
Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme / 
Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України

1

Олена ОРЖЕЛЬ 
завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті

Інститут вищої освіти НАПН України
учасник проєкту



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
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Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme
Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України



Мета програми

− Підвищення якості вищої освіти шляхом 
розвитку інституційної спроможності 
університетів

− Реалізація програми: 2019-2021 рр. 

− 30 університетів

− 100 викладачів-тренерів

3щодо вдосконалення викладання та 
навчання



Очікувані результати

• Формування мережі викладачів та управлінців університетів,
готових до втілення змін та обміну ефективними практиками серед
колег

• Реалізація інституційних проектів із вдосконалення викладання і
навчання

• Створення національної платформи для фахового обговорення та
обміну кращими практиками
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Інституційний проект з 

вдосконалення викладання

Компонент для викладачів: 
3 особи

2 модулі 

Навчання між модулями

Менторство від британських 

експертів

Проведення тренінгів для колег

Компонент для управлінців:
1 особа

1 модуль

Менторство від британських 

експертів

Розробка інституційної стратегії 

викладання і навчання

Формат програми



Структура програми 2020-2021 рр.



Результати першого циклу Програми
Учасники першого циклу:
1. Запорізький національний університет
2. Київський національний університет імені Тараса Шевченка
3. Львівський національний університет імені Івана Франка
4. Мелітопольський державний педагогічний університет імені 
Богдана Хмельницького
5. Національний університет “Острозька академія”
6. Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя
7. Національний технічний університет “Дніпровська політехніка”
8. Сумський державний університет
9. Тернопільський національний педагогічний університет імені 
Володимира Гнатюка
10. Український державний університет залізничного транспорту 7



Результати першого циклу Програми

3 онлайн-модулі для викладачів замість 2-х запланованих очних
модулів

3 семінари для управлінців з тематики розроблення стратегії
викладання і навчання у кожному університеті

4 он-лайн семінари у червні – липні для учасників Програми,
ініційовані експертами Інституту вищої освіти НАПН України

Групові та індивідуальні зустрічі учасників програми, обговорення в
рамках розроблення практичного посібника (порадника) для
викладачів університетів
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Сучасні інноваційні підходи 
до викладання і навчання

Високоефективні методики і 
методи 

студентоцентрованого 
викладання і навчання

Онлайн технології для 
викладання і навчання, 

кращі практики 

Планування та моделювання змін; 
залучення студентів до активної 
взаємодії; міждисциплінарність;  
роль діалогу і зворотного зв’язку; 
концептуальні підходи до 
розроблення освітньої програми,  
навчальної дисципліни, навчальних 
матеріалів та оцінювання; вплив 
емоцій на ефективність навчання 

Симуляції; геймификація;  
проблемно-орієнтоване навчання; 
навчання на основі кейсів; 
практико-орієнтоване навчання; 
навчання на основі досліджень; 
інтерактивні студентоцентровані 
підходи і методики оцінювання, 
само-оцінювання, залучення 
студентів до оцінювання», 
колегіальне оцінювання; освітні 
можливості  соціальних мереж

Цифрові інструменти та онлайн 
технології  у навчанні,  викладанні й 
оцінюванні: інструменти для 
розроблення освітніх програм і 
навчальних дисциплін,  презентацій, 
дискусій і дебатів, опитувань; 
цифрові інструменти та онлайн 
технології для забезпечення якості 
вищої освіти та академічної 
доброчесності; платформи / веб-
сервіси для управління освітнім 
процесом

Результати першого циклу Програми



Результати першого циклу Програми: 
враження учасника

• Щира вдячність Британській Раді; захоплення високим рівнем професіоналізму

тренінгової агенції AdvanceHE.

• Не менше захоплення прихильністю учасників Програми до професійного

розвитку, бажанням змінювати сферу вищої освіти, адаптувати її до запитів

студентства.

• Програма дала новий імпульс формуванню спільноти вищої освіти України, що

має спонукати ключових стейкхолдерів вищої освіти до обговорення

можливостей та переваг мережевого співробітництва та розроблення заходів

підтримки мережі закладів вищої освіти на національному (можливо,

регіональному) та інституційному рівнях. 10



Що далі? 

− уточнення та реалізація інституційних проектів університетів –
учасників Програми;

− розроблення та наповнення Національної електронної платформи
«Вища освіта України: кращі практики»;

− проведення Форуму викладацької досконалості 17-18 березня 2021
року;

−оголошення конкурсу другого циклу Програми;

−посилення мережі закладів вищої освіти України через нові
ініціативи учасників та потенційних учасників Програм, а також
інших освітян, зацікавлених у вдосконаленні викладання і навчання,
підвищенні якості та модернізації вищої освіти України.
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Запитання, коментарі, зауваження? 
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Дякую за увагу! 


