
                       
 

Шановні колеги! 
 

ЗАПРОШУЄМО ВАС У КОМАНДУ УНІВЕРСИТЕТУ ГРІНЧЕНКА для 

участі у навчальних тренінгах і семінарах, від європейських партнерів проекту 

програми* ЄС Еразмус+ №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP 

«Модернізація педагогічної вищої освіти з використанням інноваційних технологій 

викладання – MoPED». 

Головні спікери, теми та терміни проведення навчальних тренінгів і семінарів: 

o Університет Деусто (Spain): «Competence building and learning 

management»,  

10-16 БЕРЕЗНЯ (м. Переяслав-Хмельницький Київської області); 

o Університет Кіпру (Cyprus): 

1. «Designing the curriculum with the use of the design of the Inquiry 

Learning Spaces (ILs) of the graasp.eu portal» 

2. «Critical thinking»  

3. «Guidance and information that relates to how we prepare our 

undergraduate students for their school placement while attending school 

practicum course», 

13-17 ТРАВНЯ  (м. Умань Черкаської області).  

o Гірничо-металургійна академія імені Станіслава Сташиці (Poland): 

«Innovative technologies in technical and non-technical education»,  

21-24 ТРАВНЯ (м. Одеса) 

 

Участь у заходах, що сприятимуть вдосконаленню цифрової й дидактичної 

компетентностей викладачів ЗВО, здійснюється за результатами конкурсного 

відбору.  

 

Термін подачі заявок на участь у конкурсному відборі: 07.02.2019. 

Вимоги до кандидатів: 

 Володіння англійською мовою не нижче рівня В2 

 Сформована цифрова компетентність (стандартизований рівень)  

 Мотивація до отримання нових знань і навичок та передачі 

інноваційного досвіду. 
 

Конкурсний відбір учасників навчальних тренінгів і семінарів пройде у три 

етапи: 

1) Заповнення онлайн-заявки на участь у конкурсному відборі та проходження 

тестування на визначення рівня сформованості цифрової компетентності. 

Запрошуються всі бажаючі, доступ за корпоративним акаунтом. Термін подачі 

заявки –  7.02.2019. 

2) Самостійне проходження онлайн-тестування для підтвердження рівня 

володіння англійською мовою 

*LINKS TO THE TEST TASK TO DETERMINE THE LEVEL OF ENGLISH PROFICIENCY 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdslzAfsmsbWSi2HgWEAKHfudAgi7nEr0uQtB8nDK_ABQkpLw/viewform


http://www.englishjet.com/english_courses_files/test_upper-intermediate.asp  

По завершенні онлайн-тестування зробіть скрін екрану з результатами та 

надішліть не пізніше 7.02.2019 на e-mail: s.vasylenko@kubg.edu.ua 

3) Відбір учасників тренінгів відповідно до встановлених критеріїв.   

Максимальна кількість учасників – 6 осіб на кожен семінар чи тренінг. 

Кінцевий термін оголошення списку відібраних кандидатів – 15.02.2019. 
 

У разі виникнення запитань зв’яжіться з нами: 

Василенко СвітЛана Василівна, e-mail: s.vasylenko@kubg.edu.ua  

Тел.: 050-28-18-437 
 

 

 

*«This project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of 

the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained 

therein» 
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