
 
ЗВІТ №3 

ПРО ПОШИРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ MoPED 
 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна / П5):  
Період: 16.10.18-30.03.19р. 
 
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 
«Використанн
я екосистеми 
Go-Lab для 
організації 
дослідницько
го навчання» 

22.10.2018 Українська, 
англійська 

Учасник проекту, канд. пед, наук, доцент 
кафедри комп’ютерних наук та математики 
В.Вембер адаптувала матеріали навчального 
семінару «Колаборація при створенні 
дослідницьких просторів для знань в 
екосистемі Go-Lab» та провела тренінг для 
студентів 5 курсу спеціальності Початкова 
освіта (заочна форма навчання, група ПОб-1-
16-2.6з), з яких деякі працюють вчителями. 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/treninh-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-
dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia/


 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2242
826742619240?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2242826742619240?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2242826742619240?__tn__=-R


 
 

2 Тренінг 
«Використанн
я екосистеми 
Go-Lab для 
організації 
дослідницько
го навчання» 

22.10.2018 Українська, 
англійська 

Учасник проекту, канд.пед, наук, доцент 
кафедри комп’ютерних наук та математики 
В.Вембер адаптувала матеріали навчального 
семінару «Колаборація при створенні 
дослідницьких просторів для знань в 
екосистемі Go-Lab» та провела тренінг для 
студентів 5 курсу спеціальності Початкова 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/treninh-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-
dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia-2/  

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia-2/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia-2/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/treninh-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia-2/


освіта (заочна форма навчання, група ПОб-2- 
16-2.6з), з яких деякі працюють вчителями. 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2242
828065952441?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2242828065952441?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2242828065952441?__tn__=-R


 
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5648-
seriia-treninhiv-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-
dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia.html  

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5648-seriia-treninhiv-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5648-seriia-treninhiv-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5648-seriia-treninhiv-vykorystannia-ekosystemy-go-lab-dlia-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia.html


 
3 Серія 

тренінгів для 
науково-
педагогічних 
співробітникі
в та студентів 
Київського 
університетіу 
імені Бориса 
Грінченка в 
рамках 
проекту 
MoPED 

07.11.2018 
17.11.2018 

Українська, 
англійська 

Учасник проекту, канд.пед, наук, доцент 
кафедри комп’ютерних наук і математики 
В.Вембер ознайомила науково-педагогічних 
співробітників кафедри комп’ютерних наук і 
математики Факультету інформаційних 
технологій та управління з особливостями 
технології дослідницького навчання та 
засобами для її реалізації.  
 
Учасник проекту, канд.пед, наук, доцент 
кафедри комп’ютерних наук та математики 
В.Вембер ознайомила студентів 5 курсу 
спеціальності «Педагогіка середньої освіти) з 
особливостями технології дослідницького 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seriia-
treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-
spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-
universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-
proektu-moped/ 
 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped/


навчання та засобами для її підтримки 
(студенти-магістри заочної форми навчання, 
група ПСОм-1-18-1.4з, всі вони також 
працюють вчителями). 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2252
686084966639?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2252686084966639?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2252686084966639?__tn__=-R


 
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5704-
seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-
spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-
universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-
proektu-moped.html 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5704-seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5704-seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5704-seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5704-seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5704-seriia-treninhiv-dlia-naukovo-pedahohichnykh-spivrobitnykiv-ta-studentiv-kyivskoho-universytetiu-imeni-borysa-hrinchenka-v-ramkakh-proektu-moped.html


 
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-
fakultet/news/podiji/835-naukovo-metodychnyi-
seminar-zasoby-orhanizatsii-doslidnytskoho-
navchannia.html 

http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/835-naukovo-metodychnyi-seminar-zasoby-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia.html
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/835-naukovo-metodychnyi-seminar-zasoby-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia.html
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/835-naukovo-metodychnyi-seminar-zasoby-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia.html
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/835-naukovo-metodychnyi-seminar-zasoby-orhanizatsii-doslidnytskoho-navchannia.html


 
4 Звіт щодо 

виконання 
завдань 
проекту 
«Модернізаці
я педагогічної 
вищої освіти з 
використання 
інноваційних 
інструментів 
викладання» 
(MoPED) на 
засіданні 
Вченої ради 
Університету 
Грінченка 

29.11.2018 Українська Проректор з інформатизації навчально-
наукової та управлінської діяльності, доктор 
педагогічних наук, професор, член-
кореспондент НАПН України Наталія Морзе 
ознайомила членів Вченої ради Київського 
університету імені Бориса Грінченка з 
результатами реалізації 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, 
учасником якого є Університет, за період з 
15.10.2017 р. по 15.10.2018 р. 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-
shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-
modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-
vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-
vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-
universytetu-h/ 
 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-h/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-h/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-h/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-h/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-h/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-h/


 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2337
762729792307?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2337762729792307?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2337762729792307?__tn__=-R


 
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5744-
zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-
modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-
vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-
vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-
universytetu-hrinchenka.html 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5744-zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-hrinchenka.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5744-zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-hrinchenka.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5744-zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-hrinchenka.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5744-zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-hrinchenka.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5744-zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-hrinchenka.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5744-zvit-shchodo-vykonannia-zavdan-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-vchenoi-rady-universytetu-hrinchenka.html


 
5 Канікули – 

час для 
самовдоскона
лення 
педагогів 

29-30.10, 
01.11.2018, 
04.01.2019 

Українська, 
англійська 

Учасник проекту С. Василенко презентувала 
матеріали тренінгу «Використання платформи 
Phet.Colorado для створення інтерактивних 
уроків». 
 
Учасник проекту С. Василенко презентувала 
матеріали тренінгу «Використання платформи 
Go-Lab для створення інтерактивних уроків».  
 
Учасник проекту С. Василенко адаптувала та 
презентувала матеріали навчального семінару 
«Колаборація при створенні дослідницьких 
просторів для знань у екосистемі Go-Lab», що 
відбувся у вересні 2018 року. Основним 
спікером, якого була – Ольга Дзябенко, 
науковецьдослідник Університету Деусто 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-
podii/kanikuly-chas-dlia-samovdoskonalennia-
pedahohiv/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/kanikuly-chas-dlia-samovdoskonalennia-pedahohiv/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/kanikuly-chas-dlia-samovdoskonalennia-pedahohiv/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/kanikuly-chas-dlia-samovdoskonalennia-pedahohiv/


(Іспанія). 

 
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2337
764699792110?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2337764699792110?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2337764699792110?__tn__=-R


 
 

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

(Країна) 
Сторінки  Мова публікації Дата публікації   

1 Шляхи мотивації викладачів 
університетів до підвищення 
рівня цифрової компетентності 

Морзе Н.В.,  
Гладун М.А,  

Василенко С.В. 

Україна 160-177 Українська 29.11.2018 р. 

2 Використання екосистеми Go-Lab 
для організації дослідницького 
навчання 

Вембер В.П. Україна 41-50 Українська 29.11.2018 р. 

3 Selected aspects of IBL in STEM-
education 

Nataliia Morze, 
Eugenia Smyrnova-

Trybulska, 
Mariia Gladun 

Poland 361-379 English 2018 



 
Підтверджуючі матеріали 

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

1.  



 

2.  



 

3.  



 



 
2. Посилання на видання (якщо таке є). 

1. http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/164 
2. http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/163  
3. http://weinoe.us.edu.pl/node/1430 

 

http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/164
http://openedu.kubg.edu.ua/journal/index.php/openedu/article/view/163
http://weinoe.us.edu.pl/node/1430

