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Онлайн-тренінги та семінари 
Elsevier для України 
 Удосконалюйте свою дослідницьку роботу, бібліотечну роботу та 
отримуйте нові знання зі світу наукової інформації разом з Elsevier! 
 Нижче ви можете знайти перелік майбутніх та записаних вебінарів 
українською мовою. Запрошуємо вас відвідати Online Training Hub для 
Центрально та Східної Європи, щоб переглянути інші вебінари 
англійською мовою. 

Майбутні вебінари

Вебінари записані раніше

Здійснюйте відкриття поєднуючи можливості Scopus та ScienceDirect 22.04 10:00

Профілі автора та установи у Scopus 06.05 10:00

Пошук інформації у Scopus 20.05 10:00

Здійснюйте відкриття поєднуючи можливості Scopus та ScienceDirect 22.04 10:00

Профілі автора та установи у Scopus 6.05 10:00

Пошук інформації у Scopus 20.05 10:00

Ukraine, welcome to ScienceDirect 
Although this webinar is in English and not Ukrainian, may we warmly invite you to join us to hear 
about the access to all eBooks for Ukraine on ScienceDirect, along with all open access journals. 
We'll introduce Elsevier team for Ukraine, content that is available in Ukraine, the ScienceDirect 
platform, and our support resources, such as our website and trainings schedule.

Початок роботи з ScienceDirect  
Приєднуйтесь до нашого вебінару, щоб дізнатися, як розпочати роботу з ScienceDirect. 
Дізнайтеся більше про створення та налаштування свого облікового запису, а також про 
варіанти віддаленого доступу, які забезпечать вам комфортну роботу з будь-якої точки світу.
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ScienceDirect: багатство знань 
На цьому вебінарі ми продемонструємо, як ви можете знайти та отримати доступ до 
відповідного, значущого та цікавого наукового вмісту. Неважливо, шукаєте ви журнали, книги 
чи інші документи - у ScienceDirect все це легко доступно. Ми покажемо вам, як ефективно 
шукати літературу та як залишатися в курсі справ вашої галузі знань.

Розширте свої горизонти з ScienceDirect 
Приєднуйтесь до нас на цьому вебінарі, щоб дізнатись, як знайти вміст з Відкритим доступом, 
як зробити тематичні сторінки найкращим інструментом для розширення та зміцнення ваших 
знань, а також як скористатись сервісом рекомендацій, щоб не пропустити провідних 
досліджень у вашій галузі.

Getting started with ScienceDirect 
Join us at this webinar to learn how to get started with ScienceDirect. Learn more about setting up 
your account and preferences, as well as about remote access options to make sure you can work 
comfortably from any place in the world.

ScienceDirect: wealth of knowledge 
At this webinar we will demonstrate how you can find and access relevant, meaningful and 
interesting scientific content. It doesn't matter if you are looking for journals, books or other 
documents - ScienceDirect has it all seamlessly accessible. We will show you how to search for 
literature efficiently and how to stay current and on top of your research field.

Broaden your horizons with ScienceDirect 
Join us at this webinar to learn how to find Open Access content, how to make the best of Topic 
pages to broaden and strengthen your knowledge, as well as how to use the recommendation 
service to make sure you don't miss out on the cutting edge research in your field.

Не все те золото, що блищить

Сяйте яскраво, наче діаманти

Перші кроки у Scopus

Починаємо з пошуку літератури у Scopus

Ваші колеги та Ви у Scopus

Журнали: доброго не буває забагато
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Доступ до платформи 
ScienceDirect 
 Відповідно до наказу МОН від 29 травня 2020 року № 721 (із змінами, внесеними наказом МОН 
від 17 листопада 2020 року № 1426), українським закладам вищої освіти та науковим установам, 
незалежно від відомчої ознаки, зі статусом бюджетної установи за рахунок бюджетних коштів 
надано можливість з січня по грудень 2021 року підключити доступ до ресурсів (електронних 
книг) мультидисциплінарної повнотекстової платформи ScienceDirect. 
 Таким чином, протягом усього 2021 року наукові (науково-педагогічні) працівники ЗВО та 
наукових установ мають змогу використовувати у проведенні наукових досліджень понад 39 тис. 

Знайомство зі Scopus

Пошук інформації у Scopus

Профіль автора у Scopus

Бібліометричні інструменти Scopus

Профіль автора у Scopus

Знайомство зі Scopus

Пошук інформації у Scopus

Перші кроки у ScienceDirect

Читання - це навчання

Цікавій Варварі на базарі носа відірвали

ScienceDirect - можливості у відкритому доступі

Бібліографічний менеджер Mendeley в  роботі дослідника
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електронних книг колекції All Access Books одного з провідних видавництв світу Elsevier, які 
доступні на платформі ScienceDirect в рамках передплаченого доступу. 
 Детальна інформація про налаштування дистанційного доступу до електронних ресурсів 
платформи ScienceDirect опублікована на вебсайті ДНТБ України за посиланням: http://bit.ly/
3dcRVoF. 

Громадський бюджет Бердянська 
 З 17 травня розпочнеться подання проєктів громадського бюджету за оновленими правилами. 
 Проєкти, які будуть подані в поточному році та будуть реалізовані у 2022 році, тепер знову 
поділяються на дві категорії: 
- малі - з обсягом фінансування до 150 тис. грн включно; 
- великі - з обсягом фінансування від 151 тис. грн до 500,0 тис. грн включно.  
 

Подання проєктів авторами відповідно до умов Положення 17 травня – 15 червня

Внесення проєктів до електронної системи „Громадський проєкт” до 18 червня

Попередній розгляд та внесення коригувань автором (у разі 
необхідності)

до 25 червня

Направлення проєктів на розгляд відповідним структурним 
підрозділам

до 29 червня

Розгляд проєктів відповідними структурними підрозділами та 
підготовка проєктів на розгляд робочої комісії

до 13 липня

Розгляд проєктів на засіданнях робочої комісії до 01 серпня

Розміщення на сайті проєктів, які пройшли розгляд до 01 серпня

Голосування за проєкти 02 серпня – 16 серпня

Внесення до електронної системи голосів, поданих на бланках до 27 серпня

Визначення проєктів-переможців на засіданні робочої комісії до 01 вересня

Розміщення на сайті проєктів-переможців до 02 вересня
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Проєкт програми Еразмус+ напряму ім. 
Жана Монее «Відбудова потенціалу 
європейських студій на українських 
територіях, що постраждали від 
конфлікту: осмислюючи виклики та 
генеруючи рішення» 
 Українська Асоціація викладачів та дослідників європейської інтеграції (APREI, aprei.ccm.ua) з 
приємністю запрошує взяти участь в академічному проекті "Rebuilding the Potential of EU Studies 
in the Conflict-affected Areas of Ukraine: Addressing Challenges and Creating 
Solutions" («Відбудова потенціалу Європейських студій на українських територіях, що 
постраждали від конфлікту: осмислюючи виклики та генеруючи рішення»), що реалізується 
за підтримки Європейського Союзу у рамках напряму ім. Жана Монне програми Еразмус +. 
 Ця академічна ініціатива спрямована на посилення потенціалу Європейських Студій у 
переміщених закладах вищої освіти з окупованих територій, у т.ч. Автономної Республіки Крим, а 
також у закладах вищої освіти на територіях, що межують із зоною конфлікту (Донецька. Луганська 
область. Мелітопольський і Бердянський райони Запорізької області). 
 Проект допоможе учасникам започаткувати чи розвинути Європейські Студії у закладах вищої 
освіти та ініціювати спільні, більш комплексні заходи на їхню підтримку, зокрема у рамках програми 
Еразмус+ (включно з напрямом ім.Жана Монне) та інших вітчизняних і міжнародних програмах.  
 З цією метою передбачається, що учасники підготують індивідуальні або групові (освітні чи 
наукові) мікропроєкти, які покликані сприяти вирішенню окремих проблем розвитку 
Європейських Студій в їхніх закладах чи регіонах. 
 Організатори не обмежують тематику чи формат мікропроєктів і вважають, що представники 
університетів-учасників найкраще розуміють власні потреби і можуть опрацювати та 
запропонувати оптимальні рішення щодо відбудови та розбудови Європейських Студій. Це може 
бути аналіз тенденцій розвитку (або необхідності започаткування) Європейських Студій в 
окремому ЗВО чи його підрозділах та опрацювання відповідних рекомендацій щодо їхнього 
впровадження чи зміцнення; розробка чи оновлення окремих навчальних дисциплін чи освітніх 
програм з Європейських Студій; запровадження нових методів викладання; підходи щодо 
популяризації знань про ЄС серед студентства; формування стратегій щодо взаємодії з 
державними органами влади, місцевим самоврядуванням чи неурядовим сектором з 
євроінтеграційної тематики; розробки заходів щодо поширення викладання євроінтеграційної 
тематики у школах чи професійно- технічних навчальних закладах; інформування окремих 
суспільних груп про європейську інтеграцію, пропозиції для налагодження співпраці з 
українськими та іноземними партнерами для розвитку Європейських Студій тощо.  

5

http://aprei.ccm.ua


Антон Сердюченко 21.04.2021

 Мікропроєкти можуть бути як індивідуальними, так і груповими. В останньому випадку кількість 
учасників робочої групи не обмежена, проте у воркшопах та фінальній конференції можуть брати 
участь не більше 2 представників від одного ЗВО. 
Обов'язковою умовою є участь відібраних учасників в усіх заходах, що відбуватимуться в 
Україні офф-лайн: 
1. Воркшоп І (5 днів) - орієнтовно перший тиждень липня 2021 р. чи в інший час 

залежно від епідеміологічної ситуації. Під час воркшопу зокрема передбачається, що 
учасники представлять свої ідеї вітчизняний ; міжнародним експертам та будуть узгоджені 
теми мікропроєктів. 

2. Робота над узгодженими темами мікропроєктів (вересень 2021 р. - травень 2022 р.). 
Будуть організовані вебінари та онлайн сесії, де учасники знайомитимуть із станом 
розробки своїх ідей за консультаційної підтримки експертів. 

3. Воркшоп II (4 дні) - орієнтовно червень 2022 р., де учасники презентуватимуть 
попередні результати своїх напрацювань та отримують фідбек від українських та іноземних 
експертів. 

4. Міжнародна конференція «Sharing and Exemplifying Best Practices in the Field of 
EU Studies» (2 дні, осінь 2022 p., орієнтовно під час Міжнародного інформаційного тижня 
Програми ЄС Еразмус+ у Києві): учасники представлять свої мікропроєкти широкому 
загалу, зокрема представникам інституцій ЄС, органам державної влади та іншим 
стейкхолдерам. 

 Академічний доробок буде оприлюднено у конференційному збірнику, тому результати 
мікропроєктів повинні бути викладені у формі статті. До участі у зоркшопах і конференції будуть 
залучені провідні українські та міжнародні експерти з євроінтеграційної тематики. Важливою 
складовою заходів проекту буде ознайомлення з напрямом Жана Монне програми Еразмус+. 
 Хто може взяти участь? До участі запрошуються науково-педагогічні та педагогічні працівники 
із закладів вищої освіти (включно із переміщеними) Донецької та Луганської областей, Автономної 
Республіки Крим, а також ЗВО Мелітопольського і Бердянського районів Запорізької області. 
 Заходи: передбачена обов'язкова безпосередня участь у двох воркшопах та міжнародній 
конференції. Інформація про місце і час проведення заходів та логістику буде надана відібраними 
учасникам. Також передбачається організація низки заходів в снлайн-форматі. З огляду на 
пандемію коронавірусної хвороби (COVID-19), усі заходи відбуватимуться із врахуванням 
епідемічної ситуації та із дотриманням санітарних норм. 
 Робоча мова: українська. Знання англійської не є обов'язковим, утім заохочується для 
продуктивнішої участі у заходах проекту, взаємодії з іноземними спікерами та подальшої співпраці. 
 Витрати: учасникам заходів покриваються всі витрати (проїзд, проживання, харчування) завдяки 
підтримці програми Еразмуст напряму ім. Жана Монне. 
 Сертифікат: після завершення програми учасники отримають сертифікат учасників 
міжнародного проекту Erasmus-}- із зазначенням напряму підготовки, кількості годин та кредитів 
ECTS. 
Для участі кандидати повинні подати: 
• CV кандидата (кандидатів) з контактною інформацією 
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• Мотиваційний лист (до 2 сторінок) 
• Короткий виклад потенційного мікропроєкту (до 2 сторінок) із зазначенням мети та 

очікуваних результатів 
 Усі документи просимо надсилати на електронну скриньку: rebuild.jmp@gmail.com  
 Крайній термін подання заявки - 12 травня 2021 року. 
 Результати відбору будуть оголошені до 21 травня 2021 року. 
 Конкурсна комісія залишає за собою право не повідомляти причини відмови в участі у 
проекті. 

Бліц-перелік нових і вже публікованих 
програм і можливостей: 

🗓  Онлайн-програми від Альянсу міст-побратимів м. Гуанчжоу (GISU) 

🕔  Коли: 22 квітня, з 09:00 до 11:00 

📋  Деталі 

👨🎓  Оголошено конкурс спільних українсько-литовських науково дослідних проектів 

🕔  Коли: подача заявок триває до 04.05.2021 

📋  Деталі 

👩🎓  Call for application: Exchange Programs at Shibaura Institute of Technology 

🕔  Application deadline: prolonged until 09.05.2021 

📋  Деталі 

👩🎓  Стажування MOPGA для молодих науковців у Франції 

🕔  Коли: до 10 травня 2021 

📋  Деталі 

👩🎓  Call for application: Ajou University Student Exchange Program 

🕔  Application deadline: 10.05.2021 

📋  Деталі 

👨🎓  Call for application: Einstein Fellowship 

🕔  Application deadline: 15.05.2021 

📋  Деталі 

👩🎓  Стипендіальна програма The Fulbright Foreign Student Program 
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🕔  Коли: подача заявок триває до 16 травня 2021 включно 

📋  Деталі 

🗓  Відкрито набір до Університету Коруни 

🕔  Коли: до 20 травня 

📋  Деталі 

👩🎓  Call for application: Summer Schools at Riga Technical University 

🕔  Application deadline: 01.06.2021 

📋  Деталі 

👩🎓  Набір на програму Matsumae International Foundation Research Fellowship Program, Японія 

🕔  Коли: до 30 червня 2021 

📋  Деталі 

👨🎓  Call for application: The PASIFIC Fellowship Programme 

🕔  Application deadline: 30.06.2021 

📋  Деталі 

👩🏫  Проект "Освітні Гранти 2021" 

🕔  Коли: подача заявок триває до 30.07.2021 

📋  Деталі 

👨🎓  Стипендіальна програма The Fulbright Visiting Scholar Program 

🕔  Коли: подача заявок триває до 15 жовтня 2021 включно 

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