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Національний конкурс стартапів 
«Україна 2021» 

 З 30 травня до 4 червня 2021 р. запрошуємо взяти участь у Національному конкурсі стартапів 
«Україна 2021» організатором якого є Громадська організація «Стартап Київ». Конкурс сприяє 
участі українських проєктів у Всесвітніх змаганнях університетських стартапів University Startup 
World Cup за підтримки Venture Cup Denmark та Venture Cup China. Переможець Національного 
конкурсу стартапів «Україна 2021» представлятиме країну на всесвітніх змаганнях. 
 Основні етапи конкурсу: 
• 30 травня 2021 року - крайній термін подання заявки; 
• 4 червня 2021 року - Online Boot Camp, де запрошенні стартапи будуть презентувати свої ідеї та 
отримувати поради від менторів; 

• Середина липня 2021 року - фінал, дата буде оголошена на сторінці фейсбук. 

 Основні напрями конкурсу: 
• технології в сфері охорони здоров’я; 
зелені технології; 

• аграрні технології; 
• розумні міста; 

• інформаційно-комунікаційні технології; 
• інноваційний продукт; 
• цифрові рішення. 
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До участі запрошуються: 

• стартапи з двома співзасновниками, принаймні один з яких навчається в університеті або є 
випускником (закінчив/ла протягом останніх двох років.  

• стартап працює над глобальними світовими викликами та впроваджують рішення у сфері 
реалізації Цілей сталого розвитку 2030 (Sustainable Development Goals); 

• стартап демонструє відданість і наполегливість рухатися вперед та наполегливо працювати, 
стартап хоче стати частиною мережі міжнародних студентських підприємців та ідея може бути 
реалізована на китайському ринку. 

 Під час змагань буде визначено одного переможця у кожній категорії, з яких визначається один - 
абсолютний переможець, який отримає пряму путівку до фіналу Всесвітніх Змагань, що пройдуть в 
жовтні 2021 року у Веньчжоу в Китаї. У зв'язку з поширенням пандемії COVID-19 захід буде 
проходити у он-лайн режимі. У разі сприятливих карантинних умов, організатори Всесвітніх 
змагань оплачують переліт (до 1000 $), проживання, харчування та транспорт. 
 Контактна особа - Алевтина Пабст, засновниця та голова правління Громадської 
організації «Стартап Київ», емейл: alevtynapabst@gmаil.соm. 

Бліц-перелік нових і вже публікованих 
програм і можливостей: 

🎓 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: International Excellence Scholarship Program 

🕔  Application deadline: 15 June 2021 

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

🕔  Application deadline: 15.06.2021 

📋  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 

🗓  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 
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Всеукраїнська літня історична онлайн-
школа «ГОЛОДОМОР: ЗНАТИ, ЩОБ 
БУТИ» 
 Всеукраїнська літня історична онлайн-
школа з вивчення Голодомору 1932-1933 
рр. - це освітній проект, що 
організовується для учнів старших класів, 
студентів, молодих науковців та молодих 
учителів, зацікавлених у вивченні 
тематики Голодомору-геноциду. 
Програма школи передбачає: 
• відео-екскурсію Національним 

музеєм Голодомору-геноциду; 
• лекції-презентації відомих істориків/юристів/соціо- 

демографів/психологів/етнологів України; 
• інтерактивні онлайн-заняття від музейних працівників; 
• дискусії та обговорення; 
• круглий стіл «Голодомор: знати, щоб бути»; 
• нагородження учасників літньої школи сертифікатами. 
 Правила та умови участі в онлайн-школі: 
•  Участь є безкоштовною для усіх учасників. 
• Умовою участі є попередня реєстрація до 17.06 2021 р. за відповідною гугл-формою, 
розміщеною на офіційних сайтах Національного музею Голодомору-геноциду.  

 Хто може стати учасником школи? 

 До участі запрошуються молоді дослідники, старшокласники, студенти, молоді науковці та молоді 
учителі, які професійно цікавляться історією України першої половини XX ст., її антропологічними, 
соціологічними, правознавчими, психологічними та культурологічними аспектами. 
 Нагородження 

 Усі учасники в останній день літньої онлайн-школи отримають спеціальні сертифікати та будуть 
запрошені до участі у щорічній науково-практичній Міжнародній конференції до Дня пам’яті жертв 

Голодомору. В онлайн-школі буде набрана окрема група учасників з молодих вчителів,  

які по закінченню отримають спеціальний сертифікат (15 год.) 
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Іспити на рівень володіння державною 
мовою 
 Національна комісія зі стандартів державної мови (далі — Комісія) має честь запросити заклади 
вищої освіти до співпраці у проведенні іспитів на рівень володіння державною мовою. 
 Комісію створено як центральний орган виконавчої влади зі спеціальним статусом постановою 
Кабінету Міністрів України від 6 листопада 2019 року №911 на виконання вимог Закону України 
«Про забезпечення функціонування української мови як державної» від 25 квітня 2019 року  
№ 2704-VIII (далі - Закон). Відповідно до Закону Комісія, з-поміж інших повноважень, організовує 
іспити для визначення рівня володіння державною мовою для осіб, які зобов’язані володіти 
державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов’язків, а також для осіб, 
які мають намір набути громадянство України. Прогнозована кількість претендентів - близько 300 
тисяч на рік. Такі іспити держава Україна запроваджує вперше у своїй історії. Сам іспит є 
унікальним як за суттю, так і за способом проведення: на єдиній комп’ютерній іспитовій платформі 
претенденти отримають можливість складати іспит на усій території нашої держави. Без 
перебільшення, процес іспитування матиме визначальну вагу та наслідки для посилення державних 
інституцій України. Комісія здійснила низку системних заходів для запровадження іспитів 
на законодавчому та організаційному рівнях. Ми готові поділитися про виконане, плани та бачення 
співпраці із закладами вищої освіти.  
 Запрошуємо на зустріч, яка відбудеться 28 травня, 2021 року о 15 годині, у форматі 
онлайн. 
 Просимо повідомити про свою участь на електронну адресу головного спеціаліста відділу 
аналітично-організаційної роботи Дар’ї Марусової d.marusova@mova.gov.ua, тел.+38 050 903 2137. 

5 мініпроєктів для журналістів 
 У рамках проєкту «Миробудування та 
примирення з питань екологічного та ресурсного 
відновлення» БФ «Право на захист» реалізує 
програму п’яти міні-проєктів, метою яких є 
посилення потенціалу місцевих журналістів в 
рамках висвітлення екологічних проблем на Сході 
України, а також питань екологічного та ресурсного 
відновлення території Донбасу. У ході 
проєкту учасники мають створити медіаматеріали в 
рамках екологічних питань на Сході України, 
а також висвітлити їх через поширення у регіональних медіа (ЗМІ). 
 У зв’язку з цим, ми раді запросити до участі у конкурсі міні-проєктів студентів/студенток 
останніх курсів факультету філології та соціальних комунікацій (спеціальність «Журналістика») 
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Бердянського державного педагогічного університету, зацікавлених в підготовці медіаматеріалів 
та висвітленні екологічних проблем на Сході України.  
 Апліканти мають відповідати наступним критеріям: 
• Професійний досвід у галузі журналістики (освіта в сфері журналістики буде вважатись 
перевагою. Студенти останніх курсів факультету журналістики вітаються); 

• Досвід у розробці матеріалів, пов’язаних з екологічною чи соціальною тематикою (буде 
вважатись перевагою); 

• Чітке бачення та ідеї щодо розробки матеріалу на екологічну чи соціальну тематику; 
• Досвід співпраці з національними та/або регіональними медіа-илатформами; 
• Потенціал для розробки матеріалів: відповідна освіта; вільний час для розробки статей; 
необхідне технічне обладнання; можливість роботи в обраних локаціях (Донецька та Луганська 
області); 

• Можливість гарантованого поширення/розміщення матеріалу серед цільової аудиторії (аудиторія 
в Інтернеті/ традиційних ЗМІ / соціальних мережах); 

• Попередній досвід участі у міжнародних ініціативах або грантах (буде вважатись перевагою). 

 Переможці конкурсу отримають фінансування в обсязі до 1 000 доларів на реалізацію 
мініпроєкту. 
 Для участі у конкурсі журналіст / журналістка має попередньо заповнити форму 
 Дедлайн: 06.06.2021 

 

Вебінар «PhD — 01 Освіта/
Педагогіка. Виклики та 
перспективи» представників 
галузі знань 01 Освіта/
Педагогіка. 
 Поговоримо про: 
• досвід підготовки докторів філософії за 
спеціальністю 011; 

• створення разових рад із педагогічних 
спеціальностей: виклики і рішення; 

• формування напрямів наукових досліджень 
аспірантів з педагогічних спеціальностей; 

• новий Порядок присудження  
• досвід акредитацій PhD з 01 галузі: складні 
кейси 
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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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РОЗВИТОК

Завантажити Телеграм

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