
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 

 

від __30.01.2018____№ _22.1/10-226______ 

На № __________ від ___________ 

 

Ректорам (директорам) обласних та 

Київського міського інститутів 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Про проведення вебінару з питань організації 

Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2018» 
 

На виконання п. 196 планування роботи Державної наукової установи 

«Інститут модернізації змісту освіти» на 2018 рік, затвердженого наказом         

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 27.12.2017 № 77, з метою 

створення в Україні умов щодо збалансованого гармонійного формування 

науково-орієнтованої освіти, ознайомлення педагогічної громадськості з 

інноваційними освітніми технологіями, необхідними для реалізації 

концептуальних засад Нової української школи, популяризації інженерно-

технічних професій серед учнівської молоді Інститут модернізації змісту освіти 

проводить Всеукраїнський фестиваль «STEM-весна – 2018», який об’єднає заходи 

всеукраїнського та обласного рівнів (освітні форуми, конференції, круглі столи, 

навчальні семінари, фестивалі, виставки, змагання, хакатони, конкурси тощо). 

Відділ STEM-освіти Інституту модернізації змісту освіти 06.02.2018 р. 

проводить вебінар з питань організації та проведення Всеукраїнського фестивалю 

«STEM-весна – 2018». Учасники вебінару ознайомляться з пропозиціями 

проведення заходу, а саме: 

чому STEM – це освітній тренд; 

як розпочати розвивати напрями STEM-освіти, -навчання за принципами: 

системність, доступність, технологічність тощо; 

як освітнім установам долучитися до заходів всеукраїнського рівня; 

як спланувати та розробити заходи регіонального рівня; 

як взяти участь у міжнародних та всеукраїнських конкурсах, змаганнях, що 

реалізують напрями STEM-освіти; 

як налагодити партнерські взаємовідносини з різними освітніми та 

громадськими організаціями тощо.  



 

До участі запрошуються обласні координатори з питань STEM-освіти, 

методисти й вчителі освітніх установ та усі зацікавлені особи. 

Приєднатися до трансляції вебінару можна заздалегідь за посиланням: 

https://www.netacad.com/web/self-enroll/course-622826 

На сторінці заходу під словом «Приєднуйся» необхідно ввести e-mail та 

натиснути на кнопку «Відправити». На вказаний e-mail (іноді треба зачекати 

деякий час або перевірити скриньку «Спам») приходить лист запрошення на захід. 

Після заповнення анкети (це і є реєстрація) та її відправки вам відкривається 

сторінка з доступом «Вебінар-нарада «STEM-весна – 2018». Натиснувши на цю 

назву, ви переходите на головну сторінку вебінару. 

З технічних питань щодо реєстрації та приєднання до вебінару можна 

проконсультуватися у Полякової Наталії Петрівни (т. 095-537-49-95, e-mail: 

npp@zsea.edu.ua ). Для якісного підключення радимо вирішувати всі питання 

завчасно. 

Початок заходу 06.02.2018 р. о 12.00, тривалість 1 година. 

 

 

В.о. директора                                                                                  Ю.І.Завалевський 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виконавець: 

Василашко І.П. т. 248 24 65 

https://www.netacad.com/web/self-enroll/course-622826
mailto:npp@zsea.edu.ua

