ПРЕВЕНТИВНИЙ МОНІТОРИНГ
проекту

“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”

Національна металургійна академія України
21 жовтня 2020 року
Доповідач: проф. Володимир Шатоха,
співкоординатор проекту

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Проведені заходи, досягнуті результати, сформовані продукти (1)
• Робочий план кореговано з урахуванням наступних чинників:
• Попередньо, грант-аплікант планував централізоване фінансування активностей проекту без трансферу коштів на
рахунки партнерів в Україні. Після того як неможливість застосування цього варіанту було з'ясовано на Grants Holder
Meeting (27-28.01.2020), консорціуму потребувався час для підготовки Партнерської угоди та отримання коштів, що,
з огляду на узгодження в центральних службах Католицього Університету Льовену та в університетах-партнерах,
підписання Партнерської угоди і отримання першого траншу від координатора відбулося у червні 2020.
• Значний вплив на графік виконання проекту спричинила пандемія COVID19, хоча фактично кік-оф зустріч (в онлайн
форматі) відбулася раніше ніж це сталося б за відсутності пандемії (тобто після отримання коштів та запровадження
схеми фінансування з рахунків університетів-партнерів).
• З огляду на зазначене, у графіку виникли наступні зміни:
• кік-оф зустріч відбулася 22.06.20 (планувалася у березні) https://hein4.net/
• активність 1.1 Study of teaching methodologies and curriculum in relation to Industry 4.0 (березень-травень)
переплановано: до вересня - самостійне вивчення матеріалів за темою проекту вересень–грудень - проведення
онлайн вебінарів (https://hein4.net/ додаткова активність); жовтень – фізичні візити до університетів партнерів.
• активність 1.2 Development of methodology concept and content of curriculum (червень-серпень) перенесено на
листопад 2020-лютий 2021, оскільки її підґрунтям є активність 1.1
• За результатами проведеної 14/09/20 он-лайн наради https://hein4.net/ активність 5.3 Preparation, holding of
Seminars (вересень 2020) переплановано: замість семінару у Дніпрі неакадемічним партнером проекту, компанією
Festo, заплановано низку тренінгів у кожному ЗВО, зокрема в НМетАУ відбувся дводенний тренінг (1-2 жовтня 2020)
ІНДУСТРІЯ 4.0 НА СУЧАСНИХ ВИРОБНИЦТВАХ. СУТНІСТЬ, КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ
• інші змістовні активності плануватимуться в адаптивному режимі, залежно від поточної епідеміологічної ситуації та
можливості здійснення візитів

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Проведені заходи, досягнуті результати, сформовані продукти (2)
• Партнерство проекту повністю дотримується
• Для методичного забезпечення активності 1.2 розроблено додатковий деліварабл - List of recommended
reading. Окрім того виконано аналіз навчальних програм європейських партнерів, дотичних до тематики
проекту.
• запущено веб-сайт https://hein4.net/
• розроблено диссемінаційну листівку
• Для реалізації проекту наказом ректора створено тимчасовий творчий колектив у складі:
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Шатоха Володимир Іванович, проректор з науково-педагогічної роботи – керівник тимчасового творчого колективу;
Петренко Андрій Леонідович, начальник відділу міжнародного співробітництва – відповідальний виконавець, координатор
проекту від НМетАУ;
Сокиринська Ірина Геннадіївна, завідувач кафедри фінансів, - виконавець
Потап Олег Юхимович, проф. кафедри автоматизації виробничих процесів, - виконавець;
Жаданос Олександр Володимирович, доцент кафедри електрометалургії, – виконавець;
Хруцька Юлія Дмитрівна, доцент кафедри теорії металургійних процесів та хімії – виконавець;
Дерев’янко Ігор Володимирович, доцент кафедри електрометалургії, – виконавець;
Абрамов Сергій Олексійович, завідувач лабораторії кафедри технології машинобудування, – виконавець;
Сорокіна Ірина Володимирівна, спеціаліст 1 категорії відділу міжнародного співробітництва – виконавець.

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Заходи із забезпечення якості
• Згідно з Планом із забезпечення якості проекту наказом ректора (№40а-аг від
26.06.2020) створено наглядову групу (Reference Group, активність 4.1) у складі:

• Іващенко Валерій Петрович, перший проректор – керівник наглядової групи;
• Савчук Лариса Миколаївна, декан факультету комп'ютерних систем, енергетики та
автоматизації;
• Гришин Володимир Сергійович, завідувач кафедри технології машинобудування;
• Чайка Дмитро Олександрович, регіональний директор компанії Smart Transformation;
• Ляшенко Артем Русланович, студент групи МЕ-04-17.

• Незалежний зовнішній експерт (Чайка Дмитро Олександрович, регіональний
директор компанії Smart Transformation) є знаним фахівцем та очолює підприємство,
що активно впроваджує елементи I4.0
• Якість розроблених матеріалів забезпечується шляхом розгляду наглядовою групою
та надання рекомендацій, які втілюються як у поточному режимі так і шляхом
урахування під час планування майбутніх активностей на координаційних зустрічах

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Візуалізація. Вебсайт
(відповідно до зобов'язань ст.1.10.8-9 Грантової
угоди)
Вимоги донора щодо візуалізації проекту повсякчас
дотримують у НМетАУ

•
• Лого програми Еразмус+ та проекту розміщені на вебсайті НМетАУ
http://nmetau.edu.ua/ua/mintcoop. Хід реалізації та досягнуті результати проекту висвітлюються у
розділі новин лінк
• Створено та постійно оновлюється вебсайт проекту https://hein4.net (відповідає НМетАУ). Мова –
англійська. Зміст сайту орієнтований на поширення інформації щодо досягнутих результатів
проектом. Хостинг сплачено на 3 роки (максимум можливий), домен заброньовано на 8 років.
• Вимоги щодо розміщення лого та інформації про донора, дисклеймера у публікаціях за кошт проекту
дотримуються на листівці, що вже опубліковано, та будуть дотримуватися у майбутньому

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Закупівля обладнання та використання коштів
• Проект зареєстровано 10.09.2020
• Використано 4 700,15 Євро коштів проекту. На даний час
проблем з отриманням коштів не має.
• Закупівля обладнання планувалася після завершення
мобільностей з урахуванням європейського досвіду. З огляду на
поточну ситуацію, зараз у консультаціях з європейськими
партнерами ми визначаємо склад обладнання (маємо завершити
до кінця жовтня). Обладнання буде встановлено у створеній у
ході проекту Virtual Factory Learning Lab для та подальшого
використання студентами, викладачами, та, зокрема, для
підвищення кваліфікації фахівців промисловості.

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Для проектів з модернізації/розробки
освітніх програм

• Наш проект не належить до цієї категорії*, але у ньому передбачено
дидактичні деліверабли, а саме:
• 2.1 Short courses for industrial staff (3 ECTS)
• 2.2 Taught module "Industry 4.0 Business Management" (MSc level, 5 ECTS)

• При створенні зазначених навчальних елементів буде застосовано
інструменти Болонського процесу, загальні підходи з забезпечення якості
(зокрема, валідація за участі зовнішніх неакадемічних та академічних
експертів) та засоби дистанційного навчання. Апробація згідно із планом
проекту - 2021 рік
_____________

* HEIn4.0 спрямований на посилення зв'язків між вищою освітою та ширшим економічним і соціальним середовищем

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Публікації за проектом
• Проектом передбачаються такі публікації:
• Case Studies – мають висвітлити європейський досвід (зараз у розробці, план –
на лютий 2021)
• Брошура “Рекомендації щодо модернізації інженерної освіти у контексті
Індустрії 4.0” (план – на грудень 2021)
• Піврічні інформаційні листівки в Грузії та Україні

• Хоча інші публікації не є заплановані, ми працюємо над статтями для
академічних журналів/конференцій
• Правила візуалізації буде враховано

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Проведення тренінгів/заходів з мобільності (1)

• 14/09/2020 проведено онлайн нараду https://hein4.net/
• 16:00-16:10 - reconsideration of the activity "5.3.Preparation, holding of Seminars", Volodymyr Shatokha
• 16:10-16:20 - vision for training "Industry 4.0 at a modern enterprise: key elements and practical
application, Ievgen Ryzhenko
• 16:20-16:30 - brief discussion (in details partners will follow-up with Ievgen to customise the training
content)
• 16:30-16:40 - preparation to preventive monitoring by NE+O, Volodymyr Shatokha, Andriy Petrenko
• 16:40-16:45 - other

активність 5.3 Preparation, holding of Seminars (вересень
2020) переплановано: замість семінару у Дніпрі
неакадемічним партнером проекту, компанією Festo,
заплановано низку тренінгів у кожному ЗВО, зокрема в
НМетАУ відбувся дводенний тренінг (1-2 жовтня 2020)

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Проведення тренінгів/заходів з мобільності (2)
• 1-2 жовтня відбувся дводенний семінар проведений компанією Festo ІНДУСТРІЯ 4.0 НА СУЧАСНИХ ВИРОБНИЦТВАХ.
СУТНІСТЬ, КЛЮЧОВІ ЕЛЕМЕНТИ ТА ПРАКТИЧНЕ ЗАСТОСУВАННЯ.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Поняття та ключові елементи четвертої промислової революції: зміна парадигми
Головні терміни та технології Індустрії 4.0. Еволюція чи революція?
Індустрія 4.0 - перспективи світового розвитку промисловості.
Новітні робочі завдання на фабриці майбутнього. Вимоги до підготовки спеціалістів
Ключові компетенції спеціаліста майбутнього в контексті Індустрії 4.0.
Кваліфікація фахівців 4.0 як виклик сучасності
Мехатроніка як ключовий компонент міждисциплінарного мислення в технічній освіті сучасності
Основні принципи мехатроніки.
Основи механіки, пневматики та гідравліки.
Компоненти пневматичних та гідравлічних систем: клапани (розподільники), виконавчі механізми.
Умовні позначення елементів за системою ISO, методика підбору, принципи роботи, технічне обслуговування та особливості експлуатації.
Керування рухом виконавчих пристроїв за допомогою електричних ланцюгів.
Електричні елементи контролю положення.
Методика підбору і особливості експлуатації контактних і безконтактних датчиків (геркони, індуктивні, ємнісні, оптичні).
Використання контролерів в мехатронних системах. Контролери Festo, призначення та область застосування.
Промислова автоматизація з використанням навчальних мехатронних станцій MPS.
Практичні заняття зі складання, монтажу і налагодження промислових мехатронних систем управління на базі пневматичних та електричних
пристроїв. Короткий огляд інновацій в автоматиці.

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Проведення тренінгів/заходів з мобільності (3)
• Члени команди проекту прийняли участь у наступних вебінарах, організованих європейськими
партнерами
• 29/09/2020 ISEP Porto The paradigms of industry 4.0
• 13/10/2020 ISEP Porto The project b-remote
• 13/10/2020 KU Leuven Using code generation from MATLAB: faster implementation for industrial
hardware targets (With a case study in ArcelorMittal Gent)
• 20/10/2020 KTH Royal Institute of Technology
• Tiphys: an international school for manufacturing PhD students, online based, featuring VR support
and co-creation of learning material;
• MAESTRO: introduction of sustainability issues into renewal of engineering education;
• ICARUS: a toolbox for the 4th industrial revolution for engineering educators.

ВПРОВАДЖЕННЯ проекту.
Проведення тренінгів/заходів з мобільності
(4)
• Відбір учасників заходів враховував (склад формувався разом з
Центром післядипломної освіти та підвищення кваліфікації кадрів
НМетАУ)

• відповідність профілю учасників темі проекту;
• мотивацію надалі докладатися до виконання завдань проекту (проведено
попередні співбесіди)
• гендерний баланс (не надто вдалося, враховуючи інженерну специфіку)
• вік учасників (80% до 50 років).

• Проект потенційно матиме вплив на вразливі верстви населення,
оскільки, враховуючи, можливості Індустрія 4.0 розширюються
можливості працевлаштування для людей з обмеженими фізичними
можливостями

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на
ІНДИВІДУАЛЬНОМУ (ПРОФЕСІЙНОМУ) РІВНІ –
студенти, інші стейкхолдери
• Чи сприяла участь у тренінгах професійному зростанню учасників? Так, 12
співробітників не лише набули нові навички та знання, але й отримали сертифікати
з підвищення кваліфікації. Ширший ефект буде досягнуто на наступних етапах.
• Чи покращилась і продовжує покращуватись їхня мовна (іноз.) підготовка ? Так,
оскільки європейські партнери проводять вебінари англійською мовою.
• Чи сприяв проект збільшенню набору студентів до закладу? Чи покращився рейтинг
успішності студентів? Чи збільшився прийом викладачів на викладання в університет
завдяки проекту? Надайте, будь ласка, статистику. Про це ще рано судити
• Чи вплинув проект на підвищення результативності стажування/практики студентів?
Матиме вплив після запровадження Virtual Factory Learning Lab
• Чи покращилась ситуація із працевлаштуванням студентів завдяки проекту? Можливо,
планується створення Центру кар‘єри для студентів? Не на цьому етапі

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на
ІНДИВІДУАЛЬНОМУ (ПРОФЕСІЙНОМУ)
РІВНІ –
студенти,
інші
стейкхолдери
• Яких навичок/компетентностей набули/набудуть учасники проекту
завдяки участі у його заходах:

• трансверсальні/ поведінкові навички – так, тренінги відбувалися в форматі
командної роботи
• ІТ-навички - так, зокрема, опанування різних платформ під час онлайн вебінарів
• мовні (інозем.) навички - так, бо мова вебінарів - англійська

• Чи змінюється розуміння викладачів, студентів, інших стейкхолдерів щодо
причетності до навчального процесу ? – у перспективі – так, бо Virtual
Factory Learning Lab створює нове міждисциплінарне освітнє
середовище
• Приблизно, якою є кількість осіб (студентів, викладачів, адміністративних
працівників), які планувались і були залучені до проекту задля їхнього
професійного зростання ? - наразі близько 25 осіб

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на
ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ –
зміни в організаційній поведінці
• Чи відбуваються якісь (важливі) організаційні, навчальні,
управлінські зміни в університеті, пов'язані із реалізацією
даного проекту? – буде на наступних етапах
• Чи виникають незаплановані проектом (spin-off) ефекти
проекту в університеті, які мають перспективу на майбутнє –
спільні дослідницькі проекти, мережі, спільні публікації, участь
в асоціаціях, тощо)? - приєднуємося до асоціації
INDUSTRY4UKRAINE

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на
ІНСТИТУЦІЙНОМУ РІВНІ –
інтернаціоналізація
• Проект робить внесок до загального спектру зусиль з
подальшої інтернаціоналізації в НМетАУ (залучення ширшого
кола співробітників до міжнародних заходів, використання
досвіду європейських партнерів тощо)
• Оновлення навчальних планів враховуватиме глобальні
тренди у контексті четвертої промислової революції
• Навчальні дисципліни є доступними для усіх студентів,
незалежно від національності

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на
сферу ВИЩОЇ ОСВІТИ

• Чи впливає проект на розробку або вдосконалення політики у
сфері вищої освіти на місцевому/регіональному/
національному рівнях? – буде розроблено Рекомендації щодо
модернізації інженерної освіти у контексті Індустрії 4.0 ?
(грудень 2021)
• Яким є внесок проекту, зокрема його результатів, до
«впізнаваності», конкурентоспроможності, привабливості
Вашого університету в Україні ? Virtual Factory Learning Lab
буде використовуватися у заходах з професійної орієнтації
для школярів з метою пропаганди інженерної освіти

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на
сферу ВИЩОЇ ОСВІТИ
• Які інноваційні елементи (для кафедр/факультетів/ЗВО/
суспільства) можна виділити у нових інструментах, процедурах,
освітніх послугах, структурах, які виникають у результаті реалізації
проекту? Virtual Factory Learning Lab має стати платформою

для створення міждисциплінарного освітнього середовища
• Чи з'являються інноваційні підходи у досягненні результатів
проекту, що можуть підсилити зв'язки між ЗВО та їхнім соціальноекономічним середовищем? Якою є роль залучених органів
державної влади та місцевого самоврядування? – в ході проекту
буде запроваджено курси підвищення кваліфікації для широкого
загалу представників суспільства – працівники підприємств,
підприємці малого та середнього бізнесу, урядовці тощо

ВПЛИВ ПРОЕКТУ на
РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА
• Яким чином проект підтримує співпрацю з роботодавцями та
іншими зовнішніми стейкхолдерами на місцевому,
регіональному, національному рівнях? - серед активностей
проекту є “6.5 Stakeholders’ round tables led by Labs – M26

(лютий 2022)”
•Чи є неочікувані (spin-off) результати проекту на
будь-якому із рівнів (місцевому, регіональному,
національному) або за межами сфери вищої освіти?
•Чи виникли у результаті проекту нові форми
співпраці університету із роботодавцями або іншими
зовнішніми стейкхолдерами?
•Чи зробив проект внесок до процесу навчання
впродовж життя (напр., неформальне навчання,
самостійне навчання, інш.) ?

про це поки рано
звітувати

Забезпечення СТАЛОСТІ РЕЗУЛЬТАТІВ

• Яким є рівень стратегічноїПРОЕКТУ
підтримки керівництва (людського та
інституційного потенціалу), що надається проекту на
інституційному рівні (університету як установи) або на
місцевому/регіональному/національному рівні (органами влади,
громадськими організаціями) задля забезпечення сталості
результатів проекту після його завершення? – Маємо повну
підтримку
• Чи зіштовхується проект із певними перепонами, проблемами у
процесі забезпечення сталості своїх результатів? - Ні
• Чи надається проекту зовнішня підтримка задля забезпечення його
сталості ? – будемо добиватись цього у майбутньому
• Чи підтримують сталість результатів проекту інші приватні,
громадські, державні, іноземні зовнішні стейкхолдери ? Якщо так,
то яким чином ? – будемо добиватись цього у майбутньому

ВІДПОВІДНІСТЬ(РЕЛЕВАНТНІСТЬ)
проекту до контексту середовища, у
якому
діє
проект
• Чи відповідає проблематика Вашого проекту тим нагальним проблемам та питанням середовища, у
якому впроваджується проект? – Саме так. Ринок вже насичений технічними засобами, які мають
потенціал для запровадження Інудстрії 4.0, але брак знань про те як трансформувати бізнесмодель підприємства є головною перешкодою на локальному рівні.
• Чи все ще відповідає проблематика Вашого проекту національному/ЄС/міжнародному контексту? –
Своєчасне реагування на виклики четвертої промислової революції є екзистенційним викликом та
запорукою конкурентоспроможності у сучасному та майбутньому світі. Щодо національного
контексту– на державному рівні, нажаль, взагалі відсутнє стратегічне бачення промислового
майбутнього України. Стосовно ж міжнародного контексту – Industry 4.0 є одним ключових
компонентів European Green Deal та European Industrial Policy Strategy
• Досвід з вебінару 20.10.20 (КТН) – віддзеркалювати у навчальних програмах та стратегії університету
Sustainable Development Goals. (Goal 9 – Industry, Innovation and Infrastructure)
•Опишіть, будь ласка, зміни, які відбулись за період
реалізації проекту. Надайте приклади
•Яким чином забезпечується синергія Вашого проекту з
іншими проектами Темпус/Еразмус+, іншими
міжнародними проектами?

про це поки рано
звітувати

Діяльність у ПАРТНЕРСТВІ та
• Чи підписано Вашим університетом
Партнерську угоду із європейським координатором проекту?
СПІВПРАЦЯ
- Так
• Яким чином налагоджено управління проекту? Яким є розподіл відповідальностей з управління
проектом між партнерами проекту? Яким чином приймаються рішення у партнерстві? Яким
чином налагоджене фінансове адміністрування у проекті? – НМетАУ координує активності в
Україні. Рішення приймаються консенсусом.
• Чи є застороги, проблеми в управлінні змістом проекту чи фінансовому управлінні? - Ні
• Яким чином відбувається внутрішній моніторинг виконання Робочого плану, виконання Робочих
пакетів, забезпечення якості у проекті? – Поточно – відповідають співкоординатор та
адміністратор. Кожні півроку – розглядатиме наглядова група.
• Чи мають університет-партнери розуміння власності проекту та його результатів (local ownership),
розподіленого партнерства та спільної відповідальності за результати проекту? - звичайно
• Чи налагоджене спілкування у проекті у такий ефективний та зрозумілий спосіб, щоб усі
партнерські університети були залучені до прийняття управлінських рішень у проекті? – Так.
Проводимо онлайн наради з важливих питань
• Чи залучаються до управління проектом студентські органи в університеті, зовнішні
стейкхолдери? – так, у складі наглядової групи

Діяльність у ПАРТНЕРСТВІ
(фінансові
аспекти)
• Як організовано фінансове управління у проекті?
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Кожен партнер отримав свою частку фінансування і несе відповідальність за цільове використання
коштів. Витрати базуються на загальному кошторисі проекту. Витрачання коштів та відповідні
адміністративні питання погоджуються з координатором.
Чи зіштовхуєтесь Ви із труднощами стосовно фінансового адміністрування у Вашому університеті, у
бухгалтерії ? Ні
Чи зрозумілим є принцип “unit cost” для фінансового відділу університету ? Так
Яким чином відбуваються фінансові трансфери від Координатора проекту до Вашого університету?
Банківський платіж на рахунок університету.
Чи відповідають фактичні витрати за проектом тим, які були запланованими у бюджеті на момент його
затвердження? На даний час відповідають.
Чи ведеться належним чином фінансова документація за проектом? Так
Чи зрозумілі правила оплати праці персоналу проекту? Так
Чи зрозумілими є принципи відшкодування вартості за проїзд за проектом? Так
Чи плануються залучення субпідрядників для виконання робіт за проектом? Так – планується
субпідряд для розробки веб-сайту, видавницькі послуги та виготовлення промоційних матеріалів
для нових лабораторій.
Чи має університет інші надходження від ЄС проектів або інших донорів? Так

РОЗБУДОВА ПАРТНЕРСТВА та
СПІВПРАЦІ
• Чи започаткує, можливо, проект роботу над новою освітньою програмою (спільною, подвійних
дипломів, тощо) із європейськими партнерами проекту після завершення проекту ? – є така
можливість

• Чи сприяє проект проведенню спільних тренінгів для викладачів, обміну досвідом ? – так, одна з
активностей проекту - 6.6. Permanent colloquium for retraining of teaching staff - M27 з відповідним
делівераблом 6.6 System for staff coaching established - from March 2022
• Чи долучились викладачі, дослідники університету до нових професійних мереж завдяки проекту ? розпочали процедуру вступу до асоціації INDUSTRY4UKRAINE

• Чи плануєте продовження співпраці із учасниками партнерства за даним проектом у вигляді проектів з
кредитної мобільності (КА1) або проектів з розбудови потенціалу університетів (КА2) ? – так, будемо це
розглядати під час наступних конкурсів

