
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 

 

 

 

НАКАЗ  
 

14.08.2019  Київ №  68 
 

 

Про організацію та проведення  
«STEM-школи – 2020» 

 
На виконання п.138 Плану роботи Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» на 2019 рік, затвердженого Наказом Державної 
наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» «Про затвердження 
роботи Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 
2019 рік» від 11.01.2019 № 04, з метою ознайомлення освітян із інноваційними 
освітніми технологіями, необхідними для реалізації концептуальних засад Нової 
української школи, створення умов підвищення фахової майстерності 
педагогічних працівників, пошуку і підтримки перспективних науково-
методичних ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні  

 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Організувати та провести сесії «STEM-школа - 2020». 
2. Затвердити склад організаційного комітету «STEM-школа - 2020», що 

додається. 
3. Відділу STEM-освіти (Патрикеєва О.О.) забезпечити науково-

методичний супровід роботи «STEM-школа - 2020». 
4. Навчально-методичні матеріали розмістити на платформі «Якість 

освіти» (http://yakistosviti.com.ua). 
5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 

 

В.о. директора 

 

 

 

Ю.І.Завалевський
  

 

http://yakistosviti.com.ua/


Додаток 
до наказу ДНУ «Інститут  
модернізації змісту освіти» 
від  14.08.2019  № 68 

 
Склад організаційного комітету «STEM-школа - 2020» 

 
1. Завалевський   

Юрій Іванович 
в.о.директора ДНУ «Інститут модернізації змісту 
освіти», доктор педагогічних наук, професор, голова 
організаційного комітету 

2. Патрикеєва 
Олена Олександрівна 

начальник відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти», координатор роботи 
організаційного комітету 

3. Бутурліна  
Оксана Василівна 

завідувач кафедри управління інформаційно-освітніми 
проектами КЗВО «Дніпровська академія неперервної 
освіти», к. філос. н. (за згодою) 

4.  Біда  
Дарія Дмитрівна 

доцент кафедри педагогіки Львівського ОІППО, к. п. н., 
головний редактор журналу «Колосок» (за згодою) 

5. Василашко  
Ірина Павлівна 

завідувач сектору підготовки вчителів STEM-освіти 
відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації 
змісту освіти»  

6. Васильєва  
Дарина 
Володимирівна 

старший науковий співробітник відділу математичної 
та інформатичної освіти Інституту педагогіки НАПН 
України, к. п. н. (за згодою) 

7. Гущина  
Наталія Іванівна 

старший викладач кафедри відкритих освітніх систем 
та ІКТ ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» (за 
згодою) 

8. Дзюба  
Сергій Миколайович 

заступник директора з НВР, вчитель інформатики НВК 
№141 «ОРТ» м. Києва (за згодою) 

9.  Євдокімова  
Ганна Геннадіївна 

директор ТВО «Видавничий дім Освіта» (за згодою)  

10. Кириченко  
Микола Олексійович 

ректор ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАП 
України, член-кореспондент Академії наук вищої 
освіти України, доктор філософії, професор кафедри 
філософії і освіти дорослих (за згодою) 

11. Клименко  
Людмила 
Олександрівна 

завідувач, доцент кафедри природничо-математичної 
освіти та інформаційних технологій Миколаївського 
ОІППО, к. п. н. (за згодою) 

12. Коршунова  
Ольга Вікторівна 

методист вищої категорії відділу STEM-освіти ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти» 

13. Рогожина  
Вікторія Віталіївна  

проектний менеджер платформи «Якість освіти» (за 
згодою) 

14. Старченко Людмила 
Миколаївна 

методист Центру інноваційного розвитку освіти  
КВНЗ «Харківська академія неперервної освіти» (за 
згодою) 

15. Чернікова  
Людмила 
Анатоліївна 

проректор з навчально-методичної роботи КЗ 
«Запорізький ОІППО» ЗОР, к. п. н., доцент (за згодою) 

 


