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ЗВІТ №1 

ПРО ПОШИРЕННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ MoPED 

 

Київський університет імені Бориса Грінченка (Україна / П5):  

Період: 15.10.2017р.-15.03.2018р. 

 

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 

№ Назва 

публікації  

Дата  Мова  Короткий зміст Посилання/ фото-копія публікації 

1 Презентація 

та 

обговорення 

проекту 

«Модернізаці

я педагогічної 

вищої освіти з 

використання 

інноваційних 

інструментів 

викладання» 

16.11.2017 Українська Координатор проекту в університеті Н.Морзе 

презентувала учасникам проект, ознайомила з 

цілями проекту, проінформувала щодо 

діяльності та запланованих результатів. 

В процесі обговорення учасники висловили 

пропозиції щодо тематик інноваційних курсів. 

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

podii/prezentatsiia-ta-obhovorennia-proektu-

modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-

vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-

vykladannia/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-ta-obhovorennia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-ta-obhovorennia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-ta-obhovorennia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-ta-obhovorennia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-ta-obhovorennia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia/
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2 Презентація 

та 

обговорення 

проекту 

«Модернізаці

я педагогічної 

вищої освіти з 

використання 

інноваційних 

16.11.2017 Українська Координатор проекту в університеті Н.Морзе 

презентувала учасникам проект, ознайомила з 

цілями проекту, проінформувала щодо 

діяльності та запланованих результатів. 

В процесі обговорення учасники висловили 

пропозиції щодо тематик інноваційних курсів. 

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

id=716990001823843&id=713356185520558 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=716990001823843&id=713356185520558
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=716990001823843&id=713356185520558
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інструментів 

викладання» 

 

3 Презентація 

проекту 

«Модернізаці

я педагогічної 

вищої освіти з 

використання 

інноваційних 

інструментів 

викладання» 

(MoPED) 

17.11.2017 Українська Завідувач НДЛ інформатизації освіти 

Буйницька О.П. презентувала учасникам 

проект, координатором якого в Університеті є 

проректор з інформатизації навчально-

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

професор, член –кор. НАПНУ Морзе Н.В. 

ознайомила з учасниками проекту, метою та 

основними завданнями, розповіла про шляхи 

реалізації проекту та заплановані результати. 

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

podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-

pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-

innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped/
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4 Презентація 

проекту 

«Модернізаці

я педагогічної 

вищої освіти з 

використання 

інноваційних 

інструментів 

викладання» 

(MoPED) 

17.11.2017 Українська Завідувач НДЛ інформатизації освіти 

Буйницька О.П. презентувала учасникам 

проект, координатором якого в Університеті є 

проректор з інформатизації навчально-

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

професор, член –кор. НАПНУ Морзе Н.В. 

ознайомила з учасниками проекту, метою та 

основними завданнями, розповіла про шляхи 

реалізації проекту та заплановані результати. 

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

id=716993478490162&id=713356185520558  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=716993478490162&id=713356185520558
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=716993478490162&id=713356185520558
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5 Презентація 

проекту 

«Модернізаці

я педагогічної 

вищої освіти з 

використання 

інноваційних 

інструментів 

викладання» 

(MoPED) на 

засіданні 

ректорату 

Університету 

20.11.2017 Українська Проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктор 

педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України Наталія Морзе 

ознайомила членів ректорату Київського 

університету імені Бориса Грінченка з 

основними завданнями проекту «Модернізація 

педагогічної вищої освіти з використання 

інноваційних інструментів викладання» 

(MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – 

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

podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-

pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-

innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-

na-zasidanni-rektoratu-universytetu-hrinchenka/  

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-rektoratu-universytetu-hrinchenka/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-rektoratu-universytetu-hrinchenka/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-rektoratu-universytetu-hrinchenka/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-rektoratu-universytetu-hrinchenka/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-na-zasidanni-rektoratu-universytetu-hrinchenka/


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

Грінченка 

 

Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-

EPP-1-2017-1-UAEPPKA2-CBHE-JP, 

учасником якого є Університет та очікуваними 

результатами. 

 

6 Презентація 

проекту 

«Модернізаці

я педагогічної 

вищої освіти з 

використання 

інноваційних 

інструментів 

викладання» 

(MoPED) на 

засіданні 

ректорату 

Університету 

Грінченка 

20.11.2017 Українська Проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктор 

педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України Наталія Морзе 

ознайомила членів ректорату Київського 

університету імені Бориса Грінченка з 

основними завданнями проекту «Модернізація 

педагогічної вищої освіти з використання 

інноваційних інструментів викладання» 

(MoPED) програми ЄС Еразмус + КА2 – 

Розвиток потенціалу вищої освіти, № 586098-

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

id=717012911821552&id=713356185520558  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=717012911821552&id=713356185520558
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=717012911821552&id=713356185520558
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 EPP-1-2017-1-UAEPPKA2-CBHE-JP, 

учасником якого є Університет та очікуваними 

результатами. 

 

7 Презентація 

проекту 

«Модернізаці

я педагогічної 

вищої освіти з 

використання 

інноваційних 

інструментів 

викладання» 

(MoPED) в 

Педагогічном

у інституті 

Університету 

28.11.2017 Українська Координатор проекту в Університеті, 

проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктор 

педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України Наталія Морзе 

ознайомила присутніх 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-UA-

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

podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-

pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-

innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-v-

pedahohichnomu-instytuti-universytetu-hrinchenka/ 

http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-v-pedahohichnomu-instytuti-universytetu-hrinchenka/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-v-pedahohichnomu-instytuti-universytetu-hrinchenka/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-v-pedahohichnomu-instytuti-universytetu-hrinchenka/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-v-pedahohichnomu-instytuti-universytetu-hrinchenka/
http://moped.kubg.edu.ua/khronolohiia-podii/prezentatsiia-proektu-modernizatsiia-pedahohichnoi-vyshchoi-osvity-z-vykorystannia-innovatsiinykh-instrumentiv-vykladannia-moped-v-pedahohichnomu-instytuti-universytetu-hrinchenka/
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Грінченка EPPKA2-CBHEJP, учасником якого є 

Університет, розповіла про можливості та 

інноваційне обладнання, які отримує 

університет в рамках виконання завдань 

проекту. Учасники обговорили шляхи 

застосування обладнання для класу та можливі 

зони для організації практико- орієнтованого 

навчання. 

 

8 Презентація 

проекту 

«Модернізаці

я педагогічної 

вищої освіти з 

використання 

інноваційних 

інструментів 

викладання» 

(MoPED) в 

28.11.2017 Українська Координатор проекту в Університеті, 

проректор з інформатизації навчально-

наукової та управлінської діяльності, доктор 

педагогічних наук, професор, член-

кореспондент НАПН України Наталія Морзе 

ознайомила присутніх з основними завданнями 

проекту «Модернізація педагогічної вищої 

освіти з використання інноваційних 

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

id=717008871821956&id=713356185520558  

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=717008871821956&id=713356185520558
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=717008871821956&id=713356185520558
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Педагогічном

у інституті 

Університету 

Грінченка 

інструментів викладання» (MoPED) програми 

ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу 

вищої освіти, № 586098-EPP-1-2017-1-UA-

EPPKA2-CBHEJP, учасником якого є 

Університет, розповіла про можливості та 

інноваційне обладнання, які отримує 

університет в рамках виконання завдань 

проекту. Учасники обговорили шляхи 

застосування обладнання для класу та можливі 

зони для організації практико- орієнтованого 

навчання. 

 

 

3. ВИСВІТЛЕННЯ ОТРИМАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ПРОЕКТУ У НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЯХ 

№ Назва публікації Автори  Назва видання 

(Країна) 

Сторінки  Мова публікації Дата публікації   

       

       

 

Підтверджуючі матеріали 

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

2. Посилання на видання (ящо таке є). 


