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Навчальні візити рамках проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання 
інноваційних інструментів викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток 

потенціалу вищої освіти,  
№ 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP 

 
Ознайомче навчання в Університеті Deusto (м. Більбао, Іспанія) учасників проекту 

Еразмус + КА2 – MoPED 
 

19-23 березня 2018 року відбулося навчання 
викладачів українських університетів–
учасників проекту в Університеті Deusto (м. 
Більбао, Іспанія). 
 

 
 
Під час навчання учасники тренінгу 
ознайомилися з: 
− Cистемою освіти Іспанії та організацією 

навчального процесу Університету Deusto; 
імплементацією інновацій: методом Case 
Study в початковій школі, моделлю 
відкритої школи, представленої у вигляді 
екосистеми, досвідом роботи з мікро-
MOOC в Університеті Deusto. 

− Методиками та технологіями формування 
комп’ютерного мислення, методикою 
навчання STEAM через ігрову онлайн 
платформу STEAM Decks, специфікою та 
характеристиками блокового 
програмування на платформі Кodetu. 

 
− Лабораторією FabLab, її основним 

призначенням та обладнанням; досвідом 
впровадження онлайн навчання, сервісами 
електронного середовища, доступними 
студенту в Університеті Deusto; 
соціальною мережею Social Lab, 
розробленою співробітниками 
Університету для демонстрації загроз в 
соціальних мережах; організацією 
навчання, заснованого на дослідженнях, з 
використанням віддалених лабораторій, 
інструментами створення контенту для 
досліджень. 

− Особливостями технологій навчання на 
дослідженнях (Inquiry Based learning), 
методологією тюнінгу (Tuning), 
інструментами оцінювання проектної 
діяльності в рамках навчання, заснованого 
на дослідженнях. 

− Методологією навчання з використанням 
ігрових технологій, програмою 
формування медіаграмотності та 
впровадженням мультикультуралізму в 
сучасній школі.
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В рамках тренінгів Морзе Н. В. розповіла про 
освітні тренди та інструменти для формування 
цифрової компетентності, необхідної вчителю 
сучасної школи. Учасники обговорили ІКТ-
інструменти, складові та кількість рівнів 
цифрової компетентності, які має містити 
відповідний стандарт. Відповідно до завдань 
проекту командою університету було 
підготовлено та проведено он-лайн опитування 
для учасників тренінгу з питань використання 
ІКТ-інструментів в освітньому процесі. 

 
Польські колеги Університету науки і технології (м. Краків, Польща) діляться досвідом під 

час воркшопу «Навички XXI століття – інноваційне навчання» з учасниками проекту 
Еразмус+ КА2 – MoPED 

 
10-13 квітня 2018 року відбулися майстер-класи та 
воркшопи під загальною тематикою «Навички XXI 
століття – інноваційне навчання» для українських 
університетів – учасників проекту в Університеті 
науки і технології Краківської гірничо-
металургійної академії ім. С. Сташіца (м. Краків, 
Польща). 
 
Захід складався з двох частин: дистанційної (з 2 по 
6 квітня 2018 року), що передбачала онлайн-
підготовку за спеціально розробленим колегами 
електронним курсом на платформі Moodle, та очної 
частини у вказаний період. 
 

 
 
Основне обговорення відбулось за такими 
напрямами: 
− Активне навчання з елементами групової 

роботи, розвитком лідерських навичок тощо. 
Модератором якого була Ewa Beck-Krala, PhD. 

− Навчання, основане на досвіді та аналізі 
помилок (learning from failures) з 
інтерактивними вправами та аналізом причин 
невдачі і навчанні і шляхів їх уникнення, 
подоланнянегативних наслідків від помилок, 

який майстерно провела Katarzyna 
Klimkiewicz, PhD. 

− Використання віртуальної реальності (VR 
Lab) для навчання студентів, яке представили 
Magdalena Igras-Cybulska, PhD Artur Cybulski, 
MSc. 

 
− Інноваційна інфраструктура для формування 

медіа-грамотності в Краківській гірничо-
металургійній академії ім. С. Сташіца – 
Wojciech Wojciechowski, MA. 

− Інноваційний навчальний проект для дітей 6-9 
та 9-12 років «AGH Academia Junior», що був 
представлений паном Szczepan Moskwa, PhD. 

− Критичне мислення. Яким чином можна 
оцінити публікацій, щодо їх науковості 
продемострував Bartłomiej Gaweł, PhD. 

 
Найбільше наша команда відзначила заняття 
присвячені: 
− E-tivity. 
− Онлайнова педагогіка та структура дизайну 

для ефективного онлайн-навчання. 
− Conversational Framework. 
− Планування та проектування власного 

дизайну онлайн-курсу.
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Загалом усі заходи були інформативними і 
корисними. Усі лектори та модератори 
використовували різноманітні прийоми, 
підкреслюючи їх ефективність у роботі 
успішного викладача. Надані корисні посилання 
на актуальні джерела стосуються розвитку 
навичок 21 століття, досвіду модернізації 
освітнього процесу, оптимальному підбору 
різних типів навчання, проектування дизайну 
навчального онлайн-курсу для сучасних 
студентів – молоді 21 століття. 

 
 

Навчальний візит до Університету Кіпру 
 
3-10 червня 2018 року відбулися майстер-класи та 
воркшопи для представників українських 
університетів. Співробітники Кіпрського 
університету м. Нікосія підготували змістовні та 
інформативні матеріали та практичні вправи. 
Модерував усі активності професор Маріос 
Папаевріпіду та йому асистувала співробітник 
університету, здобувачка наукового ступеня Марія 
Іраклеус. 
 
В ході навчання учасники ознайомитися з 
системою освіти Республіки Кіпр, структурою 
освітнього процесу, науковою роботою в 
Університеті Кіпру. Навчання включало ряд 
семінарів та практичних тренінгів: 
− «Thinking outside the box or The Black-box 

activity», 
− «Використання Go-Lab для сприяння 

навчанню, заснованому на дослідженнях», 
− «Навчання з технологіями у вищій школі», 
− «Інструменти для організації практики 

студентів», 
− «Комп’ютерні додатки для навчання наукам у 

початковій школі». 
 

 

Учасники випробували методики використання у 
початковій школі маніпуляторів для організації 
дослідження рівня УФ-фільтрів окулярів, 
вимірювання динаміки температури під час 
хімічних реакцій, зміни поведінки середовища (на 
прикладі системи лід-вода) при дії сторонніх 
речовин тощо. 
 
Вивчили досвід кіпрських колег з використання 
платформи Phet.Colorado та середовища Graasp для 
впровадження цифрових технологій в 
математичній освіті, у навчанні наук в початковій 
школі. Навчилися використовувати платформу 
електронної освіти Blackboard для управління 
онлайн-курсом. 

 
Дуже корисним була презентація Георга Капоса 
про організацію педагогічної прктики студентів. 
Він зазначив, що студенти користуються 
платформою онлайн-навчання Blackboard, де 
розміщують свої плани уроків, також можуть 
аналізувати відео групової роботи з обговорення 
хороших практик та певних недоліків. У 
продемонстрованих відео ми побачили, що 
викладач є фасилітатором обговорення, не нав’язує 
своєї оцінки, студенти доброзичливо і 
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конструктивна спілкуються задля виправлення 
помилок і професійного удосконалення. 
 
Професор Чарула Ангелі представила свої наукові 
погляди, щодо бачення критичного мислення та 
шляхів навчання студентів методиці формування 
цієї компетентності в учнів. 
 
Делегація Університету Грінченка знову 
переконалась у правильному поступі нашого 
педагогічного колективу до запровадження 
навчального відео. Так, Кіпрські колеги, зокрема 
професор Ставрула Контоворкі показала приклади 
інтегрування цифрових практик - використання 
відео, для формування грамотності та вміння 
аналізувати тексти у друкованому вигляді та 
аудіоматеріалах. 
 

Всі активності були корисними та 
інформативними. Лектори демонстрували 
інноваційні методи та технології при організації 
роботи зі студентами, ділилися цікавими освітніми 
ресурсами для розвитку навичок 21 століття та 
модернізації освітнього процесу. 
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