
 
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 

 
18.04.2019 №  22.1/10-1390 
На №___   від___________ 

Ректорам (директорам) обласних 

закладів післядипломної педагогічної 

освіти  
 

Про проведення навчального тренінгу 

«Впровадження в освітній процес 

технології Інтернет речей (ІоТ)»  

Шановні колеги! 
 

На виконання п. 4 наказу ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

від 28.02.2019 № 19 «Про проведення змагань з моделювання «розумних» 

пристроїв «STEAM-House» відділ STEM-освіти проводить навчальний тренінг 

на тему «Впровадження в освітній процес технології Інтернет речей (ІоТ)» з 

метою реалізації концептуальних засад Нової української школи щодо 

посилення розвитку освіти наукового спрямування, яка базується на дослідно-

орієнтованому навчанні, на поглибленому вивченні профільних предметів та 

набутті молоддю ключових компетентностей.  

Коло питань тренінгу:  

- актуальність технології ІоТ  

- основні поняття технології ІоТ; 

- особливості створення пристроїв за технологією ІоТ; 

- підготовка учнівської молоді до участі у змаганнях з моделювання 

розумних пристроїв «STEAM-House».  

На тренінг запрошуємо вчителів інформатики, фізики, технології, 

керівників гуртків технічного спрямування закладів освіти. 

Форма проведення: очна (6 годин). 

Графік проведення: м. Миколаїв - 3 травня, м. Дніпро - 13 травня, м. Київ 

- 15 травня, м. Тернопіль - 17 травня 2019 року. 

Для участі у тренінгу та отримання сертифіката за результатами навчання 

необхідно індивідуально зареєструватися відповідно до територіальної 

приналежності на сайті за посиланням: http://steam.accord-group.com/ (розділ 

«Тренінг ІоТ») до 26 квітня 2019 року. 

http://steam.accord-group.com/


У зв’язку з обмеженою кількістю місць у навчальних групах (30 осіб) 

організаційний комітет залишає за собою право обирати слухачів за 

мотиваційним есе. Запрошення та матеріали для підготовки до тренінгу буде 

надіслано 27-29 квітня 2019 року. 

Просимо поінформувати заклади освіти про можливість безкоштовного 

навчання та підвищення кваліфікації.  

Проект реалізується за підтримки компаній Програми Мережних 

академій Cisco, Accord Group, IT-Integrator та КЗВО «Дніпровська академія 

неперервної освіти», КЗ «Миколаївський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», КЗ «Тернопільський обласний інститут післядипломної 

педагогічної освіти», навчального центру «STEAM-train».   

 

 

 

 

З повагою 

в.о. директора 

 

 

 

Ю.І.Завалевський

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець:  

Василашко І.П. т. 248 24 65 



 


