
 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 
 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА  

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ»  
вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-14 

 11.05.2018 №  22.1/10-1463 

На №________від___________ 
 

Ректорам (директорам) обласних та 

Київського міського інститутів 

післядипломної педагогічної освіти 

 

Про проведення Всеукраїнського вебінару 

щодо участі педагогів у фестивалі «Наука 

на сцені» («Science on Stage») 

 

Шановні колеги! 

 

На виконання п. 9 планування роботи Державної наукової установи 

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

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

розвитку напрямів STEM-освіти, удосконалення педагогічної майстерності з 

питань проектної діяльності, створення бази даних інноваційних STEM-

технологій та ознайомлення з європейським педагогічним досвідом у галузі 

освіти наукового спрямування відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» проводить Всеукраїнський вебінар спільно з 

Громадською організацією освітній центр розвитку обдарованості юнацтва у 

рамках меморандуму про співпрацю. 

Під час вебінару учасники дізнаються: 

 чому важливо брати участь у вітчизняних та міжнародних конкурсах 

педагогічної майстерності; 

 про надихаючі ідеї та умови участі у Всеукраїнському фестивалі «Наука 

на сцені» («Science on Stage») у жовтні 2018 року в місті Харкові; 

 як підготувати проект для участі у Всеукраїнському та Європейському 

фестивалях; 

 як стати фіналістом Всеукраїнського відбору та отримати можливість 

взяти участь в Європейському фестивалі «Science on Stage», який відбудеться 

в Португалії з 31 жовтня по 3 листопада 2019 року; 

 проукраїнськіпроекти таавторів, що брали участь уфестивалів 2016 році. 

Просимо поінформувати педагогів освітніх установ та всіх 

зацікавлених осіб про проведення вебінару 22 травня 2018 року об 14.30. 



Для участі у заході та отримання матеріалів необхідно зареєструватися 

на платформі Всеукраїнського проекту «Якість освіти» у розділі «Я — 

дослідник» за посиланням: http://yakistosviti.com.ua/uk/IA-doslidnik 

Участь у вебінарі безкоштовна. 

Додаткову інформацію можна отримати у координаторів освітнього 

проекту: 

Білик Тетяна (т. 068-952-62-11, stemosvita@gmail.com ); 

Кaзачкова Наталія (тел.050-302-10-15, nataliyakazachkova@gmail.com ) 

 

 

 

 

З повагою 

директор                                                                                            О.М. Спірін 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:  

Білик Т.В. т. 248- 24- 65 
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