
Антон Сердюченко 18.05.2021

Дослідження суспільної думки молодих 
людей Бердянської міської об’єднаної 
територіальної громади 

 Колеги, прохання розповсюдити серед студентів анкету, щодо дослідження їх думки стосовно 
молодіжної роботи і політики в Бердянській ОТГ.  
 Результати анкетування будуть опрацьовані і представлені в загальному вигляді.  
Дослідження проводиться членами консультативної молодіжної ради в рамках програми «СИЛА 
(Єднання через спільні дії молоді)», яку втілюють в життя IREX в Україні та БФ «Стабілізейшен 
Суппорт Сервісез». 
 Тривалість заповнення анкети 10-15 хвилин. 
 Учасники та учасниці, які заповнять анкету будуть запрошені на безкоштовні тренінги в 
Бердянську. 

Бліц-перелік нових і вже публікованих 
програм і можливостей: 

👨🎓  Call for application: Einstein Fellowship 

🕔  Application deadline: 15.05.2021 

📋  Деталі 

👩🎓  Стипендіальна програма The Fulbright Foreign Student Program 

🕔  Коли: подача заявок триває до 16 травня 2021 включно 

📋  Деталі 
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🎓 Програми обміну, на які триває подача заявок до 19-20 травня: 
   •  Call for application: BAYHOST Scholarship program sponsored by the Free State of Bavaria for 
graduates for 2021/22 (деталі); 
   •  Відкрито набір до Університету Коруни (деталі); 
   •  Відкрито набір до Університету Малаги (деталі); 
   •  Австрійська академія наук надасть стипендію молодим українським вченим (деталі) 

🎓 Програми обміну, на які триває подача заявок до 31 травня - 1 червня: 
   •  Триває набір до літньої школи в Німеччині «Viadrinicum» (деталі); 
   •  Call for application: KU Leuven Summer School (деталі); 
   •  Call for application: Summer Schools at Riga Technical University (деталі) 

🗓  Опитування для випускників програми Erasmus+ в рамках проекту Green Erasmus 

🕓  Коли: до 9 червня 

📝  Опитування в онлайн-формі 

👩🎓  Call for application: Master Programs at French-Azerbaijani University 

🕔  Application deadline: 15.06.2021 

📋  Деталі 

🗓  Відкрито набір до Технічного університету Дрездена за стипендією ім. Георгіуса Агріколи 

🕔  Коли: до 20.06.2021 

📋  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 
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🗓  Німецький Бундестаґ запрошує в рамках «Міжнародної парламентської стипендії» до Берліна 

🕔  Коли: до 31 липня 2021 

📋  Деталі 

👨🎓  Стипендіальна програма The Fulbright Visiting Scholar Program 

🕔  Коли: подача заявок триває до 15 жовтня 2021 включно 

📋  Деталі 

Гранти для фотографів від Everyday 
Projects 
 Програма зацікавлена в проектах в області документальної фотографії, що просувають повагу 
прав людини і спрямованих на спростування стереотипів і виправлення невірно поданої інформації 

❗  Дедлайн: 7 червня 

📍  онлайн 

🗓  2021 

 Вимоги: 

▪  бути фотографом 

▪  підготувати проект по документальної фотографії 

▪  пріоритет - Фотоісторії, що спростовують стереотипні образи і виправляють перекручування 
фактів.  

 Оплачується: грант $6000, менторська підтримка.  

Як підготувати якісну грантову заявку? 
 Під час лекції буде розглянуто теорію та 
приклади із підтриманих проєктів, а також 
заплановано час для ваших запитань.  
 Кому буде цікаво? 
- Представникам громадських організацій, 
ініціативних груп 
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Детальна інформація!
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- Фахівцям місцевих органів влади 
- Усім, хто хоче подати грантовий проєкт 

 Про що говоритимемо? 
- Аналіз ідеї: критерії 
- Структура грантової заявки 
- Як описати потребу переконливо?  
- Аспекти, які додають "+"  
- Що важливо у бюджеті? 
- Де шукати оголошення про конкурси? 

 Як взяти участь? - зареєструватись:) 
 Дата, час, формат: 21 травня 2021 року, 10.00-10.40, онлайн 
 Участь безоплатна. 
 Дедлайн реєстрації: 18 травня 2021 року 
 Організатор: ГО «Поступ: освітній простір» 
 Лектор: Світлана Луценко, тренер, автор проєктів 

 

Комунікація суспільно важливих справ: 
на прикладі справ, пов’язаних зі 
збройним конфліктом в Україні 
 ГО «Вектор прав людини» спільно з 
Медійною ініціативою за права людини 
запрошують на майстерні «Комунікація 
суспільно важливих справ (на прикладі 
судових процесів, пов’язаних зі 
збройним конфліктом в Україні)». 
Загалом передбачено 5 аналогічних 
майстерень, що відбудуться 24 травня, 28 
травня, 31 травня, 1 червня, 2 червня о 
11:00 год. При реєстрації ви можете 
обрати більш зручну для себе дату. Участь в Майстерні можна взяти лише один раз. Орієнтовна 
тривалість кожної майстерні 3 години. 
 Майстерня буде складатись із: 
- Набору інформаційних ресурсів для ознайомлення до онлайнової зустрічі. 
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Форма реєстрації!

https://docs.google.com/forms/d/1u0Df7hQnX-0j_sTAWz7UcNxc4nuPMhvGbchDA7pw-AA/viewform?fbclid=IwAR2WPHSPw8fL-O0_YtQOGu99ORYzPX71d1myTzvgEJLNUUEOZHxXqS6ylVM&edit_requested=true
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- Проведення онлайнової зустрічі тривалістю 3 години платформі Zoom. До участі у кожній 
майстерні буде запрошено близько12 людей із забезпеченням представництва різних цільових 
груп. Тож кожен учасник та учасниця отримають можливість активної участі у навчанні. Усім 
учасникам та учасницям обов’язково потрібно мати камеру та мікрофон під час майстерні, щоб 
взяти повноцінну участь у заході. 
- Індивідуального виконання постзавдання по тематиці Майстерні (протягом тижня з дня участі у 
онлайновій зустрічі). На виконання постзавдання буде необхідно орієнтовно 2 години. 
 Учасники та учасниці майстерень зможуть: 
- Зрозуміти важливість співпраці різних зацікавлених сторін у забезпеченні права громадськості 
знати правду про перебіг подій збройного конфлікту; 
- З’ясувати специфіку роботи судів, правоохоронних та безпекових органів, медіа; 
- Розглянути типові помилки комунікації судових процесів, пов’язаних зі збройним конфліктом в 
Україні 
- Отримати іменний електронний сертифікат про походжання навчання тривалістю 6 годин (за 
умови участі у онлайновій зустрічі та виконання постзавдання); 
- Отримати пріоритет у відборі на наступні заходи проєкту, включаючи очний тренінг у Києві. 
 Звертаємо вашу увагу, що відеозапис майстерень оприлюднюватись та поширюватись не буде. 
 Експерти/ки Майстерень: 
- Назарій Боярський, правозахисник, член правління ГО «Вектор прав людини». Незалежний 
експерт Східно-Європейської Мережі громадянської освіти, член тренерського пулу Молодіжного 
департаменту Ради Європи. Автор низки досліджень на тематику комунікаційної діяльності судової 
влади. 
- Дар’я Свиридова, перша заступниця Постійного Представника Президента України в АРК, 
експертка з багаторічним досвідом у сфері захисту прав людини, зокрема в умовах міжнародного 
збройного конфлікту в Україні. 
- Аркадій Бущенко, суддя Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду. З 2003 р. 
займався правозахисною діяльністю, працював адвокатом. У 2008 і 2010 рр. обирався головою 
правління Української Гельсінської спілки з прав людини, що об’єднує 30 правозахисних 
організацій України, у 2012-2017 роках виконавчий директор спілки. 
 Реєструйтесь на вебінар до 22 травня. 
 Під час реєстрації важливо вказати електронну скриньку, до якої у вас є особистий доступ ― 
саме туди буде надіслано всю інформацію. 
 З додаткових питань звертайтесь, будь ласка, на електронну пошту: trialinsimplewords@gmail.com 
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Форма реєстрації!
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Онлайн-тренінг «Інноваційні методики 
Ради Європи CivicLab та UChange задля 
сталого розвитку молоді» 
 «Інноваційні методики Ради Європи CivicLab та 
UChange задля сталого розвитку молоді» – це 
двогодинний онлайн-тренінг про нові 
можливості для розвитку молоді за допомогою 
цифрових інструментів! 
 Навчання спрямоване на посилення 
інституційної спроможності молодіжних центрів 
та покращення навичок представників 
молодіжних організацій у формуванні рішень. 
 Під час онлайн-тренінгу учасники: 
• познайомляться з інноваційними цифровими методиками Ради Європи; 
• візьмуть участь в інтерактивній онлайн-грі «UChange. Громада» та відвідають воркшоп у форматі 

«CivicLab»; 
• напрацюють ідеї для використання цих методик у діяльності Міністерства молоді і спорту України 
та молодіжних центрів різних рівнів! 

 Коли: 20 травня 2021 року о 12:00 
 Встигніть зареєструватися до 19 травня! 
 Тренінг організовують Міністерство молоді та спорту України, проєкт Ради Європи «Зміцнення 
громадської участі у демократичному процесі прийняття рішень в Україні» у партнерстві з 
експертами громадської організації «Форум розвитку громадянського суспільства» та 
Всеукраїнським молодіжним центром. 
 Захід проходить у рамках тижня Ініціативи «Партнерство «Відкритий уряд», що проходить з 17 по 
21 травня 2021 року. 

 

Вебінар та дискусія “Відкрита наука: 
план дій для України” 
 19 травня 2021 в межах Тижня Відкритого Уряду буде проведено вебінар та дискусію “Відкрита 
наука: план дій для України” під егідою Міністерства освіти і науки. В межах заходу буде 
презентовано концепцію Відкритої науки, актуальні європейські тенденції наукових комунікацій, а 
також обговорено перспективи України в цьому напрямку. Усі бажаючі матимуть змогу задати 
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Форма реєстрації!
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питання заздалегідь - за 
посиланням https://
forms.gle/
tMme3iQ8dsqKdZ1c9, або у 
Facebook під час прямої 
трансляції. 
  

 План заходу: 
15:00 – 15:30 – Олександр 
Березко про стан та 
перспективи Відкритої науки в ЄС та Україні; 
15:30 – 15:45 – Михайло Шепітько та Андрій Ізовіта про юридичні аспекти впровадження Відкритої 
науки в Україні; 
15:45 – 16:00 – питання до спікерів; 
16:00 – 17:00 – дискусія щодо Національного плану відкритої науки за участю представників МОН, 
академічної спільноти та третього сектору: 
 Члени дискусії: 
• Юлія Безвершенко 
• Юрій Халавка 
• Оксана Бруй 
• Григорій Мозолевич 

• Ірина Дегтярьова 
• Андрій Василенко 
• Ірина Кучма 
• Олеся Ващук  

 Модератор – Олександр Березко 
 Співорганізаторами вебінару є Рада молодих учених при МОН, ГО “Інноваційний університет”, 
ГО “Міжнародна фундація розвитку”, ГО “Асоціація докторів філософії України”, ГО “Прогресильні”, 
ВМГО “Національний студентський союз”. 
 Де: вебінар та дискусія в Zoom з прямою трансляцією в Facebook Рада молодих учених при 
Міністерстві освіти і науки України, де усі бажаючі матимуть змогу задати питання.  
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Форма для запитань! Facebook-подія!

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FtMme3iQ8dsqKdZ1c9%3Ffbclid%3DIwAR34mVWco8VveiDtVY8p0mvmpGYJf88fLhImAaOZ9dwMKGxdMs_JbAkw66I&h=AT3RGGQ3Mr10bz1RMou3axH9pupwNj0rIng4WU9yNrtWWqzZQcOCxn4TrMb2tav_x42f8rR8ypj-RtmuQvVID4grbaOO7BZLKO6zL2pcffW4PLvf45WAyv-yo39mTHF_dgP4EFkolw&__tn__=q&c%5B0%5D=AT10zPwn4XiuhQQypxJL4vCGSsxb2q7JXTZu96Ekpd_5r1AKyil7T4iqVJGH5B9UHgw2xScVkOx4tNupyzHBX79Bx2XHOFGqdOIS5ChpBsaxZ7FGZ5HVYo4lgJ31qTgIPQ2dMYSx3Q22av3h1jYiYXWn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FtMme3iQ8dsqKdZ1c9%3Ffbclid%3DIwAR34mVWco8VveiDtVY8p0mvmpGYJf88fLhImAaOZ9dwMKGxdMs_JbAkw66I&h=AT3RGGQ3Mr10bz1RMou3axH9pupwNj0rIng4WU9yNrtWWqzZQcOCxn4TrMb2tav_x42f8rR8ypj-RtmuQvVID4grbaOO7BZLKO6zL2pcffW4PLvf45WAyv-yo39mTHF_dgP4EFkolw&__tn__=q&c%5B0%5D=AT10zPwn4XiuhQQypxJL4vCGSsxb2q7JXTZu96Ekpd_5r1AKyil7T4iqVJGH5B9UHgw2xScVkOx4tNupyzHBX79Bx2XHOFGqdOIS5ChpBsaxZ7FGZ5HVYo4lgJ31qTgIPQ2dMYSx3Q22av3h1jYiYXWn
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FtMme3iQ8dsqKdZ1c9%3Ffbclid%3DIwAR34mVWco8VveiDtVY8p0mvmpGYJf88fLhImAaOZ9dwMKGxdMs_JbAkw66I&h=AT3RGGQ3Mr10bz1RMou3axH9pupwNj0rIng4WU9yNrtWWqzZQcOCxn4TrMb2tav_x42f8rR8ypj-RtmuQvVID4grbaOO7BZLKO6zL2pcffW4PLvf45WAyv-yo39mTHF_dgP4EFkolw&__tn__=q&c%5B0%5D=AT10zPwn4XiuhQQypxJL4vCGSsxb2q7JXTZu96Ekpd_5r1AKyil7T4iqVJGH5B9UHgw2xScVkOx4tNupyzHBX79Bx2XHOFGqdOIS5ChpBsaxZ7FGZ5HVYo4lgJ31qTgIPQ2dMYSx3Q22av3h1jYiYXWn
https://www.facebook.com/events/504029614115632/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfB_tGREdf3JJoPg8MTEXfUb5Q4asQJ-JpJHRpQKT0AGqu3Q/viewform
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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://t.me/growth_edu
https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
https://telegram.org/dl?tme=681e56e194f6e439f4_946223101667545354
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