
Комунальний заклад  

«ЗАПОРІЗЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ»  

Запорізької обласної ради 

Онлайн-заходи  
Всеукраїнської науково-практичної конференції «STEM-освіта: досвід, виклики, 

ідеї та рішення» 
(20-21жовтня 2022 року , м.Запоріжжя) 

№ Назва заходу 
Час 

проведення 
Модератори 

Посилання 

на реєстра-

цію 

20 жовтня 2022 року 

1 

ВЕБІНАР 

 «STEM-центри - іннова-

ційні освітні хаби розвитку 

регіону». 

Категорія учасників: педаго-

ги закладів освіти усіх типів  14.00 

 

Коваленко Тетяна 

методист обласного науково-методичного центру 

інформатизації освіти КЗ «ЗОІППО» ЗОР 

Реєстрація 

2 

 ТЕРИТОРІЯ ВІДКРИТО-

ГО ПРОСТОРУ 

«STEM-освіта в умовах во-

єнного часу». 

Категорія учасників: науков-

ці, методисти інститутів піс-

лядипломної освіти, керівни-

ки та педагогічні працівники 

пілотних закладів освіти, які 

впроваджують новий Держа-

вний стандарт базової серед-

ньої освіти  

15.00 

 

Бутурліна Оксана  

к.філос.н., доц., 

завідувач кафедри 

управління інформа-

ційно-освітніми проє-

ктами КЗВО " 

«ДАНО» ДОР  

 

Ченцов Олександр 

учитель інформатики 

Мелітопольської за-

гальноосвітньої шко-

ли І-ІІІ ступенів № 4 

Мелітопольської мі-

ської ради Запорізької 

області  

 

Кривунь Оксана   

директор Бердянської 

гімназії № 3 

«Сузір’я» Бердянської 

міської ради Запорі-

зької області.  
Реєстрація 

   

 

Фокша Світлана 

методист навчально-

методичного центру КЗ 

«ЗОІППО» ЗОР, координатор 

«НУШ базова школа» Запорізько-

го регіону 

 

Черкасова Лариса 

заступник директора комуналь-

ного ЗЗСО «Балабинська гімназія 

«Престиж» Кушугумської селищ-

ної ради Запорізької області 

 

3 

ВЕБІНАР 

 «Інноваційні форми та за-

соби STEM-освіти». 

Категорія учасників: педаго-

ги закладів освіти усіх типів  

16.00 

 

Пирожок Андрій 

к.т.н., доцент, заві-

дувач кафедри елект-

роприводу та авто-

матизації промисло-

вих установок, НУ 

«Запорізька політех-

 

Лєвіна Наталія 

директор ЗПО 

«Центр науково-

технічної творчості 

молоді «Політ» ЗОР  

 

Пазій Олексій 

заступник директора 

ЗПО «Центр науково-

технічної творчості 

молоді «Політ» ЗОР  

Реєстрація  

 

Лагута Ірина 

ЗПО «Центр науково-

технічної творчості 

молоді «Політ» ЗОР  

 

Резниченко Тетяна 

керівник гуртків з до-

шкільного STEM – на-

пряму  ЗПО «Центр 

науково-технічної 

творчості молоді 

«Політ» ЗОР  

 

Принь Ксенія 

вихователь спеціаль-

ної групи ЗДО (ясла-

садок) комбінованого 

типу 43 «Смайлик» 

Запорізької міської 

ради 

21 жовтня 2022 року 

ВЕБІНАР 

«STEAM освіта для органі-

зації дослідницької діяль-

ності учнів при викладанні 

природничих дисциплін та 

інформатики ». 

Категорія учасників: вчителі 

природничих дисциплін, ма-

тематики, інформатики  
15.00  

 

Воротнікова Ірина  

к.пед. н., доц., завіду-

вач кафедри  природ-

ничо-математичної 

освіти і технологій 

Інституту післядип-

ломної освіти  

 

Косик Вікторія  

старший викладач 

кафедри природничо-

математичної осві-

ти і технологій Ін-

ституту післядипло-

мної освіти 

 

Якубов Сергій 

старший науковий 

співробтник НДЛ ек-

спериментальної пед

агогіки та педагогіч-

них іннова-

цій Інституту після-

дипломної освіти 

Реєстрація  4 

Київський університет імені Бориса Грінченка  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-m_F3O7pHcmSEHKqZISorin61LXNbvuemfttFXg3jiQneHA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdTsZkq4wxcfmOUsitdsGX6dDwoIR3NdfPbpaHqm9pDu2x1kg/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhANvOiJQdRH9YNxIcr0goPdjGLrEAnwcTxyVOyrKogsw0Lw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZeyxZjLi95_u9VWHcRXbKq-obInq6PmYm6pdu6HIzs9k8BA/viewform

