
 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД ВИЩОЇ ОСІТИ 

«ДНІПРОВСЬКА АКАДЕМІЯ НЕПЕРЕРВНОЇ ОСВІТИ» 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ» 

 

НАКАЗ 
 

«16» травня 2018 р.   м. Дніпро    № 146 

 

 

Про результати обласного  

конкурсу на кращий проект 

учнівської STEM-спільноти  

 

Відповідно до Програми дослідно-експериментальної роботи за темою 

«Науково-методичні засади створення інноваційної моделі SТЕМ-освіти» 

(Наказ департаменту освіти і науки облдержадміністрації від 22.12.2016 

№881/0/212-16), плану заходів на ІІ-му, концептуально-діагностичному етапі,  

з метою розвитку інформаційно-освітнього простору Дніпропетровщини та 

забезпечення ефективного впровадження STEM-освіти в регіоні у лютому-

квітні 2018 року було проведено обласний конкурс на кращий проект 

учнівської спільноти (далі – Конкурс).  

Конкурс  проводився в заочній формі в чотирьох номінаціях: «Я-

дослідник», «Моя майбутня кар’єра», «»Я-майстер», «Дівчата в STEM». 

На Конкурс було представлено 43 учнівські спільноти. Найбільшу активність 

виявили учні КЗО «Середня загальноосвітня школа №97 ім. П.І.Шкідченка» 

м.Дніпра, КЗО Васильківського НВК №1, Царичанської загальноосвітньої 

школи та Павлоградського міського ліцею. 

Члени журі оцінювали учнівські спільноти за наступними критеріями: 

 актуальна ідея; 

 відповідність ідеям STEM; 

 кількість учасників, послідовників; 

 якість контенту; 

 наявність активностей (оголошення, обговорення, флеш-моби 

тощо); 

 частота оновлення контенту; 
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 залучення фахівців з підприємств, ВНЗ, організацій, 

громадськості; 

 контакти з іншими українськими та міжнародними спільнотами, 

 реакція на контент (схвалення, поширення, уподобання, 

коментарі). 

 

На підставі засідання журі Конкурсу 

 

НАКАЗУЮ: 

1. Визначити переможців обласного конкурсу на кращий проект 

учнівської STEM-спільноти  (додаток ). 

2. Нагородити переможців Конкурсу грамотами КЗВО «Дніпровська 

академія неперервної освіти». 

3. Контроль за виконанням даного наказу покласти на завідуючу 

кафедрою управління інформаційно-освітніми проектами Бутурліну О.В.  

 

 

В.о. ректора   В.В.Сиченко 
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Додаток 1 

до наказу КВНЗ «Дніпровська  

академія неперервної освіти» 

від   22 травня 2018 № _____ 
 

Переможці обласного конкурсу 

на кращий проект учнівської STEM-спільноти 

 

Навчальний заклад  Адреса спільноти  

Вікова 

категорія 
Місце 

 

Номінація «Я-дослідник» 

Першотравенська СЗШ 

№3 

https://www.instagram.com/idea_t

eam/ 

спільнота учнів 

7-9 класів ІІ 

Китайгородська ЗОШ 

Томаківського району 

https://plus.google.com/u/0/comm

unities/109830072588150372446 

спільнота учнів 

10-11 класів ІІ 

Криворізька КЗШ №51 

https://www.facebook.com/groups

/1667178370039201/ 

спільнота учнів 

7-9 класів ІІІ 

Павлоградський міський 

ліцей 

https://www.facebook.com/groups

/557812724587129/ 

спільнота учнів 

7-9 класів ІІІ 

КЗО "Спеціалізована 

школа № 13" Дніпровської 

міської ради 

https://www.facebook.com/groups

/349478385553046/ 

спільнота учнів 

7-9 класів 

ІІІ 

Номінація «Дівчата в STEM» 

Василькіський НВК №1 

https://www.facebook.com/profile

.php?id=100024814863529 

спільнота учнів 

10-11 класів ІІ 

Павлоградський міський 

ліцей 

https://www.facebook.com/groups

/girls.can.be.scientists/ 

спільнота учнів 

7-9 класів ІІ 

Павлоградський міський 

ліцей 

https://www.facebook.com/groups

/158756114937461/about/ 

спільнота учнів 

10-11 класів ІІІ 

Царичанська ЗОШ І-ІІІ ст. 

https://www.facebook.com/groups

/218599395363921/ 

спільнота учнів 

10-11 класів 
ІІІ 

Номінація «Моя майбутня кар’єра» 

Синельниківська ЗОШ №2 

https://plus.google.com/communit

ies/104529356521987729472 

спільнота учнів 

7-9 класів І 

Синельниківська ЗОШ №5 

https://plus.google.com/u/0/comm

unities/108298884407884795741 

спільнота учнів 

10-11 класів ІІ 

Василькіський НВК №1 

https://www.facebook.com/groups

/916667751859771/ 

спільнота учнів 

10-11 класів ІІ 

КЗО №Середня 

загальноосвітня школа 

№69» Дніпровської 

міської ради 

https://plus.google.com/communit

ies/107132724591620035436 

спільнота учнів 

10-11 класів 

ІІІ 

Царичанська ЗОШ І-ІІІ ст. 

https://www.instagram.com/top_p

rofession 

спільнота учнів 

10-11 класів ІІІ 
 

 

У номінації «Я-майстер» переможців не визначено. 

https://www.instagram.com/idea_team/
https://www.instagram.com/idea_team/
https://plus.google.com/u/0/communities/109830072588150372446
https://plus.google.com/u/0/communities/109830072588150372446
https://www.facebook.com/groups/1667178370039201/
https://www.facebook.com/groups/1667178370039201/
https://www.facebook.com/groups/557812724587129/
https://www.facebook.com/groups/557812724587129/
https://www.facebook.com/groups/349478385553046/
https://www.facebook.com/groups/349478385553046/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024814863529
https://www.facebook.com/profile.php?id=100024814863529
https://www.facebook.com/groups/girls.can.be.scientists/
https://www.facebook.com/groups/girls.can.be.scientists/
https://www.facebook.com/groups/158756114937461/about/
https://www.facebook.com/groups/158756114937461/about/
https://www.facebook.com/groups/218599395363921/
https://www.facebook.com/groups/218599395363921/
https://plus.google.com/communities/104529356521987729472
https://plus.google.com/communities/104529356521987729472
https://plus.google.com/u/0/communities/108298884407884795741
https://plus.google.com/u/0/communities/108298884407884795741
https://www.facebook.com/groups/916667751859771/
https://www.facebook.com/groups/916667751859771/
https://plus.google.com/communities/107132724591620035436
https://plus.google.com/communities/107132724591620035436
https://www.instagram.com/top_profession
https://www.instagram.com/top_profession
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ПОГОДЖЕННЯ 

 

Про проведення обласного конкурсу на  кращий проект  

учнівської  STEM-спільноти  

 

Проректор з науково-

педагогічної роботи 

 Ватковська М.Г. 

__.__.2018   

Завідуюча кафедри 

управління 

інформаційно-

освітніми проектами  

 Бутурліна О.В. 

__.__.2018   

Начальник загального 

відділу 

 Волокітіна Н.Ю. 

__.__.2018   

Виконавець, методист  Запорожець О.М. 

__.__.2018    


