
  

 

 

 
Програма вдосконалення викладання у вищій освіті України 

Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme  
 
Британська Рада в Україні у партнерстві з Інститутом вищої освіти НАПН України, Advance HE 
(Велика Британія) та за підтримки Міністерства освіти і науки України і Національного агентства 
із забезпечення якості вищої освіти оголошує конкурс для участі у другому році Програми 
вдосконалення викладання у вищій освіті України 
 
Протягом трьох років (2020 – 2022 рр.) до участі у Програмі планується залучити 30 
університетів України. 
Детальна інформація про Програму розміщується на сайтах: 

• Британської Ради в Україні: 
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/teaching-excellence-
programme   

• Інституту вищої освіти НАПН України: 
https://ihed.org.ua/internationalization/tehe_ukraine 

 
Мета та очікувані результати Програми 
 
Мета Програми – підвищення якості вищої освіти України шляхом розвитку інституційної 
спроможності університетів України щодо вдосконалення викладання і навчання.  
 
Завдяки реалізації Програми очікується досягнення таких результатів: 

• Створення національної платформи для фахового обговорення та обміну кращими 
практиками з вдосконалення викладання у вищій освіті. 

• Формування мережі викладачів та управлінців, готових до втілення змін та обміну 
ефективними практиками вдосконалення викладання і навчання як у власному 
університеті, так і між університетами України.  

• Підтримка університетів у реалізації інституційних проектів із вдосконалення 
викладання. 

 
Структура Програми 
 
Програма складається з двох компонентів: компонент для викладачів університетів та 
компонент для управлінців – проректорів, керівників структурних підрозділів, відповідальних 
за вдосконалення викладання і навчання, забезпечення якості, розроблення інституційної 
стратегії / програми професійного розвитку викладачів. 
 
Компонент для викладачів включає засвоєння новітніх підходів до викладання і навчання у 
вищій освіті. Основний акцент програми полягає в тому, щоб  вмотивувати та надихнути 
учасників до використання студентоцентрованих підходів у власній викладацькій практиці та 
поширення набутих знань та досвіду серед колег. 
 
Компонент для управлінців має на меті розроблення інституційних стратегій викладання і 
навчання та створення центрів для забезпечення системного професійного розвитку 
викладачів у закладах вищої освіти України.  
 
Сертифікати 
 
Учасники, які візьмуть участь в усіх запланованих заходах та продемонструють активне 
використання онлайн ресурсів на навчальній платформі Програми, отримають сертифікат, який 
підтвердить їх професійний розвиток.  
 
 

https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/teaching-excellence-programme
https://www.britishcouncil.org.ua/programmes/education/teaching-excellence-programme
https://ihed.org.ua/internationalization/tehe_ukraine


  

 

 

Критерії участі 
 
До участі у Програмі запрошуються університетські команди (у складі трьох викладачів з різних 
структурних підрозділів університетів і одного представника управлінської команди 
університету). 
 
Вимоги до учасників команди – викладачів: 

• досвід викладання у вищій освіті (не менше 5 років); 

• володіння англійською мовою (рівень В2 і вище); 

• активне використання у викладацькій діяльності інноваційних методів і технологій; 

• зобов’язання відвідувати всі модулі програми і брати активну участь в онлайн 
взаємодії; 

• готовність використовувати нові знання і вміння у власній викладацькій діяльності; 

• готовність ділитися знаннями і досвідом з іншими учасниками Програми та колегами-
викладачами шляхом проведення тренінгів у власних закладах вищої освіти та в інших 
університетах України. 

 
Вимоги до учасників команди – управлінців: 

• професійний розвиток викладачів має належати до сфери її / його посадових обов’язків;  

• досвід викладання у вищій освіті (не менше 5 років); 

• досвід управління освітньою діяльністю (не менше 2 років); 

• зобов’язання відвідувати відповідні модулі Програми; 

• зобов’язання сформувати команду в університеті, яка буде займатися розвитком і 
реалізацією інституційного проекту, забезпечити управління інституційним проектом, 
керівництво командою та своєчасне звітування про роботу; 

• готовність до активного обміну кращими практиками з реалізації інституційних проектів 
щодо вдосконалення викладання і навчання. 

 
Загальні вимоги до заявки: 

• Інституційні проєкти мають стосуватися таких напрямів університетської діяльності, як 
вдосконалення викладання і навчання, забезпечення якості, розроблення інституційної 
стратегії / програми професійного розвитку викладачів. 

• Викладачі мають представляти різні структурні підрозділи університету. 
 

Графік реалізації другого циклу Програми  

19 квітня 2021 р. – 20 травня 
2021 р. 

Подача заявок від університетів  

21 травня – 6 червня 2021 р. Попередній відбір університетів 

7 червня – 12 червня 2021 р. Проведення інтерв’ю з учасниками університетських 
команд 

17 червня 2021 р. Оголошення результатів 

липень – грудень 2021 р. Модулі для викладачів 

липень – грудень 2021 р. Тренінги для управлінців 

березень 2022 р. Форум «Досконалість викладання і навчання у вищій 
освіті» 

 
Фінансування 
Участь у заходах Програми для університетських команд є безкоштовною.  
 
Формат проведення 
Формат проведення заходів буде залежати від карантинних обмежень. Наразі заходи 
плануються в онлайн форматі, але, у разі послаблення карантинних обмежень, можливе 
проведення деяких компонентів Програми в очному форматі.  
 



  

 

 

Подача заявок  
Для участі у конкурсі необхідно надіслати одним листом на електронну адресу 
ua_ihe@britishcouncil.org.ua такі документи: 

• Заявка (форма додається) 

• Лист підтримки за підписом ректора університету, в якому необхідно зазначити:  
- назву інституційного проекту;  
- список учасників команди;  
- зобов’язання університету сприяти участі команди у Програмі та підтримувати 

реалізацію проекту щодо вдосконалення викладання і навчання.  

• Сертифікати про рівень володіння англійської мови (у разі наявності). 

Заявку, лист підтримки від ректора університету та всі інші супутні документи необхідно 

надіслати до 20 травня 2021 р. включно на електронну адресу 

ua_ihe@britishcouncil.org.ua.  

В темі листа прохання вказати назву програми Teaching Excellence Programme та назву 

університету. 

УВАГА! До участі у конкурсі буде допущена лише одна заявка від університету. 
Університети, які брали участь у першому циклі Програми, до участі у наступних циклах 
Програми не допускаються.  
 
Відбір команд буде здійснюватися на конкурсній основі за такими критеріями: 

- якість поданої проектної заявки; 
- план заходів із розповсюдження результатів проекту; 
- забезпечення сталості результатів проекту; 
- якісний склад команди згідно критеріїв участі. 

 
Результати конкурсу будуть оголошені до 17 червня 2021 р. За результатами конкурсу буде 
обрано 10 університетів для участі у Програмі. 
 
З метою консультування університетських команд щодо питань підготовки заявки для участі у 
конкурсі Британська Рада в Україні спільно з Інститутом вищої освіти НАПН України буде 
проводити інформаційні зустрічі в квітні та травні 2021 р. 
 
Контактні деталі 
 
Британська Рада в Україні 
Email: ua_ihe@britishcouncil.org.ua 
Тел.: (050) 422 79 96 

Інститут вищої освіти НАПН України 
Email: ihed@ihed.org.ua, 
ihed_training@ukr.net 
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