
 

Сумська обласна рада 

Департамент освіти і науки  

Сумської обласної державної адміністрації 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

СУМСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ 

ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

                                                        НАКАЗ 

 

19.11.2020                                      м. Суми                                           № 163-ОД  
 

Про організацію та проведення   

«STEM-школи – 2021»  

 

На виконання наказу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»  

від 02.09.2020 № 56 «Про організацію та проведення «STEM-школи – 2021»  

з метою реалізації Концепції розвитку природничо-математичної освіти 

(STEM-освіти), схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 

серпня 2020 р. № 960-р, ознайомлення освітян з інноваційними освітніми 

технологіями, необхідними для реалізації концептуальних засад Нової 

української школи, створення умов для підвищення фахової майстерності 

педагогічних працівників, пошуку і підтримки перспективних науково-

методичних ідей щодо розвитку STEM-освіти в Україні 
 

НАКАЗУЮ: 

1. Організувати та провести обласну «STEM-школу – 2021». 

2. Затвердити склад організаційного комітету обласної «STEM- 

школи – 2021» (додається). 

3. Організаційному комітету до 20.12.2020 року розробити та 

затвердити план заходів обласної «STEM-школи – 2021» на І півріччя  

2021 року. 

4. Лабораторії STEM-освіти інституту (Кода С.В.) забезпечити 

науково-методичний супровід роботи «STEM-школи – 2021». 

5. Контроль за виконанням цього наказу покладаю на проректора з 

наукової роботи Грицая С.М. 

 

 

Ректор         Ю.НІКІТІН 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до наказу КЗ СОІППО 

від19.11.2020 № 163-ОД 
 

Склад організаційного комітету 

обласної «STEM-школи – 2021» 
 

1. Грицай  

Сергій Михайлович 

проректор з наукової роботи комунального 

закладу Сумський обласний інститут 

післядипломної педагогічної освіти, голова 

організаційного комітету 

2. Кода  

Світлана Василівна 

старший викладач кафедри теорії і методики 

змісту освіти комунального закладу Сумський 

обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти, координатор роботи 

організаційного комітету 

3. Шульженко  

Інеса Анатоліївна 

директор Охтирської загальноосвітньої школи 

І-ІІІ ступенів № 1 Охтирської міської ради 

Сумської області (за згодою) 

4. Терещенко  

Ірина Іванівна 

директор комунального закладу Сумської 

обласної ради Глухівський ліцей-інтернат з 

посиленою військово-фізичною підготовкою 

(за згодою) 

5. Василенко  

Вячеслав Миколайович 

директор комунальної організації (установа, 

заклад) «Шосткинський навчально-виховний 

комплекс: спеціалізована школа І-ІІ ступенів - 

ліцей Шосткинської міської ради Сумської 

області» (за згодою) 

6. Горшеніна  

Світлана Павлівна 

директор Конотопської загальноосвітньої 

школи І-ІІІ ступенів № 10 Конотопської 

міської ради Сумської області (за згодою) 

7. Судьїна  

Валентина 

Володимирівна 

директор Роменської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. 

П.І. Калнишевського Роменської міської ради 

Сумської області (за згодою) 

8. Хоменко  

Алла Володимирівна 

директор Грунської загальноосвітньої школи І-

ІІІ ступенів імені Героя Радянського Союзу 

А.М. Діхтяренка  Грунської сільської ради 

Охтирського району Сумської області  

(за згодою) 

9. Юхно  

Наталія Іванівна 

методист комунального закладу Сумської 

обласної ради «Сумська обласна гімназія-

інтернат для талановитих та творчо 

обдарованих дітей» (за згодою) 

10. Колоусова  

Наталія Іванівна 

директор Недригайлівської спеціалізованої 

загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 



Недригайлівської селищної ради Сумської 

області (опорний заклад) (за згодою) 

11. Пода  

Лариса Вікторівна 

директор Свеської спеціалізованої школи І-ІІІ 

ступенів № 1 Ямпільської районної ради 

Сумської області (за згодою) 

12. Деменко  

Олександра Миколаївна 

директор комунальної установи Сумська 

спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 7 імені 

Максима Савченка Сумської міської ради  

(за згодою) 

 


