
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 
«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 

 

 

 

НАКАЗ  
 

 28.02.2019 р. Київ № 19    
 

Про проведення змагань з моделювання 
«розумних» пристроїв «STEAM-House» 
 

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про освіту», п. 286 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 
реалізації державної політики і концептуальних засад Нової української школи 
щодо посилення розвитку освіти наукового спрямування, яка базується на 
дослідно-орієнтованому навчанні, на поглибленому вивченні профільних 
предметів та набутті молоддю компетентностей, необхідних для подальшої 
проектної, дослідно-експериментальної, конструкторської, винахідницької 
діяльності 

 
НАКАЗУЮ: 

 
1. Провести у березні – листопаді 2019 року змагання з моделювання 

«розумних» пристроїв «STEAM-House». 
2. Затвердити склад організаційного комітету змагань з моделювання 

«розумних» пристроїв «STEAM-House», що додається. 
3. Організаційному комітету розробити та затвердити Умови змагань з 

моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House» до 06 березня 2019 року. 
4. Відділу STEM-освіти (Патрикеєва О.О.) забезпечити організаційно-

методичний супровід змагань з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-
House». 

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  28.02.2019 №       19    
 
 

Склад організаційного комітету  
змагань з моделювання  

«розумних» пристроїв «STEAM-House» 
 

Завалевський 
Юрій Іванович 

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

Патрикеєва Олена 
Олександрівна 

начальник відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут 
модернізації змісту освіти» 

Василашко Ірина  
Павлівна 

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

Гончарова Наталія 
Олександрівна 

науковий співробітник відділу STEM-освіти ДНУ 
«Інститут модернізації змісту освіти», кандидат 
педагогічних наук 

Євдокімова Ганна 
Геннадіївна 

директор ТОВ «Видавничий дім «Освіта» (за згодою) 

Касьян Сергій 
Петрович 

завідувач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДВНЗ 
«Університет менеджменту освіти», кандидат 
педагогічних наук (за згодою) 

Омельченко Надія 
Олександрівна 

віце-президент компанії «ІТ-Інтегратор» (за згодою) 

Береговий Валерій 
Ігорович 

керівник ТОВ «АККОРДГРУП» (за згодою) 

Чухлєб Андрій 
Володимирович 

керівник навчального центру «STEAM-train», тренер з 
організації STEAM-проектів  

 
 
____________________________________________________________ 


