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Тренінг для молоді «Твоя СИЛА єднати 
громаду» 
 Якщо ти мешкаєш у БЕРДЯНСЬКІЙ ОТГ, 
тобі 18-29 років і не байдуже майбутнє своєї 
громади, а також хочеш цікаво та з користю 
провести час – долучайся до ДВОДЕННОГО 
ТРЕНІНГУ «Твоя СИЛА – єднати громаду», 
що відбудеться 22-23 липня у м. Бердянськ.  
 Що ти дізнаєшся під час тренінгу: 
 Тренінг "Твоя СИЛА - єднати громаду" для 
молоді створено і розроблено для розуміння 
цінностей взаєморозуміння, співпраці, 
інклюзії та критичного мислення у молоді. 
 Після проведеного тренінгу ти розвинеш 
навички комунікації, недискримінації, 
інклюзії, медіаграмотності, критичного 
мислення та розуміння конфліктів; опануєш практичні інструменти, що стануть тобі у нагоді в 
повсякденному житті.  
 Всі учасники та учасниці отримають сертифікат про проходження тренінгу (за умови активної 
участі у всіх сесіях тренінгу). 
 Дедлайн реєстрації: 15 липня. 
 Кількість місць обмежена!  
Цей тренінг став можливим завдяки підтримці IREX та Державного департаменту США 

Колеги, прошу поширити інформацію про цей тренінг серед студентства. Програма 
тренінгу насичена цікавими та корисними вправами, а знання та вміння, які отримають 
учасники, стануть їм у нагоді в майбутньому 100%. 
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Форма реєстрації

https://forms.gle/aRVuAxFhH1Bi1cus6
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Онлайн-курс «Європейський досвід 
реабілітації 
новонароджених та 
малих дітей» 

 Онлайн-курс навчить інноваціям надання реабілітаційної допомоги дітям до трьох років.  
Ерготерапевти та фізичні терапевти з ЄС розкажуть про основні стратегії роботи з маленькими 
пацієнтами та познайомлять із системами реабілітації у своїх країнах. Після перегляду лекцій, ви 
долучитеся до прямих ефірів з експертами, щоб поставити запитання та ще раз обговорити 
важливі моменти.  
 Успішні студенти отримають сертифікати, що визнаються МОЗ. Трьом учасникам курсу, що 
наберуть найбільшу кількість балів за домашні завдання подаруємо підручники «Фізична терапія» та 
«Ерготерапія», за якими навчаються студенти найкращих медичних університетів у Празі. 
Лекції мають українські субтитри, на прямі ефіри запрошуємо перекладачів.  

Програма курсу 
Лекція 1. Handling: раннє втручання у неонатологічному відділенні. 
Лекція 2. Стимуляція годування у недоношених дітей. 
Лекція 3. NBAS шкала. 
Лекція 4. Застосування у фізичній терапії поз та позицій для розвитку дітей з гіпотонією і 
гіпертонією. 
Лекція 5. Стратегія реабілітаційної допомоги при діагностиці Spina Bifida. 
Лекція 6. Фізична терапія для дітей віком до трьох років, що мають ураження дихальної системи. 
Лекція 7. Важливість етапів розвитку нервової системи у формуванні клінічних міркувань. 
Лекція 8. Використання гри у ранньому втручанні для розвитку навичок самообслуговування. 
Лекція 9. Сенсорна інтеграція в педіатрії. 
Лекція 10. Ерготерапія для дітей з порушенням зору. 
Сесія запитань-відповідей зі спікерами, де ви зможете уточнити незрозумілі моменти лекцій та 
отримати поради.  
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Детальна інформація!

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/238?fbclid=IwAR3lJJIQtuzE5BZNm0n5E-isAplOJyWx-sIEm9KmUiszcah4zjclYdO7PNI&utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=257946650
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Стипендії на наукові 
візити до Австрії 

 Це можливість поїхати до Австрії, щоб протягом декількох місяців працювати над дослідженням 
для своєї дипломної роботи під наглядом викладача місцевого вишу. Програма забезпечить 
щомісячну стипендію та витрати на подорож для науковців, що досліджують медицину, сільське 
господарство, природничі, технічні, гуманітарні та соціальні науки, мистецтво.  
  Візит триватиме від одного до чотирьох місяців і розпочнеться не раніше січня 2022 року.  
  Щоб знайти  опис стипендії на сайті організатора, оберіть Україну як країну походження та Фонд 
стипендій Австрійської Республіки як фінансуючу організацію.   
 Що можна отримати? 
• Щомісячну стипендію розміром 1 050 євро.  
• Компенсацію дорожніх витрат.  
• Допомогу з пошуком житла та оформленням страхування.  

Бліц-перелік нових і вже публікованих 
програм і можливостей: 

👩🏫  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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Детальна інформація!

https://houseofeurope.org.ua/opportunity/239?utm_medium=email&utm_source=UniSender&utm_campaign=257946650
https://grants.at/en/
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
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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.  
 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. 
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Детальна інформація!

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