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Спільний європейський проект за участі
партнерів з країн Європейського Союзу
(Бельгія, Швеція, Португалія), України та
Грузії.
Erasmus+– це програма Європейського
Союзу, спрямована на сприяння розвитку
вищої освіти в країнах-партнерах шляхом
посилення
співпраці
та
впровадження
Європейських здобутків та цінностей в галузі
освіти.
Програма Erasmus+ триває з 2014 року та
продовжує програму Tempus (Tempus I – 19901994; Tempus II – 1994-1998; Tempus II bis –
1998-2000; Tempus III – 2000-2006, Tempus IV
– 2007-2013).
Термін виконання проекту:
січень 2020 р. – січень 2023 р.
ПОДІЇ ТРЕТЬОГО ПІВРІЧЧЯ ПРОЕКТУ
1
Цей проект фінансується за підтримки Європейської Комісії.
Ця публікація відображує лише бачення авторів, і Комісія не може
бути відповідальною за будь яке використання інформації, що
приведена в публікації.

Пандемія COVID-19 продовжує вносити
суттєві корективи у хід виконання проекту. На
даний момент спілкування між європейськими,
українськими і грузинськими партнерами
відбувається з використанням дистанційних
засобів зв’язку, які, зрештою, і є однією зі
складових рис Індустрії 4.0. Безпосередньо
навчальні візити до європейських ЗВО –
партнерів
проекту
відбудуться
після
поліпшення
санітарно-епідеміологічної
ситуації.
On-line координаційні зустрічі
14.01.21, 25.02.21, 25.03.21, 17.05.21,
29.06.21 в on-line форматі відбулися відповідно
6, 7, 8, 9 та 10 координаційні зустрічі. Під час
зустрічей сплановані подальші активності за
кожним робочим пакетом (work package) у
відповідності з календарним планом: аналіз та
подальше планування вебінарів, придбання
обладнання для навчальних лабораторій з
Індустрії 4.0, застосування європейських
практик
для
забезпечення
засвоєння
компетенцій з Індустрії 4.0 студентами ЗВО
України та Грузії, питання дисемінації та
стійкості результатів проекту.
Семінар-практикум «Лідерство в
університетах на шляху переходу до
Індустрії 4.0»
17-18 лютого 2021 р. командою HEIn4 було
організовано дводенний семінар «Лідерство в
університетах на шляху переходу до Індустрії
4.0». Семінар було проведено в дистанційному
форматі на базі платформи Zoom з можливістю
вільного доступу всіх бажаючих.
Перший день було присвячено педагогічним
та дидактичним питанням інженерної освіти в
контексті Індустрії 4.0, питанням взаємодії
університетів та індустріальних партнерів в
галузі освіти у тому числі безперервної (long-

life learning), підприємництва інженерів та
підготовці менеджерів в епоху Індустрії 4.0.
На другий день значну увагу булу приділено
обговоренню структури та контенту нової
дисципліни, яку планується розробити та
впровадити в ЗВО України та Грузії –
партнерах проекту з метою набуття студентами
компетенцій з Індустрії 4.0. Також значна
увага
стосувалася
питань
створення
«Віртуальних навчальних лабораторій» в ЗВО
України та Грузії та їх ролі у підготовці
фахівців
(викладачів
та
представників
індустріальних партнерів) з Індустрії 4.0.
Навчальні вебінари від європейських
партнерів
У лютому – травні 2021 року європейські
партнери проекту продовжили практику
проведення тематичних семінарів з питань
застосування технологій Industry 4.0 в різних
сферах діяльності:

- «Великі данні та міська аналітика» від
Королівського технологічного інституту KTH,
22/02/2021;
- «Оцінка взаємозв’язку між бережливим
виробництвом, Індустрією 4.0 і стійкістю» від
Політехнічного інституту Порто, 23/02/2021;
- «Розширення можливостей майбутнього.
Усунення розриву між даними та прийняттям
рішень за допомогою Power BI» від
Політехнічного інституту Порто, 09/03/2021;

- «Цифрові двійники: огляд та тематичні
дослідження» від Католицького університету
Льовен, 22/04/2021;
- «Інновації та технології стосовно Індустрії 4.0
в концерні Volvo» від Volvo Cars Гент,
05/05/2021;
- «Сучасні та майбутні мережі для Індустрії 4.0
- «Діагностика в сучасних промислових
мережах» від Католицького університету
Льовен, 26/05/2021.
Проведення навчальних вебінарів сприяло
підвищенню обізнаності академічної спільноти
ЗВО України у таких важливих технологіях та
концепціях як «аналіз та обробка великих
масивів
даних»,
«цифрові
двійники»,
«бережливе
виробництво»,
«сучасні
промислові мережі». Дуже важливими є цікаві
технічні рішення з реалізації науковотехнічних розробок, приклади взаємодії з
індустріальними партнерами.
Вебінар від компанії Festo Україна
4 березня 2021 року компанія Festo Україна
провела вебінар «Біонічне мислення натхненний природою розвиток».

«Біонічне мислення» - це підхід який
базується на тому, що багато вдалих технічних
рішень можна знайти у природі і саме у Фесто
він включає в себе навчання у природи шляхом
пошуку можливих рішень та розуміння
технологічних способів трансферу вдалих
природних
рішень
для
удосконалення

існуючих технологій. Вивчення даного
міждисциплінарного
напрямку
дозволяє
студентам розвивати свою креативність,
інноваційне мислення та працювати у
міждисциплінарній команді.
Під час семінару учасники змогли
ознайомитися з функціонуючою в умовах
Фесто міждисциплінарною формою навчання
Bionic Learning Network та зрозуміти за
рахунок яких інструментів це сприяє розвитку
нових перспектив та інновацій. Детально
розглянуто
методи
навчання,
які
застосовуються компанією та як це сприяє
здобуттю певних компетентностей та навичок
у фахівців, які відповідають викликам
сучасних
світових
концепцій
розвитку
промисловості Індустрія 4.0 та Сталого
розвитку.
Створення навчальних лабораторій
«Віртуальне Підприємство»

Однією з найважливіших подій третього
півріччя проекту є початок створення
навчальних
лабораторій
«Віртуальне
Підприємство» в українських ЗВО-партнерах.
Ці навчальні лабораторії будуть осередками
створення регіональних мереж Індустрія 4.0. З
цією метою в лабораторіях заплановано
проведення навчання науково-педагогічних
працівників та студентів основним технологіям
Індустрії 4.0., тренінги для представників
індустріальних партнерів та ЗВО регіону,
надання
консультаційних
послуг
для

промислових компаній, круглі столи за участі
внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів.
Для реалізації поставлених амбіційних
планів закуплено та найближчим часом буде
встановлене наступне основне устаткування:
- для лабораторії «Віртуальне машинне
підприємство» в НМетАУ закуплені 3D сканер
EinScan Pro HD з ПЗ Solid Edge Shining 3D
Edition, фрезерний станок з ЧПУ СОКІЛ 4060,
3D-принтери ANET та Flasty GT, лазерний
верстат 6040 80Вт EFR F-2 з охолоджувачем.
- лабораторію «Mini-Factory Learning Lab»
ДонНТУ
обладнується
сучасним
устаткуванням та спеціальним професійним ПЗ
з метою вирішення широкого спектру реальних
технологічних завдань: моделювання основних
виробничих
процесів,
розробки
нових
продуктів,
процесів
та
технологій,
використовуючи бази даних як одну з
основних складових парадигми Industry 4.0.
- «Smart Factory Lab» в ЛНТУ складається з
двох модульних виробничих станцій – PLC
(маніпуляційна станція з електроприводним
конвеєром; спеціальна станція для моделювання
процесу
сортування
зі
спеціальними
датчиками), 3D-сканеру та 3D-принтеру,
обладнання неруйнівного контролю якості та
дефектоскопії
матеріалів,
віртуального
навчального середовища CIROS® Education.
- Спеціалізована аудиторія «Віртуальна
навчальна фабрика Industry 4.0» ОНУ включає
два мультимедійні комплекси: лекторій та
простір для роботи в малих групах в loungeзоні, спеціалізоване програмне забезпечення
для побудови бізнес-архітектури, програми та
додатки віртуальної та доповненої реальності.
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