
Рішення вченої ради 

Херсонського державного університету 

від 24 лютого 2020 року 

 

Про подання проєктних заявок від  

Херсонського державного університету  

на конкурси програми Еразмус+ 

 

У своїй доповіді керівник відділу міжнародних ініціатив та проєктної 

діяльності Коткова В.В. зазначила, що станом на 24 лютого 2020 року від 

ХДУ на конкурси проєктів міжнародної програми Еразмус+ подано 3 

пропозиції. 

1. Спільний національний проєкт КА 2 Розбудова потенціалу вищої 

освіти. 

Назва – Інноваційні педагогічні підходи до розробки та реалізації 

курсів змішаного навчання в університетах України (BlendIT) 

Реєстраційний номер – 619062-EPP-1-2020-1-DE-EPPKA2-CBHE-JP 

Мета – модернізувати навчальні плани програмної інженерії через 

імплементацію інноваційних концепцій змішаного навчання, що ґрунтуються 

на дидактично виправданій  інтеграції MOOC (масових відкритих онлайн-

ресурсів) у навчальні плани університетів. 

Бюджет для ХДУ – 70064 Євро 

Проєктна команда – О.Співаковський, Н.Кушнір, Н.Осіпова, Н.Валько, 

В.Коткова. 

Партнерство: 

1. Fachhochschule des Mittelstands (Німеччина) (координатор) 

2. Каунаський технологічний університет (Литва) 

3. Університет Анадолу (Туреччина) 

4. Віртуальний Кампус LDA (Португалія) 

5. Українська інженерно-педагогічна академія (Харків, Україна) 

6. Черкаський державний технологічний університет (Черкаси, 

Україна) 

7. Львівський політехнічний національний університет (Львів, Україна) 

8. Державний інститут вищої освіти Донецького національного 

технічного університету (Покровськ, Україна) 

9. Національний університет кораблебудування імені адмірала 

Макарова (Миколаїв, Україна) 

10. Херсонський державний університет (Херсон, Україна) 

11. Київський університет імені Бориса Грінченка (Київ, Україна) 

12. Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя, 

Україна) 

 

2. Мульти-національний спільний проєкт КА 2 Розбудова 

потенціалу вищої освіти. 



Назва - Відповідь освіти на виклики смарт суспільства (Edu4Smart) 

Реєстраційний номер – 619162-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA2-CBHE-JP 

Мета – сприяти формуванню алгоритмічного мислення в початкових та 

середніх школах шляхом модернізації вищої освіти (ізраїльсько-українські 

ЗВО) 

Бюджет для ХДУ – 82325 Євро 

Проєктна команда – О.Співаковський, М.Вінник, Л.Петухова, 

В.Коткова, Н.Кушнір 

Партнерство 

1. Вільнюсський університет (Литва) (координатор) 

2. Варненський вільний університет Чорноризця Храбра (Болгарія) 

3. Мариборський університет (Словенія) 

4. Університет імені Сулеймана Деміреля (Туреччина) 

5. Університет Мугла Сіткі Косман (Туреччина) 

6. Ушакський університет (Туреччина) 

7. Університет Фредеріка (Республіка Кіпр) 

8. Національна Дослідницька Рада (Італія) 

9. Мугла провінційне управління національної освіти (Туреччина) 

10. Херсонський державний університет (Україна) (національний 

координатор) 

11. Мелітопольський державний педагогічний університет імені 

Богдана 

Хмельницького (Україна) 

12. Національний університет «Острозька академія» (Україна) 

13. Національний технічний університет «Харківський політехнічний 

інститут» (Україна) 

14. Арабський академічний коледж освіти (Ізраїль) 

15. Інженерний коледж Самі Шамун (Ізраїль) 

16. Відкритий університет Ізраїлю (Ізраїль). 

 

3. Конкурс Жан Моне (модуль). 

Назва – Європейські студії: Креативна економіка (EUSCE) 

Мета – поширення позитивного досвіду ЄС з питань розвитку 

креативної економіки 

Бюджет для ХДУ – 22560 Євро 

Проєктна команда – А. Чмут, Ю. Ушкаренко, К. Синякова 

Цілі проєкту:  

- надання цільовим групам знань щодо розвитку креативної економіки 

в ЄС та формування у них професійних компетентностей в даній сфері, 

шляхом створення учбового курсу для бакалаврів та магістрів, та 

інтенсивного курсу для аспірантів. 

- поширення позитивного досвіду розвитку креативної економіки ЄС 

серед професіоналів галузі, науковців, викладачів та широкого загалу 

шляхом проведення круглих столів та курсів підвищення кваліфікації.  



- сприяння інноваціям у навчанні та покращення якості освіти шляхом 

удосконалення методики навчання на основі інтеграції в традиційні методи 

навчання нових педагогічних прийомів та методик, які б не тільки дозволяли 

ефективно засвоювати матеріал, а й сприяли формуванню креативного 

мислення. 

- публікації результатів наукових досліджень з питань функціонування 

креативної економіки, шляхом публікації досліджень в рецензованих 

виданнях. 

 

Вчена рада вирішила:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Аплікантам (заявникам) реєструвати подані проектні пропозиції 

(крім держбюджетних) у відділі міжнародних ініціатив та проектної 

діяльності, і документально підтверджувати отримані результати розгляду 

заявок. 

 

 

Голова        Володимир ОЛЕКСЕНКО 

 

Секретар                Наталія ВОРОПАЙ  

 


