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Воркшоп для викладачів "Вам не 
потрібен бренд 
викладача, якщо..." 

 РМУ при МОН запрошує взяти участь у дуже 
цікавому воркшопі для науковців про бренд 
викладача! 
 Андрій Шевчук більше 4 років працював на 
телеканалах 1+1 та Україна; 
• автор курсу в Kyiv Academy of Media Arts; тренер 

«Прогресильних», спікер Ukrainian Digital Forum;  
• навчав Rozetka / Gres Todorchuk / Megogo;  
• працює з Laba / креативним агентством McCann / PRentkovych agency / Unit School of Business 
 За півтори години інтенсиву ви отримаєте: 
→ нарешті зрозуміле пояснення: що таке бренд для викладача 
→ чіткі відповіді на питання: а навіщо він потрібен викладачеві і чи потрібен? 
→ зрозумілий план розробки платформи для свого бренду викладача 
→ чи можна викладачеві робити нестандартні речі і що йому за це може бути. 
Коли: вівторок, 8 червня 2021 Р. о 20:00 
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Erasmus Mundus Design Measures: 
гранти для вишів на підготовку 
спільних магістерських програм 

 Erasmus Mundus Design Measures — це грант, що допоможе українським закладам вищої 
освіти разом з міжнародними партнерами створити нові магістерські програми. Ви отримаєте 
до 55 000 євро на підготовку спільної програми, що пропонуватиме новий інноваційний 
інтегрований освітній курс в університетах. 
 У вас буде 15 місяців на роботу над проєктом. До співпраці можна також залучати інші 
організації зі сфер освіти та професійного розвитку.   
  Ви можете дізнатися більше про грант, правила участі та розрахунок бюджету в Керівництві до 
програми. 
 Це можливість для українських вишів, які планують залучити щонайменше двох партнерів 
серед закладів вищої освіти з країн ЄС, Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії, Північної Македонії та 
Туреччини.  
 Що можна отримати: 
 Грант розміром до 55 000 євро, який профінансує адміністративні витрати, проведення зустрічей 
й досліджень та інші витрати, пов’язані з підготовкою спільних магістерських програм.  
 Що потрібно для участі: 
•  Якісно заповнена аплікаційна форма: мета, завдання, актуальність, методологія, ризики та 

вплив проєкту, а також команда, що буде працювати над його втіленням.  
•  Бюджет. 
•  Інші документи, зазначені у Керівництві до програми. 

 Дедлайн — 17 червня! 
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Детальна інформація!

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://houseofeurope.org.ua/opportunity/224?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=256331084
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Erasmus Mundus Joint Masters: 
гранти для вишів на 
впровадження спільних магістерських 
програм 

 Erasmus Mundus Joint Masters — це можливість для українських закладів вищої освіти, які хочуть 
впроваджувати спільні магістерські програми з партнерами з інших країн та приймати на навчання 
студентів з усього світу. Магістерська програма може стосуватися будь-якої галузі знань. 
 Грант покриває витрати закладу вищої освіти на впровадження спільної магістерської 
програми, стипендії повного забезпечення для студентів та інші витрати, пов’язані з викладанням на 
програмі. 
 Erasmus Mundus Joint Masters триває шість років. За цей час у вас буде щонайменше чотири 
випуски магістрів.  
 Ви можете дізнатися більше про грант, правила участі та розрахунок бюджету в Керівництві до 
програми. 
 Що можна отримати: 
 Грант покриє:  
• Організаційні витрати: оплату праці, промоцію тощо. Ви отримаєте близько 750 євро на 

одного учасника спільної освітньої програми.  
• Стипендії повного забезпечення для студентів: подорож, візи, трансфер, перебування. Ви 

отримаєте близько 1400 євро на одного учасника спільної освітньої програми в місяць.  
• Додаткові витрати для студентів з особливими освітніми потребами.  

 Що потрібно для участі: 
•  Спільно розроблений та повністю інтегрований навчальний план та процедури викладання, 

що відповідають стандартам Європейського простору вищої освіти.  
•  Промо-стратегія, яка допоможе студентам з усього світу дізнатися про вашу програму. 
•  Схема мобільності зарахованих до навчання студентів. Кожен студент має протягом 

щонайменше двох семестрів навчатися у двох різних країнах-членах програми поза межами 
своєї країни.  

•  План залучення науковців і запрошених викладачів. 
•  Можливість видати спільний або багатосторонній магістерський диплом від щонайменше 

двох університетів. 
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Детальна інформація!

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/225?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=256331084
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/programme-guide_en
https://www.eqar.eu/kb/joint-programmes/agreed-standards/
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Стипендії для стажування в 
університетах Сербії на 2021/2022 
академічний рік 
 Відповідно до Угоди про співпрацю у 
сфері освіти між Міністерством освіти і 
науки України та Міністерством освіти, 
науки та технологічного розвитку 
Республіки Сербія партнерська сторона 
виділила стипендії для стажування 
тривалістю 20 місяців у 2021/2022 
навчальному році. 
Мінімальний термін стажування 
триватиме З місяці, максимальний – 12. 
Заявки приймаються до 20 червня 
2021 року. 
 Перелік необхідних документів: 
•  анкета встановленого зразка (англійською мовою); 
•  автобіографія з мотиваційним листом англійською мовою (максимум одна сторінка формату 

А4); 
•  копія перекладеного і нотаріально засвідченого документа про здобутий попередній освітній 

(освітньо-науковий) ступінь і додатка до нього; 
•  довідка про підтвердження свого статусу від закладу освіти з неофіційним перекладом її на 

англійську мову та копію перекладеної та завіреної академічної довідки (витяг із залікової 
книжки) для студентів, що навчаються; 

•  2 рекомендаційних листи (англійською мовою); 
•  згода сербського закладу вищої освіти на прийом кандидата на стажування (заявка 

подається виключно до закладу вищої освіти, засновником якого є Республіка Сербія); 
•  копія першої сторінки українського закордонного паспорта; 
•  медична довідка (зроблена не пізніше 6 місяців), яка підтверджує, що кандидат не хворіє на 

інфекційні хвороби (включаючи тест на ВІЛ); 
•  письмова згода на обробку персональних даних. 

 МОН прийматиме заявки (заповнена анкета та необхідні документи) в електронному та 
паперовому форматах. Неповний пакет документів не береться до розгляду. 
 В електронному форматі скановані PDF-документи необхідно надіслати на електронну адресу 
МОН scholarshipsmon@gmail.com, зазначивши в темі листа «Стажування в Сербії 2021». 
 Остаточне рішення про надання стипендії схвалюватиме Міністерство освіти, науки та 
технологічного розвитку Республіки Сербія. 
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Детальна інформація!

https://mon.gov.ua/ua/news/rozpochato-prijom-zayavok-na-stipendiyi-dlya-stazhuvannya-v-universitetah-serbiyi-na-20212022-akademichnij-rik
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/06/07/Anketa.Serbiya.07.06.21.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/news/2021/06/07/Zhola.Serbiya.07.06.21.docx
mailto:scholarshipsmon@gmail.com
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Використання бази даних Web of Science 
та аналітичного інструменту Incities: 
тривають вебінари 
 7 червня 2021 року, розпочалася 
серія вебінарів для українських вчених 
про використання електронних 
ресурсів бази даних Web of Science та 
аналітичного інструменту InCites, які 
організовує компанія Clarivate.  
 Вебінари проходитимуть щодня о 
10:15 із повтором о 16:15. 
Реєстрація на кожний вебінар 
відбувається окремо. Для цього всім 
охочим необхідно перейти за 
відповідним покликанням, натиснути кнопку «Register» та заповнити коротку анкету.  
 Вебінари проходять на платформі Webex, яка не підтримується операційною системою Windows 
ХР та деякими версіями браузерів. Тож є необхідність з’ясувати можливість підключення до 
вебінара на цій платформі заздалегідь.  
 Усім зареєстрованим учасникам, які прослухають не менше 90 % часу вебінару, протягом 3 
робочих днів буде надіслано сертифікати про участь.  
 Окремі вебінари проходитимуть із трансляцією на платформі YouTube за вказаним у програмі 
посиланням.  

 8 червня 
 Тема: Розширені можливості нового інтерфейсу Web of Science 
 Опис: Структура платформи Web of Science. Особливості індексації окремих баз даних. Пошук та 
аналіз наукової літератури у Web of Science Core Collection за допомогою базового та 
розширеного пошуку. Використання символів скорочення та заміни, операторів пошуку, 
комбінування пошукових запитів. Формування вибірки за параметрами, пошук партнерів для 
виконання проєктів, журналів – для публікації результатів досліджень, джерел фінансування 
проєктів, збереження результатів та експорт даних.  
 Відповіді на запитання учасників з реєстраційних анкет.  
 Реєстрація: 
10:15–11:15 
16:15–17:15 
13:13-14:14 онлайн-трансляція в YouTube  
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https://bit.ly/3fQFVci
https://bit.ly/3bS4apq
https://youtu.be/RHER_-dDKjw
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 9 червня 
 Тема: Виклики відкритого доступу 
 Опис: З 1 січня 2021 року діє анонсований у вересні 2018 року план S, який має на меті 
забезпечити миттєвий доступ до результатів досліджень для кожного. На вебінарі розглянемо 
десять принципів плану S і готовність до них українських установ, можливості та виклики 
відкритого доступу, журнали відкритого доступу та вартість публікації. Які зміни з’явилися щодо 
оприлюднення й поширення результатів досліджень? Чому установи відмовляються від передплати 
повних текстів великих видавців?   
 Відповіді на запитання учасників з реєстраційних анкет.  
 Реєстрація: 
10:15–11:15 
16:15–17:15 
13:13-14:14 онлайн-трансляція в YouTube  

 10 червня 
 Тема: Основи наукометрії 
 Опис: Предмет, мета, завдання наукометрії. Дані, що використовуються для аналізу, їхні джерела, 
вимоги до якості. Основні показники переваги та недоліки: імпакт-фактор і його варіації, h-індекс, 
CNCI, beamplots. Побудови стратегії розвитку наукової діяльності вченого, установи, країни з 
урахуванням наукометричних даних. Об’єктивна оцінка публікаційної діяльності установи. 
Аналітичний інструмент InCites у роботі науковця та адміністратора. Профілі установи та автора: 
функції та можливості.  
 Відповіді на запитання учасників з реєстраційних анкет.  
 Реєстрація: 
10:15–11:15 
16:15–17:15  

 11 червня 
 Тема: Як публікуватися в міжнародному виданні? 
 Опис: Саме це запитання найчастіше надходило від учасників семінарів та вебінарів. Покроково 
буде розглянуто типи публікацій та  їхню мету, йтиметься про алгоритм відбору та оцінку видань для 
публікації, на які показники варто звертати увагу, де їх переглянути, на що варто звертати увагу, як 
не помилитися при виборі видання для публікації, яку небезпеку несе публікація в неперевірених 
виданнях. Як перевірити індексацію видання й чи можлива безкоштовна публікація.  
 Відповіді на запитання учасників з реєстраційних анкет.  
 Реєстрація: 
10:15–11:15 
16:15–17:15 
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Джерело інформації!

https://mon.gov.ua/ua/news/vikoristannya-bazi-danih-web-science-ta-analitichnogo-instrumentu-incites-trivayut-vebinari
https://bit.ly/3fOFAqx
https://bit.ly/3yHTHH2
https://youtu.be/e7141hzGl0U
https://bit.ly/34n5RXH
https://bit.ly/38rG7fH?elqTrackId=7801afaff16141cca68a6596fa30d88e&elqaid=4204&elqat=2
https://bit.ly/3bY7dMP
https://bit.ly/3bYBbR0
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Триває реєстрація на участь у 
міжнародній конференції «Пріорітети в 
новому зеленому курсі ЄС» 
 17 червня 2021 року з нагоди Європейського 
зеленого тижня (#EU Green Week 2021) відбудеться 
міжнародна конференція «Пріоритети в новому 
зеленому курсі ЄС» на базі Інституту права і 
адміністрації Університету Марії Кюрі-Складовської 
(Польща). 
 Захід проводиться за сприяння Фонду лідерів 
перетворень й фінансується Польсько-американським 
фондом свободи. 
 До участі в заході запрошуються студенти, учні, молоді 
науковці, які працюють над реалізацією власних 
стартапів, представники закладів вищої освіти, наукових 
установ, наукових парків, інших інноваційних структур, 
громадських організацій та реального сектора економіки, до сфери інтересів яких належать 
питання продукування та поширення ідей зеленої економіки в Україні. 
 Реєстрація триває до 10 червня 2021 року. 
 Секції конференції 
•  Сталий розвиток. 
•  Охорона та формування навколишнього середовища. 
•  Відповідальне виробництво та управління виробничими ресурсами. 
•  Соціальна справедливість та громадянська участь. 
•  Відповідальне управління. 
•  Участь у Стратегії країн Східного партнерства. 
 За результатами конференції планується опублікування тез доповідей в електронному вигляді. 
У зв'язку із  встановленням карантину та запровадженням посилених протиепідемічних заходів, 
спричинених коронавірусом SARS-CoV-2, на території як України, так і Польщі захід проходитиме 
дистанційно в режимі відеоконференції. Участь у заході безкоштовна. 
 Більш детальну інформацію можна знайти за покликанням. Координатор конференції від 
України: Марія Дегтяренко, контактний  телефон: + 38(093)692-86-29 (WhatsApp, Viber, Telegram), 
електронна пошта: degtiarenko.mariia@gmail.com. 
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Джерело інформації!

https://mon.gov.ua/ua/news/trivaye-reyestraciya-na-uchast-u-mizhnarodnij-konferenciyi-prioriteti-v-novomu-zelenomu-kursi-yes
https://www.umcs.pl/uk/zayvka-na-ucast-,22047.htm
https://www.umcs.pl/uk/novii-zelenii-kurs-s,22045.htm
mailto:degtiarenko.mariia@gmail.com
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Інформаційні дні щодо Рамкової 
програми з досліджень та інновацій 
«Горизонт Європа» 

 Міністерство освіти і науки України запрошує Вас на інформаційні дні щодо Рамкової програми з 
досліджень та інновацій «Горизонт Європа» у період з 28 червня по 9 липня 2021 року. 
 Організатор - Європейська Комісія. Для участі НЕ потрібна попередня реєстрація. 
 Інформаційні дні «Горизонт Європа» присвячені 9-ти темам, кожна з яких передбачає 
проведення дискусій та практичних сесій. 
 Попередні дати проведення інформаційних сесій за згаданими темами: 
• 28 червня - Інфраструктури (Infrastructures) 
• З0 червня - Цифрові технології, індустрія та космос (кластер 4 - Digital, industry & space) 
• 30 червня - Громадянська безпека для суспільства (кластер 3 - Civil security for society) 
• 1 липня - Культура, творчість та інклюзивне суспільство (кластер 2 - Culture, creativity & 

inclusive society) 
• 1 липня - Дії Марії Склодовської-Кюрі: нові аспекти в рамках програми «Горизонт Європа» 

(The Marie Sklodowska-Curie Actions) 
• 2 липня - Здоров'я (кластер 1 - Health) 
• 5 та 6 липня - Клімат, енергія та мобільність (кластер 5 - Climate, energy & mobility) 
• 7 та 8 липня - Продовольство, біоекономіка, природні ресурси, сільське господарство та 
навколишнє середовище (кластер 6 - Food, bioeconomy, natural resources, agriculture & 
environment) 

• 9 липня - Європейський дослідницький простір (ERA) та поширення участі (European 
Research Area (ERA) & Widening).  
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Детальна інформація!

https://www.horizon-europe-infodays2021.eu


Антон Сердюченко 08.06.2021

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