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Посилення ролі ЗВО в промисловій трансформації в 
контексті парадигми Industry 4.0 в Грузії та Україні 

609939-EPP-1-2019-1-BE-EPPKA2-CBHE-JP 

Коротка назва проекту: HEIn4 

Регіональний багатонаціональний  
Спільний проект 

Пріоритет – Співробітництво між 
університетами та підприємствами, 
підприємництво та працевлаштування 
випускників 

Тривалість проекту: 15 січня 2020 – 14 січня 2023 

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

Сума гранту програми Еразмус+ (CBHE): 973 240,00 € 

Цільова група: університети, підприємства 

Отримувач гранту:  
Католицький університет Льовен, 
Бельгія 
 

Координатор:  
Гірт ДЕ ЛЕПЕЛЄЄР, Керівник 
інтернаціоналізації, 
Факультет інженерних технологій, 
Контакти: тел.: +32 9 331 65 66 
e-адреса: geert.delepeleer@kuleuven.be 

Partnership: 
 Католицький університет Льовен,  Бельгія 
 Політехнічний інститут Порто, 
Португалія 

 Королівський технічний інститут, Швеція 
 Вольво карс Гент, Бельгія 
 Державний університет Акакія Церетелі, 
Грузія 

 Батумський державний університет Шота 
Руставелі, Грузія 

 Університет бізнесу та технологій, Грузія  
 Агенція Грузії з інновацій та технологій, 
Грузія 

 Донецький національний технічний 
університет, Україна 

 Луцький національний технічний 
університет, Україна 

 Національна металургійна академія 
України, Україна 

 Одеський національний університет 
імені І. І. Мечникова, Україна 

 Дочірне підприємство “Фесто”, Україна 

Мета та завдання проекту: 
Метою проекту є посилення ролі ВНЗ у сприянні трансформації промисловості в 
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контексті парадигми «Промисловість 4.0» в Грузії та Україні. 
Завдання проекту: 
 Підсилити потенціал ЗВО (людські ресурси, матеріальна база, інституційні підрозділи) 
відповідно до нових викликів парадигми «Промисловість 4.0»; 

 посилити співпрацю ЗВО з промисловістю шляхом запровадження спеціалізованих 
курсів та консультаційних послуги для компаній (великих, середніх і малих) з метою 
вивчення можливостей, що з’являються внаслідок нової промислової революції, 
шляхом зміни бізнес-моделей; 

 запровадити для студентів магістратури нову навчальну дисципліну «Управління 
бізнесом в умовах Промисловості 4.0» з метою покращення працевлаштування 
випускників у нових ринкових умовах; 

 Розробити рекомендації щодо оновлення інженерних навчальних програм відповідно 
до компетенцій, необхідних для експлуатації підприємств майбутнього.  

Напрями діяльності за проектом: 
 Ознайомлення з методиками викладання та навчальними програмами ЗВО 
Європейського Союзу в контексті Промисловості 4.0; 

 Розробка методологічної концепції та змісту навчальних програм; 
 Ознайомлення з практиками розбудови потенціалу ЗВО в контексті співпраці з 
промисловістю; 

 Розробка кейс-стаді; 
 Розробка короткострокових курсів для промисловості; 
 Розробка нової дисципліни для студентів-магістрів «Управління бізнесом в умовах 
Промисловості 4.0»; 

 Розробка рекомендацій щодо оновлення програм навчання інженерів; 
 Створення навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство»; 
 Навчання персоналу для навчальних лабораторій «Віртуальне Підприємство»; 
 Розробка змісту та потенціалу для надання консультаційних послуг; 
 Впровадження внутрішніх та зовнішніх заходів контролю якості; 
 Поширення проектних заходів та результатів на національному і міжнародному рівнях; 
 Пілотне запровадження та коригування результатів проекту, розробка заходів щодо 
забезпечення сталості досягнутих результатів; 

 Координація та оперативне управління проектом. 

Очікувані результати: 
I. Людські ресурси в грузинських та українських ЗВО, здатні реагувати на нові 

виклики парадигми «Промисловість 4.0»: 
- академічний персонал, ознайомлений з передовими європейськими методиками 
викладання і навчальними планами в контексті парадигми «Промисловість 4,0» - 36 
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осіб в Грузії і 48 осіб в Україні; 
- адміністративний персонал, ознайомлений з європейськими практиками 
зміцнення потенціалу ЗВО в контексті співпраці з промисловістю - 18 осіб в Грузії і 
24 особи в Україні; 
- співробітники (повна і часткова зайнятість) навчальних лабораторій «Віртуальне 
Підприємство» - 18 осіб в Грузії і 24 особи в Україні. 

II. Концепція методології та змісту навчальних планів у відповідності до парадигми 
«Промисловість 4.0» (Концепція вищої освіти 4,0); 

III. Кейс-стаді, що представляють досвід ЗВО Європейського Союзу широкій аудиторії; 
IV. Рекомендації для оновлення інженерних навчальних планів з фокусом на  нові транс 

дисциплінарні компетенції, необхідні для експлуатації підприємств майбутнього, 
та забезпечення відповідності вищої інженерної освіти новим викликам ; 

V. Нова навчальна дисципліна «Управління бізнесом в умовах Промисловості 4.0» (5 
кредитів ECTS) запроваджена до існуючих програм навчання студентів-магістрів; 

VI. Короткотермінові курси підвищення кваліфікації промислового персоналу (3 
кредити ECTS) розроблені грузинськими та українськими ЗВО; 

VII. Навчальні лабораторії «Віртуальне Підприємство» засновані в кожному 
грузинському та українському ЗВО і посилені міжнародною мережею в якості 
осередку співпраці в контексті «Промисловість 4,0»; 

VIII. Регулярні колоквіуми для підвищення кваліфікації викладацького складу в 
кожному ЗВО; 

IX. Консультаційні послуги для промислових компаній надаються навчальними 
лабораторіями «Віртуальне Підприємство»; 

X. Круглі столи за участі стейкхолдерів організовані навчальними лабораторіями 
«Віртуальне Підприємство» та інтегровані до звичайної практики ЗВО; 

XI. Бізнес-плани сталого функціонування навчальних лабораторій «Віртуальне 
Підприємство» розроблені у кожному ЗВО; 

XII. Веб-сайт проекту, друковані та онлайн публікації, які розповсюджують набутий 
досвід та кращі практики і просувають здобутки проекту серед інших ЗВО і 
промисловості в Грузії та Україні. 

Координатор проекту від України: 

Національна металургійна академія України                                   www.nmetau.edu.ua  
тел.: + 38 056 7453156,  факс: +38 056 2474461,       e-адреса:  nmetau@nmetau.edu.ua  
Відповідальна особа: д.т.н., проф. Володимир ШАТОХА, Проректор з науково-
педагогічної роботи. 
Контакти: тел..: + 38 056 2474433; факс: + 38 056 2474433; e-адреса: shatokha@metal.nmetau.edu.ua 
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Партнери з України:  

Донецький національний технічний 
університет               www.donntu.edu.ua 
телефон: +38 062 392 03 09, 
 e-адреса:  mail@donntu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Ірина ШВЕЦЬ, д.е.н., професор, проректор з 
міжнародних зв’язків 
Контакти: 
телефон: +38 099 220 88 13; 
 e-адреса: irina_shvets13@ukr.net 

Луцький національний технічний 
університет                www.lutsk-ntu.com.ua 
телефон: +38 033 274 61 03, 
e-адреса:  rector@lntu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Микола МЕЛНИЧУК, к.т.н., доцент, 
завідувач кафедри матеріалознавства 
Контакти: 
телефон: +38 050 150 73 37; 
e-адреса: m.melnychuk@lntu.edu.ua 

Одеський національний університет імені 
І.І.Мечникова                        www.onu.edu.ua 
телефон: +38 048 723 52 54, 
e-адреса:  rector@onu.edu.ua 
Відповідальна особа: 
Ірина НЄННО, д.е.н., професор, кафедра 
менеджменту та інновацій 
Контакти: 
телефон: +38 050 585 65 74; 
e-адреса: inyenno@onu.edu.ua 

Національна металургійна академія 
України                   www.nmetau.edu.ua  
телефон: + 38 056 745 31 56, 
e-адреса:  nmetau@nmetau.edu.ua  
Відповідальна особа: Андрій ПЕТРЕНКО, 
начальник відділу міжнародного 
співробітництва. 
Контакти:  
телефон: + 38 050 595 45 67; 
e-адреса: petrenko_a@metal.nmetau.edu.ua 

Дочірнє підприємство “Фесто”                                                                    www.festo.com 
телефон: +38 044 233 64 51                                                   e-адреса:  orders_ua@festo.com 
Відповідальна особа: 
Євген РИЖЕНКО, керівник відділу дидактики. 
Контакти: 
телефон: +38 050 385 27 10; 
e-адреса: ievgen.ryzhenko@festo.com 

Сайт проекту:  www.hein4.com 

 


