
Міжнародний освітній Форум для закладів вищої освіти 2021 

Стисла програма Форуму 

9 березня 2021, вранішня сесія: Залучення і заохочення студентів  

Час (CET) Сесія Тематика для розгляду 

10.50 – 11.00 

 

11.00- 11.30  

Привітання від Маріо Маріані, Директора 

Європейського підрозділу Пірсон 

Пленарна сесія: Шлях до Європи – сучасні тренди 

навчання за кордоном  

Ден Дойл, віце-президент підрозділу Мовного 

оцінювання і міжнародних іспитів Пірсон 

 

 Заохочення та пошук студентів- нагальне завдання для закладів освіти. 

Європейські університети стикаються з багатьма викликами, 

пов’язаними з ситуацією в Європі і у світі.  Але це і гарна нагода 

започаткувати міжнародні навчальні програми та збільшити кількість 

студентів. Під час сесії розглянемо тенденції міграції студентів , нові 

можливості, які відкриває пост- пандемія та брекзит, а також основні 

чинники, які треба мати на увазі, залучаючи іноземних студентів.  

 

11.40 - 12.10 Масштабне онлайн навчання – прискорення за рахунок 

партнерства  

 Стів Брімбл, Голова відділу партнерських та освітніх 

онлайн проєктів у  Європі та Великій Британії  

Поки випускники шкіл активно переоцінюють можливість навчання у 

Британії у світлі глобальної пандемії та брекзиту, зростає попит на якісні, 

освітні англомовні навчальні програми неподалік від дому. Незмінним є 

інтерес до міжнародних шкільних іспитів  A level, міжнародних програм 

GCSE та їхніх національних професійно-орієнтованих еквівалентів, а 

також програм, які ведуть до відповідних освітніх ступенів або подвійних 

дипломів. Ця сесія  ознайомить вас з освітніми британськими 

кваліфікаціями та інструментами, які допоможуть врахувати вимоги 

працевлаштування ваших студентів у світі нестабільності і 

невизначеності.   

 

12.20 - 12.50  Визнання- важливе : залучення та підтримка пошукачів 

британських освітніх програм 

Басірат Агбула, менеджер відділу змісту програм та 

освітньої документації Пірсон, Девід Хоукінс, директор 

та засновник The University Guys 

 

 Минулий рік виявився карколомними  «американськими гірками» для 

закладів вищої освіти, і вплив ситуації на зміни все ще треба осягнути. 

Дані з аналітичного порталу Studyportals  дають змогу побачити зміни у 

певних сферах, які важливі для потенційного працевлаштування 

студентів або маркетингових меседжів. Чи набули популярності онлайн 

студії? Чи поїдуть студенти туди, куди традиційно їхали навчатися? Чи 

зростає попит на окремі спеціальності?  

Ця сесія буде інтерактивною, будемо вдячні за питання, які ми 

пропонуємо подати заздалегідь.  

13.00 - 13.30 Індія – перлина у короні Індія – один із швидкозростаючих промислових гігантів світу з 



Джас Пандхал, партнер, головний консультант TC Portal 

and  Соні Хана, керівник відділу міжнародних стосунків 

TC Portal 

 

населенням більше, ніж 1 мільярд, серед якого високий відсоток молоді 

до 30-ти років.   TC Global, проєкт у рамках   Global Ed Індія, оперуючи 

фактами, цифрами, міфами та реаліями, намалюють картину сучасного 

стану індійської освіти. Дізнайтеся, як розвиваються технології, як 

сучасні студенти займають лідерські позиції у процесі навчання, як 

масштабуються освітні процеси і як університети планують свою 

діяльність. Знайдіть цікаві можливості, які виходять з  досвіду цієї 

глибинної та різноманітної нації.  

13.40 – 14.10 Вплив пандемії на тенденції міжнародної освіти: аналіз 

даних та висновки  

Кармен Негхіна, аналітик, консультант з маркетингу 

Studyportals 

 

Потреба у високоякісному навчанні дорослих зростає, але водночас 

швидко змінюються орієнтири, які цікавлять тих, хто навчається.  

Університетам стає дедалі складніше конкурувати за абітурієнта у таких 

умовах. Можливо, ви шукаєте додаткові джерела фінансування або нові 

ринки? Або у вас завдання розширити свою пропозицію за рахунок 

онлайн курсів? Чи є у вашого закладу можливості та ресурси реалізувати 

ці завдання? 

 Пірсон, найбільший у світі провайдер онлайн програм ( 40 освітніх 

партнерів), пропонує свій досвід та ноу-хау з розгортання  онлайн 

навчання.  

14.20 – 14.50 Міжнародна дорожня карта- транс-європейський 

освітній експрес  

 

Марк Каучман, директор з розвитку бізнес-програм, 

Центрально-Європейського підрозділу Пірсон та Марк 

Уілсон, регіональний менеджер Пірсон (Іспанія і 

Португалія) з Міжнародних кваліфікацій та ресурсів  

У заключній сесії «Залучення студентів» ми розкажемо про два реальних 

приклада співпраці європейських університетів та закладів вищої освіти 

у напрямку розширення бази  своїх студентів. Результатом співпраці є 

забезпечення міжнародної навчальної траєкторії студентів та 

розгортання відповідних навчальних програм у якості базису у своїх 

закладах.  

 

 

9  березня 2021, післяобідня сесія: Оцінювання 

Час (CET) Сесія Тематика 

15.00 - 15.45 Пленарна сесія : Штучний інтелект в оцінюванні – 

що нас лякає?  

Девід Бут – директор відділу розробки тестів, Пірсон 

 

Технології радикально змінили реалії нашого життя. Бізнес, 

наприклад, сьогодні спирається на групи спеціалістів, що працюють 

дистанційно і спілкуються за допомогою чатів, е-мейлів або 

віртуальних зборів. Ми обмінюємося думками, вчасно виконуємо 



завдання та досягаємо результатів разом з тими, кого ми зовсім не 

бачимо.  Під час сесії ми подивимося, які зміни трапилися у сфері 

мовного тестування. Як старі моделі, що вимагали експертів, 

замінюються автоматизованим оцінюванням, яке більше пасує 

студенту. Також, подивимося, як  модель комп’ютерного 

оцінювання впливає на окремі аспекти і поговоримо про майбутнє 

оцінювання взагалі. 

 

15.55 - 16.25 

(вибір однієї з 

запропонованих)  

Вебінар 1, опція 1 – Порушуючи протокол: дістанційні 

іспити у дії 

Ендрю Хан, менеджер програм Пірсон English  

Проблеми традиційного оцінювання навчальних досягнень 

вимусили школи і університети шукати різноманітні шляхи 

забезпечення оцінювання знань  у нових умовах. У цій сесії 

розглянемо різноманітні моделі тестування у часи пандемії, а також 

позитивний і негативний погляд на оцінювання студентів 

дистанційно. На прикладі результатів комп’ютерного тестування ( 

Versant English тест) зробимо висновки про можливість тестування 

за допомогою системи дистанційного моніторингу. 

15.55 - 16.25 

 

Вебінар 1, опція 2 – Використання психометричних 

тестів для оцінювання м’яких навичок   

Уін Дейвіс, викладач і тренер, стратегічний екс-

менеджер проєкту TalentLens, Пірсон 

Критичне мислення - термін, який часто-густо зустрічається як в 

академічному середовищі, так і у  бізнес- сфері. Пошукова система 

«видає» 65 мільйонів результатів на скорочену назву “CT” (critical 

thinking).  Але, на жаль, цим умінням  не дуже вправно володіють  

ані студенти, ані молоді спеціалісти. 

Під час сесії розглянемо переваги ефективного оцінювання 

критичного мислення та м’яких навичок на прикладах реальних 

завдань і змісту спеціальних тестів. 

 

16.35 - 17.15 

(вибір однієї з 

запропонованих) 

 

Вебінар 2, опція 1 – Ф- означає «формувальне»: як 

робити моніторинг навчальних досягнень у часи 

невизначеності  

 

Майк Мейор, директор відділу досліджень та дизайну 

програм, Пірсон і Елеонора Пессіна, Pearson English 

Assessment 

Багато вчителів знайомі з висловом «Ви можете навчати, але це не 

означає, що вони вивчать». Завдання вчителя – забезпечити 

процес навчання, але і воно стає складним, особливо при 

дистанційному режимі. 

Під час сесії ми покажемо, як підручники Пірсон та цифрове 

оцінювання працюють разом, спираючись на Глобальну Англійську 

Шкалу (ГАШ) і допомагають логічно вибудувати систему 

«викладання-навчання». Вчителі отримають підказки стосовно 

аналізу певних прогалин учня та їх подолання. 

16.35 - 17.15 Вебінар 2, опція 2 – Як створити підвалини для В минулому, найшвидший варіант оцінювання знання другої мови 



 оцінювання: досвід створення та використання 

інструментів оцінювання у класі і під час іспиту 

 

Доктор Біл Бонк, експерт Пірсон ( вивчення другої мови)  

включав  питання, які оцінювали в балах (множинний вибір, пошук 

відповідника). Але ми знаємо, що найголовніше сьогодні – це 

спілкування і можливість висловлюватись. Оцінювання, в якому 

практикують інтерв’ю, сценарії або діалоги стає більш важливим, 

але людський фактор відіграє певну роль, і такий спосіб потребує 

певних сил, часу і ресурсів. 

Пірсон залучає у тестування багато інструментів оцінювання, які 

формують базу  в таких тестах як Versant English Tests та PTE 

Academic. Під час сесії розглянемо, як найкраще прописати 

завдання, розробити оцінний лист і залучати їх у практику 

оцінювання на занятті.  

17.15 – 18.45 Круглий стіл Дискусія  учасників Форуму 
 

10 березня 2021, вранішня сесія: Працевлаштування 

Час (CET) Сесія Тематика  

10.00 - 10.45  Пленарна сесія: Уміння, необхідні для успішного 

працевлаштування  

Доктор Ангус МакДональд 

 

 

Світ швидко змінюється, і це впливає на те, що вимагається від тих, хто 

зайнятий у різних робочих сферах. Ця сесія надасть опис  м’яких 

навичок і умінь , необхідних для працевлаштування і інструментів для їх 

оцінювання. Саме їх називають «майбутніми навичками» або 

навичками для XXI століття.  Вони необхідні всім, незалежно від обраної 

професійної сфери. 

11.00 - 11.45 Як перетворити університети на заклади підготовки до 

успішної кар’єри 

 Професор Зві Сігал, спів-засновник Motiva 

Студенту важко знайти майбутню професію, особливо сьогодні, коли 

все навкруги змінюється. Але незмінним залишається  мотивація та 

схильність до певної професійної сфери. Попри все, мотивація ніколи 

не розглядається як важливий чинник при виборі. Студентів зрідка 

питають про те, що їм цікаво і вони не завжди здатні виокремити 

самостійно сферу своїх інтересів.  Але мотивація – це певне уміння, яке 

можна розвинути не тільки у професійному житті. 

 Під час сесії розкажемо про шляхи оцінювання вмотивованості та 

можливі варіанти її розвитку. Крім того, продемонструємо цікаву 

програму професійної орієнтації, яку можна рекомендувати студентам 

для кращого розуміння своїх схильностей і вибору професії згідно до 

свого особистого профілю. 



12.00 - 12.45 Критичне мислення для майбутньої роботи 

 

Уін Дейвіс, викладач і тренер, стратегічний екс-

менеджер проєкту TalentLens, Пірсон 

 

Критичне мислення забезпечує можливість аналізувати і  оцінити 

ситуацію  з різних точок зору , а також відокремити факти від суджень, 

міфів, упереджень або припущень. 

Воно також дозволяє тестувати припущення для того, щоб зробити 

логічний висновок про можливі варіанти після оцінки певних фактів. 

Саме тому, критичне мислення займає значне місце у профілях умінь 

для працевлаштування і вважається одним із самих цінних умінь з 

точки зору працедавця. Ця сесія пропонує розгорнутий  опис уміння 

критично мислити. 

13.00 - 13.45 Пізнай себе - про необхідність знати свої сильні сторони 

для успішного працевлаштування. 

Доктор Ангус МакДональд 

 

 Ця сесія розкаже про важливість правильного прийняття рішення у 

виборі професійного шляху, які фактори впливають на пошук цікавих 

сфер, як риси характеру  та мотивація впливають на процес вибору і  як 

сильні особисті сторони завершують процес прийняття рішення. Сильні 

особисті сторони кандидата будуть розглянуті з точки зору вимог 

працедавців згідно до  сучасних рекомендацій. 

43.00 - 14.45 Як Пірсон допомагає  долати розрив між навчанням та 

працевлаштуванням 

Бриджет Хьюз, менеджер відділу оцінювання, Пірсон 

Проєкт «Пірсон для Роботи і Кар’єри» - ціла екосистема продуктів і 

послуг для професійного орієнтування та підготовки, яку можна 

інтегрувати у традиційні програми навчання. У світі бурхливих змін та 

постійних інновацій поняття працевлаштування набуває іншого сенсу і 

стає дедалі складнішим. Пірсон Італія розробила інструменти для нових 

можливостей професійної кар’єри для молоді у віці 17-24 роки, які 

допоможуть вирішити питання майбутнього працевлаштування. Під 

час сесії розкажемо про 3-річний  проєкт «Ліцензія з Робототехніки», 

який дозволив підготувати для промисловості  та сертифікувати 9 000 

італійських студентів. 

 

10 березня 2021, післяобідня сесія: Професійно-орієнтована освіта 

Час (CET) Сесія Тематика  

15.00 - 15.45 Пленарна сесія: Майбутнє транснаціональної вищої 

освіти – шляху назад нема 

Джейн Бейкер, віце-президент відділу кваліфікацій у 

вищій освіті  

 

Ще до пандемії необхідність змін була очевидною.  У царині вищої освіти 

зростала потреба  у  якісній підготовці студентів до потреб глобальної 

економіки. Пришвидшилась цифровізація і діджиталізація – у 

промисловому секторі, у сфері аналізу даних та взагалі на робочих 

місцях, з’явилися нові можливості для нових бізнес-проєктів. 

 Це поставило нові вимоги до підготовки працівників і до визначення 



нового переліку умінь та компетенцій, що і відчули на собі заклади вищої 

освіти. Пандемія лише пришвидшила цей процес. Працедавці хочуть 

бачити спеціалістів з готовими цифровими, аналітичними  уміннями та 

м’якими навичками. На жаль, вища освіта не завжди готова це зробити. 

Більше того, самі студенти шукають нові шляхи задовольнити свої 

потреби – так звану віртуальну мобільність і навчання у зручний для них 

час, вимагаючи від освітян, працедавців та від себе рівних умов. 

Як вища освіта може відповісти на ці потреби? Можливо, це може бути 

співробітництво з транснаціональними освітніми  провайдерами.  

Під час сесії проаналізуємо тенденції у сфері вищої освіти і як вони 

відповідають запитам працедавців, держави та студентів. 

 

15.55 - 16.40 На шляху до міжнародної кар’єри: 

Панельна дискусія з представниками  Інформаційного 

центру академічного визнання міжнародних 

кваліфікацій UK Enic Naric and CIMEA (Італія) 

  

Кожна країна має свої освітні структури і рамки кваліфікацій, деякі є 

міжнародно визнаними, наприклад,  EQF, але для того, хто навчається, 

важливо зрозуміти, чи зможе він чи вона працювати у іншій країні або 

продовжити навчання.  Існують спеціальні організації , які займаються 

підтвердженням кваліфікацій. Вони консультують студентів стосовно їх 

навчальних і  кар’єрних можливостей, що  допомагає студентам 

правильно зробити вибір. 

Під час сесії представники таких  інформаційних організацій розкажуть 

про можливості  і проблеми процесу визнання, автоматичне визнання (у 

яких випадках і країнах) і як вони співпрацюють з закладами вищої освіти 

задля полегшення мобільності студентів.  

16:50 - 17:20 Залучення студентів до міжнародної вищої освіти, 

частина I -кейс Школи Бізнесу HELBUS (Хельсінки)  

Доктор Карі Йааскелайнен, президент HELBUS 

 

Для закладів вищої освіти ключовою стратегією є інтернаціоналізація. 

Зростає попит на англомовні програми, які наближені до умов ринків та 

вимог працедавців. Це веде до розширення програм, типів закладів 

освіти і збільшення кількості міжнародних акредитацій, що у підсумку 

збільшує конкуренцію і боротьбу  за студента (як локальну, так і 

міжнародну). Кейс, представлений HELBUS продемонструє вдалий 

приклад поєднання позиціонування  себе як інноваційного закладу і 

Центру кар’єри  та як закладу підготовки міжнародної освіти. 

,  

17:30 - 18:00 Залучення студентів до міжнародної вищої освіти, 

частина II -кейс ACADEMIA ( Словенія) 

  

Academia- приватний навчальний коледж, добре відомий у Словенії, який 

було засновано 25 років тому. Коледж пропонує короткострокові 

програми  і програми BTEC від Пірсон ( що розроблені відповідно до 



Жан Дапчевіч, директор Academia 

 

 

британських кваліфікацій) у сфері Дизайну та Мистецтва, Бізнесу, 

Комп’ютерних  та інженерних студій. Жан – має ступінь бакалавра з 

економіки та міжнародного бізнесу університету Окленда (Нова Зеландія) 

і зараз здобуває ступінь з MBA в Оксфордському університеті (Велика 

Британія). 

 

 

18:10 - 18:40 Університет Coventry : підтримка навчальних та освітніх 

проєктівпід час пандемії 

 

  

Барбара Хаувел, Барбара Туллі, доктор Ганна Яковенко, 

Суканлайа Саванг  

Пандемія мала досить серйозний вплив на різні аспекти функціонування 

освітніх практик у сфері вищої освіти. Державні і приватні, великі або 

малі – всі заклади реагували на виклики і нові можливості. Ця 

презентація продемонструє досвід університету Ковентрі на шляху до « 

нової реальності». 

Зокрема, розглянемо нову модель інтерактивного навчання на 

платформі, що забезпечило відповідь на запит з боку працедавців. 

Будуть запропоновані  приклади на основі різних дисциплін щодо 

можливих освітніх траєкторій.  

 

 

 

11 березня 2021, тема дня : Онлайн навчання  

Час (CET) Сесія Тематика  

13:00 - 14:00 Пленарна сесія: планування програми онлайн 

навчання 

 Доктор Естер Джабб, голова академічної служби відділу 

вищої освіти, Пірсон 

 

Під час цієї сесії ми розглянемо необхідність створення програми онлайн 

навчання  з урахуванням особливостей та відмінностей у порівнянні з 

іншими моделями. Програма розроблена з урахуванням дизайн-

мислення та емпатії (приклади будуть наведені на основі розроблених 

програм). 

14:15 - 15.00 Забезпечуємо середовище для співпраці під час 

дистанційної освіти  

 

Алістер Крілман, спеціаліст з онлайн навчання, 

університет Ліннеуc, Кальма/ Ваксьо (Швеція) 

 

Криза, пов’язана з пандемією, продовжується і необхідно зосередитися 

на розробці програм навчання, які не просто забезпечують контент, а 

пропонують варіанти спільного навчання і співпраці студентів.  

Забезпечення колективного варіанту навчання та соціалізації стає 

вимогою часу.   

Під час сесії Алістер Крілман презентує деякі висновки з досвіду 



університету та наведе приклади методів та інструментів, які можуть 

допомогти запобігти ізоляції, яку відчувають студенти в умовах 

дистанційного навчання. 

 

15.15 - 16.00  Освітня філософія- активний чи пасивний підхід  

 

Бартоломей Яняк – тренер та консультант програм 

оцінювання, Пірсон 

  

Щоб студенти стали компетентними професіоналами і розкрили свій 

потенціал, необхідно вибрати відповідний  підхід  до освіти.  В останні 

роки популярності набирає активний підхід, який дозволяє студентам 

ефективно вирішувати свої проблеми. Долучіться до дискусії про 

переваги цього підходу, і дізнайтеся про можливості, які він відкриває.  

 

16.15 - 17.15 Онлайн консультування як інструмент підтримки 

студентів 

 

Марчин Мізіолек, мовний експерт і консультант 

Настали складні часи. Проблеми, пов’язані з пандемією, вплинули і на 

освіту. Ми намагаємося знайти рішення проблем у нових обставинах. 

Онлайн навчання намагається вирішити питання пошуку ефективних 

засобів. Обговоримо, як і коли консультування може стати ефективним 

інструментом. Буде презентовано «Освітнє колесо», яке пройшло 

апробацію і довело свою ефективність ( як  результат довгострокового 

дослідження у системі дистанційного навчання). Використання відкритих 

питань, визначення індивідуальних цілей, які розподілені на етапи і 

ефективні навички слухання допоможуть підвищити мотивацію 

студентів. 

17.15 - 18.15 Чи можна назвати викладанням викладання онлайн? 

Бартоломей Яняк, Ян Вітек, Анна Віжінська, Ядвіга 

Жушков, Пірсон  

 

Під час останньої сесії дня, ми хочемо поговорити про онлайн навчання 

з двох точок погляду.  Для цього ми використаємо дві підгрупи, в яких 

будемо дискутувати про  ознаки викладання онлайн і вирішимо, чи є 

викладання онлайн дійсно повноцінним  викладанням. І якщо ні, то 

чому.  
 


