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Київський університет імені Бориса Грінченка 

 

 ЗВІТ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ №  

 

Заклад (країна) Київський університет імені Бориса Грінченка 

Тип діяльності / 

заходу 

Тренінг " Технологія дослідницького навчання  та засоби її 

підтримки" 

Дата проведення 17.11.2018, аудиторія 205 

02154, м. Київ, бульвар І. Шамо, 18/2 

Цільова група студенти 5 курсу спеціальності Педагогіка середньої освіти, вчителі 

Загальна кількість 

учасників 

10 

Робочі мови українська/англійська 

Короткий опис події / 

діяльності 

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 навчання та засобами для її підтримки 

(студенти-магістри заочної форми навчання, група ПСОм-1-18-1.4з, 

всі вони також працюють вчителями) 

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, 17.11.2018 
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Додаток II 

Фото / відеоматеріали 
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Додаток IІІ 

Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про подію 

 

http://moped.kubg.edu.ua/chronology-of-events/  
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