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Київський університет імені Бориса Грінченка 

ЗВІТ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ № 

 

Заклад (країна) Київський університет імені Бориса Грінченка 

Тип діяльності / 

заходу 

Презентація Центру інноваційних освітніх технологій (ICR) в 

рамках проекту  MoPED в Університеті Грінченка 

Дата проведення 13 березня 2020 року 

Цільова група НПП Київського університету імені Бориса Грінченка, директор 

департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської 

ради (КМДА), заступник голови Київської міської державної 

адміністрації, керівники НЕО в Україні (програма Еразмус +) 

Загальна кількість 

учасників 

35 учасників 

Робочі мови Укр/англ 

Короткий опис події / 

діяльності 

В Київському університеті імені Бориса Грінченка відбулася 

презентація Центру інноваційних освітніх технологій (ICR 

клас), яким, за словами ректора Віктора Огнев’юка, доктора 

філософських наук, професора, академіка Національної академії 

педагогічних наук України, може пишатись не кожен Європейський 

університет. На презентації Центру виступили: Віктор Огнев’юк, 

ректор Університету Грінченка, Ганна Старостенко, заступник 

голови Київської міської державної  дміністрації, голова наглядової 

ради Університету; Олена Фіданян, директорка Департаменту 

освіти і науки Київської міської державної адміністрації; Лілія 

Гриневич, проректор з науково-педагогічної та міжнародної 

діяльності Університету Грінченка; Світлана Шитікова, директорка 

Українського офісу програми Еразмус+; Наталія Морзе, 

професор кафедри комп’ютерних наук і математики, доктор 

педагогічних наук, член-кореспондент НАПН України, координатор 

проєкту MoPED в Університеті Грінченка; Ольга Котенко, 

директорка Педагогічного інституту. 

Координатор проєкту Морзе Н.В. презентувала ICR, учасники Бойко 

М.А., Варченко-Троценко Л.О., Василенко С.В., Вембер В.П., 

Тютюнник А.В. провели майстер-класи з метою демонстрації 

отриманого в рамках проєкту  комп'ютерного обладнання на основі 

застосування інноваційних методів та технологій навчання. 

Використовувались такі навчальні простори (ротаційні станції для 

навчання): мейкерства, співпраці та колаборації, віртуальних 

лабораторій, доповненої та віртуальної реальності, програмування 

роботів та співпраці з вчителем. 

Підтверджуючі 

матеріали 

 

Додаток I. Списки учасників. 

Додаток. ІI. Фото / відеоматеріали. 

Додаток ІIІ. Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію 

про подію. 
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Додаток I. Списки учасників.
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Додаток ІIІ. Фото / відеоматеріали.  
Переглянути відео можна за посиланням.  

 

 

 

  

https://www.facebook.com/watch/?v=135262927923676
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Додаток IV. Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про подію 

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

https://don.kyivcity.gov.ua/gallery/3332.html 

 

http://moped.kubg.edu.ua/chronology-of-events/
https://don.kyivcity.gov.ua/gallery/3332.html

