
 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ДЕРЖАВНА НАУКОВА УСТАНОВА 

«ІНСТИТУТ МОДЕРНІЗАЦІЇ ЗМІСТУ ОСВІТИ» 

вул. Митрополита Василя Липківського, 36, м. Київ, 03035, тел./факс: (044) 248-25-13 
 

Від     _28.09.2021__   № __22.1/10-2254__ 

На №_______________ від________________ 

Заклади післядипломної 

педагогічної освіти 

Про проведення конкурсу 

«Кращий гендерночутливий 

STEM-урок» 

 

Конкурс «Кращий гендерночутливий STEM-урок» (далі - Конкурс) 

організовано з метою популяризації ідей STEM-освіти, заохочення педагогів 

застосовувати STEM-технології, використовуючи інтегровані уроки/заходи під 

час освітнього процесу, виявлення й підтримки талановитих педагогічних 

працівників, створення бази даних інтегрованих уроків/заходів, а також 

мотивування  дівчат-підлітків вивчати природничо-технічні науки через  

STEM-підходи.  

Конкурс проводиться поетапно: 

 перший етап (30.06–31.10.2021) — інформаційний: інформування 

учасників/ць про Конкурс, проведення вебінарів для вчительської спільноти, 

приймання заявок і подання робіт для участі у Конкурсі ( з 01.10.2021); 

 другий етап (01.11–14.11.2021) — відбірний: оцінка та відбір 

30 найкращих робіт; 

 третій етап (15.11–30.11.2021) — підготовчий до фіналу: проведення 

майстер-класу, консультацій для фіналістів/ок та підготовка до фінального 

заходу; 

 четвертий етап (грудень 2021)  —  фінальний захід:  публічний   

онлайн-захист найкращих робіт через онлайн-платформу ZOOM з прямою 

трансляцією на ютубі, оцінка журі та нагородження переможців Конкурсу; 

 п'ятий етап (грудень 2021) — оприлюднення: розміщення конкурсних 

робіт переможців/ниць на онлайн-платформі https://stem-lesson.info/ для 

користування вчительською спільнотою й популяризації  основних  ідей  

STEM-освіти, поширення досвіду учасників Конкурсу. 

До участі у Конкурсі запрошено вчительську спільноту закладів загальної 

середньої, позашкільної, спеціалізованої, професійної (професійно-технічної) 

освіти, які активно впроваджують інноваційні методики до STEM-навчання та 

мають креативні ідеї для розробки нестандартних рішень. Конкурс проводиться 



 

на добровільних засадах, є відкритим і безкоштовним для педагогічних 

працівників/ць закладів освіти України всіх форм власності. 

Інформуємо, що 01 жовтня 2021 у рамках заходів першого етапу буде 

проведено інформаційний вебінар (докладніше у фейсбуці: 

https://fb.me/e/1GlRAvi6B ). Під час заходу учасники/ці дізнаються: 

 умови участі у Конкурсі та терміни його проведення; 

 що таке сучасний інтегрований STEM-урок; 

 які роботи є успішними; 

 поради від фіналістів/ок попередніх Конкурсів. 

Час проведення 15:00 — 17:00 на платформі ZOOM з 

прямою трансляцією на ютубі.  

Зареєструватися на вебінар можна до 01 жовтня 2021 року за посиланням: 

https://forms.gle/9BRosc8UP5Yeua8q6. 01 жовтня 2021 року до 14:00 

учасникам/цям надійде посилання на вебінар.  

Просимо поінформувати заклади освіти області про проведення Конкурсу 

та сприяти участі педагогів у ньому. 

Конкурс організовується і проводиться у рамках проєкту «Трамплін до 

рівності», що реалізується UNFPA, Фонд ООН у галузі народонаселення в 

Україні за фінансової підтримки Швеції, CSR Ukraine, експертної організації 

Центр «Розвиток КСВ», ініціативи «Дівчата STEM» та за підтримки 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти».  

Додаткову інформацію можна отримати у координатора Конкурсу -  

Юлії Шкуліпи (+380930922481, stem@csr-ukraine.org. )  

 

 

 

 

 
В. о. директора 

 

 
Євген БАЖЕНКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Василашко  248 24 65 
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