   
 Зберіть кращі європейські методи роботи з молоддю та створіть подкаст для колег або візьміть 
участь в онлайн-події для працівників сектору з усієї Європи, щоб знайти нових партнерів — ось 
лише кілька прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним проєктом. 
 Персональный проєкт це: 
• Це особистий професійний виклик. Ви маєте отримати досвід керування проєктом, нові навички 
та корисні знайомства.  

• Це нова ініціатива. Не одна з поточних робочих задач, якими ви й так займаєтеся. 
• Це співпраця з ЄС або Великою Британією. Навчайтеся у іноземних колег або презентуйте їм свої 
напрацювання. 

• Це будь-що, що вас захоплює. Навчання, стажування, нетворкінг, запуск проєкту, блогу, курсу та 
тисячі інших ініціатив.  

 Для натхнення — кілька прикладів персональних проєктів у сфері роботи з молоддю, які були 
підтримані раніше. 
 Можлива тематика проєктів: 
 Загалом — будь-що, що вас захоплює та що може бути корисним для України. У пріоритеті — такі 
теми:  
• Встановлення та розвиток партнерств з провідними організаціями та фахівцями молодіжного 
сектору в ЄС та Великій Британії; 

• Створення нових програм обміну для молоді між Україною та ЄС; 
• Розвиток молодіжних організацій; 
• Інклюзія. 
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Гранти на персональні проєкти у сфері 
освіти 

 Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із залученням ЄС або Великої Британії. 
Скористайтеся з нього, щоб реалізувати ідею, що вже давно не дає вам спокою.   
 Запишіться на воркшоп з інклюзії, проведіть анкетування європейських колег для посібника з 
освітнього менеджменту, проконсультуйтеся з експертами з ЄС з приводу викладання іноземних 
мов та використайте нові знання для створення застосунку, що допоможе дітям опанувати 
англійську — ось лише кілька прикладів з тисяч ідей, які можуть стати вашим персональним 
проєктом. 
 Персональный проєкт це: 
• Це особистий професійний виклик. Ви маєте отримати досвід керування проєктом, нові навички 
та корисні знайомства.  

• Це нова ініціатива. Не одна з поточних робочих задач, якими ви й так займаєтеся. 
• Це співпраця з ЄС або Великою Британією. Навчайтеся у іноземних колег або презентуйте їм свої 
напрацювання. 

• Це будь-що, що вас захоплює. Навчання, стажування, нетворкінг, запуск проєкту, блогу, курсу та 
тисячі інших ініціатив.  

 Для натхнення — кілька прикладів персональних проєктів у сфері освіти, які були підтримані 
раніше. 
 Можлива тематика проєктів: 
 Загалом — будь-що, що вас захоплює та що може бути корисним для України. У пріоритеті — такі 
теми:  
• Кращі практики освітнього менеджменту та розвиток управлінських навичок 
• Знайомство з професійними культурами ЄС та Великої Британії  
• Практики та принципи навчання у ЄС та Великій Британії 
• Інклюзія у навчанні 
• Нова українська школа та компетентнісний підхід до навчання 
• Вивчення іноземних мов та багатомовна освіта  
• Онлайн-навчання.  
 Запрошуються викладачі шкіл, професійно-технічних закладів, вищих навчальних закладів, 
закладів післядипломної та неформальної освіти. 
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Гранти на персональні проєкти у сфері 
медіа 

 Грант пропонує до 4 000 євро на ваш особистий проєкт із залученням ЄС або Великої Британії. 
Скористайтеся з нього, щоб реалізувати ідею, що вже давно не дає вам спокою.   
 Отримайте диплом школи розслідувальної журналістики, візьміть участь у воркшопі з 
письменництва, запустіть подкаст з гостями з усієї Європи, спробуйте себе у ролі організатора 
конференції для обласних медіа з хедлайнером з ЄС — ось лише кілька прикладів з тисяч ідей, які 
можуть стати вашим персональним проєктом. 
 Персональный проєкт це: 
• Це особистий професійний виклик. Ви маєте отримати досвід керування проєктом, нові навички 
та корисні знайомства.  

• Це нова ініціатива. Не одна з поточних робочих задач, якими ви й так займаєтеся. 
• Це співпраця з ЄС або Великою Британією. Навчайтеся у іноземних колег або презентуйте їм свої 
напрацювання. 

• Це будь-що, що вас захоплює. Навчання, стажування, нетворкінг, запуск проєкту, блогу, курсу та 
тисячі інших ініціатив. 

 Для натхнення — кілька прикладів персональних проєктів у сфері медіа, які були підтримані 
раніше. 
 Можлива тематика проєктів: 
 Загалом — будь-що, що вас захоплює та що може бути корисним для України. У пріоритеті — такі 
теми:  
• Боротьба з фейками, маніпуляціями та іншими елементами гібридної війни 
• Журналістська етика, цінності та інструменти 
• Конвергентна журналістика (мультимедійна журналістика) 
• Самооплатність та незалежність медіа 
• Культурна журналістика 
• Економічна журналістика.  
 Хто може взяти участь? 
 Запрошуємо: 
• менеджерів місцевих та регіональних 

медіа; 
• редакторів та журналістів місцевих та 

регіональних медіа; 
• журналістів, що пишуть про культуру; 

• журналістів, що пишуть про економіку; 
• журналістів, що займаються 

розслідуваннями; 
• журналістів, що займаються 

фактчекингом. 
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«Освітні гранти» від програми SoftServe 

 «Освітні гранти» - це унікальна програма SoftServe для викладачів університетів. Вона 
передбачає грошову підтримку у розмірі $2000 кожному із п'яти переможців для розробки 
нового або оновлення існуючого технічного курсу, що викладаються в рамках таких спеціальностей 
як: прикладна математика, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки, інформаційні 
системи та технології, комп’ютерна інженерія, кібербезпека, прикладна лінгвістика, тощо. 
 В рамках гранту стипендіат отримує не лише фінансову підтримку, а й за потреби - консультації 
від експертів компанії. 

Критерії відбору: 
 1. ЦІЛІСНІСТЬ ПРОПОЗИЦІЇ 
 Якісна пропозиція курсу відповідає потребам ринку праці; прослідковується чітке розуміння 
того, як план курсу, його структура та набір освітніх компонентів ведуть до досягнення заявлених 
результатів, чітко визначені та зрозумілі цілісні зв’язки з іншими курсами/елементами освітньої 
програми. 
 2. ІННОВАЦІЙНІСТЬЗАПРОПОНОВАНОЇ ІДЕЇ 
 Якісні пропозиції мають містити значний відсоток інновацій: в самій ідеї курсу, методах 
викладання/навчання чи унікальних матеріалах курсу; також усі подані пропозиції будуть 
перевірені на наявність плагіату, тож запозичених запропонованих матеріалів та ідей для курсу 
дозволено не більше 15%.  
 3. ВІДПОВІДНІСТЬ КУРСУ ВИМОГАМ ДО ВИПУСКНИКІВ. 
 4. РЕГІОНАЛЬНА СКЛАДОВА 
 Попри особливу значущість попередніх факторів, різноманітність команди переможців також є 
теж ключовою для нас: ми очікуємо високу регіональну активність та будемо раді підтримати 
університети з усієї країни.  
 5. МАСШТАБОВАНІСТЬ 
 Ми очікуємо, що кількість бенефіціарів (студентів), що навчатимуться на курсі як під час 1-го 
набору, так і надалі, буде достатньо великою для порівняно значного впливу на навчальне 
середовище в університеті/освітній спільноті регіону.  
КІНЦЕВИЙ ТЕРМІН ПОДАННЯ: 30 липня 2021 р. (Включно) 
ОГОЛОШЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ: вересень 2021 року 
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Детальна інформація!

https://drive.google.com/file/d/1j_hW8hgoQ4n0E184tWGf5PS2A61nhMFC/view?usp=sharing
https://softserveinc.events/osvitni_granty/?utm_campaign=Educational%20Grants&utm_source=Kyiv&utm_content=Kyiv%20Comms


Антон Сердюченко 13.04.2021

 ІІІ Міжнародний конкурс реклами 
«DO.IT ADS» 
 Конкурс для студентів та учнів, але викладачі 
можуть їм допомогти! 
 Кінцевий термін подання робіт: 15 травня 2021 до 17:00 (Kyiv). 
 Нагородження: 25 травня 2021.  
 Номінації: 
1. Україна – туристична країна! 
2. Маркетинг робить свято! 
3. Професія моєї мрії 
4. Метро: (не) обмежувальні лінії 
5. #мандруйзалізницею 
6. Бережіть себе і близьких в умовах 

COVID-19 

7. Екологічний транспорт 
8. Зелене довкілля 
9. Захист тварин 
10. 2021 – Міжнародний рік овочів і фруктів 
11. Мій Startup 
12. Соціальна реклама 
13. Вільна тема 

 

Презентація магістерської програми 
"Соціальна медіація" 
 Проведення події планувалось 13 квітня, але 
було перенесено на 20 квітня. Дедлайни 
змістились.  
 Здатність ефективно вирішувати конфліктні ситуації 
мирним шляхом у різних сферах суспільного життя – 
важлива складова професійної діяльності сучасного 
фахівця із соціальної роботи, соціального педагога, 
менеджера організації соціальної інфраструктури, 
який крокує у ногу із часом, цінує свій та колег/клієнтів час, емоційний спокій і продуктивність. 
 Посередництво (медіація) у вирішенні сімейних, шкільних, трудових, бізнес-конфліктів та 
конфліктів із владою – набуває неабиякої популярності, що виражається через запровадження 
служб шкільного порозуміння, базових соціальних послуг посередництва (медіації), появи 
приватних сімейних та бізнес медіаторів тощо. 
 Освітньо-професійна програма «Соціальна медіація» Бердянського державного педагогічного 
університету - це перша в Україні університетська програма підготовки з фокусом на формування 
конфліктологічної компетентності у майбутніх соціальних працівників зі спеціальності 231 
Соціальна робота. 
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Офіційний сайт! Інформаційний лист! Facebook сторінка!

https://www.facebook.com/groups/departmentemba/
https://doitads.wordpress.com
https://telegra.ph/%D0%86%D0%86%D0%86-M%D1%96zhnarodnij-konkurs-reklami-DOIT-ADS-04-13


Антон Сердюченко 13.04.2021

 Запрошуємо дізнатися про неї більше! 
 На заході Ви отримаєте відповіді на питання: 
1. Медіація та соціальна медіація: що це і де це? 
2. Хто такий медіатор? 
3. Як вступити на освітню програму другого (магістерського) рівня вищої освіти? 
4. Яку кваліфікацію отримаю в дипломі і ким зможу працювати? 
5. Які переваги навчання у Бердянському державному педагогічному університеті? 
 Цей захід буде цікавим для Вас, якщо Ви: 
• Студент бакалаврату соціономічного спрямування («Психологія», «Соціальна освіта», 

«Педагогіка») та плануєте продовжувати навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти, 
маєте бажання змінити профіль навчання або отримати додаткову спеціалізацію; 

• Давно завершили навчання в університеті та наразі замислюєтесь про здобуття вищої освіти в 
актуальній галузі сьогодення або перекваліфікацію. 

 Дата проведення: 20 квітня 
 Час: 16:00 
 Тривалість заходу – 45 хвилин 
 Формат: online з використанням платформи ZOOM 
 Для участі необхідно заповнити реєстраційну форму. 
 УЧАСТЬ БЕЗКОШТОВНА 
 Контактна особа: Анастасія Попова – тел. 063 335 99 68, 050 335 99 68 
 Організатор: Кафедра соціальної роботи та інклюзивної освіти Бердянського державного 
педагогічного університету 

Вебінар від Unistudy: “Англійська для 
програм за кордоном” 
 Розглянемо, який рівень мови потрібен для участі у волонтерстві, стажуваннях, Erasmus-
мобільності, стипендіях і грантах! 
 Що: традиційний безкоштовний вебінар від Unistudy 
 Коли: четвер, 15 квітня, 20:00 
 У програмі: 
•  Як оцінити свій рівень мови для участі в освітніх програмах за кордоном? 
•  Як підтягнути і вдосконалити рівень англійської або іншої іноземної для участі в конкретній 
програмі? 

•  Який рівень мови потрібен для конкретних програм: розглянемо приклади 
•  Складання мовних тестів: підготовка, нюанси, особистий досвід 
•  Розглянемо не тільки англійську мову, а й інші для різних програм 
 Ведуча вебінару: Ганна Тронь, менеджер сайту Unistudy.  
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Форма реєстрації! Facebook подія!

Форма реєстрації! Джерело інформації!

https://bdpu.org.ua/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-social-pedagogy/
https://bdpu.org.ua/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-social-pedagogy/
https://bdpu.org.ua/faculties/fdsso/structure-fdsso/kaf-social-pedagogy/
https://learn.unistudy.org.ua/engl-v/
https://unistudy.org.ua/webeng/?fbclid=IwAR3qVWG36rtvkkuMFYaD-xP1BHnxQbyMJtcyiMHnMRc65Zk_llMbC_n1jpg
https://docs.google.com/forms/d/13YX-lD_No2Fwbci1bA-3a9ynuxyb5mUN4kCnBnfPdJI/viewform?fbclid=IwAR3PejKnVAWqN0Bs-AQ1_KtMXt7tQzWAl6BXINp5NDagFvos9i-A0zQg-V4&edit_requested=true
https://www.facebook.com/events/140945707960137/?acontext=%7B%22event_action_history%22:%5B%7B%22mechanism%22:%22calendar_tab_event%22,%22surface%22:%22bookmark_calendar%22%7D%5D%7D


Антон Сердюченко 13.04.2021

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

https://telegram.org/dl?tme=681e56e194f6e439f4_946223101667545354
https://t.me/growth_edu
https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
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