
 

ЗВІТ №2 

ПРО ПОШИРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ MoPED 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна / П5): 

Період: 16.03.2018р.-15.10.2018р. 

 

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 

№ Посилання 

на 

сайт/соціаль

ну мережу  

Дата  Мова  Короткий зміст Посилання/ фото-копія публікації 

1 Звіт для 

членів 

ректорату про 

участь 

делегації 

Університету 

Грінченка в 

ознайомчому 

тренінгу в 

університеті 

Deusto 

(Іспанія) 

26.03.2018 Українська Координатор проекту в університеті, 

проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, д.п.н., 

професор, член-кор. НАПНУ Морзе Н.В. 

ознайомила членів ректорату Київського 

університету імені Бориса Грінченка з звітом 

про участь делегації Університету Грінченка в 

ознайомчому тренінгу в університеті Deusto 

(Іспанія) відповідно до завдань проекту 

«Модернізація педагогічної вищої освіти з 

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

dlia-chleniv-rektoratu-pro-uchast-delehatsii-

universytetu-v-oznaiomchomu-treninhu-v-

universyteti-deusto-ispaniia-vidpovidno-do-zavdan-

proektu-erasmus-moped/  

 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-uchast-delehatsii-universytetu-v-oznaiomchomu-treninhu-v-universyteti-deusto-ispaniia-vidpovidno-do-zavdan-proektu-erasmus-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-uchast-delehatsii-universytetu-v-oznaiomchomu-treninhu-v-universyteti-deusto-ispaniia-vidpovidno-do-zavdan-proektu-erasmus-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-uchast-delehatsii-universytetu-v-oznaiomchomu-treninhu-v-universyteti-deusto-ispaniia-vidpovidno-do-zavdan-proektu-erasmus-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-uchast-delehatsii-universytetu-v-oznaiomchomu-treninhu-v-universyteti-deusto-ispaniia-vidpovidno-do-zavdan-proektu-erasmus-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-uchast-delehatsii-universytetu-v-oznaiomchomu-treninhu-v-universyteti-deusto-ispaniia-vidpovidno-do-zavdan-proektu-erasmus-moped/


відповідно до 

завдань 

проекту 

Erasmus+ 

«MoPED» 

використання інноваційних інструментів 

викладання» (MoPED) програми ЄС Еразмус +  

КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти, № 

586098-EPP-1-2017-1-UAEPPKA2-CBHE-JP. 

 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/

zasidannia-rektoratu/5347-rektorat-universytetu-

obhovoryv-kryterii-otsiniuvannia-diialnosti-

zaviduvachiv-kafedr.html 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/zasidannia-rektoratu/5347-rektorat-universytetu-obhovoryv-kryterii-otsiniuvannia-diialnosti-zaviduvachiv-kafedr.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/zasidannia-rektoratu/5347-rektorat-universytetu-obhovoryv-kryterii-otsiniuvannia-diialnosti-zaviduvachiv-kafedr.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/zasidannia-rektoratu/5347-rektorat-universytetu-obhovoryv-kryterii-otsiniuvannia-diialnosti-zaviduvachiv-kafedr.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/vizytivka/rektorat/zasidannia-rektoratu/5347-rektorat-universytetu-obhovoryv-kryterii-otsiniuvannia-diialnosti-zaviduvachiv-kafedr.html


 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2220

447008190547?__tn__=-R 

 

2 Семінар щодо 

виконання 

робочого 

11.06.18, 

12.06.18 

Українська, 

англійська 

11-12 червня 2018 року в Київському 

університеті імені Бориса Грінченка, 

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

podii/seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2220447008190547?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2220447008190547?__tn__=-R
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-paketu-wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-paketu-wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/


пакету WP1 у 

рамках 

міжнародного 

проекту 

MoPED 

відповідно до плану реалізації завдань за 

міжнародним 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-EPPKA2-CBHE-JP відбувся 

семінар щодо виконання робочого пакету WP1 

«Створення БАЧЕННЯ шляхом глибокого 

аналізу та вивчення педагогічної вищої освіти 

ЄС та України», лідером якого є Університет. 

Під час семінару Н.В. Морзе ознайомила 

присутніх із організацією освітнього простору 

в Університеті Грінченка, поділилась досвідом 

впровадження цифрових технологій, 

використанням та можливостями системи 

електронного навчання Університету, 

розробленими та запровадженими 

корпоративними стандартами цифрової (ІК) 

компетентності студентів та викладачів. Н.В. 

Морзе представила звіт про виконану роботу, 

продемонструвала модель інноваційного класу 

для навчання студентів, ознайомила із 

запланованими новими навчальними курсами, 

прозвітувалась про проведені та заплановані 

заходи. 

paketu-wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-

moped/  

 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5506-

seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-paketu-

wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-

moped.html  

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-paketu-wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-paketu-wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped/
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5506-seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-paketu-wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5506-seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-paketu-wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5506-seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-paketu-wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5506-seminar-shchodo-vykonannia-robochoho-paketu-wp1-u-ramkakh-mizhnarodnoho-proektu-moped.html


 

https://www.facebook.com/grinchenkouniversity/po

sts/1726458704099665?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/grinchenkouniversity/posts/1726458704099665?__tn__=-R
https://www.facebook.com/grinchenkouniversity/posts/1726458704099665?__tn__=-R


 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2220

923014809613?__tn__=-R  

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2220923014809613?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2220923014809613?__tn__=-R


 

3 Mobile 

Learning при 

вивченні 

природничих 

дисциплін у 

початкових 

класах 

14.06.18 Українська Учасник проекту С. Василенко адаптувала 

матеріали тренінгу «Computer Science 

Applications in the Teaching of Science in 

Elementary School» (The University of Cyprus) 

та провела воркшоп для студентів 

магістратури ПІ спеціальності «Початкова 

освіта». 

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

podii/mobile-learning-pry-vyvchenni-

pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-

klasakh/  

 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/mobile-learning-pry-vyvchenni-pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-klasakh/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/mobile-learning-pry-vyvchenni-pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-klasakh/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/mobile-learning-pry-vyvchenni-pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-klasakh/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/mobile-learning-pry-vyvchenni-pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-klasakh/


http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-

informatizatsiji-osviti/metodolohichni-

seminary/5531-mobile-learning-pry-vyvchenni-

pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-

klasakh.html 

 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222

401647995083?__tn__=-R 

http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5531-mobile-learning-pry-vyvchenni-pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-klasakh.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5531-mobile-learning-pry-vyvchenni-pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-klasakh.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5531-mobile-learning-pry-vyvchenni-pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-klasakh.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5531-mobile-learning-pry-vyvchenni-pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-klasakh.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5531-mobile-learning-pry-vyvchenni-pryrodnychykh-dystsyplin-u-pochatkovykh-klasakh.html
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222401647995083?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222401647995083?__tn__=-R


 

4 Семінар 

«Використанн

я цифрових 

технологій 

для 

математичної 

освіти» 

21.06.2018 Українська Учасник проекту, канд.пед, наук, доцент 

кафедри інформаційних технологій та 

математичних дисциплін В.Вембер адаптувала 

матеріали тренінгу "The Use of Digital 

Technologies in Mathematics Education" (The 

University of Cyprus) та провела семінар для 

науковопедагогічних співробітників кафедри 

інформаційних технологій та математичних 

дисциплін, студентів спеціальностей 

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

podii/seminar-vykorystannia-tsyfrovykh-

tekhnolohii-dlia-matematychnoi-osvity/  

 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-vykorystannia-tsyfrovykh-tekhnolohii-dlia-matematychnoi-osvity/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-vykorystannia-tsyfrovykh-tekhnolohii-dlia-matematychnoi-osvity/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/seminar-vykorystannia-tsyfrovykh-tekhnolohii-dlia-matematychnoi-osvity/


«Математика», «Інформатика» та інших членів 

Університету 

 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5512-

seminar-vykorystannia-tsyfrovykh-tekhnolohii-dlia-

matematychnoi-osvity.html 

 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222

402004661714?__tn__=-R  

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5512-seminar-vykorystannia-tsyfrovykh-tekhnolohii-dlia-matematychnoi-osvity.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5512-seminar-vykorystannia-tsyfrovykh-tekhnolohii-dlia-matematychnoi-osvity.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5512-seminar-vykorystannia-tsyfrovykh-tekhnolohii-dlia-matematychnoi-osvity.html
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222402004661714?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222402004661714?__tn__=-R


 

5 Пілотний 

воркшоп за 

матеріалами 

тренінгу «Use 

Go Lab to 

Promote 

Inquiry-Based 

Learning» 

(The 

University of 

Cyprus) 

21.06.18 Українська, 

англійська 

Учасник проекту С. Василенко адаптувала 

матеріали тренінгу «Use Go Lab to Promote 

Inquary-Based Learning» (The University of 

Cyprus) та провела воркшоп для вчителів хімії 

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

podii/pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-

use-go-lab-to-promote-inquary-based-learning-the-

university-of-cyprus/  

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-use-go-lab-to-promote-inquary-based-learning-the-university-of-cyprus/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-use-go-lab-to-promote-inquary-based-learning-the-university-of-cyprus/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-use-go-lab-to-promote-inquary-based-learning-the-university-of-cyprus/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-use-go-lab-to-promote-inquary-based-learning-the-university-of-cyprus/


 

http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-

informatizatsiji-osviti/metodolohichni-

seminary/5532-pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-

treninhu-use-go-lab-to-promote-inquiry-based-

learning-the-university-of-cyprus.html 

http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5532-pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-use-go-lab-to-promote-inquiry-based-learning-the-university-of-cyprus.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5532-pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-use-go-lab-to-promote-inquiry-based-learning-the-university-of-cyprus.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5532-pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-use-go-lab-to-promote-inquiry-based-learning-the-university-of-cyprus.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5532-pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-use-go-lab-to-promote-inquiry-based-learning-the-university-of-cyprus.html
http://kubg.edu.ua/struktura/pidrozdili/ndl-informatizatsiji-osviti/metodolohichni-seminary/5532-pilotnyi-vorkshop-za-materialamy-treninhu-use-go-lab-to-promote-inquiry-based-learning-the-university-of-cyprus.html


 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222

402861328295?__tn__=-R 

 

6 Звіт для 

членів 

ректорату про 

25.06.2018 Українська Координатор проекту в університеті, 

проректор з інформатизації навчально-

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

dlia-chleniv-rektoratu-pro-rezultaty-poizdky-

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222402861328295?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222402861328295?__tn__=-R
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-rezultaty-poizdky-uchasnykiv-proektu-moped-do-krakivskoho-hirnychoho-universytetu-ta-kiprskoho-universytetu-dlia-uchasti-u-oznaiomchykh-seminarakh/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-rezultaty-poizdky-uchasnykiv-proektu-moped-do-krakivskoho-hirnychoho-universytetu-ta-kiprskoho-universytetu-dlia-uchasti-u-oznaiomchykh-seminarakh/


результати 

поїздки 

учасників 

проекту 

MoPED до 

Краківського 

гірничого 

університету 

та Кіпрського 

університету 

для участі у 

ознайомчих 

семінарах 

відповідно до 

завдань 

проекту 

Erasmus+ 

«MoPED» 

наукової та управлінської діяльності, д.п.н., 

професор, член-кор. НАПНУ Морзе Н.В. 

ознайомила членів ректорату Київського 

університету імені Бориса Грінченка з звітом 

про участь делегації Університету Грінченка в 

ознайомчих тренінгах до Краківського 

гірничого університету та Кіпрського 

університету відповідно до завдань 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-CBHE-JP. 

uchasnykiv-proektu-moped-do-krakivskoho-

hirnychoho-universytetu-ta-kiprskoho-universytetu-

dlia-uchasti-u-oznaiomchykh-seminarakh/  

 

7 Навчальний 

семінар 

«Колаборація 

при створенні 

дослідницьки

х просторів 

для знань у 

екосистемі 

Go-Lab» 

10.09.18, 

11.09.18, 

14.09.18 

Українська, 

англійська 

Ольга Дзябенко, науковець-дослідник 

Університету Деусто (Іспанія) ознайомила 

присутніх з методикою дослідницького 

навчання (Inquiry Base Science Education), 

інструментарієм порталу Go-Lab, методикою 

створення Inqury Learning Space (ILS), роботою 

аналітичних програм Learning Analytics Apps. 

Учасники семінару навчились проектувати, 

створювати та використовувати дослідницькі 

навчальні середовища в освітній діяльності, 

ознайомились з етапами дослідницького 

навчання, вимогами до навчального контенту 

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

podii/navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-

stvorenni-doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-

ekosystemi-go-lab/  

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-rezultaty-poizdky-uchasnykiv-proektu-moped-do-krakivskoho-hirnychoho-universytetu-ta-kiprskoho-universytetu-dlia-uchasti-u-oznaiomchykh-seminarakh/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-rezultaty-poizdky-uchasnykiv-proektu-moped-do-krakivskoho-hirnychoho-universytetu-ta-kiprskoho-universytetu-dlia-uchasti-u-oznaiomchykh-seminarakh/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/zvit-dlia-chleniv-rektoratu-pro-rezultaty-poizdky-uchasnykiv-proektu-moped-do-krakivskoho-hirnychoho-universytetu-ta-kiprskoho-universytetu-dlia-uchasti-u-oznaiomchykh-seminarakh/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-stvorenni-doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-ekosystemi-go-lab/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-stvorenni-doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-ekosystemi-go-lab/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-stvorenni-doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-ekosystemi-go-lab/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-stvorenni-doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-ekosystemi-go-lab/


ILS, можливостями організації групової роботи 

в середовищі, технічною та методологічною 

підтримкою на всіх етапах розробки ILS. В 

останній день семінару учасники презентували 

свої ILS-проекти. 

 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5567-

navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-stvorenni-

doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-ekosystemi-

go-lab.html 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5567-navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-stvorenni-doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-ekosystemi-go-lab.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5567-navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-stvorenni-doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-ekosystemi-go-lab.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5567-navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-stvorenni-doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-ekosystemi-go-lab.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5567-navchalnyi-seminar-kolaboratsiia-pry-stvorenni-doslidnytskykh-prostoriv-dlia-znan-u-ekosystemi-go-lab.html


 

https://www.facebook.com/grinchenkouniversity/po

sts/1866951293383738?__tn__=-R 

 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222

https://www.facebook.com/grinchenkouniversity/posts/1866951293383738?__tn__=-R
https://www.facebook.com/grinchenkouniversity/posts/1866951293383738?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222403901328191?__tn__=-R


403901328191?__tn__=-R 

 

8 Тренінг 

«Методика 

використання 

технології 

Inquiry Based 

Learning в 

початковій 

19.09.2018 Українська 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» (основний спікер – Ольга 

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

podii/english-treninh-metodyka-vykorystannia-

tekhnolohii-inquiry-based-learning-v-pochatkovii-

shkoli/ 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2222403901328191?__tn__=-R
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/english-treninh-metodyka-vykorystannia-tekhnolohii-inquiry-based-learning-v-pochatkovii-shkoli/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/english-treninh-metodyka-vykorystannia-tekhnolohii-inquiry-based-learning-v-pochatkovii-shkoli/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/english-treninh-metodyka-vykorystannia-tekhnolohii-inquiry-based-learning-v-pochatkovii-shkoli/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/english-treninh-metodyka-vykorystannia-tekhnolohii-inquiry-based-learning-v-pochatkovii-shkoli/


школі» Дзябенко, науковець-дослідник Університету 

Деусто, Іспанія) та провела тренінг для 

студентів спеціальності «Комп’ютерні науки 

та інформаційні технології» 

 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5579-

treninh-metodyka-vykorystannia-tekhnolohii-

inquiry-based-learning-v-pochatkovii-shkoli.html 

http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5579-treninh-metodyka-vykorystannia-tekhnolohii-inquiry-based-learning-v-pochatkovii-shkoli.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5579-treninh-metodyka-vykorystannia-tekhnolohii-inquiry-based-learning-v-pochatkovii-shkoli.html
http://kubg.edu.ua/prouniversitet/news/podiji/5579-treninh-metodyka-vykorystannia-tekhnolohii-inquiry-based-learning-v-pochatkovii-shkoli.html


 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2219

862168249031?__tn__=-R 

https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2219862168249031?__tn__=-R
https://www.facebook.com/moped.kubg/posts/2219862168249031?__tn__=-R


 

 

3. ВИСВІТЛЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ У НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ 

№ Назва публікації Автори  Назва видання 

(Країна) 

Сторінки  Мова публікації Дата публікації   

1 Формування ключових і 

предметних компетентностей 

учнів робототехнічними засобами 

STEM-Освіти 

Морзе Н.В., 

Гладун М.А., 

Дзюба С.М. 

Україна 37-52 Українська 26.06.2018р 

 

Підтверджуючі матеріали 

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



 

 

2. Посилання на видання (якщо таке є). 


