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університети + 6 Університетів 
України+ Організація для 
внутрішнього моніторингу

- Університет Деусто ( Іспанія)
- AGH Університет науки і 
технологій (Польща)
- Кіпрський університет (Кіпр)
- ДВНЗ Прикарпатський 
національний університет ім. 
Василя Стефаника
- Київський університет ім. Бориса 
Грінченка
- Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний 
університет ім. Г. Сковороди
- Уманський державний 
педагогічний університет ім. П. 
Тичини
- Південноукраїнський 
національний педагогічний 
університет ім. К. Ушинського
- Луганський національний 
університет ім. Т. Шевченка
- ТОВ “Quality Ukraine”
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МЕТА ПРОЕКТУ:
Модернізація навчальних планів 
педагогічних ВЗ України шляхом 
впровадження найсучасніших методик 
навчання з використанням ІКТ та STEAM-
освіти 
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Завдання:
1. Комплексний аналіз існуючих педагогічних програм та навчальних програм 
університетів-партнерів ЄС  та звернення уваги на  дисципліни, що відходять від 
традиційних лекційних, до більш практичних сценаріїв активного навчання.
2.Створення сучасного IRC класу.
3. Забезпечення серії тренінгів для 450 викладачів українських ВНЗ – учасників 
проекту та 300 вчителів початкової та середньої школи шляхом проведення 12 
тренінгів.
4.Розробка сучасних навчальних матеріалів з методики викладання STEAM предметів 
(Рекомендації щодо методологічного та технічного проектування інноваційної 
класної кімнати (ICR), Посібник з побудови компетенції цифрової грамотності 
викладацького профілю). 
5.Створення та акредитація 18 нових курсів  (по 3 для кожного університету, в тому 
числі один англійською мовою) для програм на ОКР «Бакалавр» (ОКР «Магістр») в 
усіх українських ВНЗ – учасників проекту. 
6. Проведення науково-практичної конференції «Технологія та освіта в Україні» та 
майстер-класів на основі сучасних методик та інструментів навчання.
7.Удосконалення навичок володіння англійською мовою педагогічного 
викладацького складу шляхом введення інтенсивного курсу англійської 
мови"Результати навчання та їх вимірювання«.
8.Підключення до міжнародних/національні професійно-педагогічних мереж 
(eTwinning, School Education Gateway , Scientix).  
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WP1 1: EU ТА UA ПЕДАГОГІЧНА ВИЩА ОСВІТА: 
ГЛИБИННИЙ АНАЛІЗ (15.10.2017 – 30.10.2018)

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

1.1. ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ЗВО EU 
(15.12.17- 27.07.18)

1.2.  3D-ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 
(30.03.18-31.07.18)

1.3.  МЕТОДОЛОГІЧНІ І ТЕХНІЧНІ АСПЕКТИ КОНСТРУЮВАННЯ 
ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСУ (20.05.18-31.08.18)

1.4. ПРОФІЛЬ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  УЧИТЕЛЯ 
(20.05.18-20.10.18)КУБГ –

Лідер
WP1
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ДІЯЛЬНІСТЬ
Підготовка анкети - опитування про університети. Аналіз
результатів

Участь у розробці шаблону опитувальника для вивчення досвіду
країн учасників щодо використання ресурсів, інноваційного
викладання та передових методів застосування сучасних
інструментів ІКТ.

Аналіз заповнених шаблонів від українських партнерів

Обговорення заповнених шаблонів

Підготовка остаточного звіту "Інноваційне навчання та найкращі 
практики: вищі навчальні заклади ЄС" + вищі навчальні заклади 
України

WP1.1. ІННОВАЦІЙНЕ НАВЧАННЯ: КРАЩІ ПРАКТИКИ ЗВО EU+UA
WP1



Участь у розробці шаблону опитувальника для вивчення 
досвіду країн учасників щодо використання ресурсів, 
інноваційного викладання та передових методів 
застосування сучасних інструментів ІКТ. Структура звіту

ЧАСТИНА А Інформація про інноваційні 
методи навчання та технології, що 
використовуються в університеті

A. I. ЗАГАЛЬНА АДМІНІСТРАТИВНА 
ІНФОРМАЦІЯ ПРО УНІВЕРСИТЕТ
А.ІІ ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ РІВЕНЬ.
III НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ ТА ПРАКТИКА
A.IV РІВЕНЬ СПІВТПРАЦІ
А.В. ТЕХНОЛОГІЧНИЙ РІВЕНЬ
A.VI РІВЕНЬ ОЦІНКИ
А.ВІІ НАВЧАЛЬНА КУЛЬТУРА

ЧАСТИНА Б Приклади найкращих практик 
впровадження інновацій



Обговорення шаблону анкет з усіма
партнерами. Засідання робочої групи (Київ)

D 1.1

http://moped.kubg.edu.ua/workplan/
http://moped.kubg.edu.ua/workplan/


Аналіз шаблонів, заповнених партнерами, 
підготовка заключного звіту "Інноваційне
навчання та найкраща практика: заклади вищої
освіти ЄС" + UA
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2018 2018March April May Juny July

30.03.2018 - 31.07.2018 1.2 - 3D-ВІДОБРАЖЕННЯ МОДЕЛІ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

30.03.2018 - 05.04.2018 Проект шаблону для анкетування та проведеного опитування
05.04.2018 - 13.04.2018 Обговорення шаблону анкет з усіма партнерами

13.04.2018 - 20.04.2018 Ухвалення остаточних варіантів шаблонів

1.5.2018 - 5.5.2018 Збір заповнених шаблонів

20.4.2018 - 20.5.2018
Детальне вивчення існуючого навчального
плану КУБГ

5.5.2018 - 20.5.2018 Узагальнений відгук від партнерів UA
20.5.2018 -
31.7.2018Структурований звіт 3D-карти

D 1.2



3-D модель відображення  моделі  пед.освіти в 
Україні

Групи
респондентів

Освітні тренди Інноваційні
педагогічні
ехнології

Цифрові
інструменти

Студенти Показники
результатів
анкетування

Показники
результатів
анкетування

Показники
результатів
анкетування

Викладачі Показники
результатів
анкетування

Показники
результатів
анкетування

Показники
результатів
анкетування

Вчителі Показники
результатів
анкетування

Показники
результатів
анкетування

Показники
результатів
анкетування
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ДІЯЛЬНІСТЬ
Анкета для учасників проекту "Освітні тренди, ІКТ-інструменти, 
цифрові компетентності" - Пілотна анкета
Обговорення шаблону анкет з усіма партнерами. Засідання 
робочої групи (Київ)
Створення анкет для визначення проблем та потреб в системі 
освіти України для:

* студентів   * академічного персоналу * вчителів
Обговорення проектів анкет з партнерами
Проведення опитування серед студентів, викладачів та вчителів 
шкіл для виявлення проблем та потреб в системі освіти України
Збір заповнених шаблонів
3D-відображення - Звіт

1.2 - 3D-ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ WP1



Структура анкети

Частина 1. 
ВСТУП

Частина 2. 
Сучасні 
освітні 
тренди

Частина 3. 
Інноваційні
педагогічні
технології
та методи

Частина 4. 
Цифрові 

компетент
ності (ІКТ-
компетент

ності)

Частина 5. 
Використан

ня
цифрових

інструмент
ів



Серед освітніх трендів, які обговорюються в рамках оновлення системи 
освіти в Україні та враховуючи світові тенденції, було визначено 
актуальними такі тренди:
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STEAM  освіта ( Science,  Technology, Engineering, Art, Mathematics) 

Формування компетентностей (предметних та ключових)

Персоналізація навчання, адаптивне навчання

Практико-орієнтоване навчання, спрямоване на конкретні результати

Розвиток підприємницького і дослідницького, критичного  мислення 

Геймифікація

Розвиток неформальної освіти, відкритість і доступність освіти



Актуальні для освіти України сучасні
педагогічні інноваційні технології:

Відеохостинг, 
відеоблогінг

Використання
е-навчальних
середовищ

Технології
формування

медіаграмотно
сті

Проблемне 
навчання

Проектне 
навчання

Навчання на
основі

опитування

Технології
форм. комп. та 

обчислюв. 
мислення

Геймифікація

Робототехніка Мейкерство 3d принтінг

Віртуальна, 
змішена, 

доповнена
реальність

Сторітелінг Перевернутий 
клас

Інтегроване 
навчання

Формувальне
оцінювання
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Визначення 
ідентифікаторів 

для освітніх 
технологій та 
аналіз впливу 

тенденцій
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Освітні тренди Освітні технології

Відкритість та доступність освіти ОТ1, ОТ2, ОТ3

Практико-орієнтоване та проблемне 
навчання

ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ13, ОТ16

STEAM ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7, ОТ9, ОТ10, ОТ11, ОТ12,
ОТ13, ОТ15, ОТ16

Розвиток неформальної освіти ОТ1, ОТ2, ОТ8, ОТ9, ОТ10, ОТ15

Розвиток дослідницького мислення ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ7, ОТ9, ОТ10, ОТ11, ОТ13,
ОТ14, ОТ15, ОТ16

Геймифікація ОТ2, ОТ3, ОТ7, ОТ8, ОТ16
Персоналізація, адаптивне навчання ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ8, ОТ16

Мобільне навчання ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ8, ОТ15
Розвиток підприємницького мислення ОТ4, ОТ5, ОТ6, ОТ9, ОТ10, ОТ13, ОТ14, ОТ16

Навчання - головна щоденна діяльність ОТ1, ОТ2, ОТ3, ОТ4, ОТ5, ОТ13, ОТ16

Для визначення головних факторів впливу, було 
визначено які освітні технології використовуються при 
реалізації освітнього тренду
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Освітні технології

Абсолютна частота 
застосування технології, 
при врахуванні освітніх 

трендів
Формувальне оцінювання 7
Використання е-навчальних середовищ 6

Проблемне навчання. Навчання на основі опитування.
Робототехніка. Сторітелінг

5

Відеохостинг, відеоблогінг. Технології формування
медіаграмотності. Проектне навчання. Геймифікація.
Мейкерство. Інтегроване навчання

4

Технології формування комп'ютерного та обчислювального
мислення

3

Перевернутий клас. 3d принтінг 2
Віртуальна, змішана, доповнена реальність 1

Такий розподіл дає змогу визначити найбільш актуальні освітні технології, 
необхідні для формування навичок 21 сторіччя та проаналізувати, які 

цифрові ресурси в першу чергу потрібно впроваджувати 



Підготовлено та проведено опитування

Студенти Вчителі
Івано-
Франківська обл 498 79

Київська обл 921 49

Київ 199 52

Луганська 
область 188 99

Одеська обл 133 59

Черкаська обл 105 69

Інші 7 6

2051 413

Партнери Викладачі
ДВНЗ Прикарпатський національний
університет імені В. Стефаника 121
Київський університет імені Бориса 
Грінченка 149

Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет
імені Григорія Сковороди

156

Уманський державний педагогічний
університет імені Павла Тичини 100

Південноукраїнський національний 
педагогічний університет імені К.Д. 
Ушинського

94

Луганський національний
університет імені Тараса Шевченка 137

Інші 12
419



3D-ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Тренди
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D 1.2



3D-ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ Тренди



54%

43%

2% 1%

58,7%
30,9%

8,0%
2,4%

Чи враховують викладачі вищезазначені освітні тренди при 
організації освітньої діяльності студентів?

Так, для цього використовують 
різноманітні інноваційні 
педагогічні технології

Намагаються, але мають 
недостатньо підготовки та знань –
потребують додаткового 
підвищення кваліфікації

Ні, відчувається, що викладачі не 
чули про більшість з них

Ні, вважають недоцільним. Це не 
стосується їхнього предмету

викладачі

студенти



3D-МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
Педагогічні технології



3D-МОДЕЛЬ ВІДОБРАЖЕННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ
ІКТ-інструменти



586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

2018 2018May June July August

20.05.2018 -
31.08.2018

1.3 - МЕТОДОЛОГІЧНІ І ТЕХНІЧНЕ КОНСТРУЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО КЛАСУ
20.05.2018 -
01.06.2018

Проект шаблону для опитування щодо дизайну ICR класу
01.06.2018 -
08.06.2018

Обговорення проекту шаблону для опитування щодо дизайну 
інноваційного класу

08.06.2018 -
14.06.2018 Затвердження остаточної версії шаблону

14.06.2018 -
20.06.2018

Збір заповнених шаблонів
20.06.2018 -
15.07.2018

Узагальнений відгук від партнерів UA
15.07.2018 -
31.07.2018Структурований звіт про методологічний та технічний

дизайн інноваційного класу

WP1
D 1.3



«Інноваційна класна кімната»      (ICR)

клас, в якому найкращі технології та методологія 
викладання будуть перевірені, розроблені й трансльовані в 
спільноти освітян



P5
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ДІЯЛЬНІСТЬ

Розміщення. Вибір обладнання для ICR

ICR Концепція

ICR Дорожня карта

Концепція створення та використання ICR

WP2



ЗОНИ (станції)

18.12.2018Морзе Н.В., проректор з інформатизації навчально-наукової та 
управлінської діяльності

Станція № 1 – IT лабораторія

Станція № 2 – VR лабораторія 
(віртуальна реальність)

Станція № 3 – STEM 
лабораторія (робототехніка)



Особливості ICR

Зони ротації
• Організація різних видів діяльності 

• Формування компетентностей
колаборації, таймменеджменту, 
комунікацій, спільної
відповідальності за прийняття 
рішення

• інноваційні методи навчання: IBL, 
PBL, PrBL,STEAM, медіаграмотність, 
навчання, засноване на 
дослідженнях, основи 
робототехніки, сучасні методи 
навчання, критичне мислення, 
обчислювальне мислення, онлайн 
навчання, безпека в цифровому 
суспільстві, презентація, 
візуалізація, онлайн інструменти

Групова робота учнів в одному 
приміщенні 

IT
-L

ab

пошук 
інформаційних 
матеріалів для 
планування 
навчального 
проекту, 
створення плану 
проекту, 
розподілення 
обов'язків та 
відповідальності, 
створення 
презентаційних 
матеріалів про 
хід реалізації 
проекту, 
результати 
досліджень

VR
-z

on
e

набуття навичок 
дослідження у 
віртуальній 
реальності 

ST
EM

-
La

b

проведення 
досліджень, 
реалізація 
навчального 
проекту                                                                                                                      
обробка 
результатів 
експерименту, 
створення 
моделі, робота, 
тощо

Кожен учень  у групі виконає повний перелік 
завдань за ротаційною моделлю -
переміщуючись зонами відповідно до 
регламенту заняття

18.12.2018



Цілі концепції ICR

• Створити 
навчальний 
простір 21 
століття, що 
побудований на 
основі кращих 
європейських 
практик

Вп
ро

ва
ди

ти
 ін

но
ва

ці
йн

і п
ед

аг
ог

іч
ні

 
те

хн
ол

ог
ії 

з 
ви

ко
ри

ст
ан

ня
м

 
ро

та
ці

йн
их

 з
он

 к
ла

су
: • проблемне навчання,

• проектне навчання,
• навчання, засноване на 

дослідженні IBL,
• групове навчання,
• STEAM освіта,
• формування медіа 

грамотності,
• гейміфікація,
• computational thinking,
• мейкерство, 
• сторітелінг, 
• віртуальна реальність,
• перевернутий клас,
• інтегроване навчання,
• формувальне оцінювання

• Забезпечити 
формування в 
учасників 
освітнього 
процесу:

• цифрової, 
підприємницької 
компетентності, 

• literacy
competence, 

• уміння навчатися 
впродовж життя, 

• personal, social
and learning
competence.

18.12.2018
Морзе Н.В., проректор з інформатизації навчально-наукової та 
управлінської діяльності



Станція №1 – IT лабораторія

Клас ZeroClient (10+1) в 
комплекті

10+1

3D-printer з PLA пластиком 2

БФП для кольорового друку 
документів формату А3

1

Інтерактивний комплекс 
SMART з програмним 
забезпеченням 
SMART Learning Suite

1

Ноутбук 15/i3-
6006U/4/1TB/Intel
HD/DRW/W10

1

18.12.2018



Станція №2 – VR лабораторія (Virtual
Reality)

Окуляри віртуальної реальності 
Virtual Reality

1

Комп'ютер для віртуальної 
реальності

1

Дисплей інтерактивний 65" 
SMART SB6065 з ПЗ SMART 
Learning Suite

1

Комп’ютер Kapp IQ (BYOD) 1

Ноутбук 15/i3-6006U/4/1TB/Intel
HD/DRW/W10

1

Планшети PC  10.1" 30
18.12.2018



Станція №3 – STEM лабораторія 
(робототехніка)

Електронний 1

Лабораторія (робототехніка) 
STEM Classroom
Kit mBot

30

Інтерактивний комплекс 
SMART з короткофокусним 
проектором InV30 та ПЗ 
SMART Learning Suite

1

Ноутбук 15/i3-
6006U/4/1TB/Intel
HD/DRW/W10

1 18.12.2018



Результати анкетування викладачів та 
студентів Університету Грінченка та 
рекомендації щодо використання їх при 
підвищенні кваліфікації НПП та 
підготовці студентів

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

http://kubg.edu.ua/


BGKUТренди, що впливають на процес навчання

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP



Порівняння важливості інноваційних педагогічних
технологій для викладачів та студентів BGKU

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP



 STEAM-освіта
 Персоналізація навчання, 

адаптивне навчання
 Гейміфікація
 Розвиток неформальної освіти, 

відкритість і доступність освіти
 Мобільне навчання

 Віртуальна, змішана і доповнена 
реальність

 3-D принтінг
 Технології формування медіаграмотності
Мейкерство
 Сторітеллінг
Microlearning
 Технології формувального оцінювання

Відрив між потребами 
студентів та викладачів BGKU

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

«Інтернетика»
«Інноваційні методи та технології навчання»

«Основи STEM-освіти»

КУРСИ



Інструменти, які можуть бути включені в 
систему підвищення кваліфікації вчителів 
та викладачів (по всіх Університетах)



P5

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

Структурований звіт про методологічний та технологічний
дизайн інноваційного класуD 1.3 WP1
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2018 2018May June Jule August September

20.05.2018 -
30.09.2018 1.4 - ПРОФІЛЬ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  ВЧИТЕЛЯ 

20.05.2018 - 01.06.2018 Проект шаблону для дослідження цифрової компетенції

01.06.2018 - 10.06.2018 Обговорення проекту шаблонів для опитування

10.06.2018 - 15.06.2018 Затверджені остаточні версії шаблону

15.06.2018 - 01.07.2018 Збір заповнених шаблонів

01.07.2018 - 20.07.2018 Узагальнений відгук від партнерів UA
20.07.2018 -
30.09.2018Структуроване керівництво по створенню

профілю ЦК викладача, студента, вчителя з 
використарнням інноваційних інструментамів

навчання

WP1D 1.4



WP1. 1.4. ПРОФІЛЬ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ

P5
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WP1. 1.4. ПРОФІЛЬ ЦИФРОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛЯ



Стандарт цифрової компетентності (Викладача) WP1



Стандарт цифрової компетентності (Вчителя) WP1



Рівні цифрової компетентності вчителя WP1



Підготовка звіту з дослідження (проект)

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

D 1.2



P5

ДІЯЛЬНІСТЬ

Порядок добору учасників для онлайнового курсу "Англійська для педагогів"

Участь в онлайновому курсі "Англійська для викладачів" (4 особи)

Участь у навчальних візитах - мобільність (3 країни - 3 + 4 + 4 особи)

Обмін та поширення знань (5 круглих столів - 70 учасників)

WP3



ДІЯЛЬНІСТЬ

Аналіз навчальних планів, визначення назв курсів

WP4

Нова дисципліна Спеціальність, 
кредити 

Освітній 
рівень

Інтернетика Початкова освіта,
7 кр.

Магістр

Інноваційні методи, технології 
та моніторинг якості 
електронного навчання 

Початкова освіта,
6 кр. Магістр

Основи STEM-освіти Початкова освіта,
4 кр.

Бакалавр

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP



586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

ДІЯЛЬНІСТЬ

Створення сайту проекту http://moped.kubg.edu.ua
Інформаційні дні для академічного персоналу, студентів (64 особи)

Публікації

WP6

http://moped.kubg.edu.ua/


● Modernization of Pedagogical Higher Education by 
Innovative Teaching Instruments

586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP

ДІЯЛЬНІСТЬ

Стартова зустріч (м. Івано-Франківськ - 2 особи)

Початкова зустріч університетів-представників проекту 
"Модернізація педагогічної вищої освіти з використання 
інноваційних інструментів викладання"  (м. Більбао, Іспанія) - 3 
особи
Формування команди проекту (наказ)

Участь у онлайновій зустрічі з координатором проекту (5 разів)

WP7
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Дякую за увагу!



детальне 
вивчення 
існуючої 
педагогіч

ної 
програми 

BGKU, 
потреб та 

вимог 
місцевих 

шкіл; 

підготовк
а 

детально
го звіту 

«Інноваці
йні 

практики 
ЄС та 

України»; 

участь у 
навчальн

их 
візитах 
ES, CY, 

PL, 
участь у 
робочій 
групі; 

Розробка 
звіту 
«3D-

картуван
ня»

розробка 
техніко-

методоло
гічних 

вимог до 
ICR та 

розробrf
рекомен
дацій; 

посібник 
з 

формува
ння 

цифрової 
компетен

ції за 
допомого

ю 
інновацій

них 
інструме

нтів.

Монітори
нг та 

обговоре
ння 

завдань 
підготовк

и в 
домашніх 
умовах.

WP1- Preparation –
Поглиблений аналіз та навчання педагогічної 

вищої освіти в ЄС та Україні
ЛІДЕР КУБГ



WP2-WP3-WP4
Development 

WP2 – Створення 
інноваційної класної 

кімнати 

Розробка концепції та 
дорожньої карти ICR; 
формування ризиків

створення ICR 
(Створення робочої
групи для побудови

класу; підбір 
обладнання та; 

затвердження його; 
інфраструктура ICR; 
проектування зон; 

реєстрація та 
встановлення 
обладнання;

побудова еко системи

WP3 - Тренінги для 
підвищення кваліфікації

та знань

Навчання:
75 викладачів на 3 ЄС 

та 2 внутрішніх
тренінгах; 

50 місцевих вчителів
початкової / 

середньої школи на 2 
додаткових тренінгах; 

проведення 12 
семінарів для вчителів

(50 осіб)

оцінювання вчителів та 
тренерів

WP4 - Освітні ресурси та 
їх реалізація

Розробка 3 нових курсів 
(мова: 1 EN та 2UA (вибір
предметів;; формування 
оновленого навчального 

плану; графік розробки ЕНК; 
структура ЕНК; організація 
методів оцінки; політика 

сертифікації ЕНК)

проведення дослідження 
(впровадження пілотних 

курсів; анкетування студентів
та оцінювання ЕНК 

студентами)

Навчання на  курсі 
професійної англійської для 

педагогічних працівників



WP5 – Quality –
Контроль якості та моніторинг для максимального 

впливу

Внутрішня оцінка концепції ІCR 
BGKU та карти впровадження; 

Ресурси MoPED та 
дослідження)

Оцінка пед кадрів; 

оцінка навчань / відвідувань



WP6 –Dissemination –
Поширення та експлуатація для подальшої

стабільності

розповсюдження 
проектної 

продукції та 
результатів на 
різних рівнях

проведення 
інформаційних 

днів (мін 9 днів);  

проведення 1 
круглого столу;

проведення 1 
семінару; 

проведення 
міжнародної 
конференції;  

15 наукових 
статей (5 на рік); 

підготовка 
роздаткових 
рекламних 

матеріалів (500 
англ і 700 укр); 

підготовка й 
видання 

інформаційних 
бюлетені (2 

видання в рік); 

розробка стійкого 
плану BGKU; 

акредитація 3 
розроблених 
дисциплін в 

BGKU; 

підписання угод 
про 

співробітництво



WP7 – Management 
Управління проектами та координація

управління та фінансовий контроль у КУБГ
• складання офіційних документів;
• узгодження складу команди та складання структури управління; 
• створення плану діяльності; 
• підготовка звітів; 
• організація фінансових розрахунків; 
• перевірка документів та нарахування оплати; 
• підготовка фінансових звітів за рік; 
• виконання технічного супроводу;
• виконання остаточних звітів; 
• участь у проектних зустрічах; 
• надання матеріалів та даних для проміжних та заключних звітів
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