
Програма вдосконалення 

викладання у вищій освіті України

Teaching Excellence Programme



Партнери програми

•Британська Рада в Україні

•Інститут вищої освіти НАПН України

•Advance HE

за підтримки Міністерства освіти та науки України  і  

Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти



Мета програми

Підвищення якості вищої освіти шляхом 

розвитку інституційної спроможності 

університетів щодо вдосконалення викладання 

та навчання

Реалізація програми: 2019-2021 рр

30 університетів, 100 викладачів-тренерів



Очікувані результати

• Створення національної платформи для фахового 

обговорення та обміну кращими практиками 

• Формування мережі викладачів та управлінців 

університетів, готових до втілення змін у власній 

практиці викладання та до обміну ефективними 

практиками серед колег 

• Підтримка реалізації інституційних проектів із 

вдосконалення викладання і навчання



Формат програми

Компонент для викладачів: 
3 особи

2 модулі по 4 дні
Онлайн навчання між 

модулями
Менторство від британських 

експертів
Проведення тренінгів для колег

Компонент для управлінців:
1 особа

2-денний тренінг
Менторство від британських 

експертів
Розробка інституційної 

стратегії викладання і навчання

Інституційний проект з 
вдосконалення викладання



Структура Програми 2019-2020 рр.

Подача заявок 
від університетів 
10 грудня – 26 січня 

Україно-британський 
форум

грудень

Оголошення 
результатів

2 березня

Моніторингові семінари /
менторство

березень - листопад

Тренінг для викладачів
Модуль 1

кінець березня

Тренінг для 
управлінців

червень

Онлайн навчання /
практика 

квітень-червень

Тренінг для викладачів
Модуль 2

червень



Вимоги до учасників команди - викладачів

• досвід викладання не менше 5 років

• англійська мова – рівень B2 і вище

• активне використання інноваційних методів і технологій

• готовність ділитися знаннями і досвідом з колегами



Вимоги до учасників команди – управлінців 

• професійний розвиток викладачів належить до сфери 

посадових обов'язків

• досвід викладання не менше 5 років

• досвід управління освітньою діяльністю не менше 2 років 

• зобов’язання забезпечити управління інституційним 

проектом, керівництво командою та своєчасне звітування



Умови конкурсу

1 заявка від університету,  лист підтримки від ректора університету 

Подача заявок з 10 грудня до 26 січня  2020 р.

Оголошення результатів – 2 березня 2020 р.

Інформація про програму: 

http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education

https://ihed.org.ua/

http://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education
https://ihed.org.ua/

