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Програма з підготовки інвестиційних 
менеджерів 
 Державна наукова установа «Український інститут 
науково-технічної експертизи та інформації» та ГО «Ліга 
інвестиційного розвитку України» започатковують 
спільний проєкт щодо підготовки спеціалістів 
інвестиційних офісів – одних з найнеобхідніших на 
сьогодні працівників сфери фандрайзингу для залучення 
інвестицій у вітчизняні проєкти. 
 Впровадження Програми з підготовки інвестиційних 
менеджерів створює реальні можливості для запуску 
всього механізму – від залучення інвестицій та грантів в проєктах до їх кваліфікованого супроводу 
та успішного виконання. 
 Слухачі, окрім набуття знань, будуть здійснювати практичну роботу з підготовки власних 
інвестиційних проєктів та грантових заявок. Тому, якщо компанія, організація чи територіальна 
громада зацікавлена в отриманні фінансування шляхом залучення інвестицій чи грантової 
допомоги, є можливість направити на навчання відповідну до потреб кількість слухачів. Програма в 
основному проходитиме в режимі онлайн. Початок навчання організаторами Програми 
уточнюється і буде повідомлено додатково.  
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Проєкт “Гуртуй Волонтеруй: 
підвищення згуртованості в громадах 
Запорізькій області через сталі 
волонтерські ініціативи” 
 Проєкт реалізується громадською 
організацією «YES» в межах Програми ООН із 
відновлення та розбудови миру за фінансової 
підтримки Європейського Союзу.
Запрошуємо активних представників та 

представниць з Бердянської, Мелітопольської, 
Приморської, Якимівської, Кирилівської та 
Новенської громад Запорізької області подавати свої 
заявки на участь у проєкті за посиланням та навчитися 
разом з нами створювати волонтерські ініціативи.
Кінцева дата подачі:  30 червня 2021 року 

(середа).
Команда формується мінімум з 3-х людей, що є 

жителями громади, тому перевага надаватиметься самоорганізованим групам. У разі, якщо не буде 
вистачати учасників - організатори можуть на сформувати команду з індивідуальних аплікантів.
Просимо вас заохочувати свою громаду до участі.
Якщо ви:

• Є активним мешканцем своєї громади
• Шукаєте шляхи покращення проживання у вашій громаді
• Маєте команду однодумців
• Мотивовані та готові пройти всі етапи проєкту
• Зацікавлені перейняти досвід у жителів інших громад області
• Хочете реалізувати волонтерські ініціативи в своїй громаді та отримати статус «Волонтерська 
громада – 2021».
Оголошення про результати надійде відібраним учасникам та учасницям на електронні адреси  

01 липня 2021 року (четверг).
Етапи реалізації:
02.07-18.07 - ми завітаємо познайомитись з вашою громадою та проведемо волонтерський 

майстер-клас
30.07-01.08 – ви приїдете до нас на волонтерський інтенсив (3 дні, Хаб «Запоріжжя. Платформа 

спільних дій»/ проїзд та проживання за рахунок проєкту)
02.08-30.09 – спільно з вами проводимо волонтерській челендж в громадах
01.10-31.10 – фестивалимо в громаді, яка успішно пройде волонтерський челендж.
Додаткова інформація: yuriyvdovtsov@gmail.com, 098-778-95-28 (Юрій Вдовцов)
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Конкурс щодо обрання членів 
Національного агентства із забезпечення 
якості вищої освіти 
 22 червня 2021 року, стартує конкурс щодо 
обрання членів Національного агентства із 
забезпечення якості вищої освіти. Текст 
оголошення про проведення конкурсу 
оприлюднено на офіційному сайті Міністерства 
освіти і науки України.  
 Заяви та документи на участь у конкурсі 
прийматимуться до 22 липня 2021 року.  
 Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, 
подають такі документи:  
 1) письмова заява державною мовою про участь 
у конкурсі за формою згідно з додатком до 
Положення; 
 2) у разі висування кандидатом у члени 
Національного агентства: 
•  представником закладу вищої освіти – витяг з протоколу засідання вченої ради відповідного 

закладу вищої освіти, 
•  представником Національної академії наук, національної галузевої академії наук – витяг з 

протоколу засідання Президії Національної академії наук, витяг з протоколу засідання 
Президії відповідної національної галузевої академії наук, 

•  представником Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців – витяг з протоколу 
засідання ради відповідного Всеукраїнського об’єднання організацій роботодавців, 

•  представником органу студентського самоврядування – витяг з протоколу засідання 
колегіального органу студентського самоврядування; 

 3) професійне резюме державною та англійською мовами із зазначенням галузі знань (крім 
представників здобувачів вищої освіти та Всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців) та 
можливості працювати в Національному агентстві за основним місцем роботи; 
 4) мотиваційний лист кандидата в члени Національного агентства, складений у довільній формі 
державною та англійською мовами, щодо роботи у складі Національного агентства з пропозиціями 
щодо своїх функцій (обов’язків) обсягом не більше 5 тисяч знаків; 
 5) документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам (володіння державною 
мовою може бути підтверджено документами в разі їх наявності); 
 6) додаткові документи, які кандидат вважає за потрібне подати (мовою оригіналу та переклад 
англійською).  
 Кваліфікаційні вимоги до кандидатів у члени Національного агентства: 
•  володіння державною мовою; 
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•  вища освіта, крім представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня; 
•  науковий ступінь та/або вчене звання, крім представників роботодавців та здобувачів вищої 

освіти першого або другого рівня; 
•  досвід наукової чи науково-педагогічної роботи не менше трьох років, крім представників 

роботодавців та здобувачів вищої освіти першого або другого рівня; 
•  для представників роботодавців – досвід фахової роботи не менше п’яти років; 
•  для представників здобувачів вищої освіти першого або другого рівня – статус здобувача 

вищої освіти (студента/курсанта) на момент подання документів для участі у конкурсі. 
 Документи подаються шляхом надсилання їх електронних (сканованих) примірників на адресу 
електронної пошти. 
 Особа, уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи, необхідні для 
участі в конкурсі: Іванішенко Олена Вікторівна, тел. (044) 481-47-49, ivanishenko@mon.gov.ua. 
Усього до складу НАЗЯВО мають увійти 23 особи. 

Бліц-перелік нових і вже публікованих 
програм і можливостей: 

👨🎓  Call for application: Library of Congress Kluge Fellowship 

🕔  Application deadline: 15 July 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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Джерело інформації!

https://t.me/kpimobility/379
https://t.me/kpimobility/379
https://web.telegram.org/k/#/im?p=%40kpimobility&post=283
https://web.telegram.org/k/#/im?p=%40kpimobility&post=283
https://web.telegram.org/k/#/im?p=%40kpimobility&post=345
https://web.telegram.org/k/#/im?p=%40kpimobility&post=345
https://web.telegram.org/k/#/im?p=%40kpimobility&post=291
https://mon.gov.ua/ua/news/22-chervnya-pochatok-konkursu-shodo-obrannya-chleniv-nazyavo?fbclid=IwAR1Tw42aCEFDeuT6H-KgGmmQV8P33f4YcY857W7sfL66QpmQ5QtUOA5mZLg
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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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