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Foreign Language Teacher Training Capacity 

Development as a Way to Ukraine’s 

Multilingual Education and European 

Integration 

(610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) 

Project acronym: MultiEd 

 Priority Higher Education, Teacher Training, 

Internationalization 

Project duration: 15 November 2019 – 14 November 2022 

EU funding instrument: European Neighbourhood Instrument (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Erasmus+ (CBHE) grant  amount: 900099 

Target groups: university students, school teachers 

Grant holder: Tartu University 

 

Coordinator and General Manager: Kristjan 

Klauks 

Partnership:  

 Heidelberg University, Germany 

 Aston University, UK 

 Interlink Academy, Germany (NGO) 

 Zaporizhzhia National University, 

Ukraine 

 Mykolaiv National University, Ukraine 

 Cherkasy National University, Ukraine 

 Poltava National Pedagogical University, 

Ukraine 

 Karazin Kharkiv National University, 

Ukraine 

 Horlivka Institute of Foreign Languages, 

Ukraine 

 Ternopil Volodymur Hnatiuk National 

Pedagogical University, Ukraine 

 Ivano-Frankivsk National University, 

Ukraine 

 Ministry of Education of Ukraine, Ukraine 

 Teacher Association “TESOL-Ukraine”, 

Ukraine (NHO) 

Project goals and objectives: 

The project’s goals are: 

1. Curriculum of Teacher of Foreign Languages development. 

2. Education of in-service teachers (both school and university teachers, academic staff).  

3. Internationalization of education through launching CLIL-based courses and developing 

multilingual education strategies for UA HEIs and National Recommendations on 

Multilingual Higher Education. 

 

The project’s objectives are: 

1. to train academic and professional staff teams; 
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2. to review and audit all current curricula in the field of Education (BA and MA of TFLs); 

3. to update on average 14 courses for BA and MA of; 

4. to deliver and evaluate courses (both new and updated through CLIL approach); 

5. to launch, pilot and introduce on a regular basis the revised curricula; 

6. to train academic and professional staff on e-course development; 

7. to develop, deliver and evaluate e-course “CLIL Methodology” for target groups; 

8. to survey public opinion on “Multilingual education in Ukraine; 

9. to embed the ideas of life-long learning and blended education with academic and 

professional staff; 

10. to design and deliver seminars on new pedagogical approaches, CLIL & ELT (English 

Language Teaching) methods, career-relevant general skills development for target groups. 

Activities: 

 Curricula development and update 

 CLIL methodology and CLIL-based courses introduction 

 Launch of new courses 

 Seminars for in-service teachers  

 Development of multilingual strategies for universities 

Expected results: 

I. Updated curricula are introduced  

II. New courses are launched  

III. Multilingual educational strategies are developed  

IV. National Recommendations on Multilingual Higher Education developed 

V. Skiles of in-service teachers are upgraded  

Project coordinator in Ukraine:  

Zaporizhzhia National University, znu.edu.ua 

+38 (061) 228-75-08 

Responsible person: OLEKSANDRA GOLOVKO, Associate Professor of English Translation 

Department 

Contact: +380664303234, alesia.golovko@gmail.com 

Partners from Ukraine: 

V.O.Sukhomlynskyi National University of 

Mykolaiv, mdu.edu.ua 

+38(0512)37-88-38 

Responsible person: TETYANA 

MYRONENKO, Head of English Language 

and Literature Department 

Contakt: +380673916130, tetmir@gmail.com 

 

Vasyl Stefanyk Precarpathian National 

University, pnu.edu.ua  

Horlivka Institute for Foreign Languages of 

State Higher Education Institution "Donbas 

State Pedagogical University",   

giim@forlan.org.ua 

+38 (06274) 2-25-37 

Responsible person: MARYNA SHKUROPAT, 

Associate Professor of English Philology and 

Translation Department 

Contact: +380504716586, 

marysh911@gmail.com 

http://mdu.edu.ua/
mailto:tetmir@gmail.com
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+380342531574 

Responsible person: NATALIIA GOSHYLYK, 

Associate Professor of the English Philology 

Department  

Contact: +380668567909,  

ngoshylyk@gmail.com 

 

Poltava V. G. Korolenko National 

Pedagogical University, pnpu.edu.ua 

+38 (053) 256-23-13 

Responsible person: IRYNA KOHUT, Head of 

the Department of Innovation and 

International Relation 

Contact: +380958870205, irynakohut15@gmail

.com 

 

Non-Governmental 

Organization «Association of Teachers of 

English» TESOL-Ukraine»,  www.tesol-

ukraine.com 

+38 (050) 109-46-53 

Responsible person: MARYNA TSEHELSKA, 

Vice-President 

Contact: +380674930983, mtsehelska4@yahoo.

com 

 

Ternopil Volodymyr Hnatiuk National 

Pedagogical University; www. tnpu.edu.ua 

tel.: +380352436024, fax: +380352436055  

Responsible person: LYUBOV STRUHANETS, 

Dr (Hab) in Philology, Professor of the 

Department of the Ukrainian Language and 

Methods of Teaching 

Contacts: tel.: +380989878266, e-mail: 

lyubovstruhanets@yahoo.com 

 

 

Cherkasy National University, cdu.edu.ua 

+38(0472) 37 35 71 

Responsible person: OLENA RADCHENKO, 

Associate Professor of the Chair of 

Conversational English 

Contact:   +380672437840, radelena2009@gmai

l.com 

 

V.N. Karazin Kharkiv National 

University, www.univer.kharkov.ua 

+38(057) 707-55-00 

Responsible person: OLENA MOROZOVA, 

Dr  Sci  in Philology, Professor of the 

Department of English Philology, Contact: 

+380505911033, elena.i.morozova@gmail.com 

 

Ministry of Education and Science of 

Ukraine, www.mon.gov.ua 

+380444813267 

Responsible person: KATERYNA SUPRUN, 

State Expert at Analytics, Funding and 

International Relations 

Expert Group, Directorate of Higher and 

Adult Education 

Contact: +380444813267, suprun@mon.gov.ua 

Project web-site: http://www.multied.com.ua/ 

  

mailto:ngoshylyk@gmail.com
http://znu.edu.ua/
mailto:irynakohut15@gmail.com
mailto:irynakohut15@gmail.com
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW3eGq4qzlAhXmSxUIHdmNDWUQFjABegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesol-ukraine.com%2Fmembership%2F&usg=AOvVaw1pvKSfQ2seMxDYPTh9g8-U
https://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiW3eGq4qzlAhXmSxUIHdmNDWUQFjABegQIBhAB&url=http%3A%2F%2Fwww.tesol-ukraine.com%2Fmembership%2F&usg=AOvVaw1pvKSfQ2seMxDYPTh9g8-U
mailto:alesia.golovko@gmail.com
mailto:alesia.golovko@gmail.com
mailto:lyubovstruhanets@yahoo.com
http://znu.edu.ua/
tel:+380664303234
mailto:alesia.golovko@gmail.com
mailto:alesia.golovko@gmail.com
http://www.univer.kharkov.ua/
mailto:elena.i.morozova@gmail.com
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Назва проекту 

Розвиток потенціалу підготовки учителів 

іноземної мови на  шляху України до 

впровадження багатомовної освіти та 

європейської інтеграції 

(610427-EPP-1-2019-1-EE-EPPKA2-CBHE-JP) 

Коротка назва проекту: MultiEd 

 Пріоритет Вища освіта, підготовка 

учителів, інтернаціоналізація 

Тривалість проекту: 15 листопада 2019 – 14 листопада 2022 

Програма фінансування ЄС:  Європейський інструмент сусідства (Erasmus+: КА2 CBHE) 

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 900099 

Цільова група: студенти університетів, шкільні учителі 

Отримувач гранту: Тартуський 

університет (Естонія) 

 

Координатор: Крістіан Клаукс 

 

Партнерство: 

  Гейдельберзький педагогічний 

університет (Німеччина),  

 Астонський університет (Британія),  

 Інтерлінк Академія (НУО, Німеччина), 

  Запорізький національний 

університет,  

 Миколаївський національний 

університет,  

 Черкаський національний 

університет,  

 Полтавський національний 

педагогічний університет,  

 Харківський національний 

університет,  

 Горлівський інститут іноземних мов,  

 Тернопільський національний 

педагогічний університет,  

 Івано-Франківський національний 

університет,  

 Міністерство Освіти та науки України, 

Всеукраїнська асоціація учителів англійської 

мови «TESOL – Ukraine» (НУО). 

Мета та завдання проекту: 

Цілі проекту: 

1. Оновлення навчальної програми розвитку вчителя іноземних мов. 

2. Навчання викладачів (як шкіл, так і університетів). 
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3. Інтернаціоналізація освіти через запуск курсів на базі CLIL та розробка стратегій 

багатомовної освіти для ВНЗ та Національних рекомендацій щодо багатомовної вищої 

освіти. 

Завданнями проекту є: 

1. підвищити кваліфікацію викладачів університетів; 

2. переглянути та перевірити поточні навчальні програми в галузі освіти (BA та MA 

учителів іноземних мов); 

3. оновити в середньому 14 курсів для бакалаврату та магістратури; 

4. впроваджувати та оцінювати курси (як нові, так і оновлені через підхід CLIL); 

5. пілотувати переглянуті навчальні програми; 

6. підвищити кваліфікацію кадрів щодо розробки електронних курсів; 

7. розробити та впровадити електронний курс «Методика CLIL» для цільових груп; 

8. дослідити громадську думку на тему «Багатомовна освіта в Україні; 

9. поширювати ідеї навчання протягом усього життя для учителів та викладачів; 

10. розробити та провести семінари з нових педагогічних підходів, методів CLIL & ELTб 

розвитку загальних навичок для цільових груп. 

Напрями діяльності за проектом: 

 Розробка та оновлення навчальних програм 

 Методологія CLIL та впровадження курсів на базі CLIL 

 Запуск нових курсів 

 Семінари для викладачів та вчителів 

 Розробка багатомовних стратегій для університетів 

I. I. Вводяться оновлені навчальні програми 

II. II. Запускаються нові курси 

III. ІІІ. Розроблені стратегії багатомовної освіти 

IV. IV. Розроблені національні рекомендації щодо багатомовної вищої освіти 

V. V. Підвищення кваліфікації вчителів  

Координатор проекту від України: 

Запорізький національний університет, znu.edu.ua 

+38 (061) 228-75-08 

Відповідальний: ОЛЕКСАНДРА ГОЛОВКО, доцент кафедри теорії та практики 

перекладу з англійської мови 

Контакти: +380664303234, alesia.golovko@gmail.com 

Партнери з України:  

Миколаївький національний університет 

імені В.О.Сухомлинського. mdu,edu,ua 
Горлівський інститут іноземних мов 

державного вищого навчального 
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+38(0512)37-88-38 

Відповідальний: ТЕТЯНА МИРОНЕНКО, 

завідувач кафедри англійської мови і 

літератури 

Контакти: +380673916130, tetmir@gmail.com 

 

Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника 

pnu.edu.ua  

+380342531574 

Відповідальний: НАТАЛІЯ ГОШИЛИК, 

доцент кафедри англійської філології  

Контакти: +380668567909 

 ngoshylyk@gmail.com 

 

Полтавський національний педагогічний 

університет імені В. Г. 

Короленка, pnpu.edu.ua 

+38 (053) 256-23-13 

Відповідальна: ІРИНА КОГУТ, начальник 

відділу інноваційної діяльності та 

міжнародних зв'язків 

Контакти: +380958870205, 

irynakohut15@gmail.com 

 

Громадська організація "Асоціація 

викладачів англійської мови "ТІСОЛ-

Україна" www.tesol-ukraine.com 

+38 (050) 109-46-53 

Відповідальний: МАРИНА ЦЕГЕЛЬСЬКА, 

віце-президент 

Контакти: +380674930983, 

mtsehelska4@yahoo.com 

 

Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка; 

www. tnpu.edu.ua 

тел.: +380352436024; факс: +380352436055 

Відповідальна особа: ЛЮБОВ 

закладу "Донбаський державний 

педагогічний 

університет", giim@forlan.org.ua 

 

+38 (06274) 2-25-37 

Відповідальний: МАРИНА 

ШКУРОПАТ, доцент кафедри англійської 

філології та перекладу 

Контакти: +380504716586, marysh911@gmail.

com 

 

Черкаський національний університет, 

cdu.edu.ua 

+38(0472) 37 35 71   

Відповідальний: ОЛЕНА 

РАДЧЕНКО, доцент кафедри практики 

англійської мови 

Контакти: +380672437840,   radelena2009@g

mail.com    

 

Харківський національний університет ім. 

В.Н.Каразіна, www.univer.kharkov.ua 

+38(057) 707-55-00 

Відповідальний: Olena MOROZOVA, 

д.філол.н., професор кафедри англійської 

філології 

Контакти: 

+380505911033, elena.i.morozova@gmail.com 

 

Міністерство освіти та науки України, 

www.mon.gov.ua 

+380444813267 

Відповідальний: КАТЕРИНА СУПРУН, 

Державний експерт 

Контакти: +380444813267, 

suprun@mon.gov.ua 

mailto:tetmir@gmail.com
http://pnpu.edu.ua/
mailto:mtsehelska4@yahoo.com
mailto:giim@forlan.org.ua
mailto:marysh911@gmail.com
mailto:marysh911@gmail.com
tel:+380664303234
mailto:alesia.golovko@gmail.com
mailto:alesia.golovko@gmail.com
http://www.univer.kharkov.ua/
mailto:elena.i.morozova@gmail.com
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СТРУГАНЕЦЬ 

д.філол.н., професор кафедри української 

мови та методики її навчання 

Контакти: тел.: +380989878266 

e-адреса: lyubovstruhanets@yahoo.com 

 

Сайт проєкту:  http://www.multied.com.ua/ 

 


