
    

ПРОТОКОЛ засідання Національного Академічного Комітету та Pади 

Mенеджменту Проекту 

в рамках проекту UTTERLY 

за Програмою 

«ЕРАЗМУС+  РОЗВИТОК ПОТЕНЦІАЛУ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ 

ВИКЛАДАЦЬКОЇ МАЙСТЕРНОСТІ У СФЕРІ ВИЩОЇ ОСВІТИ» 

Дата засідання 21-23 вересня 2021 року 

Організатор: Вроцлавський науково -технічний університет (Польща) 

Місце проведення: Офлайн (Вроцлав) та онлайн (ZOOM) 

Робоча мова: Англійська 

 

Основні питання порядку денного засідання: 

1. Презентація та обговорення цілей та результатів Робочого пакету 1. 

1а. Довідник з впровадження проекту. 

1b. Результати звіту про порівняльний аналіз. 

1в. Формування стратегії та моделі навчання досконалості. 

2. Впровадження робочого пакета 2 (WP2). 

2а. Центри викладацької майстерності (CTEs): процес відбору академічних 

кадрів та адміністративного персоналу. 

2b. Перепідготовка персоналу та програми навчання КТР. 

2c. Дорожня карта для CTE. 

3. Організаційні питання та фінансовий менеджмент проекту. 

Досягнуто таких домовленостей: 

1. Була продемонстрована остання версія Посібника з впровадження проекту 

від Віталія Кухарського, координатора проекту (P1: Львівський національний 

університет імені Івана Франка), та схвалений для подальших консультацій 

усіма установами -партнерами. Тепер він доступний у папка UTTERLY на 

Google Диску: https://cutt.ly/0ET1MJt 



Усі установи -партнери просять переглянути керівні принципи лише шляхом 

додавання коментарів до посібник за допомогою відповідної панелі 

інструментів Документів Google та співпрацювати в розділі коментарів щодо 

доопрацювання версії до 1 листопада 2021 року. 

2. Результати звіту про порівняльний аналіз був представлений Маріушем 

Мазуркевичем (P5: Вроцлавський науково -технічний університет) і тепер 

доступні у папці на Google Диску: https://cutt.ly/9ET0qSg 

Інститути-партнери з ЄС  просять оновити, переглянути та редагувати розділи 

порівняльний звіт, що представляє європейський досвід викладання 

досконалість (зокрема, інституційний вимір, конкретні вимоги, види навчання, 

підходи до навчання тощо) до 1 листопада 2021 року. 

Українські установи -партнери мають лише додавати коментарі до звіту про 

порівняльний аналіз, які відображаються у вигляді невеликих приміток на 

бічній панелі документа Google, але не запитуються редагувати сам текст. 

Коментарі також мають бути залишені до 1 листопада 2021 року. 

3. Всім партнерам було представлено схему стратегії та модель для 

досконалість навчання, запропонована Світланою Калашніковою (С 13: 

Вищий інститут Освіти Національної академії педагогічних наук України) на 

базі даних, зібраних від усіх залучених установ -партнерів. 

Ця презентація служить основою для подальшого спільного розвитку 

(перейдіть за натупним посиланням): https://cutt.ly/1ET0OAz 

Було укладено рішення про проведення додаткової зустрічі 2-5 листопада 2021 

р. у Львові, Україна у змішаному форматі (онлайн та офлайн) для завершення 

роботи над стратегічним модель професійного розвитку та атестації 

викладачів університету українською мовою вищих навчальних закладів. В 

результаті партнери зможуть видати свою роботу як окреме керівне видання. 

Проект документа буде підготовлений та оприлюднений 2 листопада 2021 

року, викладенй в папці на Google Диску. Всіх партнерів просять вивчити та 

переглянути чернетку до наради за допомогою розділу коментарів на панелі 

інструментів Google docs. 

4. Цілі Робочого пакету 2 були окреслені та структуровані для всіх партнерів. 

Набір завдань тепер доступний у форматі презентації в розділі UTTERLY 

папку на Google Диску: https://cutt.ly/7EYKan3 

5. Було досягнуто домовленості про те, що центри викладацької майстерності 

(CTEs) потребують гарної роботи та зведена процедура вибору 

адміністративного та академічного персоналу. Висококваліфіковані та визнані 

фахівці, що представляють кожного партнера будуть відібрані для подальшої 



перепідготовки. Відбір має відбутися на основою відкритого конкурсу, 

оголошеного в академічних спільнотах та спільнотах зацікавлених сторін 

через медіаресурси університетів.  

Нижче наведено графік відкриття конкурсних заявок, їх терміни та дати 

розроблено онлайн -зустрічі для всіх потенційних кандидатів:  

- Шаблон анкети буде доступний за посиланням: https://cutt.ly/GET1gBr 

- Кінцевий термін подання заявок - 14 жовтня 2021 року. 

- Онлайн-зустрічі із заявниками відбудуться 18-19 жовтня 2021 року. 

6. Перепідготовка персоналу та програми навчання Центрів 

Викладацької Майстерності (ЦВМ).  

Відбулося дві презентації, підготовлені представниками партнера з ЄС 

установи-Університет Байройта (P3) та Версальський університет Сен-

Квентін (P4), який формулював механізм перепідготовки персоналу у своїх 

установах для атестації центрів українських ЗВО. 

- Ніколай Тейфель представив концепцію, результати навчання та детальну 

структуру перепідготовка в Байройтському університеті, яка відкрито 

представлена на офіційному веб-сайті університету: https://cutt.ly/1ET2ftN 

Було досягнуто домовленості, що цифровий підйом адміністративного та 

академічного персоналу з Україна, яка має взяти участь у перепідготовці в 

Університеті Байройта, візьме участь місце 20 жовтня 2021 року. 

- Ян Борм представив загальну структуру, теми, потенційні маршрути та 

організаційну платформу перепідготовки в Версальському університеті Сен-

Квентін, який приблизно запланований на кінець січня 2022 р. Презентація 

доступна за таким посиланням: https://cutt.ly/iET2luD 

7. Ряд організаційних питань та фінансових кроків обговорювались у зокрема 

було досягнуто домовленості про більш тривале охоплення планування 

діяльності для наступного року, щоб мати відповідне планування бюджету та 

масштабувати його просування проекту всередині установ. Крім того, усі 

інститути -партнери підтримали ініціативу щодо створення Ради з 

внутрішнього забезпечення якості, яка здійснюватиме моніторинг проекту та 

його результати. Для постійного вдосконалення реалізації проекту ця рада 

буде отримувати регулярну інформацію про поточні заходи та запрошувати їх 

коментувати всю письмову документацію, надану Консорціумом. Тимчасово 

до складу правління входять члени групи, остаточний склад групи буде 

підтверджено за допомогою електронної пошти до Львова засідання (2-5 

листопада 2021 р.). 


