
 

 

Додаток 3 до наказу  

МНУ імені В. О. Сухомлинського 

від 26.01.2022 № 40 
 

План виконання грантових програм на І півріччя 2022 року 
 

Науковий напрям: суспільні науки 

Тема: Проєкт Еразмус + 610427-EE-2019-EPPKA2-CBHE-JP Foreign Language  Teacher Training Capacity Development  as 

a Way to Ukraine’s Multilingual Education and European Integration/ Підготовка вчителів іноземних мов як шлях до 

багатомовної освіти та євроінтеграції України (MultiEd) 

Категорія: грантова)Наказ МНУ № 82 від 24.02.2020 (Проєкт Еразмус + MultiEd). Менеджер проєкту від МНУ – 

Мироненко Т. П. адміністратор – Добровольська Л. С.). 

Тип роботи: наукове – прикладне дослідження 

Термін виконання: 2019 – 2022 
 

№ 

з/п 

Виконавець (вказати 
кожного виконавця 
окремо, першим – 
керівника наукової 

теми) 

Етап 
виконання 

НДР на 
І півріччя 
2022 року 

Розділ 
(визначається для 

кожного виконавця 
індивідуально) 

Очікуваний результат 
(визначається для кожного 
виконавця індивідуально 

щомісячно) 

Форми представлення результатів 
(визначається для кожного виконавця 

щомісячно відповідно до цільових показників, 
затверджених у контрактних зобов’язаннях та 

індивідуальних планах) 

 2 3 4 5 6 

1.  Мироненко Тетяна 

Платонівна 

Етап 3 Етап 3  

Впровадження 

результатів 

міжнародного проекту 

Січень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Січень: участь в он лайн  засіданнях менеджерів 

проекту; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

участь в онлайн семінарі з розробки силабусу з 

«CLIL e-course»; 

аналіз даних за результатами опитування з 

Багатомовної освіти; 

Участь в онлайн засіданні комісії з якості освіти 



 

 

у межах міжнародного проекту; 

співпраця з Астонським університетом -  розділ 

в міжнародній монографії «The Integration of 

CLIL in Hybrid Learning While Training Foreign 

Language Teachers in Ukraine» англійською 

мовою у Cambridge Scholar «Second Language 

Teaching in the Digital Era: Perspectives and 

Practices»  

Лютий: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Лютий: участь в он лайн  засіданнях менеджерів 

проекту; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

участь в онлайн семінарі з розробки силабусу з 

«CLIL e-course»; 

аналіз даних за результатами опитування з 

Багатомовної освіти; 

участь в он-лайн семінарі «ESL Academic 

Writing for MA students»;   

Співпраця з Астонським університетом -  розділ 

в міжнародній монографії «The Integration of 

CLIL in Hybrid Learning While Training Foreign 

Language Teachers in Ukraine» англійською 

мовою у Cambridge Scholar «Second Language 

Teaching in the Digital Era: Perspectives and 

Practices»  

Березень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

Березень:  участь в онлайн  засіданнях 

менеджерів проекту; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

Завантаження розробленого курсу для вчителів 



 

 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 
англійської мови  «CLIL e-course» на платформу 

Тартуського університету; 

Організація та проведення навчально-

методичного семінару «CLIL Implementation» 

для вчителів англійської мови міста Миколаєва 

та області  

Зустріч з представниками МОН та обговорення 

результатів опитування з проблеми з 

Багатомовної освіти в Україні 

Квітень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Квітень: участь в онлайн  засіданнях менеджерів 

проекту; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

Обговорення розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» з метою 

організації тренінгів для викладачів та його 

впровадження; 
 Участь в  онлайн семінару з розробки силабусу 

«CLIL Methodology in the Context of Educational 

Technologies  for MA students» 

Зустріч з представниками МОН та обговорення 

стратегії розвитку Багатомовної освіти в Україні 

Травень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Травень: участь в онлайн  засіданнях 

менеджерів проекту; 

Участь в онлайн засіданні комісії з якості освіти 

у межах міжнародного проекту; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

Участь в онлайн зустрічі з вчителями 

англійської мови з метою обговорення викликів 



 

 

щодо запровадження розробленого курсу для 

вчителів англійської мови  «CLIL e-course» та об 

міну досвідом; 
 Підготовка документації та участь у 

міжнародному моніторінгу проекту National 

Erasmus+ Office  

 

Червень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Червень: участь в онлайн  засіданнях 

менеджерів проекту та підготовка звіту 

менеджера за результатами імплементації 

проекту у МНУ; 

Закордоні тренінги з європейськими партнерами 

(Тартуський університет, Астонський 

університет, університет Гайдельберг);   

Організація та проведення низки навчально-

методичних семінарів «CLIL Implementation» 

для вчителів міста Миколаєва та області спільно 

з TESOL; 

Підготовка документації для піврічного звіту 

МТД та подання у МОН 

2.  Добровольська Леся 

Станіславівна  

Етап 3 Етап 3 

Впровадження 

результатів 

міжнародного проекту Січень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Січень: участь в он лайн  засіданнях 

адміністраторів проекту підготовка фінансового 

звіту за 2021 рік; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

участь в онлайн семінарі з розробки силабусу з 

«CLIL e-course»; 

аналіз даних за результатами опитування з 

Багатомовної освіти; 

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Infomedia Literacy and Critical Thinking”; 

співпраця з Астонським університетом -  розділ 



 

 

в міжнародній монографії «The Integration of 

CLIL in Hybrid Learning While Training Foreign 

Language Teachers in Ukraine» англійською 

мовою у Cambridge Scholar «Second Language 

Teaching in the Digital Era: Perspectives and 

Practices»  

Лютий: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Лютий: участь в он лайн  засіданнях 

адміністраторів  проекту; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

участь в онлайн семінарі з розробки силабусу з 

«CLIL e-course»; 

аналіз даних за результатами опитування з 

Багатомовної освіти; 

участь в он-лайн семінарі «Essentials of 

Academic Writing»;    

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Infomedia Literacy and Critical Thinking” 

Співпраця з Астонським університетом -  

розділ в міжнародній монографії «The 

Integration of CLIL in Hybrid Learning While 

Training Foreign Language Teachers in Ukraine» 

англійською мовою у Cambridge Scholar «Second 

Language Teaching in the Digital Era: Perspectives 

and Practices»  

Березень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

Березень: участь в онлайн  засіданнях 

адміністраторів проекту; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

Завантаження розробленого курсу для вчителів 



 

 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 
англійської мови  «CLIL e-course» на платформу 

Тартуського університету; 

Організація та проведення навчально-

методичного семінару «CLIL Implementation» 

для вчителів англійської мови міста Миколаєва 

та області  

Зустріч з представниками МОН та обговорення 

результатів опитування з проблеми з 

Багатомовної освіти в Україні   

Квітень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Квітень: участь в онлайн  засіданнях 

адміністраторів проекту; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

Обговорення розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» з метою 

організації тренінгів для викладачів та його 

впровадження; 
 Участь в  онлайн семінару з розробки силабусу 

«CLIL Methodology in the Context of Educational 

Technologies  for MA students» 

Зустріч з представниками МОН та обговорення 

стратегії розвитку Багатомовної освіти в Україні 

Травень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Травень:  

Участь в онлайн засіданні комісії з якості освіти 

у межах міжнародного проекту; 

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

Участь в онлайн зустрічі з вчителями 

англійської мови з метою обговорення викликів 

щодо запровадження розробленого курсу для 



 

 

вчителів англійської мови  «CLIL e-course» та об 

міну досвідом; 
 Підготовка документації та участь у 

міжнародному моніторінгу проекту National 

Erasmus+ Office  

 

Червень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Червень: Червень: участь в онлайн  засіданнях 

менеджерів та адміністраторів проекту та 

підготовка фінансового звіту за 1 півріччя 2022 

року; 

Закордоні тренінги з європейськими партнерами 

(Тартуський університет, Астонський 

університет, університет Гайдельберг);   

Організація та проведення низки навчально-

методичних семінарів «CLIL Implementation» 

для вчителів міста Миколаєва та області спільно 

з TESOL; 

Підготовка документації для піврічного звіту 

МТД та подання у МОН 

3.  Баркасі Вікторія 

Володимирівна 

Етап 3 Етап 3 

Впровадження 

результатів 

міжнародного проекту 

Січень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Січень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

участь в онлайн семінарі з розробки силабусу з 

«Second Language Acquisition». 

Лютий: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

Лютий: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

участь в он-лайн семінарі «Second Language 



 

 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Acquisition». 

 

Березень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Березень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг) 

Квітень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Квітень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

 

Травень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Травень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг); 

Червень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

Червень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   
 



 

 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

4.  Кордюк Олена 

Миколаївна 

Етап 3 Етап 3 

Впровадження 

результатів 

міжнародного проекту 

Січень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Січень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Лютий: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Лютий: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Березень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Березень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

 

Квітень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

Квітень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

 



 

 

інтегрованого навчання 

Травень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Травень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

 

Червень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Червень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

 

5.  Нікіфорчук Світлана 

Сергіївна 

Етап 3 Етап 3 

Впровадження 

результатів 

міжнародного проекту 

Січень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Січень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Infomedia Literacy and Critical Thinking” 

 

Лютий: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Лютий:  Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Infomedia Literacy and Critical Thinking” 

 



 

 

Березень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Березень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Infomedia Literacy and Critical Thinking” 

 

 

Квітень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Квітень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Infomedia Literacy and Critical Thinking” 

 

 

Травень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Травень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Infomedia Literacy and Critical Thinking” 

 

 

Червень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Червень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Infomedia Literacy and Critical Thinking” 

 

 



 

 

6.  Щербакова Олена 

Леонідівна 

Етап 3 Етап 3 

Впровадження 

результатів 

міжнародного проекту 

Січень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Січень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

участь в онлайн семінарі з розробки силабусу з 

«CLIL e-course»; 

 

Лютий: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Лютий: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

участь в онлайн семінарі з розробки силабусу з 

«CLIL e-course»; 

 

 

Березень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Березень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

Завантаження розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» на платформу 

Тартуського університету; 

 

 

Квітень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Квітень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   



 

 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

Обговорення розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» з метою 

організації тренінгів для викладачів та його 

впровадження; 

 

 

Травень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Травень:  

Участь в онлайн тренінгах з європейськими 

партнерами (Тартуський університет, 

Астонський університет, університет 

Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

Обговорення розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» з метою 

організації тренінгів для викладачів та його 

впровадження; 

 

Червень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Червень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

Обговорення розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» з метою 

організації тренінгів для викладачів та його 

впровадження; 

 

 

7.  Шевченко Ірина Етап 3 Етап 3 

Впровадження 
Січень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

Січень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 



 

 

Вікторівна результатів 

міжнародного проекту 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

участь в онлайн семінарі з розробки силабусу з 

«CLIL e-course»; 

 

Лютий: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Лютий: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

участь в онлайн семінарі з розробки силабусу з 

«CLIL e-course»; 

 

Березень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Березень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

Завантаження розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» на платформу 

Тартуського університету; 

Організація та проведення навчально-

методичного семінару «CLIL Implementation» 

для вчителів англійської мови міста Миколаєва 

та області  

 

Квітень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Квітень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   



 

 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

Обговорення розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» з метою 

організації тренінгів для викладачів та його 

впровадження; 

 

 

Травень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Травень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

Обговорення розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» з метою 

організації тренінгів для викладачів та його 

впровадження 

Червень: Оновлення 

навчальних планів ОР 

«Бакалавр» та «Магістр» зі 

спеціальності 014.021 Освіта. 

Англійська мова і література. 

Розробка та оновлення 

нових курсів на основі 

предметно-мовного 

інтегрованого навчання 

Червень: Участь в онлайн тренінгах з 

європейськими партнерами (Тартуський 

університет, Астонський університет, 

університет Гайдельберг);   

Участь в онлайн семінарі з розробку силабусу 

“Linguistic Anthropology”; 

Обговорення розробленого курсу для вчителів 

англійської мови  «CLIL e-course» з метою 

організації тренінгів для викладачів та його 

впровадження; 

Організація та проведення низки навчально-

методичних семінарів «CLIL Implementation» 

для вчителів міста Миколаєва та області спільно 

з TESOL 

 

 



 

 

 

Менеджер проєкту         Тетяна МИРОНЕНКО 


