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Міжнародна конференція «Нові педагогічні підходи в STEAM освіті»
Київський університет імені Бориса Грінченка 26 і
27 вересня 2019 року приймав поважних гостей і
партнерів – учасників Міжнародної конференції
"Нові педагогічні підходи в STEAM освіті", яка
відбулась за проектом "Модернізація педагогічної
вищої освіти з використання інноваційних
інструментів викладання" (MoPED) програми ЄС
Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої
освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2CBHE-JP.
У конференції взяли участь викладачі усіх
університетів-партнерів проекту:
−
−
−
−
−
−
−

Прикарпатський
національний
університет імені Василя Стефаника
(Україна) – координатор
Університет
Деусто
(Іспанія)
–
координатор змістового наповнення та
реалізації
Гірничо-металургійна академія імені
Станіслава Сташиця (Польща)
Кіпрський університет (Кіпр)
Київський університет імені Бориса
Грінченка (Україна)
Переяслав-Хмельницький
державний
педагогічний університет імені Григорія
Сковороди (Україна)
Уманський
державний
педагогічний

−
−

університет імені Павла Тичини (Україна)
ДЗ «Південноукраїнський національний
педагогічний університет імені К.Д.
Ушинського» (Україна)
ДЗ «Луганський національний університет
імені Тараса Шевченка» (Україна)

З вітальними виступами до учасників звернулися
Віктор Огнев’юк, професор, доктор філософських
наук, академік НАПН України, ректор Київського
університету імені Бориса Грінченка та Ігор
Цепенда, професор, доктор політичних наук,
ректор
Прикарпатського
національного
університету імені Василя Стефаника.
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Виступи запрошених міжнародних експертів Тон
де Йонга (Ton de Jong), професора, завідувача
кафедри
методики
Освітні
Tехнології,
Університет Твенте, м. Енсхеде, Нідерланди та
Яна М. Павловські (Jan M. Pawlowski), доктора
наук, професора з інформаційних систем для
бізнесу, Інститут інформатики Університету
прикладних наук Рур Вест, м. Мюльхайме-наРурі, Німеччина викликали інтерес і змістовне
обговорення. Учасникам було цікаво дізнатись
про передові світові ідеї щодо активного навчання
студентів
педагогічних
та
природничих
спеціальностей,
екосистему
Go-Lab
для
інноваційної
освіти
STEAM,
цифрову
трансформацію та як організовувати своє
професійне життя в еру діджиталізації.

Більше 150 педагогів і науковців з 20 закладів
вищої освіти: НТУУ КПІ ім. Ігоря Сікорського,
Національного університету харчових технологій,
Білоцерківського
національного
аграрного
університету, Інституту модернізації змісту
освіти,
Інституту
обдарованої
дитини,
Національного
авіаційного
університету,
Київського національного університету імені
Тараса Шевченка, Національного університету
біотехнологій і природокористування України.

Пані Світлана Шитікова, Директор Національного
Еразмус+ офісу в Україні, відзначила високий
рівень організації конференції та анонсувала
можливості для нової співпраці із провідними
університетами Євросоюзу.
Українська географія заходу охоплює міста з
різноманітних регіонів від Івано-Франківська до
Луганської області, від Чернігова до Одеси. До
тренінгів долучились вчителі зі шкіл Білої Церкви,
Броварів, Чернігова, Сум, Коростеня, Вінниці,
Житомира, Фастова, Хмельницька та інших навіть
невеличких населених пунктів України. Також
активну участь взяли працівники методичних
кабінетів, центрів наукової творчості України.

На другий день конференції більше 100 учасників
відвідали дві лінійки паралельних тренінгів від
партнерів проекту – науковців та викладачів:
−

«Застосування ігрових сценаріїв у
навчальних робототехнічних моделях на
базі MiniRobo. Освітня робототехніка» Стрельцов О.В., Летій Ю.В., «Нанітес
Груп»; Лугова Т.А., Блажко О.А.,
Одеський національний політехнічний
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університет;
Корабльов
В.А.,
Південноукраїнський
національний
педагогічний університет імені К.Д.
Ушинського.

−

−

−

«Від класичного уроку до дослідницькоорієнтованого навчання» - Гнєзділова В.І.,
Близнюк
Т.О.,
Прикарпатський
національний університет імені Василя
Стефаника
та
Черних
В.В.,
Південноукраїнський
національний
педагогічний університет імені К.Д.
Ушинського.

«Використання онлайн редакторів в роботі
із навчальним відео» - Ковтун О.А., Дудар
В.Л.,
Переяслав-Хмельницький
державний педагогічний університет

«Проектування перевернутого STEAM
уроку» - Семенов М.А., Луганський
національний університет імені Тараса
Шевченка.

Співробітники НДЛ інформатизації освіти, НДЛ
інтернаціоналізації
вищої
освіти,
НМЦ
інформаційно-рекламної та профорієнтаційної
діяльності, НВМ тележурналістики Інституту
журналістики; НМЦ видавничої діяльності; НМЦ
досліджень, наукових проектів та програм;
експлуатаційно-технічного відділу, усі учасники
проекту під керівництвом координатора проекту
від Університету Грінченка Наталії Морзе,
доктора педагогічних наук, члена-кореспондента
НАПН
України,
професора
Факультету
інформаційних
технологій
та
управління,
забезпечили високий рівень проведення заходів,
підготували технологічні сувеніри із брендом у
подарунок учасникам на згадку про конференцію,
присвячену новітнім світовим тенденціям STEAM освіті.
Для учасників міжнародної конференції «Нові
педагогічні підходи в STEAM освіті» була
виговлена брендована продукція.

«This project has been funded with support from the European Commission. This publication [communication] reflects the views only of
the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein».

В рамках міжнародної конференції «Нові
педагогічні підходи в STEAM освіті» було
опубліковано спецвипуск електронного наукового
видання
«Відкрите освітнє е-середовище
сучасного університету». Видання індексується
наукометричними та реферативними базами
даних (Journal Imapact Factor, CiteFactor, InfoBase
Index, OpenAIRE тощо), також, всі файли
періодично архівуються та зберігаються в
Національній бібліотеці України імені В. І.
Вернадського,
Київ,
Україна.
Публікації
приймаються англійською та українською
мовами. Переглянути спецвипуск за міжнародної
конференції за посиланням.
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