
ПІП Роль учасника Назва проекту  Період 
реалізації 

Назва 
організації, за 
підтримки 
якої 
впроваджуєть
ся 

Координатор 
проекту (ПІБ, 
посада, 
контакти) 

Основні 
напрацювання  

Документ, що 
підтверджує участь 

Посилання на сайт 
проекту, де 
зазначена посада 
учасника (за 
наявності) 

Бондаренко 
Г.Л.,  

Дубовик 
С.Г., 
Шкарбан 
Л.В., 

Швачко 
(Нечипоренк
о) К.П. 

Куземко 
Л.В. 

Участь у 
тренінгах, 
розроблення 
модулів і 
занять із 
розвитку 
громадянських 
та соціальних 
компетентност
ей 

Розвиток 
громадянських і 
соціальних 
компетентностей 
у системі 
підготовки 
вчителів в 
Україні 
 

01.12.2017-
31.12.2018  

Європейський 
центр імені 
Вергеланда, 
Осло, 
Норвегія; 
МОН 
України, Рада 
Європи, 
Центр 
освітнього 
моніторингу 

Сабор І., 
Рафальська 
М, Чушак Х., 
Овчарук О., 
Котенко О. 

Розроблення і 
пілотування модулів 
РНП; розроблення 
збірника практичних 
занять із розвитку 
громадянських та 
соціальних 
компетентностей для 
викладачів та 
студентів 
педагогічних 
спеціальностей  

Сертифікати  

Котенко 
О.В.,  

Бондаренко 
Г.Л.,  

 

Участь у 
тренінгах, 
розроблення 
змістових 
модулів ЕНК, 
модернізація 
навчальних 

Модернізація 
педагогічної 
вищої освіти з 
використанням 
інноваційних 
інструментів 
викладання» 
(Erasmus+ 

15.10.2017-
14.10.2020 

Проект 
"MoPED" 
№586098-
EPP-1-2017-1-
UA-EPPKA2-
CBHE-JP діє в 
рамках 
програми ЄС 

Морзе Н.В., 
проректор з 
інформатизаці
ї навчально-
наукової та 
управлінської 
діяльності, 

Модернізація 
навчального плану 
спеціальності 013 
Початкова освіта,  
введення навчальної 

 



планів шляхом 
впровадження 
найсучасніших 
методик 
викладання із 
використанням 
ІКТ та методів 
дослідження 
результатів. 

Programme of the 
European Union) 

Еразмус + 
КА2 - 
Розвиток 
потенціалу 
вищої освіти. 

доктор 
педагогічних 
наук, 
професор, 
член-
кореспондент 
НАПН 
України 

дисципліни "Stem-
освіта"; 

розроблення 
змістових модулів 

Хоружа Л. 
Л. 

 

Мельниченк
о О.В. 

 

Шеліган 
О.Н. 

Координатор 
проекту 

Спів 
координатор 
проекту 
 

Учасник 
дослідницької 
команди 

 «Компетенції 
викладачів вищої 
школи в добу 
змін», № 
21720008 

2018 рік Міжнародний 
Вишеградськ
ий Фонд та 
Міністерство 
закордонних 
справ 
Нідерландів. 

Хоружа Л.Л., 
доктор 
педагогічних 
наук, 
професор, зав. 
кафедри 
теорії на 
історії  

 

1. Створено  веб-
сторінки проекту на 
сайті «Української  
академії акмеології» 
та  сайті університету 
2. Розроблено 
методологічні підходи 
та створено 
діагностичний 
комплекс компетенцій 
викладача вищої 
школи (опитувальник) 
3. Проведено 
анкетування в усіх 
країнах партнерах. 
Узагальнено 
результати 
діагностики. 
4. Проведено воркшоп 
за результатами 

Посилання на сайт 
проекту, де 
зазначена посада 
учасника (за 
наявності) 

http://histecc.kubg.edu
.ua 

 



опитування (травень 
2018, Університет 
Сілезії в Катовіцах, 
Польща) 
5. Створено 
міжнародну секцію 
недержавної 
громадської 
організації 
«Українська Академія 
акмеології» з питань 
 стандартизації 
результатів 
професійної 
діяльності 
 викладачів вищої 
школи та підвищення 
її якості 
6. Розроблено 
рекомендаційні 
висновки щодо 
компетенцій 
 викладачів вищої 
школи в добу змін  
7. Проведено 
міжнародну 
конференцію 
«Компетенції  
викладача вищої  
школи в добу змін». 
Підведено підсумки 
дослідження. 



Обговорено комплекс 
компетенцій 
викладачів вищої 
школи. 

Козак Л.В. Розробка та 
проведення 
тренінгів. 

Проведення 
моніторингу 
якості 
реалізації 
проекту. 

Higher Education 
Quality and Its 
Expert Support: 
Ukraine's 
movement 
towards the 
European Union» 

(Якість вищої 
освіти та 
експертний 
супровід її 
забезпечення: 
рух України до 
Європейського 
Союзу» 

вересень 
2017 – 
серпень 
2020 р. 

ERASMUS+ 
programme, 
Jean Monnet. 

587094-EPP-
1-2017-1-UA - 
EPPJMO-
MODULE 

 

 

Сисоєва 
Світлана 
Олександрів-
на, доктор 
педагогічних 
наук, 
професор, 
академік 
НАПН 
України, 
провідний 
науковий 
співробітник 
НДЛ 
освітології,  

Розроблено  та 
проведено 28 годин 
тренінгових занять. 

Здійснено моніторинг 
якості реалізації 
проекту (вересень 
2017-травень 2018). 

 

Посилання на сайт 
проекту, де 
зазначено учасника 
http: 
//heqes.kubg.edu.ua/ca
tegory/home/ 

 

 

 


