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Київський університет імені Бориса Грінченка 

ЗВІТ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ № 

 

Заклад (країна) Київський університет імені Бориса Грінченка 

Тип діяльності / 

заходу 
Круглий стіл «Використання інноваційних інструментів 

викладання, досвід Київський університет імені Бориса 

Грінченка» 

Дата проведення 06 квітня 2021 року 

Цільова група НПП, вчителі шкіл 

Загальна кількість 

учасників 

137 учасників, понад 11 500 переглядів 

Робочі мови Укр/англ 

Короткий опис події / 

діяльності 

Керівник проекту Морзе Н.В. та учасники Бойко М., Варченко-

Троценко Л. провели онлайн Круглий стіл на тему «Використання 

інноваційних інструментів викладання, досвід Київський 

університет імені Бориса Грінченка» з метою обміну досвідом, 

отриманим командою Університету в рамках проєкту МоPED щодо 

використання інноваційних педагогічних практик та застосування 

цифрових інструментів в освітньому процесі. 

Підтверджуючі 

матеріали 

 

Додаток I. Програма заходу. 

Додаток ІI. Кількість переглядів. 

Додаток ІIІ. Фото / відеоматеріали. 

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

про подію. 
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Додаток I. Програма заходу. 
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Додаток ІI. Кількість переглядів. 

Круглий стіл «Використання інноваційних інструментів викладання, досвід Київський 

університет імені Бориса Грінченка», 06.04.2021 

Київський університет імені Бориса Грінченка  
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Додаток ІІІ. Фото / відеоматеріали.  
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Додаток IV. Посилання на веб-сторінку, яка містить інформацію про подію 

 

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

  

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

