
   

  

              
 

 

 

 

Міжрегіональний онлайн форум  

«STEM-освіта для майбутнього» 
 

Організатори:  
Інститут педагогіки НАПН України 

Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів 

Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області 
Луганський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти 

 
 
Дата та час проведення: 30 листопада 2021 року з 14:00 до 16:00 

Формат проведення: zoom-конференція 

  



ПРОГРАМА 
 

14:00-14:20 Вітальне слово учасникам форуму 

Назаренко Тетяна Геннадіївна, завідуюча відділу навчання географії та економіки 

Інституту педагогіки Національної академії наук України, доктор педагогічних 

наук, професор; 
Куриш Наталія Костянтинівна, заступник директора з науково-навчальної 

роботи Інституту післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області, 

кандидат педагогічних наук; 

Довгань Андрій Іванович, завідувач кафедри природничо-математичної освіти та 

технологій Київського обласного інституту післядипломної освіти педагогічних 

кадрів, кандидат географічних наук, доцент; 

Буряк Олена Олександрівна, завідуюча кафедрою природничо-наукових 

дисциплін та методики їх викладання Луганського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти, кандидат педагогічних наук  

14:20-14:30 STEM-освітній компонент у системі професійного розвитку педагогів  

Юзькова Валентина Дмитрівна, доцент кафедри методики викладання 

природничо-математичних дисциплін ІППОЧО, кандидат хімічних наук 

14:30-14:40 Упровадження експериментальної діяльності "Методична система навчання 

основам технології та робототехніки як складової STEM-освіти" в освітній 

процес 

Рогінська Олена Володимирівна, директор Чернівецького ліцею № 15 «Освітні 

ресурси та технологічний тренінг» з вивченням єврейського етнокультурного 

компонента Чернівецької міської ради,  

Любарева Світлана Іванівна, заступник директора з виховної роботи 

Чернівецького ліцею № 15 «Освітні ресурси та технологічний тренінг» з вивченням 

єврейського етнокультурного компонента Чернівецької міської ради 

14:40-14:50 STEM-компетентність педагога природничої освітньої галузі 

Чухненко Поліна Сергіївна, завідувач кафедри методики викладання природничо-

математичних дисциплін ІППОЧО, кандидат хімічних наук 

14:50-15:00 Реалізація STEM-проєктів  на  заняттях  дисциплін  природничо-

математичного  циклу 

Шевченко Тетяна Миколаївна,  учитель  математики,  географії  та 

природознавства  Мигалківського  навчально-виховного  об’єднання  

«загальноосвітня  школа  І-ІІІ ступенів – дитячий  садок»  Пісківської  селищної  

ОТГ,  учитель-методист 

15:00-15:10 Робототехніка та 3D – технології у процесі інтеграції гуртків технічного 

спрямування  

Кондрюк Денис Васильович, завідувач організаційно масового відділу Комунальний 

заклад "Чернівецький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді", кандидат фізико-математичних наук 

15:10-15:20 Створення гуртка робототехніки в ЗЗСО 

Мнігалієв Сергій Наільович, керівник гуртка робототехніки опорного закладу 

освіти «Шкарівський академічний ліцею-центр позашкільної освіти» 

Білоцерківської міської ради Київської області 

15:20-15:30 Проєктна діяльність у школі засобами освітньої робототехніки  

Кульчак Марина Венедиктівна, вчитель інформатики та математики, керівник 

гуртка робототехніки середньої загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів с. Бабин 

Кельменецької селищної ради Дністровського району Чернівецької області, 

старший вчитель 

15:30-15:40 Трансдисциплінарність як пріоритетний  напрям розвитку STEM-освіти 

Воронкін Олексій Сергійович, викладач-методист Сєвєродонецького фахового 

коледжу культури і мистецтв імені Сергія Прокоф'єва, член Американського 

фізичного товариства, кандидат педагогічних наук 

15:40-15:50 Підведення підсумків форуму  

 


