
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 
 

 

 

НАКАЗ  
 

04.02.2019  Київ № 9 
 

 

Про проведення фестивалю 

«STEM-весна – 2019» 

 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про освіту», п. 128 Плану роботи 

Державної наукової установи «Інститут модернізації змісту освіти» на 2019 рік, 

затвердженого наказом Державної наукової установи «Інститут модернізації 

змісту освіти» «Про затвердження Плану роботи Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» на 2019 рік» від 11.01.2019 № 04, з метою 

ознайомлення педагогічної громадськості з інноваційними освітніми 

технологіями, необхідними для реалізації концептуальних засад Нової 

української школи, створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки 

перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні  

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Провести у березні – травні заходи фестивалю «STEM-весна - 2019». 

2. Затвердити склад організаційного комітету фестивалю «STEM-весна - 

2019», що додається. 

3. Організаційному комітету розробити та затвердити план заходів 

фестивалю «STEM-весни - 2019» до 25 лютого 2019 року. 

4. Відділу STEM-освіти (Патрикеєва О. О.) забезпечити науково-

методичний супровід проведення на всеукраїнському рівні заходів фестивалю 

«STEM-весна - 2019».  

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

В.о. директора                                                                               Ю.І. Завалевський   

 
 

 

 

 



                                           Затверджено  

наказом Державної наукової установи  

«Інститут модернізації змісту освіти» 

від 04.02.2019 № 9 

 

Склад організаційного комітету 

фестивалю «STEM-весна - 2019» 

 

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 

3. Барна  

Ольга Василівна  

доцент кафедри інформатики та методики її 

викладання Тернопільського національного 

педагогічного університету ім. В. Гнатюка, к. 

пед. н. (за згодою) 

4. Біда  

Дарія Дмитрівна 

доцент кафедри педагогіки КЗ ЛОР 

«Львівський ОІППО», к. пед. н., головний 

редактор журналу «Колосок» (за згодою) 

5. Бутурліна  

Оксана Василівна 

завідувач кафедри управління інформаційно-

освітніми проектами КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної освіти», к. філос. н. (за 

згодою) 

6. Василашко  

Ірина Павлівна 

завідувач сектору підготовки вчителів STEM-

освіти відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти»  

7. Глушаниця  

Олена Вікторівна 

директор науково-методичного центру 

управління освіти Оболонської районної в 

м. Києва державної адміністрації (за згодою) 

8. Дзюба  

Сергій Миколайович 

заступник директора з навчально-виховної 

роботи, вчитель інформатики НВК №141 

«ОРТ» м. Києва (за згодою) 

9. Дутчак  

Інна Григорівна 

старший науковий співробітник Чернівецької 

філії ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти», к. істор. н., доцент 

10. Клименко  

Людмила Олександрівна 

завідувач кафедри природничо-математичної 

освіти та інформаційних технологій 

Миколаївського ОІППО, к. пед. н., доцент (за 

згодою) 

11. Кузьменко  

Ольга Степанівна 

доцент кафедри фізико-математичних 

дисциплін Відокремленого структурного 

підрозділу «Кіровоградська льотна академія 

Національного авіаційного університету», к. 

пед. н. (за згодою) 



12. Лозова  

Оксана Володимирівна 

завідувач сектору науково-методичного 

забезпечення STEM-освіти відділу STEM-

освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» 

13. Саприкіна  

Марина Анатоліївна 

 

голова правління Центру «Розвиток 

корпоративної соціальної відповідальності»  

(за згодою) 

14. Сакало  

Юлія Віталіївна 

менеджер Громадської організації «Соціальна 

справедливість «Совість», координатор 

Всеукраїнського STEM-фестивалю (за 

згодою) 

15. Табінська  

Олена 

менеджер з розвитку освітніх програм LEGO 

Education (за згодою) 

16. Шлапак  

Алла Василівна 

лідер Громадської організації «Соціальна 

справедливість «Совість», депутат Київради, 

доцент Київського національного 

економічного університету ім. Вадима 

Гетьмана (за згодою) 

17. Чернікова Людмила 

Антонівна 

 

проректор з навчально-методичної роботи             

КЗ «Запорізький ОІППО» ЗОР, к. п. н., доцент 

(за згодою) 

18. Черноморець  

Валентина Василівна 

завідувач сектору дослідження освітніх 

процесів відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» 

19. Чепурна  

Наталія Миколаївна 

ректор КНЗ «Черкаський обласний інститут 

післядипломної освіти педагогів», доктор 

філософії, доцент (за згодою) 
________________________________________________________________________________ 


