
Заходи Проєкту “Програма вдосконалення викладання у вищій освіті” 

4.12.2019 р. Україно-британський форум "Досконалість викладання і навчання у вищій 

освіті": 

Програма 

Презентації: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 

Он-лайн трансляція: українською, англійською. 

Ukraine Higher Education Teaching Excellence Programme. Initial analysis 

Конкурс для університетів (1-й етап): 

Інформаційний листок. 

Форма заявки. 

Інформаційні зустрічі щодо подання заявок на конкурс. 

10 січня 2020 р. 12.00. Вебінар. 

16 січня 2020 р. 15.00. Вебінар. 

21 січня 2020 р. 10.00-12.00 в Інституті вищої освіти НАПН України. Реєстрацію завершено. 

Результати конкурсу (першого циклу) "Програми вдосконалення викладання у вищій 

освіті". 

Список закладів вищої освіти - переможців конкурсу:  

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

Організатори конкурсу щиро дякують командам всіх університетів, які подали заявки на конкурс, 

та готові надати командам університетів індивідуальні консультації щодо покращення якості 

заявки і участі у наступному конкурсі "Програми вдосконалення викладання у вищій освіті". 

Запит на консультацію надсилається контактною особою від команди на електронну пошту 

ihed@ihed.org.ua 

Другий етап Проєкту 

Навчання викладачів університетів розпочалося у травні 2020 року з серії вебінарів. Серед 

запропонованих для обговорення тем такі: 

– Використання он-лайн технологій у навчанні.

– Вплив емоцій на ефективність навчання.

– Оцінювання результатів навчання студентів та особливості зворотного зв’язку.

– Як забезпечити інтерактивність під час викладання?

– Способи залучення студентів до активної взаємодії тощо.

https://ihed.org.ua/internationalization/tehe_ukraine/
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/4-12-2019_Programme-UKR-final.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/1_4_12_2019_TE_SK.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/2_4_12_2019_TE_OS.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/3_4_12_2019_TE_MW.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/4_4_12_2019_TE_IH_JC.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/5_4_12_2019_TE_YS.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/6_4_12_2019_TE_VB.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/7_4_12_2019_TE_NV.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/8_4_12_2019_TE_TD.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/9_4_12_2019_TE_LT_SK.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=dgdVsbVT7Ks
https://www.youtube.com/watch?v=ne36pjwv-_k
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Ukraine_Higher_Education_TEP_Needs_analysis_final.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/detali_uchasti_u_Prg_vdoskon_vykladanja_VO_UA.pdf
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2019/12/Zayavka_dlyauchasti_u_programi_Teaching_Excellence.docx
https://britishcouncil.zoom.us/j/829778374
https://britishcouncil.zoom.us/j/551004311
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeySB4IKDjl9aJzWXeAw_lwsRjYs_WXMyHA7a7SRfoIqS6m5g/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link
https://ihed.org.ua/internationalization/proekt-programa-vdoskonalennya-vykladannya-u-vyshhij-osviti-2019-2021-roky


У травні 2020 року відбулася серія вебінарів, які для учасників Програми провели тренери 

британської агенції Advance HE 

У період з червня по липень 2020 року експерти Інституту вищої освіти НАПН України 

організували для учасників он-лайн зустрічі, під час яких були обговорені теми: 

• Досконале викладання: що це, як цього досягти, як це засвідчити. 

• Актуальні проблеми вдосконалення викладання у вищій освіті України. 

• Вдосконалення викладання у вищій освіті: принципи та рекомендації ЄПВО. 

• Освітній процес у вищій освіті: базові терміни. 

• Розроблення освітньої програми: політики, рамки, алгоритм, учасники. 

• Робочі програми / описи навчальних дисциплін: кращі практики. 

 

https://www.advance-he.ac.uk/
https://ihed.org.ua/wp-content/uploads/2020/07/PVVVO_vebinar_1_7.07.2020.jpg

