
 
ЗВІТ №4 

ПРО ПОШИРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ MoPED 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна / П5):  
Період: 01.04.19-30.11.19р. 
 
1. ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ MoPED ЗАСОБАМИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
№ Вид та назва медіа (преса, 

журнали, радіо, телебачення тощо) 
Дата  Мова  Короткий зміст Посилання/графік ефіру/фото-копія 

публікації виду періодики 
      
      

 
2. ПОШИРЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО РЕАЛІЗАЦІЮ ПРОЕКТУ MoPED НА ВЕБ-САЙТІ ТА В СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 
№ Назва 

публікації 
Дата  Мова  Короткий зміст Посилання/ фото-копія публікації 

1 Тренінг 
«Сторітелінг 
в освітньому 
процесі» 

16.04.2019 Українська, 
англійська 

Керівник проекту Морзе Н.В. та учасники 
Гладун М.А., Василенко С.В. презентували 
матеріали тренінгів для вчителів м. Києва. 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/treninh-storitelinh-v-osvitnomu-protsesi-2/  

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-storitelinh-v-osvitnomu-protsesi-2/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-storitelinh-v-osvitnomu-protsesi-2/


 
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5943-
treninh-storitelinh-v-osvitnomu-protsesi.html 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2384
564981778748?__tn__=-R 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5943-treninh-storitelinh-v-osvitnomu-protsesi.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5943-treninh-storitelinh-v-osvitnomu-protsesi.html
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2384564981778748?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2384564981778748?__tn__=-R


 
2 Тренінг 

«Формуваль
не 
оцінювання. 
Використанн
я 
електронних 
освітніх 
ресурсів для 
формувально

19.04.2019 Українська, 
англійська 

Керівник проекту Морзе Н.В. та учасники 
Гладун М.А., Василенко С.В. презентували 
матеріали тренінгів для вчителів та НПП 
Київського університету імені Бориса 
Грінченка. 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/treninh-formuvalne-otsiniuvannia-
vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-
dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia-2/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia-2/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia-2/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia-2/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia-2/


го 
оцінювання» 

 
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5940-
treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-
elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-
formuvalnoho-otsiniuvannia.html 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2384
566991778547?__tn__=-R 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5940-treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5940-treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5940-treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5940-treninh-formuvalne-otsiniuvannia-vykorystannia-elektronnykh-osvitnikh-resursiv-dlia-formuvalnoho-otsiniuvannia.html
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2384566991778547?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2384566991778547?__tn__=-R


 
3 Тренінг 

«Дослідниць
ко-
пізнавальний 
підхід (IBL – 
Inquiry based 
learning) при 
навчанні 
учнів. 
Електронні 

23.04.2019 Українська, 
англійська 

Керівник проекту Морзе Н.В. та учасник 
Гладун М.А., презентували матеріали тренінгів 
для вчителів м. Києва. 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/treninh-doslidno-piznavalnyi-pidkhid-ibl-
inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-
elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-
doslidno-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-doslidno-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidno-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-doslidno-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidno-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-doslidno-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidno-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-doslidno-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidno-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-doslidno-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidno-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni/


освітні 
ресурси для 
впровадженн
я 
дослідницьк
о-
пізнавальног
о підходу в 
навчанні» 

 
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-
informatizatsiji-osviti/metodolohichni-
seminary/6073-treninh-doslidnytsko-piznavalnyi-
pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-
uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-
vprovadzhennia-doslidnytsko-piznavalnoho-
pidkhodu-v-navchanni.html 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2384

http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/6073-treninh-doslidnytsko-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidnytsko-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/6073-treninh-doslidnytsko-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidnytsko-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/6073-treninh-doslidnytsko-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidnytsko-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/6073-treninh-doslidnytsko-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidnytsko-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/6073-treninh-doslidnytsko-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidnytsko-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/6073-treninh-doslidnytsko-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidnytsko-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/6073-treninh-doslidnytsko-piznavalnyi-pidkhid-ibl-inquiry-based-learning-pry-navchanni-uchniv-elektronni-osvitni-resursy-dlia-vprovadzhennia-doslidnytsko-piznavalnoho-pidkhodu-v-navchanni.html
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2384567698445143?__tn__=-R


567698445143?__tn__=-R 

 
4 Тренінги з 

підвищення 
кваліфікації 
для 
викладачів 
та НПП 
Київського 
університету 
імені Бориса 
Грінченка в 

13.06.2019-
25.06.2019 

Українська, 
англійська 

Керівник проекту Морзе Н.В., проректор з 
навчально-наукової та управлінської 
діяльності Київського університету імені 
Бориса Грінченка та учасники Гладун М.А., 
Василенко С.В. презентували матеріали 
тренінгів для викладачів та НПП Київського 
університету імені Бориса Грінченка. 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/treninhy-z-pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-
vykladachiv-ta-npp-kyivskoho-universytetu-imeni-
borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/ 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2384567698445143?__tn__=-R
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninhy-z-pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-vykladachiv-ta-npp-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninhy-z-pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-vykladachiv-ta-npp-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninhy-z-pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-vykladachiv-ta-npp-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninhy-z-pidvyshchennia-kvalifikatsii-dlia-vykladachiv-ta-npp-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/


рамках 
проекту 
MoPED 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/videos/279
4561553950661/?__tn__=-R 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2391
603024408277?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/videos/2794561553950661/?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/videos/2794561553950661/?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2391603024408277?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2391603024408277?__tn__=-R


 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539
094659659112?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539094659659112?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539094659659112?__tn__=-R


 
5 Серпневі 

тренінги для 
вчителів 

27.08.2019-
28.08.2019 

Українська, 
англійська 

І.П. Воротникова, доцент кафедри методики 
природничо-математичної освіти і технологій 
ІППО, кандидат педагогічних наук провела 
тренінги щодо запровадження інноваційних 
технологій в освіті: «Дослідно-пізнавальний 
підхід (IBL- Inquary Based Learning) та 
розвиток критичного мислення у STEM освіті» 
та «Цифрові навички: створення навчального 
відео та інфографіки» для вчителів м. Києва. 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/serpnevi-treninhy-dlia-vchyteliv/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/serpnevi-treninhy-dlia-vchyteliv/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/serpnevi-treninhy-dlia-vchyteliv/


 
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6075-
serpnevi-treninhy-dlia-vchyteliv.html 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539
100159658562?__tn__=-R 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6075-serpnevi-treninhy-dlia-vchyteliv.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6075-serpnevi-treninhy-dlia-vchyteliv.html
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539100159658562?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539100159658562?__tn__=-R


 
6 Вчителям 

про MoPED 
у рамках 
серпневих 
зустрічей 

27.08.2019-
28.08.2019 

Українська, 
англійська 

Учасник академічної групи проекту Василенко 
С.В., заступник завідувача НДЛ 
інформатизації освіти ознайомила присутніх 
вчителів м. Києва з основними завданнями 
проекту «Модернізація педагогічної вищої 
освіти з використання інноваційних 
інструментів викладання» (MoPED) програми 
ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу 
вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-
UAEPPKA2-CBHEJP, учасником якого є 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/vchyteliam-pro-moped-u-ramkakh-
serpnevykh-zustrichei/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/vchyteliam-pro-moped-u-ramkakh-serpnevykh-zustrichei/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/vchyteliam-pro-moped-u-ramkakh-serpnevykh-zustrichei/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/vchyteliam-pro-moped-u-ramkakh-serpnevykh-zustrichei/


Університет, презентувала матеріали тренінгу 
«Сторітелінг» з метою долучення вчителів до 
серії тренінгів з розвитку цифрової 
компетентності. 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2543
152779253300?__tn__=-R 

 
7 Міжнародна 

конференція 
26.09.2019- Українська, 26 вересня – виступи запрошених доповідачів: http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2543152779253300?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2543152779253300?__tn__=-R
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/mizhnarodna-konferentsiia-novi-pedahohichni-pidkhody-v-steam-osviti/


«Нові 
педагогічні 
підходи в 
STEAM 
освіті» 

27.08.2019 англійська Тон де Йонг, Нідерланди; Ян М. Павловскі, 
Німеччина; Бахрушин В.Є., Україна, Ева Бек 
Крала, Катаржина Гдовська, Бартоломей 
Гавел, Республіка Польща; Зінюк Л.Л., 
Україна; Шитікова С.П., Директор 
Національного Еразмус+ офісу в Україні 
27 вересня - .тренінги для вчителів закладів 
загальної середньої освіти та викладачів 
педагогічних університетів згідно із 
програмою. 

podii/mizhnarodna-konferentsiia-novi-
pedahohichni-pidkhody-v-steam-osviti/ 

 
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6111-
mizhnarodna-konferentsiia-novi-pedahohichni-
pidkhody-v-steam-osviti.html 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/mizhnarodna-konferentsiia-novi-pedahohichni-pidkhody-v-steam-osviti/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/mizhnarodna-konferentsiia-novi-pedahohichni-pidkhody-v-steam-osviti/
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6111-mizhnarodna-konferentsiia-novi-pedahohichni-pidkhody-v-steam-osviti.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6111-mizhnarodna-konferentsiia-novi-pedahohichni-pidkhody-v-steam-osviti.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6111-mizhnarodna-konferentsiia-novi-pedahohichni-pidkhody-v-steam-osviti.html
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539114969657081?__tn__=-R


114969657081?__tn__=-R 

 
8 Серія 

тренінгів з 
розвитку 
цифрової 
компетентно
сті для 
вчителів 

31.10.19- 
19.11.19 

Українська, 
англійська 

На осінніх канікулах представники Київського 
університету імені Бориса Грінченка Морзе 
Наталія, доктор педагогічних наук, професор, 
член-кореспондент НАПН, та Василенко 
Світлана, заступник завідувача НДЛ 
інформатизації освіти, провели серію тренінгів 
з розвитку цифрової компетентності в рамках 
міжнародного проекту «Модернізація 
педагогічної вищої освіти з використання 
інноваційних інструментів викладання» 
(MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – 
Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/osinni-
kanikuly-chas-dlia-profesiinoho-rozvytku-vchyteliv-u-
ramkakh-proektu-moped/ 

 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539114969657081?__tn__=-R
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/osinni-kanikuly-chas-dlia-profesiinoho-rozvytku-vchyteliv-u-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/osinni-kanikuly-chas-dlia-profesiinoho-rozvytku-vchyteliv-u-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/osinni-kanikuly-chas-dlia-profesiinoho-rozvytku-vchyteliv-u-ramkakh-proektu-moped/


EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP для 
вчителів спеціалізованої школи № 238 м. 
Києва. 

9 Інформаційн
ий день 
«Цифрові 
інструменти 
вчителя 
початкової 
школи» для 
викладачів 
та студентів 
Київського 
університету 
імені Бориса 
Грінченка в 
рамках 
проекту 
MoPED 

26.11.19 Українська, 
англійська 

Г. Бондаренко кандидат педагогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри початкової освіти; 
О. Шкуренко кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри початкової освіти, 
О. Сакалюк кандидат педагогічних наук, 
старший викладач кафедри початкової освіти 
провели інформаційний день на тему «Цифрові 
інструменти вчителя початкової школи» для 
викладачів та студентів Київського 
університету імені Бориса Грінченка в рамках 
проекту MoPED. 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/informatsiinyi-den-tsyfrovi-instrumenty-
vchytelia-pochatkovoi-shkoly-dlia-vykladachiv-ta-
studentiv-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-
hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/ 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539
126296322615?__tn__=-R 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/informatsiinyi-den-tsyfrovi-instrumenty-vchytelia-pochatkovoi-shkoly-dlia-vykladachiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
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http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/informatsiinyi-den-tsyfrovi-instrumenty-vchytelia-pochatkovoi-shkoly-dlia-vykladachiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/informatsiinyi-den-tsyfrovi-instrumenty-vchytelia-pochatkovoi-shkoly-dlia-vykladachiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/informatsiinyi-den-tsyfrovi-instrumenty-vchytelia-pochatkovoi-shkoly-dlia-vykladachiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539126296322615?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539126296322615?__tn__=-R


 
10 Тренінги для 

вчителів 
математики з 
цифрових 
технологій 

25.11.2019, 
27.11.2019,
29.11.2019 

Українська, 
англійська 

Учасник проекту, канд.пед, наук, доцент 
кафедри методики природничо-математичної 
освіти і технологій І.Воротникова провела три 
тренінги. Протягом тренінгів учасники 
обговорювали інноваційні технології на уроках 
математики, формували навички роботи з 
цифровими інструментами для організації 
співпраці на уроках, проведення моніторингу 
та оцінювання, створення динамічних 
електронних моделей, ділились власним 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/treninhy-dlia-vchyteliv-matematyky-z-
tsyfrovykh-tekhnolohii/  

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninhy-dlia-vchyteliv-matematyky-z-tsyfrovykh-tekhnolohii/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninhy-dlia-vchyteliv-matematyky-z-tsyfrovykh-tekhnolohii/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninhy-dlia-vchyteliv-matematyky-z-tsyfrovykh-tekhnolohii/


досвідом використання епідручників на 
уроках. Цікавим та корисним учасниками 
відмічено проведення дослідницької діяльності 
за допомогою платформи Go-Lab та 
використання інструментів Geogebra. Під час 
рефлексії педагоги поділились власними 
враженнями та думками щодо впровадження 
набутих знань на навичок у власній 
професійній діяльності. 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2543
213282580583?__tn__=-R  

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2543213282580583?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2543213282580583?__tn__=-R


 
11 Семінар 

«Основи 
STEM-
освіти. 
Сучасні 
технології 
для 
реалізації 
дослідницьк
ого підходу» 
в рамках 
міжнародног

05.12.19 Українська, 
англійська 

Учасник проекту, канд.пед, наук, доцент 
кафедри комп’ютерних наук та математики 
В.Вембер ознайомила учасників семінару з 
особливостями сучасного освітнього тренду 
STEM/STEAM-освіта, перевагами STEM-
підходу, сучасними технологіями для 
реалізації дослідницького підходу та засобами 
для їх підтримки. 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-
tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-
pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-
moped/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/


о проекту 
MoPED 

 
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6248-
seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-
dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-
ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539
136009654977?__tn__=-R 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6248-seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6248-seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6248-seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6248-seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539136009654977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539136009654977?__tn__=-R


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ВИСВІТЛЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ У НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ 
№ Назва публікації Автори  Назва видання 

(Країна) 
Сторінки  Мова публікації Дата публікації   

1 Впровадження технології BYOD 
для формувального оцінювання 

Вембер В.П. Україна 45-47 Українська 11.04.2019 

2 Актуальні аспекти впровадження 
технології «перевернутого 
навчання» 

Гладун М.А Україна 65-68 
 

Українська 11.04.2019 

3 3D картування цифрової 
компетентності в системі освіти 
України 

Морзе Н.В., 
Вембер В.П., 
Гладун М.А 

Україна 28-42 Українська 25.04.2019 

4 Впровадження пірінгового 
оцінювання в освітній процес 

Морзе Н.В., 
Вембер В.П. 

Україна 44-54 Українська 26.04.2019 

5 Умови формування цифрової 
компетентності вчителя у 
післядипломній освіті 

Воротникова І.П. Україна 101-118 Українська 26.04.2019 

6 Використання хмарних сервісів 
для пірінгової взаємодії у 
навчальному процесі 

Вембер В.П., 
Настас Д.Л. 

Україна 121-127 Українська 08.2019 

7 Використання технологій 
«перевернутого навчання» на 
основі відео-матеріалів 

Морзе Н.В., 
Варченко-

Троценко Л.О. 

Україна 9-17 Українська 08.2019 

8 Використання цифрових 
технологій для формувального 
оцінювання 

Морзе Н.В., 
Вембер В.П., 

Гладун (Бойко) 
М.А 

Україна 202-214 Українська 24.09.2019 

9 Використання ЕНК для 
підвищення цифрової 
компетентності майбутніх 

Буйницька О.П., 
Василенко С.В. 

Україна 44-62 Українська 24.09.2019 



учителів 
10 Використання додатків Go-Lab 

для організації дослідження в 
Умовах електронної співпраці 
вчителів та учнів 

Воротникова І.П. Україна 405-417 Українська 24.09.2019 

11 Using video materials in electronic 
learning courses 

Liliia Varchenko-
Trotsenko, 
Anastasiia 

Tiutiunnyk, Tetiana 
Terletska 

Ukraine 375-382 English 24.09.2019 

12 Main aspects of educational video 
materials design for use in 
educational process of higher 
educational institutions 

Liliia Varchenko-
Trotsenko, 

Viktoriia Vember, 
Tetiana Terletska 

Ukraine 119-126 English 30.11.2019 

 
Підтверджуючі матеріали 

1. Фото-копія  титулки та змісту видання із зазначенням прізвища автора та назви публікації. 
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2. Посилання на видання (якщо таке є). 
1.  https://www.nung.edu.ua/files/files/event/zbirnyk_17_04_19_1.pdf  
2.  https://www.nung.edu.ua/files/files/event/zbirnyk_17_04_19_1.pdf  
3.  https://journal.iitta.gov.ua/index.php/itlt/article/view/2994  
4.  http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/2414-0325.2019.6.4454  
5.  http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/2414-0325.2019.6.101118  
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6.  http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/27739/  
7.  http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/28348/  
8.  http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/248  
9.  http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/262  
10.  http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/225  
11.  http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/253  
12.  http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/281  
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