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ВСТУП
Представлений звіт підготовлено за результатами активної участі викладачів BGKU у
виконанні завдань робочого пакету 3 у рамках проекту програми ЄС Еразмус+ КА2 №586098EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної вищої освіти з
використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED».
Мета і цілі проекту передбачають реалізацію цілої низки завдань, серед яких
найважливішими є модернізація існуючих в Університеті навчальних програм, розробка і
впровадження нових; створення на базі Педагогічного інституту BGKU ICR (інноваційного
класу), підготовка майбутніх учителів та підвищення кваліфікації вчителів і викладачів з
метою формування та розвитку цифрової компетентності, налагодження ефективної співпраці
між європейськими та українськими університетами, вчителями шкіл та їх асоціаціями для
посилення інтернаціоналізації, передачі досвіду з використанням академічного потенціалу.
Завдання робочого пакету 3 стосуються:
 курсу професійної англійської для викладачів BGKU (Del.3.1.);
 тренінгів для професорсько-викладацького складу BGKU з формування
компетентностей та очікуваних результатів навчання (Del.3.2.);
 навчальних тренінгів для професорсько-викладацького складу BGKU та
партнерських закладів початкової, середньої й професійної освіти (Del.3.4.).
Презентовані у даному документі дані щодо виконання BGKU робочого пакету 3, зібрані
шляхом анкетування учасників зазначених видів діяльності. Відповідно здійснено аналіз
отриманих результатів.
Цей звіт складається з таких розділів:
1) вступ, де подається коротка інформація щодо змісту звіту;
2) розділ 1. DELIVERABLE 3.1. ENGLISH FOR UA TEACHING STAFF, де описано
процедуру організації та проведення курсу «English for Educators» у BGKU (підрозділ 1.1),
результати анкетування учасників онлайн та офлайн курсів професійної англійської мови для
викладачів BGKU (підрозділ 1.2), а також висновки й рекомендації щодо опрацьованого курсу;
3) у розділі 2. DELIVERABLE 3.2. TRAINING: COMPETENCE BUILDING AND
INTENDED LEARNING OUTCOMES MEASUREMENTS подано результати анкетування
учасників чотирьох онлайн семінарів Training: Competence Building and Intended Learning
Outcomes Measurements BGKU (підрозділ 2.1), висновки та рекомендації щодо покращення
зазначеної діяльності;
4) розділ 3. DELIVERABLE 3.4. SHARING, ACCELERATING&DISSEMINATING
KNOWLEDGE присвячений аналізу за кількісними та якісними показниками результатів
проведення навчальних тренінгів викладачами BGKU відповідно до завдань Deliverable 3.4 на
власній базі (підрозділ 3.1) та для закладів професійної, середньої та початкової освіти
(підрозділ 3.2). Також подано висновки й рекомендації щодо проведення таких тренінгів на
основі опрацьованих даних анкетування учасників тренінгів;
5) висновки, що відображають загальні враження виконання робочого пакету 3 BGKU і
рекомендації щодо подальшої оптимізації діяльності;
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6) додатки містять приклад анкети на участь в офлайн курсі професійної англійської
мови для викладацького складу (додаток А1); графічні відображення статистичних даних щодо
оцінювання учасниками курсу «English for Educators» (додаток А2), статистичних даних щодо
оцінювання викладацьким складом BGKU тренінгу «Competence building and intended learning
outcomes measurements» (додаток B1), статистичних даних щодо оцінювання викладацьким
складом BGKU навчальних тренінгів, які проводилися українськими тренерами у Київському
університеті імені Бориса Грінченка (додаток С1), та оцінювання вчителями-учасниками
навчальних тренінгів, які проводилися українськими тренерами у Київському університеті
імені Бориса Грінченка (додаток С2), а також список закладів середньої освіти м. Києва,
вчителі та адмініcтрація яких взяли участь у навчальних тренінгах у рамках проекту програми
ЄС Еразмус+ КА2 №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP «Модернізація педагогічної
вищої освіти з використанням інноваційних інструментів викладання – MoPED» (додаток С3).
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1.

DELIVERABLE 3.1. ENGLISH FOR UA TEACHING STAFF

1.1. Організація та проведення навчального курсу «English for Educators» у BGKU
Курс «English for Educators» тривав у BGKU протягом 3 місяців – з 06.05.2019 року по
10.10.2019 року (з перевіркою на липень-серпень) та складався з 4 занять/тиждень (8 робочих
годин кожного тижня): 2 заняття з граматики (120 хв.), 2 комунікативних сесій (120 хв.).
Кінцевий термін подачі заявок на участь в офлайн курсі тривав до 18.04.2019 року. Вимоги до
кандидатів щодо участі у курсі професійної англійської «English for Educators» були
тотожними вимогам до кандидатів щодо участі у онлайн курсі «English for Educators».
Відбір на участь у офлайн курсі складався з наступних етапів:
1. Збір офлайн заявок *, перший відбір (до 18.04.2019 р.)
2. Анкетування та проведення співбесід (22-24.04.19 р.)
3. Заключний відбір та оголошення інформації про зарахування на проходження курсу
(25.04.19 р.).
* форма заявки додаток А1.
1.2. Результати анкетування учасників онлайн та офлайн курсів професійної
англійської мови для викладацького складу BGKU
Для участі у онлайн курсі було запрошено 6 осіб.
Для участі у офлайн курсі було запрошено 18 осіб.
Загальна кількість запрошених осіб для участі в онлайн та офлайн курсах 24 осіб.
Успішно онлайн курс пройшли 2 особи.
Успішно офлайн курс пройшли 14 осіб.
Загальна кількість осіб, які успішно пройшли онлайн та офлайн курси – 16 осіб. Серед
тих, що подали заявки на участь у курсі професійної англійської мови для викладацького
складу BGKU:
за галузями викладання / Area of knowledge:
гуманітарні науки / humanitarian sciences –1 осіб (6,25%)
освіта / education – 4 осіб (25%)
соціальні науки/ social sciences – 0 осіб (0%)
економічні науки / economic sciences – 0 осіб (0%)
технічні науки (не комп'ютерні) / technical sciences (not computer) – 1 осіб (6,25%)
технічні науки (комп`ютерні) / technical sciences (computer) – 10 осіб (62,50%)
за статтю / Gender:
Чоловіки / Male – 2 осіб (12,5%)
Жінки / Female – 14 осіб (87,5%)
за віком / Age:
20-35 – 11 осіб (56,25%)
35-45 – 2 осіб (12,5%)
586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP6

45-55 – 2 осіб (12,5%)
55-65 – 1 особи (6,25%)
більше 65 / more than 65 – 0 осіб (0%)
за науково-педагогічним стажем роботи / Research and teaching experience:
0-5 років – 2 осіб (12,5%)
5-10 років – 6 осіб (37,5%)
10-15 років – 5 осіб (31,3%)
15-25 років – 0 осіб (0%)
більше 25 / more than 25 – 3 осіб (18,8%)
Загальні враження (Overall impression of the course) тих, від BGKU, які успішно пройшли
курс для викладацького складу «English for Educators», відображено за результатами онлайнопитування (додаток А2):
відповідність усім запитам / Course meets all my queries:
Високий рівень / High level – 10 осіб (62,558,3%)
Достатній рівень / Sufficient level – 6 осіб (37,5%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
рівнем узгодженості між контентом і тривалістю курсу / Level of consistency between
content and duration of the course:
Високий рівень / High level – 12 осіб (75%)
Достатній рівень / Sufficient level – 4 осіб (25%)
Середній рівень / Avarage level – 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
використанням у власній професійній діяльності / The information obtained will be
used in my professional activity:
Повністю / Fully – 9 осіб (58,3%)
Достатній рівень / Sufficient level – 4 осіб (25%)
Середній рівень / Avarage level– 3 осіб (18,8%)
Не буде використовуватися / Will not be used – 0 осіб (0%)
досягненням мети курсу / The purpose of the course was achieved:
Повністю / Fully – 11 осіб (68,8%)
Достатньо / Enough – 5 осіб (31,3%)
Частково / Partly – 0 осіб (0%)
Не була досягнута / Was not achieved – 0 осіб (0%)
Враження від Методології (Methodology) курсу осіб від BGKU, які успішно пройшли курс
для викладацького складу «EnglishforEducators» відображено за наступними критеріями:
професійністю подачі матеріалу та доцільності використання технологічних і
технічних ресурсів / Professional submission of material and expedient use of technological
and technical resources
На високому рівні / At high level – 13 осіб (81,3%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 3 осіб (18,8%)
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На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
збалансованостю теорії і практики / Balance of theory and practice
На високому рівні / At high level – 10 осіб (62,5%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 6 особи (37,5%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
раціональністю управління часом для досягнення мети курсу / Rational time
management to achieve the goal of the course
На високому рівні / At high level – 11 осіб (68,8%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 5 особи (31,3%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
Технічна і соціальна компетентність тренера (Technical and social competence of the coach)
була оцінена учасниками від BGKU, які успішно пройшли курс для викладацького складу
«English for Educators», відображено за наступними критеріями:
рівнем упевненості і якісті передачі зміст курсу / The coach confidently and
qualitatively conveyed the content of the course
На високому рівні / At high level – 13 осіб (81,3%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 3 осіб (18,8%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
рівнем створення позитивної атмосфери в групі / The coach created positive
atmosphere in the group
На високому рівні / At high level – 13 осіб (81,3%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 3 осіб (18,8%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
рівнем проведення курсу / Level of trainings conducting
На високому рівні / At high level – 13 осіб (81,3%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 3 осіб (18,8%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
На питання «Як, на Вашу думку, оптимізувати проведення дистанційного онлайн курсу
«ENGLISH FOR EDUCATORS» для підвищення ефективності його використання і якості
результатів? / How do you think should be optimizes distance online course «ENGLISH FOR
EDUCATORS» conducting to improve their efficiency and quality of results?» у BGKU було
одержано наступні відповіді:
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Distance online course "ENGLISH FOR UA TEACHING STAFF" is harmonious and useful.
Велика вдячність викладачам курсу за можливість навчання на цьому курсі! Особливо
Уляні Ватаманюк за практичні заняття. Дуже корисно та інформативно. Можна створити
модуль чи кілька завдань суто технічного характеру.
Коментарів та пропозицій / Comments and suggestions, наданих учасниками курсу
BGKU стосувались більш раціонального управління часом для цього курсу.
Після завершення курсу «ENGLISH FOR EDUCATORS» для викладацького складу
BGKU учасникам було запропоновано заповнити онлайнанкети (фідбеки) з оцінки навчання як
елемент зворотнього зв’язку між учасниками та тренерами. Статистичні дані щодо оцінювання
курсу учасниками представлено у додатку А2. Отримано 12 відповідей – усіх учасників, що
успішно завершили курс.
Висновки: Розроблений курс «ENGLISH FOR EDUCATORS» вдало структурований,
підібрані матеріали актуальні і повністю відповідають запитам освітям. Крім розвитку
комунікативних компетентностей надають інформаційну можливість для опанування і
заглиблення у сучасні педагогічні технології, знайомлять із трендами в освіті.
Рекомендації: для більш ефективного використання матервалів курсу у подальшому
передбачити кілька варіантів планування часу навчання та обовязково враховувати різний
рівень.
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2. DELIVERABLE 3.2. TRAINING: COMPETENCE BUILDING AND
INTENDED LEARNING OUTCOMES MEASUREMENTS
2.1. Результати анкетування (фідбеки) учасників чотирьох онлайн семінарів
Training: competence building and intended learning outcomes measurements BGKU
Відповідальною особою за відбір кандидатів на участь у онлайн навчанні став керівник
академічної групи проекту у BGKU. Для участі у онлайн навчанні від BGKU було запрошено
9 осіб. Успішно онлайн навчання «Training: competence building and intended learning outcomes
measurements»пройшли 4 осіб BGKU, які заповнили 4 відповідні електронні анкети-фідбеки за
наступними параметрами:
статтю / Gender:
чоловіки/male – 0 особи (00%)
жінки/female – 4 особи (100%)
віком / Age:
20-35 –1 особа (25%)
35-45 – 0 особа (0%)
45-55 – 2 особа (50%)
55-65 – 1 особа (25%)
більше 65 / more than 65 – 0 осіб (0%)
науково-педагогічним стажем роботи / Research and teaching experience:
0-5 років – 0 осіб (0%)
5-10 років – 1 особа (25%)
10-15 років – 0 осіб (0%)
15-25 років – 1 особа (25%)
більше 25 / more than 25 – 2 особи (50%)
галуззю знань / Choose kind of your occupation:
Гуманітарні науки / Humanitarian sciences – 0 осіб (0%)
STEM– 4 особи (100%)
професійністю організації тренінгу?/How professional have you experienced the organization
of the training?:
Відмінно / Excellent – 4 особи (100%)
Вище середнього / Above average – 0 осіб (0%)
Середній / Average – 0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
рівнем задоволення використаною платформою ALUD для тренінгу / How would you rate
the used platform ALUD?:
Відмінно / Excellent – 3 особи (75%)
Вище середнього / Above average – 1 особа (25%)
Середній / Average – 0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP10

Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
оцінкою професійної компетентності тренера? / How would you rate the professional
competence of the trainer/speaker?:
Відмінно / Excellent – 4 особи (100%)
Вище середнього / Above average – 0 осіб (0%)
Середній / Average –0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
за рівнем умотивованості атмосфери тренінгів / The atmosphere of the trainings was
motivating and reflected the mutual interest and respect:
Відмінно / Excellent – 4 особи (100%)
Вище середнього / Above average – 0 осіб (0%)
Середній / Average –0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
рівнем зацікавленості наданим контентом? / How interesting has the provided content been
to you?:
Відмінно / Excellent – 3 особи (75%)
Вище середнього / Above average – 1 особа (25%)
Середній / Average –0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
рівнем зацікавленості у застосуванні отриманих знань для вдосконалення навчальної
програми / To what extend are you able to apply the acquired knowledge for improving your
curricular?:
Відмінно / Excellent – 3 особи (75%)
Вище середнього / Above average – 1 особа (25%)
Середній / Average –0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
впливом на якість викладання реалізації власних ідей, сформованих під час тренінгу? /
On your opinion, how will it influence on the quality of your teaching, when you implement your
ideas from the training?:
Відмінно / Excellent – 3 особи (75%)
Вище середнього / Above average – 1 особа (25%)
Середній / Average –0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
ефективністю використання часу, присвяченого навчанню? / Was the time devoted to the
studying sufficiently used?:
Відмінно / Excellent – 4 особи (100%)
Вище середнього / Above average – 0 осіб (0%)
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Середній / Average –0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
рівнем користі для консорціуму в подальшому виконанні проектної діяльності / Was the
training useful for the consortium in upcoming implementation of project activities?:
Відмінно / Excellent – 4 особи (100%)
Вище середнього / Above average – 0 осіб (0%)
Середній / Average –0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
Загальне враження від тренінгу / I rate the training in total as було оцінено як:
Відмінно / Excellent – 4 особи (100%)
Вище середнього / Above average – 0 осіб (0%)
Середній / Average –0 осіб (0%)
Низький / Poor – 0 осіб (0%)
Дуже низький / Very poor – 0 осіб (0%)
На запитання «Для підвищення ефективності тренінгів - як слід оптимізувати майбутні
тренінги, на Вашу думку? / For improving the effectiveness of trainings - how should future
trainings be optimized in your point of view?» не було одержано відповідей.
Після завершення тренінгу учасникам було запропоновано заповнити анкети-фідбеки до
проведеного онлайн навчання, як елемент зворот нього зв’язку між учасниками та тренером
(Додаток В1).
Висновки: Матеріал, представлений на тренінгу «Competence Building and Intended
Learning Outcomes Measurements», є важливим і актуальним як для просунутих
користувачів так і для початківців, які мало знайомі із питаннями формування
компетентностей, організацією вимірювання рівня їх сформованості.
Рекомендації: У даному курсі бажано передбачити більше онлайн сесій та збільшити
загальну тривалість. Для деяких колег, що мають недостатній досвід використання певних
інструментів та організації онлайн-навчання, додатково акцентуватися на використанні
окремих технологій.
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3. DELIVERABLE 3.4. SHARING,
ACCELERATING&DISSEMINATINGKNOWLEDGE
Метою даної діяльності у рамках D.3.3. для викладачів (тренерів) українських ЗВОчленів консорціуму визначено поділитися досвідом, отриманим під час навчання на заходах
від європейських партнерів із колегами Університету Грінченка та вчителями ЗСО м. Києва.
Викладачі BGKU – учасники академінчої групи адаптували матеріали тренінгів,
проведених EU партнерами для UA університетів у рамках Del.3.3., та провели для
викладацького складу BGKU дві серії тренінгів; для вчителів ЗСО м. Києва 3 серії тренінгів.
Таким чином, тренерський склад BGKU організував та реалізував навчання засобом
проведення тренінгів за двома напрямами:
 навчання професорсько-викладацького складу власного та партнерських ЗВО у
кількості 82 осіб;
 навчання вчительського складу партнерських закладів професійної, середньої та
початкової освіти у кількості 53 осіб.
3.1. Кількісні та якісні показники – результати проведення навчальних тренінгів
викладацьким складом BGKU на власній базі відповідно до завдань Deliverable 3.4
До навчання у BGKU були залучені викладачі всіх інститутів та факультетів
університету. Загалом до навчання було залучено 82 викладачів BGKU.

3.1.1. Для професорсько-викладацького складу BGKU було підготовлено та проведено
весною 2019 року наступні тренінги:
 «Формувальне оцінювання. Використання електронних освітніх ресурсів для
формувального оцінювання»;
 «Дослідно-пізнавальний підхід (IBL – Inquiry based learning) при навчанні учнів.
Електронні освітні ресурси для впровадження дослідно-пізнавального підходу в навчанні»;
 «Сторітелінг в освітньому процесі»;
 «Онлайнова педагогіка та структура дизайну для ефективного онлайн-навчання»;
 «Співпраця та коллаборація».
Тренерами BGKU виступили:
 Наталія Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної
діяльності, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор);
 Марія Бойко (Гладун), старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики,
науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти;
 СвітЛана Василенко, заступник завідувача з питань змісту і досліджень НДЛ
інформатизації освіти;
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Опрацьовано кількісні та якісні показники проведення навчальних тренінгів на
базі BGKU згідно анкет-фідбеків від 49 учасників (додаток С1.1) за наступними
параметрами:
за галуззю знань / Choose kind of your occupation
гуманітарні науки / humanitarian sciences– 28 осіб (56,7%)
освіта / education– 5 осіб (9,1 %)
соціальні науки / social sciences– 8 осіб (17,5%)
економічні науки / economic sciences– 2 особи (4,1 %)
технічні науки (не комп'ютерні) / technical sciences ( not computer) – 1 особа (2%)
технічні науки (комп`ютерні) / technical sciences (computer) – 5 осіб (10,3%)
за статтю / Gender:
Жінки / Female – 45 осіб (92%)
Чоловіки / Male – 4 особи (8 %)
за віком / Age:
20-35 – 6 осіб (13%)
35-45 – 19 осіб (36%)
45-55 – 14 осіб (30%)
55-65 – 9 осіб (19%)
більше 65 / more than 65 – 1 особа (2%)
за науково-педагогічним стажем / Research and teaching experience:
0-5 – 4 особи (8,2%)
5-10 – 4 особи (8,2%)
10-15 – 10 осіб (20,4%)
15-25 – 20 осіб (40,8%)
більше 25 / more than 25 –11 осіб (22,5%)
за відповідністю професійним запитам / Trainings meet all my professional queries
Високий рівень / High level– 44 особи (89,9%)
Достатній рівень / Sufficient level– 4 особи (8,2%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
за рівнем узгодженості між контентом і тривалістю тренінгів / Level of consistency
between content and duration of trainings
Високий рівень / High level – 57 осіб (86,5%)
Достатній рівень / Sufficient level – 6 осіб (11,5%)
Середній рівень / Avarage level– 1 особа (2%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
за рівнем зацікавленості у використанні отриманої інформації у викладанні / The
information obtained will be used when teaching subjects at the university
Повністю / Fully – 41 особа (62%)
Достатньо / Enough – 13 осіб (26,8%)
586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP14

Частково / Partly – 5 осіб (10,6%)
Не буде використовуватися / Will not be used – 0 осіб (0%)
за досягненням мети тренінгів / The purpose of the training was achieved
Повністю / Fully – 40 осіб (81,9%)
Достатньо / Enough – 8 осіб (16%)
Частково / Partly – 1 особа (2%)
Не була досягнута / Was not achieved – 0 осіб (0%)
за професійністю подачі матеріалу та доцільності використання технологічних і
технічних ресурсів / Professional submission of material and expedient use of
technological and technical resources
На високому рівні / At high level – 45 осіб (92%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 4 особи (8%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за збалансованістю теорії і практики / Balance of theory and practice
На високому рівні / At high level – 45 осіб (92%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 3 особи (6%)
На середньому рівні / At average level – 1 особа (2%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за раціональністю управління часом для досягнення мети тренінгів / Rational time
management to achieve the goal of training
На високому рівні / At high level – 41 особа (83,2%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 7 осіб (14,8%)
На середньому рівні / At average level – 1 особа (2%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за рівнем упевненості і якості передачі зміст тренером / The coach confidently and
qualitatively conveyed the content
Високий рівень / At high level – 45 осіб (92%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 3 особи (6%)
На середньому рівні / At average level – 1 особа (2%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за рівнем створення тренером позитивної атмосфери в групі / The coach created
positive atmosphere in the group
Високий рівень / At high level – 46 осіб (94%)
Достатній рівень / At sufficient level – 3 особи (6%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
за рівнем ілюстрації тренером предмету на практичних прикладах / The coach
illustrated the subject in practical examples
На високому рівні / At high level – 44 особи (90%)
На достатньому рівні / At sufficient level –5 осіб (10%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
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На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за рівнем проведення тренінгів / Level of trainings conducting
Високий / High – 46 осіб (87 %)
Достатній / Sufficient – 3 особи (13%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
Також було одержано наступні Коментарі та пропозиції / Comments and suggestions:
 Більше часу приділяти кожному учаснику тренінгу, можливо меншими порціями
подавати новий матеріал, а більше часу присвячувати його закріпленню.
 Можливо, тренінг був би ефективнішим за умови об'єднання груп на основі
спеціальностей викладачів.
 Цікавим було б обговорити особливості застосування для різних спеціальностей:
економіка, мовно-гуманітарні, математичні, художні.

3.1.2. Для професорсько-викладацького складу BGKU було підготовлено та проведено
весною 2020 року наступні тренінги у онлайн режимі:
 «Сучасні тренди в освіті»
 «Поняття STEAM-освіти та основні методи навчання»
 «Дизайн-мислення для створення інновацій»
 «Дослідницько-пізнавальний метод навчання»
 «Формувальне оцінювання та цифрові технології»
 «Сторітеллінг та цифрові інструменти»
 «Інноваційний клас та призначення основного обладнання та методика
використання в освітньому процесі»

його

Тренерами BGKU виступили:
 Наталія Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної
діяльності, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор);
 Марія Бойко (Гладун), старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики,
кандидат педагогічних наук;
 СвітЛана Василенко, заступник завідувача з питань змісту і досліджень НДЛ
інформатизації освіти;
 Лілія Варченко-Троценко, науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти, кандидат
педагогічних наук.
 Вікторія Вембер, доцент кафедри комп’ютерних наук і математики, кандидат
педагогічних наук;
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Опрацьовано кількісні та якісні показники проведення навчальних тренінгів на
базі BGKU згідно анкет-фідбеків від 33 учасників (додаток С1.2) за наступними
параметрами:
за галуззю знань / Choose kind of your occupation
гуманітарні науки / humanitarian sciences– 26 осіб (78,5%)
освіта / education– 4 осіб (11,6 %)
соціальні науки / social sciences– 0 осіб (0 %)
економічні науки / economic sciences– 0 особи (0 %)
технічні науки (не комп'ютерні) / technical sciences ( not computer) – 1 особа (3,125%)
технічні науки (комп`ютерні) / technical sciences (computer) – 2 осіб (6,25%)
за статтю / Gender:
Жінки / Female – 31 осіб (92%)
Чоловіки / Male – 2 особи (8 %)
за віком / Age:
20-35 – 9 осіб (26,7%)
35-45 – 8 осіб (25,6%)
45-55 – 12 осіб (39%)
55-65 – 4 осіб (9%)
більше 65 / more than 65 – 0 особа (0%)
за науково-педагогічним стажем / Research and teaching experience:
0-5 – 4 особи (13,4%)
5-10 – 5 особи (17,4%)
10-15 – 4 осіб (11,6%)
15-25 – 12 осіб (37,2%)
більше 25 / more than 25 – 8 осіб (20,3%)
за відповідністю професійним запитам / Trainings meet all my professional queries
Високий рівень / High level– 29 особи (86,6%)
Достатній рівень / Sufficient level– 4 особи (13,4%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
за рівнем узгодженості між контентом і тривалістю тренінгів / Level of consistency
between content and duration of trainings
Високий рівень / High level – 27 осіб (82 %)
Достатній рівень / Sufficient level – 6 осіб (18%)
Середній рівень / Avarage level–0 особа (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
за рівнем зацікавленості у використанні отриманої інформації у викладанні / The
information obtained will be used when teaching subjects at the university
Повністю / Fully – 21 особа (62,8%)
Достатньо / Enough – 11 осіб (33,7%)
586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP17

Частково / Partly – 1 осіб (3,5%)
Не буде використовуватися / Will not be used – 0 осіб (0%)
за досягненням мети тренінгів / The purpose of the training was achieved
Повністю / Fully – 29 осіб (89%)
Достатньо / Enough – 4 осіб (11%)
Частково / Partly – 0 особа (0%)
Не була досягнута / Was not achieved – 0 осіб (0%)
за професійністю подачі матеріалу та доцільністю використання технологічних і
технічних ресурсів / Professional submission of material and expedient use of
technological and technical resources
На високому рівні / At high level – 30 осіб (90,1%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 3 особи (9,9%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за збалансованістю теорії і практики / Balance of theory and practice
На високому рівні / At high level – 25 осіб (76,7%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 8 особи (23,3%)
На середньому рівні / At average level – 0 особа (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за раціональністю управління часом для досягнення мети тренінгів / Rational time
management to achieve the goal of training
На високому рівні / At high level – 28 особа (83,7%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 5 осіб (16,3%)
На середньому рівні / At average level – 0 особа (02%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за рівнем упевненості і якості передачі зміст тренером / The coach confidently and
qualitatively conveyed the content
Високий рівень / At high level – 31 осіб (93%)
На достатньому рівні / At sufficient level – 2 особи (7%)
На середньому рівні / At average level – 0 особа (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за рівнем створення тренером позитивної атмосфери в групі / The coach created
positive atmosphere in the group
Високий рівень / At high level – 31 осіб (91,9%)
Достатній рівень / At sufficient level – 2 особи (8,1%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
за рівнем ілюстрації тренером предмету на практичних прикладах / The coach
illustrated the subject in practical examples
На високому рівні / At high level – 29 особи (86,6%)
На достатньому рівні / At sufficient level –4 осіб (13,4%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
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На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за рівнем проведення тренінгів / Level of trainings conducting
Високий / High –30 осіб (90,1%)
Достатній / Sufficient – 3 особи (9,9%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
Також було одержано наступні Коментарі та пропозиції / Comments and suggestions:
 Надати доступ до повторного перегляду тренінгу, для самостійного опрацювання
певних аспектів теми.
3.2. Кількісні та якісні показники – результати проведення навчальних тренінгів
викладацьким складом BGKU для вчителів ЗСО м. Києва відповідно до завдань
Deliverable 3.4
Для вчительського складу партнерських освітніх закладів професійної, середньої та
початкової освіти тренерами BGKU було підготовлено та проведено наступні тренінги:
 «Формувальне оцінювання. Використання електронних освітніх ресурсів для
формувального оцінювання»;
 «Дослідно-пізнавальний підхід (IBL – Inquiry based learning) при навчанні учнів.
Електронні освітні ресурси для впровадження дослідно-пізнавального підходу в навчанні»;
 «Сторітелінг в освітньому процесі»;
 «Дослідно-пізнавальний підхід та розвиток критичного мислення у STEM освіті»;
 «Цифрові навички: створення навчального відео та інфографіки»
До навчання у BGKU були залучені 53 вчителів закладів середньої освіти м. Києва,
Київської, Житомирської та запорізької областей (додаток С3).
Тренерами BGKU виступили:
 Наталія Морзе, проректор з інформатизації навчально-наукової та адміністративної
діяльності, доктор педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, професор),
 Марія Бойко (Гладун), старший викладач кафедри комп’ютерних наук і математики,
науковий співробітник НДЛ інформатизації освіти
 СвітЛана Василенко, заступник завідувача з питань змісту і досліджень НДЛ
інформатизації освіти
 Ірина Воротникова, доцент Інституту післядипломної педагогічної освіти.
Опрацьовано кількісні та якісні показники проведення навчальних тренінгів на
базі BGKU для вчителів ЗСО м. Києва згідно 87 анкет-фідбеків (додаток С2) за
наступними параметрами:
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за ступенем освіти / What school do you teach in?
початкова школа / primary school – 15 осіб (39%)
основна школа / lower secondaryschool (middle school) – 25 осіб (65,5%)
старша школа / upper secondaryschool (high school) – 24 особи (64,4%)
за галуззю знань / If you teach in lower or upper secondary school, point the area of
knowledge you teach in
гуманітарні науки / humanitariansciences – 12 осіб (22,5%)
соціальні науки / social sciences – 7 осіб (12,8%)
економічні науки / economic sciences – 1 особа (2,6%)
Природничі науки/ sciences – 14 осіб (25,6%)
технічні науки (комп`ютерні) / technicalsciences (computer) – 7 осіб (12,8%)
технічні науки (не комп'ютерні) /technical sciences (not computer) – 12 осіб (22,5%)
за статтю/Gender
Жіноча / Female – 52 осіб (97,4%)
Чоловіча / Male – 1 особа (2,6%)
за віком/Age:
20-35 – 5 особи (9,8%)
35-45 – 9 осіб (17%)
45-55– 22 осіб (42,5%)
55-65 – 17 осіб (31%)
більше 65 / more than 65 – 0 осіб (0%)
за науково-педагогічним стажем / Research and teaching experience
0-5 – 1 особа (2,6%)
5-10 – 1 особа (2,6%)
10-15– 4 особи (8%)
15-25– 9 осіб (17%)
більше 25/morethan 25 – 37 осіб (70,1%)
за відповідністю професійним запитам / Trainingsmeetallmyprofessionalqueries
Високий рівень /High level – 46 особи (86,2%)
Достатній рівень /Sufficient level – 7 осіб (13,8%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
за рівнем узгодженості між контентом і тривалістю тренінгів / Level of consistency
between content and duration of trainings
Високий рівень /Highlevel – 42 особа (80,5%)
Достатній рівень /Sufficient level – 10 осіб (18,4%)
Середній рівень / Avarage level– 1 особа (2,6%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
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за рівнем зацікавленості у використанні отриманої інформації у викладанні / The
information obtained will be used when teaching subjects
Повністю / Fully –20 осіб (34,5%)
Достатньо / Enough – 28 особи (56,3%)
Частково / Partly – 5 особи (9,2%)
Не буде використовуватися / Will not be used – 0 осіб (0%)
за досягненням мети тренінгів / The purpose of the training was achieved
Повністю/Fully – 49 осіб (90,8%)
Достатньо/Enough – 3 особи (8,1%)
Частково / Partly – 1 особа (2,6%)
Не була вдосягнута / Was not achieved – 0 осіб (0%)
за професійністю подачі матеріалу та доцільності використання технологічних і
технічних ресурсів / Professional submission of material and expedient use of
technological and technical resources
На високому рівні/At high level – 50 осіб (93,1%)
На достатньому рівні/At sufficient level – 3 особи (6,9%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за збалансованістю теорії і практики / Balance of theory and practice
На високому рівні/At high level – 44 особи (82,8%)
На достатньому рівні/At sufficient level – 9 осіб (17,2%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за раціональністю управління часом для досягнення мети тренінгів / Rational time
management to achieve the goal of training
На високому рівні/At high level – 43 особи (81,6%)
На достатньому рівні/At sufficient level – 10 осіб (18,4%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за рівнем упевненості і якості передачі змісту тренером / The coach confidently and
qualitatively conveyed the content
Високий рівень /High level – 52 осіб (97,4%)
Достатній рівень /Sufficient level – 1 особа (2,6%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
за рівнем створення тренером позитивної атмосфери в групі / The coach created
positive atmosphere in the group
Високий рівень /Highlevel – 53 осіб (100%)
Достатній рівень /Sufficient level – 0 осіб (00%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
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за рівнем ілюстрації тренером предмету на практичних прикладах / The coach
illustrated the subject in practical examples
На високому рівні/At high level – 49 осіб (92%)
Достатній рівень /Sufficient level – 4 особи (8%)
На середньому рівні / At average level – 0 осіб (0%)
На низькому рівні / At low level – 0 осіб (0%)
за рівнем проведення тренінгів / Level of trainings conducting
Високий рівень /High level – 52 осіб (97,4%)
Достатній рівень /Sufficient level – 1 особа (2,6%)
Середній рівень / Avarage level– 0 осіб (0%)
Низький рівень / Low level – 0 осіб (0%)
Коментарів та пропозицій щодо оптимізації чи покращення проведення тренінгів у
учасників не виникло.
Висновки: Рівень цифрової компетентності вителів ЗСО дуже різний, тому Тренер
вимушена витрачати багато часу на частину аудіторії, яка слабо підготовлена для тренінгів
подібного рівня (мають низький рівень цифрової компетентності).
Рекомендації: варто надалі підбирати групи вчителів ЗСО відповідно до рівня цифрової
компетентності.
Передбачити більше часу для тренувальних вправ для формування стійких цифрових
навичок.
Збільшити кількість практичних завдань.
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4.
ВИСНОВКИ
Апробований у два етапи: спочатку викладачами – учасниками академічних груп
університетів–партнерів дистанційний онлайн курс «ENGLISH FOR EDUCATORS» та на
другому етапі у вигляді ойлайн курсу з використанням матеріалів, розроблених Любов Зінюк
та Уляною Ватаманюк (Прикарпатський національний університете імені Василя Стефаника,
Україна), виявився цікавим, корисним та доступним для викладачів Університету. Цей курс
вдало структурований, підібрані матеріали є актуальними для педагогів різнох кваліікації і
повністю відповідають запитам викладачів Університету. Крім розвитку комунікативних
компетентностей матеріали курсу надають інформаційну можливість для опанування і
заглиблення у сучасні педагогічні технології, знайомлять із трендами в освіті європейських
університетів тощо. Для більш ефективного використання матеріалів курсу у подальшому
доцільно передбачити кілька варіантів планування часу навчання та обовязково враховувати
різний рівень початкового володіння іншомовними компетентностями.
Онлайн семінари Training: competence building and intended learning outcomes
measurements розроблено й проведено тренером Марією Ярош (Університете Більбао,
Іспанія). Під час тренінгу викладачі проробляли поетапно технологію планування та
організації вимірювання рівня сформованості професійних компетентностей, відповідно до
запитів різних груп розробників і за різнимим навчальними курсами. У даному курсі бажано
передбачити більше онлайн сесій та збільшення загальної тривалості. Також доцільно
передбачити групи вирівнювання для колег, що мають недостатній досвід використання
певних цифрових інструментів та при організації онлайн-навчання більше акцентуватися на
використанні окремих педагогічних та цифрових технологій.
Задля
реалізації
DELIVERABLE
3.4.
SHARING,
ACCELERATING&DISSEMINATING KNOWLEDGE для професорсько-викладацького
складу BGKU та для вчителів ЗСО м. Києва було підготовлено та проведено тренінги за такими
тематиками:
 «Формувальне оцінювання. Використання електронних освітніх ресурсів для
формувального оцінювання»;
 «Дослідно-пізнавальний підхід (IBL – Inquiry based learning) при навчанні учнів.
Електронні освітні ресурси для впровадження дослідно-пізнавального підходу в навчанні»;
 «Сторітелінг в освітньому процесі»;
 «Онлайнова педагогіка та структура дизайну для ефективного онлайн-навчання»;
 «Співпраця та коллаборація»;
 «Сучасні тренди в освіті»;
 «Поняття STEAM-освіти та основні методи навчання»;
 «Дизайн-мислення для створення інновацій»;
 «Дослідницько-пізнавальний метод навчання»;
 «Формувальне оцінювання та цифрові технології»;
 «Сторітеллінг та цифрові інструменти»;
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 «Інноваційний клас та призначення основного обладнання та методика
використання в освітньому процесі».

його

Рівень цифрової компетентності професорсько-викладацького складу та вчителів ЗСО
дуже різний, тому тренери змушені витрачати багато часу на частину аудіторії, яка слабо
підготовлена для тренінгів подібного рівня (недостатньо володіють електронними ресурсами).
Тренінг був би ефективнішим за умови об'єднання груп на основі спеціальностей викладачів.
Варто надалі підбирати групи професорсько-викладацького складу та вчителів ЗСО відповідно
до рівня цифрової компетентності. Передбачити більше часу для тренувальних вправ для
формування стійких навичок. Збільшити кількість практичних завдань.
Слід зазначити, що вцілому тематики усіх заходів є важливими і актуальнимим,
учасники активно переймають досвід колег з європейських університетів. Визначають
можливість професійного росту з викоритсанням набутих навичок та підвищення якості
надання освітніх послуг студентам та учням.
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Додаток А1
Приклад анкети на участь в офлайн курсі професійної англійської мови для
викладацького складу ЗВО-партнерів
Заявка на участь у офлайн курсі для викладацького складу «English for Educators»
у Київському університеті імені Бориса Грінченка
1. Вкажіть Ваші ПІБ *
2. Ваша посада *
3. Ваш структурний підрозділ *
4. Ваш науковий ступінь *
5. Ваша електронна адреса *
6. Оберіть Ваш рівень володіння англійською мовою *
 A2 (Elementary or Low intermediate / Основний чи нижче середнього) Ви розумієте

співрозмовника і добре спілкуєтесь на побутові теми.
 B1 (Intermediate / Середній рівень) Ви багато чого розумієте, спілкуєтесь на загальні
теми (наприклад, про свої мрії, роботу, хоббі), але допускаєте граматичні помилки; маєте
обмежений словниковий запас.
 B2 (Upperт Intermediate / Вищий Середнього) Ви багато чого розумієте, досить вільно
спілкуєтесь, граматичних помилок робите небагато; маєте гарний словниковий запас.
 C1 (Advanced / Прогресивний) Ви все розумієте, вільно висловлюєтеся, можете
підтримувати розмову на будь-які теми, практично не припускаєтеся помилок.
 C2 (Proficiency / Досвідчений) Ви все розумієте, вільно висловлюєтеся, можете
підтримувати розмову на будь-які теми (в науковому й професійному стилях включно), не
припускаєтеся помилок.
*Щоб встановити власний рівень володіння англійською мовою, будь ласка,
використайте ресурс http://english.ua/ukr/placement-test/. Після завершення тесту Ви
дізнаєтесь свій рівень володіння англійською мовою.
7. За 10 бальною шкалою оцініть Ваш рівень комунікативності *
 1 бал
 2 бали
 3 бали
 4 бали
 5 балів
 6 балів
 7 балів
 8 балів
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 9 балів
 10 балів

8. За 10 бальною шкалою оцініть Ваш рівень ініціативності (чи маєте бажання
приймати на себе додаткову відповідальність, як сприймаєте нові завдання, чи готові
йти на ризик)
 1 бал
 2 бали
 3 бали
 4 бали
 5 балів
 6 балів
 7 балів
 8 балів
 9 балів
 10 балів
9. За 10 бальною шкалою оцініть Ваш рівень схильності до співпраці (чи
проявляєте готовність і здатність працювати спільно з колегами і підлеглими, чи вмієте
підтримувати сприятливий психологічний настрій в колективі). *
 1 бал
 2 бали
 3 бали
 4 бали
 5 балів
 6 балів
 7 балів
 8 балів
 9 балів
 10 балів
10. Дата*
дд.мм.рррр
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Додаток А2
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ
BGKU КУРСУ «ENGLISH FOR EDUCATORS»
https://docs.google.com/forms/d/1yls287jQS9YQKbcBUzjOSZXYYeWXrIO3zWC1zFQ_SE4/edit?no_redirect=true#responses
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Додаток B1
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЩОДО ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ
BGKU ТРЕНІНГУ «COMPETENCE BUILDING AND INTENDED LEARNING OUTCOMES
MEASUREMENTS»
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Додаток С1.1
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ BGKU
НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ, ЯКІ ПРОВОДИЛИСЯ УКРАЇНСЬКИМИ ТРЕНЕРАМИ В
КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
https://docs.google.com/forms/d/1b4leQ12cRSSRhyuwZ6Azis1jQj2xKYGC3KxqOm4yZ8k/edit#responses
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Додаток С1.2
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ОЦІНЮВАННЯ ВИКЛАДАЦЬКИМ СКЛАДОМ BGKU
НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ, ЯКІ ПРОВОДИЛИСЯ УКРАЇНСЬКИМИ
ТРЕНЕРАМИ В КИЇВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
https://docs.google.com/forms/d/1f7q3EWL_ipo5RLhVue6B7rVT6wX7bJDVm68P-lQd5PU/viewanalytics
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586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP52
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Додаток С2
СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ОЦІНЮВАННЯ ВЧИТЕЛЯМИ-УЧАСНИКАМИ
НАВЧАЛЬНИХ ТРЕНІНГІВ, ЯКІ ПРОВОДИЛИСЯ УКРАЇНСЬКИМИ
ТРЕНЕРАМИ У КИЇВСЬКОМУ УНВЕРСИТЕТІ ІМЕНІ БОРИСА ГРІНЧЕНКА
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Додаток С3
Статистика участі партнерських закладів освіти (м. Київ та ін.) у навчальних
тренінгах у рамках проекту MoPED
№

Заклад середньої освіти

Число учасників

1.

Гімназія "Апогей" міста Києва

2

2.

Гімназія "Міленіум" № 318 міста Києва

1

3.

Гімназія № 267 міста Києва

1

4.

Гімназія № 117 імені Лесі Українки міста Києва

4

5.

Гімназія № 172 "Нивки" міста Києва

1

6.

Київський військовий ліцей імені Івана Богуна

1

7.

1

8.

Ліцей № 303 суспільно-природничого профілю міста Києва
Мелітопольська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 25
Мелітопольської міської ради Запорізької області

9.

Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням предметів художньо-естетичного циклу № 302 міста Києва

1

10.

Спеціалізована школа № 188 міста Києва

1

11.

Спеціалізована школа № 64 міста Києва

1

12.

Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 264 з поглибленим вивченням
англійської мови міста Києва
Спеціалізована школа I-III ступенів № 57 з поглибленим вивченням
англійської мови Шевченківського району міста Києва

2

14.

СШ № 250 міста Києва

4

15.

СШ № 255 міста Києва

1

16.

СШ № 197 ім. Дмитра Луценка міста Києва

1

17.

СШ № 259 міста Києва

1

18.

Технічний ліцей Дніппровського району міста Києва

1

19.

Школа І-ІІІ ступенів № 238 Деснянського району міста Києва

19

20.

Школа І-ІІІ ступенів №245 Оболонського району, міста Києва

3

21.

Школа І ступеня № 310 "Творчість" міста Києва

1

22.

Школа І-ІІІ ступенів № 175 ім.В.Марченка міста Києва

1

23.

Школа І-ІІІ ступенів №289 Дарницького р-ну міста Києва

1

24.

Васильківська школа

1

25.

Житомирська школа

1

13.
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1

