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України шляхом впровадження найсучасніших 
методик викладання із використанням інформа-
ційно-комунікаційних технологій та методів дос-
лідження результатів.  

MoPED покликаний вплинути на якість ви-
щої педагогічної освіти та покращити цифрові та 
дидактичні компетенції майбутніх вчителів шкіл, 
що, своєю чергою, повністю відповідає пробле-
мам та вимогам вищої школи та підтримує амбі-
ційні широкомасштабні освітні реформи в Украї-
ні.  
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ПЕРША РОБОЧА ЗУСТРІЧ  

ПАРТНЕРІВ-УЧАСНИКІВ  

ПРОЕКТУ 
 

6-7 листопада 2017 року у Прика-
рпатському національному універ-
ситеті імені Василя Стефаника в 
рамках проекту програми ЄС Ераз-
мус + КА2 – Розвиток потенціалу 
вищої освіти з проектом 
«Модернізація педагогічної вищої 
освіти з використання інновацій-
них інструментів викладан-
ня» (MoPED) – №586098-EPP-1-
2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP від-
булася робоча зустріч за участі 
представника Університету Дуесто 
(Іспанія) Ольги Дзябенко, членів 
делегацій українських університе-
тів-партнерів проекту та фахівців з 
якості освіти компанії «Quality 
Ukraine».  
     Менеджер проекту, завідувач 
відділу управління проектами уні-
верситету Любов Зінюк зосередила 
увагу присутніх  на його меті та за-
вданнях.  

БЮЛЕТЕНЬ № 1, 2017 

ЧЧлени академічної групи проекту MoPED  
у Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника: 
професор кафедри початкової освіти Олена Будник (академічний керівник), прорек-
тор з науково-педагогічної роботи Галина Михайлишин, завідувач кафедри профе-
сійної освіти та інноваційних технологій  Оксана Джус, доценти кафедри педагогіки 
початкової освіти Інна Червінська, Тетяна Близнюк . 
(Наказ ректора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника № 684 від 

11 листопада 2017 р.) 
  



   Зокрема, вона зазначила, що проект триватиме впродовж 3-х років. Його 
головною метою є модернізація навчальних планів педагогічних ЗВО України 
шляхом упровадження найсучасніших методик викладання з використанням 
ІКТ та дослідницьких методів.  

   MoPED повинен суттєво вплинути на якість вищої педагогічної освіти та 
покращить цифрові й дидактичні компетенції майбутніх учителів шкіл, що,  
своєю чергою, повністю відповідає сучасним освітнім викликам у сфері ре-
формування освіти в Україні. 

   Важливість реалізації проекту у своєму виступі підкреслила і представ-
ник Університету Деусто (Іспанія) Ольга Дзябенко. Вона відзначила важли-
вість досвіду кожного із представників університетів-партнерів проекту щодо 
реалізації наукових та освітніх проектів і висловила сподівання на плідну 
співпрацю.  

У рамках програми заходу учасники робочих зустрічей обговорили ор-
ганізаційні та змістовні питання подальшої реалізації та успішного виконання 
завдань і цілей проекту.  

ТРЕНІНГИ «МЕТОДИКА ДОСЛІДНИЦЬКОГО STEAM-НАВЧАННЯ: 
СЕРЕДОВИЩЕ ТА ІНСТРУМЕНТИ»  

  

8-9 листопада 2017 року в університеті відбулися тренінги «Методика 
дослідницького STEAM-навчання: середовище та інструменти» в рамках про-
екту програми MoPED.  

Ініціатором і тренером виступила представ-
ниця Університету Деусто (Іспанія), співкоор-
динатор проекту Ольга Дзябенко. Основною 
метою тренінгів стало опанування сучасними 
методиками викладання, використання інно-
ваційних інструментів технології MoPED у 
педагогічному процесі загальноосвітньої й 
вищої школи, що є актуальним у руслі рефор-
мування сучасної освіти України. 
 
 



У тренінгу взяли участь члени академічної групи про-
екту проректор з науково-педагогічної роботи Галина Ми-
хайлишин, професор Олена Будник, доценти Оксана Джус, Тетяна Близнюк, Інна 
Червінська, Ольга Дудка, Любов Костишин, Олеся Власій, викладачі Андрій Чер-
вінський, Ярослав Никорак, студенти та магістранти педагогічного факультету, 
факультету природничих наук, факультету математики та інформатики, вчителі 
загальноосвітніх шкіл міста Івано-Франківська. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ ДЛЯ ПРЕДСТАВНИКІВ  
ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ  

 
21 листопада 2017 року відбулася прес-конференція для представників засо-

бів масової інформації щодо участі Прикарпатського національного університету 
у проектах програми ЄС Еразмус+ КА2 Розбудова потенціалу вищої освіти, у 
якій взяли участь ректор університету, професор Ігор Цепенда, начальник відділу 
управління проектами університету Любов Зінюк.  

Це перший проект за все існування програм TEMPUS та ERASMUS+ КА2 
Розбудова потенціалу вищої освіти, де головним бенефіціаром та координатором 
виступає український заклад вищої освіти.  

І цим ПЕРШИМ в історії  грантоотримувачем і координатором проекту MoPED 
є Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника. 

http://projects.pu.if.ua/
http://projects.pu.if.ua/

