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Elsevier Summer Academy (Літня академія 
Elsevier) (вебінари)

 ВЕБІНАР АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ 
 «How to publish an eBook: tips from Elsevier content acquisition experts»  
 Вебінар стосуватиметься питань публікації результатів досліджень у вигляді електронної книги, 
від рецензування до етичних проблем у книговиданні. На сесії будуть представлені поради та 
підказки щодо найкращих практик під час написання книги, висвітлюватиметься процес 
редагування та основні проблеми, з якими щодня зустрічаються автори, рецензенти, редактори та 
видавці.  
 6 липня 2021 року, 10:00 (за київським часом)
 Реєстраційна форма за посиланням: bit.ly/3dCyoxv    
Webinar ID: 984 2452 9804  
Webinar Passcode: 987648 
Вебінар проведе Шарлот Кокл  
 Шарлот Кокл очолює міжнародну команду редакторів, що займаються 
дослідженнями, отриманням, розробкою та публікацією результатів наукових 
досліджень в Academic Press (Elsevier) з понад 22 дисциплін (в тому числі у галузях 
сільського господарства, біологічних та харчових наук). Вона отримала ступінь 
бакалавра з генетики людини в Ноттінгемському університеті (Велика Британія), і, 
після досвіду роботи науковим співробітником Королівського ветеринарного 
коледжу (Лондон) у 2015 році приєдналася до Elsevier. 

ВЕБІНАРИ УКРАЇНСЬКОЮ МОВОЮ:

 20 липня 2021 року
«ScienceDirect Topic Pages – Перетворення вмісту на результат» (попередньо записаний).
Вебінар присвячений використанню ексклюзивного інструменту ScienceDirect Topic Pages, який 

завдяки поєднанню новітніх технологій та високоякісного наукового контенту дає можливість 
дослідникам полегшити та пришвидшити освоєння нових міждисциплінарних знань, краще 
розуміти та інтерпретувати наукову літературу.   
  Реєстраційна форма за посиланням: bit.ly/2UjLnxc 

Access Passcode: h@eYhSk8  
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 З серпня 2021 року
Стратегії написання успішних заявок на гранти (попередньо записаний) 
Дедалі складніше стає писати конкурентоспроможні заявки для отримання грантового 

фінансування. На цьому вебінарі ми представимо практичні поради щодо написання заявки для 
отримання гранту.  
 Реєстраційна форма за посиланням: bit.ly/3wbU0Y7  

Access Passcode: z=4u*7nF  
     
 17 серпня 2021 року
Ефективне використання дослідницьких метрик та показників у грантових пропозиціях 

(попередньо записаний) 
Під час роботи над заявкою на фінансування метрики є важливим способом відображення 

кількісної оцінки успішності дослідження. На вебінарі ми розповімо, як вибрати та 
використовувати найкращі дослідницькі показники етично та відповідально.  
  

Вебінари проведе Марина Назаровець
Марина Назаровець – тренер Elsevier, кандидат наук з соціальних 

комунікацій, головний бібліотекар Наукової бібліотеки імені М. Максимовича 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Працює 
тренером Elsevier протягом трьох років, комунікує з українськими 
користувачами та колегами з усього світу з питань використання цифрових 
інструментів для поліпшення їх наукової співпраці. 
  

Вебінари Clarivate (липень 2021 року) 
 6 липня 2021 року 
 Тема: Авторські ідентифікатори: Publons/ResearcherID, ORCID та інші. 
 Опис: В ході вебінару буде проаналізовано складнощі, що виникають при пошуку робіт певного 
автора, розглядатимуться показники що застосовуються для оцінки наукового доробку автора 
зокрема у Web of Science Core Collection (кількість статей, цитувань, h-index (індекс Гірша), 
beamplot. Йтиме мова про підготовку звітів про публікаційну діяльність науковця, відділу, установи. 
Порівнюватимуться функції і можливості авторських ідентифікаторів, йтиметься про створення 
наповнення, застосування Publons/ResearcherID, ORCID, ResearchGate, Google Scholar.  
Відповіді на запитання учасників з реєстраційних анкет. 
 Реєстраційні форми доступні за посиланнями: 
10:15–11:15 bit.ly/2TbDWrK 
16:15–17:15 bit.ly/3qzsumi 
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 8 липня 2021 року 
 Тема: Оновлений Journal Citation Reports 
 Опис: 30 червня 2021 року вийшов новий Journal Citation Reports – аналітичний інструмент на 
основі даних Web of Science Core Collection, в якому можна детально проаналізувати видання, для 
яких розраховується імпакт фактор Journal Impact Factor (JIF). На вебінарі буде розглянуто новий 
інтерфейс програми, основні показники які можна визначити для видання, чому не розраховується 
імпакт фактор для суто гуманітарних видань, що показує нова метрика Journal Citation Indicator 
(JCI). Йтиметься про те, як застосувати інструмент для підбору та оцінки видання для публікації 
власних результатів та для формування стратегії розвитку видання. І звісно про вартість публікації 
та де друкуватися безкоштовно.  
Відповіді на запитання учасників з реєстраційних анкет. 
 Реєстраційні форми доступні за посиланнями: 
10:15–11:15 bit.ly/3x1rwl5 
16:15–17:15 bit.ly/35qVseq 

 ❗ Вебінари пройдуть на платформі Webex, попередня реєстрація необхідна на кожний вебінар 
окремо за вказаними вище посиланнями.  
 Проведе вебінари Ірина Тихонкова, к.б.н., консультант з регіональних рішень компанії Clarivate. 

Бібліотека знань від House of Europe 
 House of Europe запускає Бібліотеку знань, у якій ви 
зможете переглядати відеолекції про менеджмент 
проєктів, історії успішних організацій та тренди 
майбутнього у сферах культури, креативних індустрій, 
освіти, соціального підприємництва, медіа, роботи з молоддю. Усі англомовні відео мають зручні 
субтитри та підписи з коротким змістом. 
 Бібліотека постійно поповнюватиметься відео з різних професійних тем, тож радимо заглядати 
туди час від часу за новинками.  

  

Бліц-перелік нових і вже публікованих 
програм і можливостей: 

👨🎓  Call for application: Library of Congress Kluge Fellowship 

🕔  Application deadline: 15 July 2021 

📋  Деталі 
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Бібліотека знань

https://houseofeurope.org.ua/library?fbclid=IwAR3RutQ9cjAn4eUrLC6s-ZXYrnRqsAJgy0P1r7RrCuuu6ztaPv0m8KBkxc8&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=257650244
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/3x1rwl5?fbclid=IwAR0KiQjS7YYCo0XuaxgCMS-6J1CW_HwgAg47XLsthut_ajLz-lhfQaef4GY&h=AT0KWWvlJj0WRiiS_WXaYQLebOisPG5J4p6nLsL-neccJwOZGJVYVsg02tW2EbUREAtiiP_cRgr-_gvuFTA6KrKoRGJTAFZQG-26GlBEBf_ZT-KNNZ4HwrUnIXpJUJgwYIQi&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3jlJG2Q-yiYUGSGja30uPAwylWqBgcG1SAT0iVaGpDkD4jPSN0Ce51mTOu7Jc_aSEhg37XINZ6Qc9xegKi1m3e1wtli7hUK98nZGaj3U9QLor4orgVMjABYvw26kGPNYflwyoZj4nDluIkTVRkSDl8jeSpcoJ59b3aypnH7wn0wE8PVdbaXxtOs-cmglVQx5T0_AsfO3QCEExqfxMEHrFjDrC4YFyEisOWPQ%22%20%5Ct%20%22_blank
https://l.facebook.com/l.php?u=https://bit.ly/35qVseq?fbclid=IwAR1evDhWEDLUKzwv4OXUcgE2OPy5iIgYLczCJmtl4UYnhKMXhNMs274xoMw&h=AT2fptJe63seR8V3uvo3Q3rtpZzDvPhI6e7tZccS32KFeJTXhTWHUD66AdlXai3AdesZGtCAvbLbm2SsOk7XoK1XwgOaZMDpJwniezNlC6MKIES8qPNPyAlcZ30OBuSv5spz&__tn__=-UK-y-R&c%5B0%5D=AT3jlJG2Q-yiYUGSGja30uPAwylWqBgcG1SAT0iVaGpDkD4jPSN0Ce51mTOu7Jc_aSEhg37XINZ6Qc9xegKi1m3e1wtli7hUK98nZGaj3U9QLor4orgVMjABYvw26kGPNYflwyoZj4nDluIkTVRkSDl8jeSpcoJ59b3aypnH7wn0wE8PVdbaXxtOs-cmglVQx5T0_AsfO3QCEExqfxMEHrFjDrC4YFyEisOWPQ%22%20%5Ct%20%22_blank
https://geteml.com/ua/mail_link_tracker?hash=6wn3xbntm8szode8fc6r5n1bmx18o6twuc6g54zrsbod5645o19mgz95r376tbbh7gn61j3y59ge56mx6o8w1ysg1zmj4me73kiipjgiswjfw4ja9w8oy&url=aHR0cHM6Ly9ob3VzZW9mZXVyb3BlLm9yZy51YS9saWJyYXJ5P2ZiY2xpZD1Jd0FSM1J1dFE5Y2pBbjRlVXJMQzZzLVpYWXJuUnFzQUpneTBQMXI3UnJDdXV1Nnp0YVB2MG04S0JreGM4JnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX3NvdXJjZT1VbmlTZW5kZXImdXRtX2NhbXBhaWduPTI1NzY1MDI0NA~~&uid=Mzg3Mzg2NQ~~&ucs=a5eb37292b88ba71257386fd63bbf381
https://t.me/kpimobility/379
https://t.me/kpimobility/379
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👩🏫  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 

Гранти академічної співпраці для 
університетів з України 
та Швеції 

 Це гранти, що фінансують академічну співпрацю вишів з України і Швеції. Ви отримаєте до 1 000 
000 шведських крон, що покриють організацію конференцій і воркшопів, стажування, навчальні 
візити, заробітні плати, візові витрати та багато іншого.  Грантами опікується Шведський інститут. 
 Що можна отримати? 
• Від 100 000 до 300 000 шведських крон, щоб протягом року започаткувати нове партнерство, 
розробити ідею співробітництва, втілити підготовчий або пілотний проєкт. Категорія Seed 
project.  

• Від 500 000 до 1 000 000 шведських крон, щоб протягом 18 місяців втілити вже пропрацьовані 
ідеї з вишами, з якими ви маєте досвід спільної роботи. Категорія Collaborative project.  

 Що потрібно для участі? 
•  Заповнена аплікаційна форма. Опишіть мету проєкту, основні активності, бюджет і розподіл 
ролей у команді.  

•  Листи-підтвердження від кожного партнера проєкту.  
 Основним заявником має виступати шведський університет, але заявку слід готувати спільно.  
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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://si.se/app/uploads/2021/06/akademiskt-samarbete-application-for-funding-2021.docx
https://si.se/app/uploads/2021/05/akademiskt-samarbete-partner-enclosure-template-2021.docx
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 Як подати заявку? 
 Шведський партнер повинен зареєструватися на порталі і заповнити онлайн-форму англійською 
мовою.  
 Листи-підтвердження можна надіслати на si@si.se після подачі заявки, але не пізніше 7 жовтня 
2021. Не забудьте вказати номер вашої заявки в темі листа. 

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

Детальна інформація!

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/235?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=257324957
https://applications.si.se/LogIn
mailto:si@si.se
https://t.me/growth_edu
https://telegram.org/dl?tme=681e56e194f6e439f4_946223101667545354
https://forms.gle/bssBnnEvYv45sx7v5
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