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ПРОЕКТ РЕАЛІЗОВУЮТЬ

Підтримка 

інтернаціоналізації 

українських ВНЗ: 

Напрямок 1 

“Застосування цифрових 

технологій”

ФАКТИ ФІНАНСОВІ ПАРТНЕРИ



ЦІЛІ ПРОЕКТУ

ПОДАЛЬШИЙ РОЗВИТОК ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Зі залученням мережі регіонального інноваційного 

потенціалу у Львівській області та Верхній Франконії

ІНТЕНСИВНІШЕ ЗАСТОСУВАННЯ ЦИФРОВИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ

Та існуючої цифрової інфраструктури в 

університетському навчанні

ОБМІН ДОСВІДОМ

При створенні, структуруванні та впровадженні  

консультативних та сервісних пропозицій

РОЗВИТОК НІМЕЦЬКО-УКРАЇНСЬКОЇ СПІВПРАЦІ

Між Університетом Байройта та Львівським 

національним університетом ім. Івана Франка



КОРОТКИЙ ОГЛЯД ПРОЕКТУ

I. Основи проекту

Активація та об’єднання в 

мережу інноваційних 

середовищ Львівської області 

та Верхньої Франконії

III. Інноваційний простір

Мова та переклад, 

геоінформаційні системи, 

бібліотеки та країнознавство

II. Підвищення фахової 
кваліфікації

Створення платформи для 

співпраці та програм підвищення 

кваліфікації



МОДУЛЬ 1

Завдання вступного модуля – створення, структурування та реалізація

консультативних та сервісних пропозицій в ділянці навчання з використанням

цифрових технологій в міжнародному контексті у Львівському національному

університеті ім. Івана Франка та в Університеті Байройта.

Закладання основ навчання із використанням цифрових 
технологій та міжнародної мережі співпраці

1. Створення інноваційної лабораторії

2. Ключові установи

Двосторонні навчальні візити  в ІТ-центрах, 

бібліотеках, центрах підвищення кваліфікації 

викладачів вищої школи та інших закладах 

«цифрового» університету

2 структуровані програми – навчальна та програма
підвищення кваліфікації

Дидактичні матеріали для уроків та тренінгів у вільному 
доступі

Концепція залучення цифрових технологій (ЛНУ)

3. Цифрові методи та інструменти

ЛНУ: Створення структурованої 

програми підвищення кваліфікації та 

її практична реалізація

4. Міжнародна співпраця

Університет Байройта /ЛНУ: Створення 

структурованої програми підвищення 

кваліфікації та її практична реалізація

Інноваційно-коопераційна лабораторія Learnopolis.net



МОДУЛЬ 2

Завдяки спільній підготовці та навчанню фахових тренерів із застосування

цифрових технологій в навчальному процесі в Байройті та у Львові серед

працівників факультетів і бібліотек з’являться консультанти-експерти в

питаннях використання цифрових технологій.

Вузькопрофільне підвищення кваліфікації 
в ділянці цифрового навчання

5. Просторові науки

Геоінформаційнй системи, 

геовізуалізація та Spatial Big Data

Брошури з Open Access та власний німецько-
український журнал; електронна бібліотека 
країнознавства 

Підвищення кваліфікації в галузі цифрових 
технологій та розвиток міждисциплінарної 
німецько-української співпраці

Створення навчальної програми
„Прикладна інформатика“ (ЛНУ)

4 проекти з 8 профільними тренерами

6. Мова та переклад

Додаткова кваліфікація  за напрямком 

прикладна інформатика, 

автоматизований переклад 

7. Країнознавство

Електронна бібліотека з 

матеріалами для занять

8. Бібліотеки

Публікації у вільному доступі



МОДУЛЬ 3

Завдання третього модуля – ідентифікація та активація в регіональному

середовищі університетів інноваційного потенціалу та існуючих компетенцій в

області міжнародного навчального процесу з використанням цифрових

технологій та пошук ідей, як їх можна буде використати та розвинути для

наступних взаємовигідних проектів.

Активізація та створення мережі регіонального 
інноваційного потенціалу

Створення відкритої бази даних  компетенцій

9. База даних компетенцій

Для цифрового навчання та міжнародної 

співпраці у Львівській області та Верхній 

Франконії

10. Ряд виступів

Від фахівців з-поза університетської практики: 

найкращий досвід в області навчання з  

використанням цифрових технологій та 

міжнародної співпраці

11. Зимова школа у Львові

„Аналіз застосування цифрових 

технологій“

12. Марафон ідей в Байройті

Та конкурс ідей в обох університетах
Розширення та зміцнення існуючих мереж, 
визначення майбутніх потреб, конкретні ідеї 
майбутніх проектів

Виступи експертів у вільному доступі

Програма німецько-українського обміну  в галузі 
використання цифрових технологій



LEARNOPOLIS.NET
С п і л ь н а  п л а т ф о р м а  д л я  с п і в п р а ц і

ЦИФРОВА ПЛАТФОРМА

Новини, доступ до навчальних 

матеріалів, бази даних компетенцій, 

виступів фахівців

КОНТАКТ-ЦЕНТР

Підтримка будь-якого виду 

науково-дослідної співпраці 

Львова та Байройта

КОУЧІНГ

Індивідуальна підтримка та 

консультування з питань 

використання цифрових технологій 

в навчальному процесі

НАУКОВИЙ СУПРОВІД

Презентація здобутків у фахових 

журналах та на міжнародних 

конференціях

Ніколай Тойфель: керівник проекту, Університет Байройта

Проф. Алла Паславська: співорганізатор проекту, Львівський національний

університет імені Івана Франка

Оксана Мольдерф: співорганізатор проекту, Львівський національний університет

імені Івана Франка

Oльга Коць: асистент проекту, Університет Байройта

КОМАНДА





ЩИРО ДЯКУЮ ЗА УВАГУ

facebook.com/learnopolis.net

Learnopolis_net

www.learnopolis.net


