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Київський університет імені Бориса Грінченка 
 

 ЗВІТ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ №  
 

Заклад (країна) Київський університет імені Бориса Грінченка 

Тип діяльності / 
заходу 

Тренінг "Навчання від невдачі" 

Дата проведення 31.05.2018, аудиторія 226 
вул. М. Тимошенка, 13-Б, м. Київ 

Цільова група Викладачі та студенти Факультету інформаційних технологій та 
управління 

Загальна кількість 
учасників 

13 

Робочі мови українська/англійська 

Короткий опис події / 
діяльності 

Захід спрямований на ознайомлення з новими концепціями в 
підвищенні мотивації, організації роботи в команді, методами 
саморозвитку та навчання. 
В рамках тренінгу учасники вдосконалили свої soft-skills, взяли 
участь в діловій грі "Зефірна башта", обговорили особисті приклади 
невдач та продемонстрували взаємозв’язок між невдачами та 
уроками, які можна з них винести. Захід підготовлений та проведений 
старшим викладачем кафедри комп'ютерних наук та математичних 
дисциплін Гладун М.А. для обміну досвідом після проходження 
навчання в Університеті науки і технології Краківської гірничо-
металургійної академії ім. С. Сташіца (м. Краків, Польща) по 
міжнародному проекту «Модернізація педагогічної вищої освіти з 
використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED). 

Підтверджуючі 
матеріали 
 

Додаток I. Список учасників. 
Додаток ІI. Фото / відеоматеріали. 
Додаток IІІ. Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про 
подію. 
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Додаток I 
 Список учасників 
Тренінг, 31.05.2018 
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Додаток II 
Фото / відеоматеріали 
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Додаток IІІ 
Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про подію 

 
http://fitu.kubg.edu.ua/pro-fakultet/news/podiji/783-treninh-learning-from-failure.html 
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