
 

ЗВІТ №5 

ПРО ПОШИРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ MoPED 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна / П5):  

Період: 16.10.19-15.03.20р. 

 

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 Осінні 

канікули – 

час для 

професійног

о розвитку 

вчителів у 

рамках 

проекту 

MoPED 

31.10.2019, 

14.11.2019, 

19.11.2019 

Українська, 

англійська 

Керівник проекту Морзе Н.В. та учасник 

Василенко С.В. презентували матеріали 

тренінгів для вчителів м. Києва з метою 

розвитку цифрової компетентності. 

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/
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/2642

670439301533?__tn__=-R 

 

2 Інформаційн 26.11.2019 Українська, Г. Бондаренко кандидат педагогічних наук, http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642670439301533?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642670439301533?__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/


ий день 

«Цифрові 

інструменти 

вчителя 

початкової 

школи» для 

викладачів 

та студентів 

Київського 

університету 

імені Бориса 

Грінченка в 

рамках 

проекту 

MoPED 

англійська 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. 

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/
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


 

3 Тренінг 

“Цифрові 

технології на 

уроках 

математики” 

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 

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/


співпраці на уроках, проведення моніторингу 

та оцінювання, створення динамічних 

електронних моделей, ділились власним 

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


 

4 Семінар 

«Основи 

STEM-

освіти. 

Сучасні 

технології 

для 

реалізації 

дослідницьк

05.12.2019 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/


ого підходу» 

в рамках 

міжнародног

о проекту 

MoPED 

 

https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6248

-seminar-osnovy-stem-osvity-suchasni-tekhnolohii-

dlia-realizatsii-doslidnytskoho-pidkhodu-v-

ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html  

 

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

 

5 Обладнання 

по проєкту 

MoPED 

12.2019 Українська, 

англійська 

В рамках міжнародного проєкту «Модернізація 

педагогічної вищої освіти з використання 

інноваційних інструментів викладання» 

(MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – 

№586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP 

Київський університет імені Бориса Грінченка 

отримав від Державного вищого навчального 

https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6288

-obladnannia-po-proiektu-moped.html 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539136009654977?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2539136009654977?__tn__=-R
https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6288-obladnannia-po-proiektu-moped.html
https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6288-obladnannia-po-proiektu-moped.html


закладу «Прикарпатський національний 

університет імені Василя Стефаника» 

обладнання для створення інноваційного ICR-

класу. 

 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642

672289301348?__tn__=-R 

 

6 Презентація 

Центру 

інноваційних 

освітніх 

технологій 

(ICR клас) в 

рамках 

13.03.2020 Українська, 

англійська 

13 березня 2020 року в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка відбулася 

презентація Центру інноваційних освітніх 

технологій (ICR клас), яким, за словами 

ректора Віктора Огнев’юка, доктора 

філософських наук, професора, академіка 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-

podii/prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-

osvitnikh-tekhnolohii-icr-klas-v-ramkakh-proektu-

moped-v-universyteti-hrinchenka/nggallery/page/2 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642672289301348?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642672289301348?__tn__=-R
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-osvitnikh-tekhnolohii-icr-klas-v-ramkakh-proektu-moped-v-universyteti-hrinchenka/nggallery/page/2
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-osvitnikh-tekhnolohii-icr-klas-v-ramkakh-proektu-moped-v-universyteti-hrinchenka/nggallery/page/2
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-osvitnikh-tekhnolohii-icr-klas-v-ramkakh-proektu-moped-v-universyteti-hrinchenka/nggallery/page/2
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-osvitnikh-tekhnolohii-icr-klas-v-ramkakh-proektu-moped-v-universyteti-hrinchenka/nggallery/page/2


проекту 

MoPED в 

Університеті 

Грінченка 

Національної академії педагогічних наук 

України, може пишатись не кожен 

Європейський університет. В рамках події 

учасниками академічної групи проєкту MoPED 

(Н.Морзе, М.Бойко, В. Вембер, Л. Варченко-

Троценко, С. Василенко) було 

розроблено сценарій (автори Н.Морзе, 

М.Бойко) та проведено сучасний майстер-

клас ““Автомобіль на повітряній кулі” з 

використанням станцій ротацій (навчальних 

просторів) та впровадження методу проєктів 

(Project Based Learning) та дослідно-

пізнавального методу (Inquiry Based Learning) 

при інтегрованому навчанні STEAM в 

початковій школі.  

https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6400

-prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-osvitnikh-

tekhnolohii-icr.html 

https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6400-prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-osvitnikh-tekhnolohii-icr.html
https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6400-prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-osvitnikh-tekhnolohii-icr.html
https://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/6400-prezentatsiia-tsentru-innovatsiinykh-osvitnikh-tekhnolohii-icr.html


 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb

id=1268854496637388&id=713356185520558&__

tn__=-R 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1268854496637388&id=713356185520558&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1268854496637388&id=713356185520558&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1268854496637388&id=713356185520558&__tn__=-R


 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fb

id=1268857583303746&id=713356185520558&__

tn__=-R 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1268857583303746&id=713356185520558&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1268857583303746&id=713356185520558&__tn__=-R
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1268857583303746&id=713356185520558&__tn__=-R


 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642

674032634507?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642674032634507?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642674032634507?__tn__=-R


 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642

674872634423?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642674872634423?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2642674872634423?__tn__=-R


 

 

3. ВИСВІТЛЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ У НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ 

№ Назва публікації Автори  Назва видання 

(Країна) 

Сторінки  Мова публікації Дата публікації   

1 How to create an effective flipped 

learning sequence in higher 

Nataliia Morze, 

Viktoriia Vember,  

Poland 139-160 English 2019 



education Liliia Varchenko- 

Trotsenko  

2 The impact of educational trends on 

the digital competence of students in 

Ukraine and Poland 

Nataliia Morze, 

Eugenia Smyrnova-

Trybulska, Mariia 

Boiko 

Poland 365-379 English 2019 

Підтверджуючі матеріали 

1. Фото-копія  титулки та змісту видання із зазначенням прізвища автора та назви публікації. 



1  



2  



 

 

2. Посилання на видання (якщо таке є). 

1.  https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/2020/01/E-learning-11.pdf 

2. https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/2020/01/E-learning-11.pdf 

 

https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/2020/01/E-learning-11.pdf
https://us.edu.pl/wydzial/wsne/wp-content/uploads/sites/20/2020/01/E-learning-11.pdf

