УДК 373.3/.5.011.3-051:005.336]:004.5/.9](07)
З-41
Рецензенти:
Касьян С. П., кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри відкритих освітніх систем та
інформаційно-комунікаційних технологій Центрального інституту післядипломної освіти ДЗВО
«Університет менеджменту освіти» НАПН України
Гончарова Н. О., кандидат педагогічних наук, старший науковий співробітник відділу STEMосвіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Бутурліна О. В., кандидат філософських наук, завідувач кафедри управління інформаційноосвітніми проєктами КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської
обласної ради
Рекомендовано до публікації Вченою радою Центрального інституту післядипломної освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти» НАПН України (протокол №3 від 14.04.2020)

З-41
Збірник матеріалів зимової дистанційної сесії «STEM-школа – 2020» / укладачі:
І. П. Василашко, Н. І. Гущина, О. В. Коршунова, О. О. Патрикеєва — К. :
Видавничий дім «Освіта», 2020. — 106 с.
ISBN 978-066-983-144-6
Соціально-економічні процеси, модернізаційно-освітні виклики потребують педагогів
нової формації: компетентного, умотивованого, кваліфікованого, який має академічну свободу й
розвивається професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобуває інформацію,
організовує процес навчання із максимальним наближенням до потреб, запитів і життєвих планів
молодого покоління.
Задля вирішення актуальних питань професійного розвитку педагогічних працівників
Нової української школи в умовах запровадження STEM-освіти, забезпечення академічної
свободи та їх права на підвищення кваліфікації щороку проводиться «STEM-школа». До
збірника увійшли матеріали-додатки до презентаційних відеоматеріалів доповідачів зимової
дистанційної сесії, яка проходила з 4 по 7 лютого 2020 року. Матеріали висвітлюють науковотеоретичні, практичні аспекти щодо розвитку напрямів STEM-освіти; методологічні підходи
проєктно-дослідної діяльності. Автори пропонують до вашої уваги практичні кейси: розробки
STEM – проєктів, STEM - уроків, STEM- заходів.
Видання рекомендовано для науковців, педагогічних працівників та керівників методичних
служб усіх ланок системи освіти, організаторів післядипломної педагогічної освіти, слухачів
курсів підвищення кваліфікації педагогічних працівників, а також усіх, хто цікавиться
питаннями розвитку STEM-освіти.
Матеріали подано в авторській редакції (збережено стилістику, орфографію та мову).
Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність наведених фактів, цитат,
посилань на джерела тощо.

УДК 373.3/.5.011.3-051:005.336]:004.5/.9](07)
© Василашко І. П., Гущина Н. І., Коршунова О. В., Патрикеєва О. О., 2020
ISBN 978-066-983-144-6
© Видавничий дім «Освіта», 2020

ЗМІСТ
Передмова.
Патрикеєва Олена, Василашко Ірина
Розділ 1. STEM-школа
Василашко Ірина, Булавська Лариса. STEM- школа: від ідеї до реалізації
Гущина Наталія, Василашко Ірина, Коршунова Ольга. Професійний
розвиток педагогічних працівників: Навчальна програма спецкурсу
«STEM-школа»
Розділ 2. STEM-освіта: від теорії до практики
Василашко Ірина. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в
закладах освіти
Черноморець Валентина, Василенко Ірина. Стан розвитку STEM-освіти
в Україні (результати досліджень)
Васильєва Дарина. Профільне навчання математики в умовах реалізації
елементів STEM-освіти
Гущина Наталія. Яким може бути STEM-урок у першому класі?

3
4

11

20
22
25
26

Сізоненко Катерина, Корнієнко Анатолій. Авторські програми: від
задуму до реалізації
Горбенко Світлана, Лозова Оксана. Шляхи реалізації проєктної
діяльність в STEM-освіті
Петров Сергій, Радогуз Сергій. Міждисциплінарний підхід у викладенні
природничих дисциплін на прикладі освітнього проєкту «По слідах
CHORNOBYL»
Петрів Ірина. Проєктна діяльність як засіб реалізації STEM-освіти
Хмельна Оксана STREAM-фестиваль як перспективна форма
інноваційної освіти та запорука розвитку конкурентоспроможної
особистості учня у ХХІ столітті
Розділ 3. Методичний STEM-кейс
Дяк Наталія. Казка як засіб освітнього напряму STREAM-освіти –
«Мистецтво», або Таємниці Дивосвіту
Короп Наталія. Робототехніка як перспективний напрям розвитку
науково-технічної площини закладу позашкільної освіти
Євдокимова Надія, Воробйова Тетяна. Упровадження проєктної форми
роботи в освітню діяльність як чинник підвищення якості STEM-освіти
Лукичова Наталя. «Страшенно-цікавий» STEM. Чи варто боятись?
Лізунова Олена. Елементи математики на уроках польської мови
Попович Таїсія, Боровиченко Наталія. STEM-проєкт «Чорний ящик.
Електричні явища. Електричний струм»
Петрів Ірина. Розробка STEM -уроку на тему «Зорова сенсорна система
людини»
Пахомов Юрій. Лепбук «Таємниці води» з технологією доповненої
реальності, як STEM-проєкт при вивченні теми «Вода» з хімії у 7 класі
Найдьон Наталія, Безперстова Людмила. Розробка STEM -уроку на тему
«Створення і дослідження системи стеження за сонцем»

29
34

36
38

40

44
50
53
57
58
62
68
85
95
2

ПЕРЕДМОВА
Прискорення процесів глобалізації інформаційної епохі в економіці,
соціально-політичних системах висуває нові виклики щодо концептуальних
засад модернізації та якості освіти. Невід’ємною складовою процесів
підвищення якості освіти є посилення розвитку освіти наукового спрямування,
що базується на дослідно-орієнтованому, проєктному навчанні, направлене на
поглиблене вивчення профільних предметів природничо-математичного циклу
та набуття компетентностей, необхідних для подальшої наукової дослідноекспериментальної,
конструкторської,
винахідницької
діяльності,
є
пріоритетним спрямуванням розвитку освіти України, що сприяє зміцненню
економіки держави.
Інноваційні процеси суспільно-економічного розвитку та зростаючий
попит на фахівців високотехнологічних галузей, які здатні до комплексної
наукової та інженерної діяльності, сприяли формуванню та розвитку освітнього
напряму STEM, що став педагогічною інновацією ХХІ століття. STEMорієнтований підхід до навчання, що ґрунтується на міждисциплінарних
засадах у побудові навчальних дисциплін і окремих дидактичних елементів має
на меті комплексно формувати ключові фахові, соціальні й особистісні
компетенції молоді, які визначають її конкурентоспроможність на ринку праці.
Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції дозволяє
здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального
матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію
процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового
рівня.
Сьогодні для України є важливим та пріоритетним розвиток STEMосвіти, яка підтримується та здійснюється через усі види освіти: формальну,
неформальну, інформальну – на базі онлайн-платформ, медіапродуктів, STEMцентрів/лабораторій, віртуальних STEM-центрів, через нестандартні методичні
STEM-прийоми: екскурсії, квести, конкурси/змагання, фестивалі, хакатони,
практикуми тощо.
Для результативного розвитку напрямів STEM-освіти першочерговим
завданням є: розробка науково-методичного забезпечення та спеціальних
засобів навчання; підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників; розширення мережі регіональних STEM-центрів/лабораторій;
створення інформаційної бази розвитку STEM-освіти в Україні з
використанням ІТ-технологій тощо.
Збірник матеріалів дистанційної сесії «STEM-школа – 2020» буде
сприяти розвитку напрямів STEM-освіти в закладах освіти та поповненню
ресурсно-методичного забезпечення галузі.
З повагою до педагогічної STEM-спільноти
Патрикеєва Олена, Василашко Ірина,
відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
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Розділ 1. STEM-школа
Василашко Ірина,
завідувач сектору інноваційних форм та методів
діяльності педагогічних працівників відділу STEMосвіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
Булавська Лариса,
методист вищої категорії відділу STEM-освіти
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
STEM-ШКОЛА: ВІД ІДЕЇ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
У сучасних соціально-економічних умовах швидко змінюється суспільне
життя, що своєю чергою передбачає постійне і неперервне вдосконалення
системи освіти та її складових, принципів і парадигм. Вимоги до фахових
компетентностей педагогів також постійно змінюються тому, що вони в
суспільстві є однією з основних рушійних сил прогресивних змін та
формування свідомих громадян здатних примножувати здобутки держави.
У пункті 10 статті 18 Закону України «Про освіту» зазначено, що
професійний розвиток – це безперервний процес навчання та вдосконалення
професійних компетентностей фахівців після здобуття вищої та/або
післядипломної освіти, що дає змогу фахівцю підтримувати або покращувати
стандарти професійної діяльності і триває впродовж усього періоду його
професійної діяльності [1].
Нині педагоги працюють в умовах нової моделі освіти, реалізації
концепції «Нова українська школа», запровадження нових підходів, зокрема,
STEM-освіти. Сьогодення вимагає від педагога працювати на майбутнє,
випереджати свій час, що передбачає удосконалення фахової майстерності,
постійного аналізу педагогічної діяльності та внесення коректив відповідно до
соціальних запитів протягом всієї професійної діяльності.
Інформаційно-комунікаційні технології радикально трансформували
освітній простір, якісно змінили середовище, відкрили нові можливості та стали
базовим системотворчим чинником розвитку освіти загалом і безпосередньо
післядипломної педагогічної дистанційної освіти. При організації курсів
підвищення кваліфікації педагогічних кадрів все частіше використовують
дистанційні форми навчання, що дозволяє зробити процес набування знань і
навичок більш доступним, ефективним, спонукає педагогів до навчання
протягом життя та є реальним поштовхом до розвитку інформатизації освіти,
ІТ-орієнтованих засобів навчання.
У 2017 році відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту
освіти», видавництво «Видавничий дім «Освіта», ДВНЗ «Університет
менеджменту освіти» ініціювали та реалізували на партнерських засадах
соціальний всеукраїнський інноваційний освітній проєкт «Web-STEM-школа»
на платформі Українського проєкту «Якість освіти» [5]. Web-STEM-школа – це
унікальний простір нового формату для спільного навчання, спілкування,
4

обміну та вивчення найкращого вітчизняного і світового досвіду, це майданчик
знайомства з новаторами сучасної освіти, підтримки, об’єднання зусиль
освітян, науковців, громадських активістів та бізнесу [2].
У педагогічних працівників з’явився, новий ресурс для розвитку
професійної компетентності з питань STEM-освіти, ресурс для дистанційного
навчання та обміну досвідом:
- доступний, безкоштовний для широкого кола педагогічних працівників, який
забезпечує індивідуалізацію, свободу вибору місця, часу і темпу навчання;
- має великі перспективи для ефективної теоретичної і практичної підготовки
освітян будь-якого віку в різних сферах;
- дозволяє зробити навчання творчим процесом;
- забезпечує спілкування у віртуальному просторі зі спікерами, як за
звичайних умов;
- відкриває нові можливості для ознайомлення з інноваційними технологіями,
спілкування, пошуку перспективних науково-педагогічних ідей тощо.
Першу пілотну сесію «Web-STEM-школа – 2017» було організовано з
22 по 29 серпня 2017 року щоб на початку навчального року надихнути
педагогів ідеями, показати ефективні моделі запровадження STEM-навчання та
приклади для наслідування (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від
31.07.2017 №21.1/10-1592). Це був тиждень продуктивного професійного
зростання. Мотиваційний навчальний курс від 20 експертів, практиків,
вчителів-новаторів допоміг знайти рішення та педагогічні підходи для якісного
сучасного навчання дітей за напрямами STEM. Реалізуючи принципи
«доступність» з першої сесії і до тепер організаційний комітет, спікери
працюють на волонтерських засадах, щиро діляться з педагогічною спільнотою
своїми авторськими напрацюваннями. Основні теми виступів спікерівноваторів першої сесії стосувалися впровадження STEM-підходів під час
вивчення
предметів
природничо-математичного
циклу,
проблем
розвитку/навчання у дошкільній та початковій освіті, використання проєктнодослідної діяльності, педагогічних технологій, які необхідні для реалізації
дидактичних принципів Нової української школи та формування в учнівської
молоді ключових компетентностей ХХІ століття.
За період з 2017 по 2020 роки у рамках STEM-школи було проведено 6
сесій (таблиця).
Таблиця. Динаміка проведення сесій
2017/2020

К-ть спікерів

К-ть слухачів

Переглядів відео

1 вебсесія

20

1 300

12 000

2 вебсесія

50

2 570

33 500

3 очна сесія

Понад 60

72

4 вебсесія

80

3 000

5 очна сесія

40

100

6 вебсесія

61

4410

Очне навчання:
45 STEM-практичних занять
40 000
Очне навчання:
22 STEM-практичних занять
67210
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Поступово STEM-школa стала:
- альтернативним ресурсом академічним курсам підвищення кваліфікації
(STEM-школа це майже єдиний безкоштовний дистанційний ресурс);
- масовим майданчиком (пройшли навчання 11500 слухачів з різних
областей України);
- популярним освітнім ресурсом (зафіксовано 152 707 переглядів
відеоматеріалів на каналі YouTube, проведено очно 67 STEM-семінарів);
- освітнім простором нового формату, де відбувається:
інформування про освітні тренди, яким є STEM-освіта, про інноваційні
тенденції та нормативні документи, як інтегрувати сучасні методики в освітній
процес – змішане навчання, QR-коди, доповнену реальність, проєктно-дослідну
та інженерну діяльність;
навчання за принципом «вчитель – вчителю», ознайомлення з науковотеоретичними, методичними матеріалами – відео про інноваційні технології
навчання, проєктну діяльність, сучасне обладнання, STEАM-проєкти, про
досвід реалізації провідного підходу STEM-освіти – інтеграція;
спілкування і знайомство з новаторами, обмін досвідом, розширення кола
однодумців;
пошук допомоги, порад, ідей для розв’язання педагогічних проблем,
професійного зростання через навчальні відео, опрацювання корисних ресурсів,
спілкування зі спікерами у віртуальному просторі;
практична взаємодія – використання контенту STEM-школи у
практичній діяльності, впровадження перспективних ідей для розвитку STEMнавчання у закладі освіти, побудова планів, моделей тощо;
професійне зростання, соціальне визнання – понад 310 спікерів отримали
нові уміння і навички щодо представлення свого педагогічного досвіду на
всеукраїнському рівні для численної аудиторії слухачів.
Нормативним підґрунтям проведення сесій заходу є накази, листи ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти», затверджені навчальні програми
спецкурсів ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» [3]. Навчальна програма
побудована з метою сприяння розвитку професійних компетентностей:
професійно-педагогічна,
інформаційно-цифрова.
Після
опрацювання
відеоматеріалів, завдань, консультування слухачі, за бажанням, проходять
підсумкове тестування. Успішні результати (80% правильних відповідей) є
підставою для отримання сертифікату затвердженого зразка про проходження
навчального курсу: дистанційно з нарахуванням 15 академічних годин
(0,5 ETSC), очно – 30 академічних годин (1 ETSC). Відповідно до Порядку
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників
(постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (зі змінами й доповненнями,
внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року № 1133)) всі сертифікати
можуть бути зараховані як підвищення кваліфікації.
Шосту сесію «STEM-школа – 2020» було організовано (наказ ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» від 14.08.2019 № 68) у період з 4 по
7 лютого 2020 року. На зимовій сесії понад 60 спікерів представили матеріали
для всіх рівнів освіти та для навчання різних вікових категорій дітей за
напрямами:
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- науково-теоретичні, методичні аспекти
розвитку напрямів STEM/STREAM-освіти в
дошкільній, загально середній та позашкільній
освіті;
- інтеграція як провідний підхід STEMосвіти;
- основні підходи STEM-навчання як дієвий
інструмент формування soft skills молоді;
- STEАM-проєкти: теорія та практика.
У роботі сесії передбачено зворотний зв’язок: учасники можуть ставити
спікерам запитання, оцінювати запропоновані матеріали, спілкуватися між
собою. Освітяни з усіх областей України активно долучались до обговорення –
зафіксовано 3 720 коментарів. Матеріали зимової сесії «STEM-школа – 2020»
набрали 67 210 переглядів на каналі YouTube. Також для слухачів була
підготовлена добірка авторських методичних матеріалів, рекомендацій,
прикладів уроків – 102 додатки до навчальних відео.
Всі навчальні матеріали, ресурси розміщено у вільному доступі на
платформі Українського проєкту «Якість освіти» [5]. Під час сесії на платформі
відкрита рубрика «Web-STEM-школа». Після закінчення сесії педагогічні
працівники можуть вивчати матеріали у розділі «Відео» (рис.).

Рис. Матеріали розділу «Відео» на платформі Українського проєкту «Якість
освіти» (доступ за посиланням: http://yakistosviti.com.ua/uk/Video)
Згодом популярність освітнього ресурсу зростала, змінювалась географія.
Ініціативу підтримали вищі й у рамках всеукраїнської STEM-школи відкрились
регіональні: «STEM-освіта на Дніпрі» (КВНЗ «Дніпровська академія
неперервної освіти» – керівник Бутурліна Оксана Василівна), «STEM-освіта
Запорізької області» (КЗ «Запорізький обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти» – керівник Іванов Сергій Аркадійович), «STEM-освіта в
Миколаївській області» (Миколаївський обласний інститут післядипломної
педагогічної освіти – керівник Клименко Людмила Олександрівна).
До реалізації програми сесії постійно долучаються науковці з Інституту
педагогіки НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти», ВНЗ
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Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»,
вчителі Южноукраїнської гімназії №1, НВО «СЗНЗ І ст. «Гармонія» – гімназія
ім. Т. Шевченка – ЦПВ «Контакт» м. Кропивницького Кіровоградської області.
За цей період STEM-школа проходила шлях від
окремих виступів спікерів до представлення досвіду
роботи переможців Всеукраїнських конкурсів фахової
майстерності, інноваційних освітніх проєктів,
зокрема, конкурсів: на премію «Global Teacher Prize
Ukraine»,
«Вчитель
року»,
«Краща
STEMпублікація». Щорічно організатори STEM-школи
вручають 10 сертифікатів переможцями конкурсу
«Кращий STEM-урок» і запрошують авторів
Матеріали конкурсу
найцікавіших STEM-уроків стати спікерами сесії.
Впровадження STEM в систему освіти
передбачає
розв’язання
проблем
розвитку
професійних
компетентностей
вчителя,
який
усвідомлює
свою
соціальну
відповідальність,
постійно дбає про досягнення нових педагогічних
цілей і професійне зростання.
Діяльність STEM-вчителя не обмежується викладанням власного
предмета, це фахівець нового формату, який навчає молодь в контексті
соціокультурного простору, міждисциплінарних зав’язків. Важливим є його
вміння організувати освітній процес як педагогічну взаємодію, спрямовану на
розвиток особистості дитини, її підготовку до розв’язання завдань
життєтворчості [4].
Водночас, існує ряд проблем, які потребують
розв’язання: оновлення нормативно-правової бази,
розробка науково-методичного забезпечення та
спеціальних засобів для STEM-навчання, підготовка
та перепідготовка науково-педагогічних працівників,
здатних втілювати завдання STEM-освіти, Нової
української школи.
Відео «STEM-имо з
Партнерська взаємодія, консолідація зусиль з
Всеукраїнським науково-популярним природничим «КОЛОСКОМ»: проєкти
і навички ХХІ століття»
журналом для дітей та юнацтва «Колосок» сприяла
розробці спільних довготривалих активностей, які
сприяли розв’язанню зазначених проблем. Під
керівництвом головного редактора Дарії Біди,
доцента кафедри педагогіки Львівського ОІППО
щороку на сесію представляється кейс матеріалів
«STEM-мимо з «КОЛОСКОМ». Цього року слухачі
разом з командою спікерів «Колосок» пили ароматну
львівську STEM-каву та обговорювали STEMпроєкти, які сприяють формуванню у молоді навичок
ХХІ століття.
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Координатори інноваційного освітнього проєкту «Я – дослідник»
Коршунова Ольга Вікторівна, головний редактор ВД «Освіта» та Гущина
Наталія Іванівна, доцент кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ ДВНЗ
«Університет менеджменту освіти» разом з командою досвідчених спікерів
щороку знайомлять аудиторію слухачів з новітніми STEM-засобами навчання,
зарубіжним досвідом STEАM-навчання та як створити сприятливі умови для
розвитку дослідницьких навичок.
Успішний розвиток напрямів STEM-освіти здійснюється через залучення
ресурсів, співпрацю з педагогічною спільнотою і зовнішніми партнерами,
такими, як заклади вищої освіти, академічні наукові установи, музеї,
підприємства, бізнес-структури, громадські та інші організації. Організаційний
комітет STEM-школи запрошує долучитись до реалізації навчальних програм
сесій, підтримати ініціативи школи на партнерських засадах:
- освітні установи (Національного еколого-натуралістичного центру
учнівської молоді, ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький ДПУ імені Григорія
Сковороди», «Центр розвитку навиків «Покоління Z», КМДШ, STEM-центр
«Сократ», «Міжнародний освітній центр Insight» та інші заклади освіти);
- бізнес-структури (ТОВ «Видавничий дім «Освіта», ТОВ «ІТінтегратор», ТОВ «Діксі», «Cisco», ТОВ «Інноваційні освітні рішення»,
компанія «Радіомаг» та інші);
- громадські організації (ГО «Соціальна Справедливість «Совість»,
ГО «Коаліції STEM-освіти» (STEM EducationCoalition та інші);
- ініціативних громадян.
Завдяки залученню різнопланових ресурсів та співробітництву під час
сесій педагоги мають можливість ознайомитися з новинками на освітньому
ринку, пропозиціями, досвідом спікерів бізнес-структур, громадських та інших
організацій.
Моніторинг є невіддільним компонентом стратегічного планування
навчальної програми на наступні періоди, роботи STEM-школи.
Опитування слухачів показало, що навчання на зимовій сесії у 2020 році
для них було: 90 % – пізнавальним, 77 % – ефективним, 52 % – мотиваційним.
Аналіз результатів підсумкового тестування дозволяє під час
завершальної дискусії обговорити питання, які потребують уточнення
(діаграма).
Діаграма. Результати тестування слухачів
% слухачів,
які пройшли
тестування

% правильних
відповідей
у тесті

6%
10,83%
22,49%

80
85
90

35,35%
25,36%

95
100
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Також завдяки зворотному зв’язку організатори вивчають, які теми
потребують більш глибокого висвітлення та у між сесійний період
організаційний комітет разом з партнерами проводять в регіонах науковопрактичні семінари, майстер-класи, вебінари, хакатони тощо.
Наставник, ментор, керівник проєктів, менеджер – це нові якості
педагога, які він здатний реалізувати якщо розвиває свої професійні
компетентності протягом життя відповідно соціальним замовленням.
Відповідно до статті 54 Закону України «Про повну загальну середню
освіту» педагогічні працівники зобов’язані постійно підвищувати свій
професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність. Але такий
обов’язок урівноважується правом педагогічних працівників на вільний вибір
освітніх програм, форм навчання, установ і організацій, що здійснюють
підвищення кваліфікації. Саме тому надзвичайно важливим є те, щоб обрані
педагогами будь-які форми й види підвищення кваліфікації реально призводили
до набуття нових або вдосконалення наявних компетентностей (знань, вмінь,
навичок тощо). Організатори STEM-школи, вважають, що для забезпечення
потреб у професійному зростанні необхідно розвивати всі можливі ресурси,
забезпечувати доступ до різнопланових джерел якісної освіти. Педагог повинен
бути конкурентоспроможнім у високотехнологічному світі – світі техніки і
новітніх цифрових технологій. Вважаємо, що такі ресурси як «STEM-школа»
необхідно розвивати та масштабувати тому, що досвід реалізації проєкту
показав: є замовлення, є потреба, є попит на ресурс.
Дізнатися більше та слідкувати за подіями STEM-школи можна за
посиланнями: http://www.imzo.gov.ua; http://yakistosviti.com.ua; у мережі
Facebook на сторінці групи «Відділ SТЕM-освіти ІМЗО», групи STEM-школи
«STEMусі», шукати/збирати інформацію за хештегом #webSTEMschool.
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ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ:
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ «STEM-ШКОЛА»
У сучасних соціально-економічних умовах система освіти має соціальне
замовлення на систему освіти з новою парадигмою та принципами. Це
одночасно виклик, який потребує важкої праці, але й перевага, що дозволить
трансформувати систему освіту, зважаючи на запити кожного – педагогів,
вихованців та їх батьків. Завдяки новому Закону «Про освіту», яким
запроваджено нову систему підвищення кваліфікації, ми маємо змогу
побудувати систему, яка передбачає збільшення та розширення можливостей,
враховуватиме індивідуальні потреби педагогічних працівників і дозволить
кожному створювати власну траєкторію професійного зростання впродовж
усього життя.
Прогресивні ідеї нових нормативних актів у сфері
підвищення кваліфікації – це перші кроки у розширенні
прав і можливостей усіх та визначення дій і механізмів
організації цього новостворюваного процесу. Це рішення
урізноманітнює можливості підвищувати кваліфікацію
для педагогічних працівників та дозволяє займатися ним
не
тільки
обласним
закладам
післядипломної
педагогічної освіти. Адже співпраця з іншими освітніми
Збірник програм
вітчизняними
й
міжнародними
організаціями,
громадським сектором, з різноманітними експертами, що
можуть запропонувати нові, часто кращі, рішення для
професійного зростання.
Одним з актуальних напрямів модернізації та
інноваційного розвитку природничо-математичного,
гуманітарного профілів освіти виступає STEMорієнтований підхід до навчання [1].
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Розвиток STEM-освіти потребує загальної модернізації змісту освіти,
матеріально-технічного й навчально-методичного забезпечення, і робота в
цьому напрямі ведеться постійно. Але першочергово необхідно розв’язати
проблему – розвиток професійних компетентностей STEM-педагога.
Усвідомлення необхідності неперервного педагогічного розвитку,
розуміння нових соціально-економічних викликів, що постають зараз, у
2017 році відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
видавництво «Видавничий дім «Освіта», ДВНЗ «Університет менеджменту
освіти» ініціювали та успішно реалізовують протягом 4 років на партнерських
засадах соціальний всеукраїнський інноваційний освітній проєкт «STEMшкола» на платформі Українського проєкту «Якість освіти» [2]. STEMпартнерство сприяло створенню відкритих освітніх ресурсів неформальної
освіти, які доповнюють форми формальної освіти дорослих, засоби підвищення
кваліфікації, надають можливість мотивувати педагогічних працівників
активно впроваджувати освітні STEM-інновації. У рамках проєкту «STEMшкола» організатори пропонуються педагогічній спільноті ознайомитися з
українським та іноземним досвідом за програмою спецкурсу [4].
НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА СПЕЦКУРСУ «STEM-ШКОЛА»
Розробники спецкурсу:
Гущина Наталія Іванівна, к. п. н., доцент кафедри відкритих освітніх систем
та ІКТ ЦІППО ДВНЗ «Університет менеджменту освіти»
Василашко Ірина Павлівна, завідувач сектору підготовки вчителів відділу
STEM-освіти ДНУ «Інституту модернізації змісту освіти»
Коршунова Ольга Вікторівна, головний редактор ВД «Освіта», вчитель
інформатики ліцею «Престиж» м. Києва
Навчально-тематичний план спецкурсу «STEM-школа»
№ з\п

Форми заняття /кількість годин
Тематичний план

5

STEM- освіта: стан впровадження та
перспективи розвитку в Україні
Науково-теоретичні, методичні аспекти
розвитку напрямів STEM/STREAMосвіти в дошкільній, загально середній та
позашкільній освіті
Інтеграція як провідний підхід STEMосвіти
Основні підходи STEM-навчання як
дієвий інструмент формування soft skills
молоді
STEАM-проєкти: теорія та практика

6

Дискусія за результатами навчання.

1
2

3
4

Разом

Лекція

Практичне
Самостійна Тематична Разом
робота
дискусія
заняття,
консультування

1

1

1

1

1

3

1

3

1

2

1

1

2

4

1

1

2

4

1

1

5

15

3

4
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Метою спецкурсу є підвищення методичного та практичного рівнів
професійної компетентності педагогічних працівників та ознайомлення їх з
інноваційними технологіями в освіті, зокрема, STEM-підходами під час
викладання предметів природничо-математичного циклу, формування в
учнівської молоді ключових компетентностей, які визначені концептуальними
засадами НУШ.
Завдання полягають у необхідності:
- поглиблення знань про науково-теоретичні аспекти щодо розвитку
STEM-освіти як інновації НУШ;
- впровадження основних підходів в освітній процес закладів освіти:
інтегрованого, діяльнісного, проєктно-дослідного;
- створення сучасного STEM-середовища;
- удосконаленні вмінь і навичок розвитку співпраці закладів освіти з
партнерами.
За результатами вивчення матеріалів спецкурсу та виконання практичних
завдань слухачі розвинуть професійні компетентності: професійнопедагогічну, інформаційно-цифрову.
За результатами навчання слухачі:
поглиблять знання:
✓ про пріоритетну роль освіти, необхідність її випереджального
значення для економічного зростання держави, розвитку соціальних процесів у
суспільстві;
✓ про STEM та актуальність запровадження підходів STEM-освіти;
✓ чому і як змінюються ролі, завдання педагога у реалізації основних
методологічних підходів Нової української школи (розвивальний, проєктнодіяльнісний, особистісно-орієнтовний);
✓ основні технології, методи активного навчання та розвитку навичок
необхідних для успішної соціалізації молоді, вибору професій у сфері STEM.
уміти:
✓ правильно послуговуватися понятійним апаратом з питань STEMосвіти;
✓ визначати та використовувати методи навчання відповідно для
реалізації змісту та процесів навчання для різних вікових категорій вихованців;
✓ аналізувати існуючи та обирати ефективні стратегії навчання щодо
реалізації соціально важливих наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека
та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека»,
«Підприємливість та фінансова грамотність»;
✓ розробляти та реалізувати інтегровані STEM-проєкти.
володіти настановами до:
✓ навчання впродовж життя;
✓ вектором розвитку власної професійної компетентності;
✓ ефективного та доцільного використання STEM-підходів;
✓ створення освітнього середовища спільного навчання, що сприяє
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набуттю наукових знань, розвитку дослідних навичок;
✓ об’єднання зусиль освітян щодо запровадження STEM-освіти.
Бюджет навчального часу становить 15 годин, з яких: 3 години – лекції,
3 години – практичні заняття, 4 години – самостійна робота слухача, 5 годин –
тематичні дискусії.
Всі навчальні матеріали, ресурси розміщено у вільному доступі на
порталі українського проєкту «Якість освіти» [3]. Під час сесії на платформі
відкрита рубрика «STEM-школа». Після закінчення сесії педагогічні
працівники можуть вивчати матеріали у розділі «Відео» за посиланням:
http://yakistosviti.com.ua/uk/Video (рис).

1.

Рис. «STEM-школа» на платформі Українського проєкту «Якість освіти»
Основною формою вивчення навчальної теми є дистанційне (он-лайн)
навчання, самостійна робота і консультування слухачів.
Проблемно пошукові питання для самостійної та індивідуальної роботи
1. Яке значення має запровадження STEM-освіти для економічного зростання
держави, розвитку соціальних процесів у суспільстві?
2. Що таке STEM, STEАM, STREAM? Актуальність запровадження підходів
STEM-освіти.
3. Вітчизняний та зарубіжний досвід роботи щодо STEM-освіти.
4. STEM-проєктна діяльність у Новій українській школи як фактор її розвитку.
5. Інтегративний підхід у навчанні. Горизонтальні і вертикальні міжпредметні
зв’язки. Шляхи та етапи реалізації міжпредметної інтеграції.
6. STEM-урок: кейси для реалізації наскрізних змістових ліній навчальних
предметів, ключових і загальнопредметних компетентностей STEM-предметів,
сучасна наочність, лайфхаки, нестандартні методичні прийоми (Е-навчання,
START UP, ІТ та VR-візуалізація навчання) тощо
7. Науково-методичні аспекти інноваційного інструменту «Інтерактивна
навчальна STEM-екскурсія».
8. Які технології, методи навчання сприяють розвитку навичок необхідних для
успішної соціалізації молоді, вибору професій у сфері STEM?
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9. STEM-педагог: можливості та ризики. Як змінюється роль учителя в
контексті розвитку STEM-технологій в освітньому процесі?
10. Як знайти ідеї до професійного зростання?
Питання для самоконтролю
1. Провідні підходи STEM-освіти для здійснення навчально-пізнавальної
діяльності
2. Як доцільніше впроваджувати STEM-підходи в освітньому процесі
3. Переваги для підвищення якості навчального процесу STEM-предметів з
предметами філологічного циклу
4. Основні переваги та ризики організації STEM-уроків
5. STEM-проєктна діяльність як провідний підхід STEM-освіти
6. Використання лепбуку як продукту проєкту
7. Мейкерство як методичний підхід підвищення мотивації до вивчення
предметів природничо-математичного циклу
8. Доповнена реальність як інноваційна STEM-технологія вивчення
навчальних предметів
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К.: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2018. – 97 с.
8. Кириленко С. Поліфункціональний урок у системі STEM-освіти: теоретикометодологічні та методичні сегменти / С. Кириленко, О.Кіян // Рідна школа. –
2016. – №4. – С. 50-54.
9. Крутій К.Л. STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного
мислення / К.Л. Крутій, Т.І. Грицишина // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1.
– С.3-7.
10. Васильєва Д.В. Профільне навчання математики в умовах реалізації
елементів STEM-освіти/ Д.В. Васильєва // Анотовані результати науководослідної роботи Інституту педагогіки за 2017 рік: наукове видання. – К :
Педагогічна думка, 2017. – С. 200 .
11. Макарова О. П. Змішане навчання на уроках фізики та астрономії : посіб.
для вчителів / О. П. Макарова, І. А. Патрушева. – К.: Видавничий дім «Освіта»,
2019. – 49 с.
12. Патрушева І. А. Мобільні технології в школі: посіб. для вчителів / І.А.
Патрушева, О. М. Гера, Н. В. Діденко, Л. А. Павлюк, О. Л. Сафроненко. – К.:
Видавничий дім «Освіта», 2019. – 175 с.
Результати навчання
Після опрацювання відеоматеріалів, завдань, консультування слухачі
проходять підсумкове тестування (Додаток). Слухачі, які успішно виконали
тестове завдання (80%) отримують електронні сертифікати затвердженого
зразка. Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників (постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (із
змінами і доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року
№ 1133)) всі сертифікати можуть бути зараховані у підвищення кваліфікації.
Додаток
Анкета для опитування слухача
зимової сесії «Web-STEM-школи — 2020»
Загальні відомості
Електронна адреса *
Прізвище, ім’я та по батькові *
Повна юридична назва ЗО, в якому працюєте *
Посада *
Телефон *
Контрольні запитання
Зверніть увагу, деякі запитання передбачають надання декількох правильних відповідей.
Успішним вважається результат, в якому не меньше 80% правильних відповідей.
1. Позначте три провідних підходи STEM-освіти для здійснення навчально-пізнавальної
діяльності: *
 компетентнісний
 особистісно-орієнтовний
 діяльнісний
 міжпредметні зв’язки
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 інтеграція
 проєктний
 бінарний
 дослідницький
 практичний
2. STEM-навчання це:
 системний процес, який сприяє формуванню інформаційної компетентності та
практичним навичкам
 системний процес, який спрямований на формування практичних навичок і
компетентностей
 етап уроку, який спрямований на формування математичних і мовленнєвих
компетентностей
3. Як доцільніше впроваджувати STEM-підходи в освітньому процесі?
 всі уроки розробляти та проводити на засадах STEM-підходів
 застосовувати елементи STEM на кожному уроці
 STEM-підходи впроваджувати доцільно та системно: включати елементи STEM на
деяких уроках; проводити STEM-уроки, STEM-проєкти
4. Чи можна інтегрувати STEM-предмети з предметами філологічного циклу під час
організацїя освітнього процесу?*
 так
 ні, це порушує системність у навчанні
 частково
 важко відповісти
5. На вашу думку, STEM-навчання це: (напишіть 3-5 речень)
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
6. Що дає можливість впровадити одну з моделей STEM-навчання, яке розвиває системне
мислення, готує до математичних конкурсів, олімпіад та моніторингу PISA?
 навчальний курс «Логіка»
 освітня робототехніка
 конкурс «Кенгуру»
7. З якого етапу бажано почати STEM-урок?
 актуалізації знань, вмінь та навичок
 постановки і визначення проблеми
 фронтальної бесіди та перевірки завдань
8. Які заняття можна вважати інтегрованими (STEM-уроками)?
 освітній процес ґрунтується на об’єднанні та передбачає взаємозв’язок елементів,
розділів та освітніх напрямів на основі системного і всебічного розкриття процесів і
явищ, спрямований на забезпечення цілісності сприняття явища
 складаються з окремих частин, не пов’язаних між собою, кожна частина має свої
завдання з одного або різних розділів програми
 навчання спрямовано на засвоєння уявлень про окремі об’єкти (предмети)
навколишнього середовища, не вибудовуючи взаємозв’язків між ними
9. Чому проєктну діяльність вважають провідним підходом STEM-освіти?
(напишіть п’ять ознак)
 1_____________________________________________________________
 2_____________________________________________________________
 3_____________________________________________________________
 4_____________________________________________________________
 5_____________________________________________________________
10. У своїй професійній діяльності ви найчастіше застосовуєте проєктну діяльність під час
(позначте всі прийнятні відповіді)
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 навчання на уроці
 дистанційного навчання
 навчання у позаурочній час
 організації дослідницької діяльності
11. Чи можна вважати лепбук продуктом проєкту?
 так
 ні
 частково
12. Технологічна картка до уроку – це … ?
 сучасна форма планування уроку із зазначенням взаємодії вчителя і учня на кожному
етапі, яка призводить до потрібного результату
 методичні рекомендації до побудови уроку
 розробка, сценарій, конструктор уроку
13. Як називається простір з книгами, доступом до мережі Інтернет, інструментами,
матеріалами, технічним обладнанням тощо?
 мейкерспейс
 культурний майданчик
 майстерня
 Fab lab
14. Яке з слів найбільше підходить для характеристики креативних, допитливих людей, які
розробляють проєкти, створюють конструкції з підручних матеріалів та демонструють їх
взаємодію зі світом навколо?
 гік
 мейкер
 хакер
 нерд
15. Під час реалізації на уроках технології мобільного навчання доступ до необхідних
інтернет-ресурсів, додатків зручно представляти у формі: (позначте всі прийнятні
відповіді)
 спільної папки на Google-диску
 посилання, яке треба вводити у віконце пошуку
 згенерованого QR-коду
16. Який з перелічених онлайн-сервісів дає можливість створювати маршрути, позначати
місця на карті, визначати відстані між географічними об’єктами?
 Google документи
 Google карти
 Coggle
 Story Board
17. До переваг застосування технологій лепбуків можна віднести: (позначте всі прийнятні
відповіді)
 зручне повторення та узагальнення.
 допомагає проявити «сильні» сторони.
 вчить самостійно аналізувати та робити висновки.
 сприяє зацікавленню у навчанні.
18. Чи сприяє STEM-технологія - доповнена реальність підвищенню мотивації щодо
вивчення навчальних предметів?
 так
 ні
 важко відповісти, не використовую
19. Позначте підходи/методи для організації навчальної діяльності, що найбільш
відповідають психолого-фізіологічним особливостям сучасних учнів (позначте всі прийнятні
відповіді)*
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 Ментальні карти
 Ігрові методи навчання з моделюванням реальної дійсності
 Діяльнісний підхід
 Інтерактивні методи
 Дослідницький метод
 Лекція
 Фронтальне опитування
 Проблемно-пошукові ситуації
 Критичне мислення
Зворотній зв'язок.
Ваша відповідь на ці запитання не впливає на результат тестування, але допоможе
організаторам навчання зрозуміти ваші запити та потреби.
1. Ставлення до розвитку STEM освіти
 Я позитивно сприймаю інновації щодо впровадження STEM освіти
 Я обережно ставлюся до реформ та інновацій
 Я негативно ставлюся до впровадження STEM-освіти, тому що пов’язано з
додатковим навантаженням
 Не можу визначитися
 Інше:
2. Навчання у Web-STEM школі було для вас
 Ефективним
 Результативним
 Пізнавальним
 Цікавим
 Інше:
3. Назвіть теми, виступи тощо (не більше трьох) які, на вашу думку, потребують більш
докладного висвітлення, обґрунтування на наступній сесії.
*Копії ваших відповідей буде надіслано на вказану електронну адресу.

Список використаних джерел:
1. Патрикеєва О.О., Лозова О.В., Горбенко С.Л., Василашко І.П. Організація
STEM-навчання у закладах освіти // Проблеми освіти: збірник наукових праць.
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». Вінниця: ТОВ «ТВОРИ», 2019.
Вип. 91. – С. 109-115.
2. Василашко І.П. STEM-освіта: інноваційні проєкти для НУШ. Актуальні
аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін :
збірник матеріалів ІІ Міжнародної науково-практичної конференції,
м. Кропивницький, 15-16 травня 2019 р. / за заг. ред.. О.С. Кузьменко,
В.В. Фоменка, Кропивницький: Льотна академія НАУ, 2019. – С. 17-21.
3. Платформа Українського проєкту «Якість освіти». [Електронний ресурс]. –
Режим доступу: http://yakistosviti.com.ua
4. Коршунова О.В. STEM-освіта. Професійний розвиток педагога : збірник
спецкурсів / О.В. Коршунова, Н.І. Гущина, І.П. Василашко, О.О. Патрикєева.
— К. : Видавничий дім «Освіта», 2018. — 80 с. Режим доступу:
http://yakistosviti.com.ua/userfiles/file/STEM-osvita_kurs.pdf
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Розділ 2. STEM-освіта: від теорії до практики
Василашко Ірина,
завідувач сектору інноваційних форм та методів
діяльності педагогічних працівників відділу STEMосвіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»,
автор програм та посібників
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗВИТКУ
STEM-ОСВІТИ В ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ
Модернізація системи освіти, підвищення конкурентоспроможності
економіки, інформатизація суспільства та розвиток науково-технічного
прогресу визначають якісно нові підходи до організації освітнього процесу.
Посилення ролі STEM-освіти зумовлюється підвищенням мотивації учнівської
молоді до вивчення предметів природничо-математичного циклу й, водночас,
високим запитом виробничої сфери на працівників, що володіють
компетентностями для постановки і виконання завдань у сферах: інженерії,
медицини, екології, IT, фармацевтики, нанотехнологіях, авіабудуванні та
інших [1].
Відділ STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» з 2015
року є лідером в освітній галузі з ініціатив щодо адвокації та розвитку напрямів
STEM-освіти. У 2019/2020 навчальному році на всеукраїнському рівні було
визначено пріоритетні напрями розвитку STEM-освіти, а саме:
− розроблення нормативно-правових, науковометодичних засад впровадження STEM-освіти;
− сприяння
розвитку
STEM-освіти:
аналіз
результативності процесу і динаміки розвитку, шляхи
підвищення ефективності упровадження інновацій,
виявлення проблем та прогнозування подальших
тенденцій розвитку напрямів STEM-освіти;
− організація та проведення освітніх заходів,
спрямованих на популяризацію STEM-навчання,
Матеріали відділу
профорієнтаційну роботу серед молоді;
STEM-освіти ДНУ ІМЗО
− поширення досвіду та здобутків у галузі STEMосвіти шляхом публікацій, презентацій під час
освітніх заходів різного рівня: міжнародних,
всеукраїнських, регіональних науково-практичних
конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів, круглих
столів, конкурсів, хакатонів тощо;
− ініціювання,
фандрайзинг
та
координація
інноваційних освітніх проєктів;
− підвищення рівня фахової майстерності науковопедагогічних
працівників
і
представлення
Методичні рекомендації
педагогічного досвіду роботи, зокрема, у рамках
STEM-освіти
STEM-школи [2].
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Регіональним освітнім установам бажано планувати роботу з
урахуванням вищезазначених пріоритетних напрямів діяльності, нормативної
бази в галузі STEM-освіти, зокрема, щорічних методичних рекомендацій щодо
розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти
(https://imzo.gov.ua/stem-osvita/navchalno-metodichnyi-materiali-dlya-vchiteliv/).
Конкуренція на ринку праці вимагає посилення підготовки учнівської
молоді з предметів природничо-математичного циклу і технічної творчості в
усіх ланках освіти, що передбачає збільшення кількості закладів, у яких
запроваджується
STEM-навчання.
Ефективність
STEM-навчання,
запровадження інноваційних методик Нової української школи, залежить від
оновлення матеріально-технічної бази як для вивчення предметів природничоматематичного циклу, так і навчального закладу в цілому. Сучасні
інформатичні засоби навчання, вимірювальні комплекси сприяють мотивації до
навчально-дослідної, інтелектуальної й творчої діяльності учнів, розвитку їх
пізнавального інтересу та формуванню предметних компетентностей, водночас
створюючи відповідні умови для розвитку профільного навчання.
З метою забезпечення педагогічних умов для
впровадження дослідницького методу навчання з
використанням ІТ- та STEM-технологій на базі
закладів загальної середньої освіти, у рамках
інноваційного освітнього проєкту всеукраїнського
рівня за темою «Я – дослідник» на 2018-2021 роки
проводиться робота у 83 закладах освіти з
16 областей. Актуальність впровадження Проєкту
зумовлено тим, що засвоєння знань, вмінь і навичок, в
умовах глобальної інформатизації надзвичайно
швидко втрачають актуальність і не можуть бути
самоціллю, в той час як дослідницькі навички та
досвід, набуті у процесі навчання в школі,
сприятимуть прискоренню адаптації молоді до
Матеріали проєкту
мінливого соціально- економічного життя.
На допомогу вчителю розроблено навчально-методичні рекомендації,
посібники з різних предметів та для різних вікових груп (режим доступу:
http://yakistosviti.com.ua/uk/Proekt-IA-doslidnik) [3].
Список використаних джерел:
1. Патрикеєва О.О., Горбенко С.Л., Лозова О.В, Василашко І.П., Гончарова
Н.О. Концепція STEM-освіти в Україні (проєкт) // Інформаційний збірник для
директора школи та завідувача дитячого садка. – К.: РА «Освіта України»,
2018. – № 10 (79). – С.60-71.
2. Патрикеєва О.О., Василашко І.П., Горбенко С.Л., Лозова О.В., Буркіна Н. С.
STEM-освіта 2019-2020. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти
в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 2019/2020
навчальному році // Управління освітою. – К.: Видавництво «Шкільний світ»,
2019. – № 10 (418) С. 12 - 22.
3. Платформа Українського проєкту «Якість освіти». [Електронний ресурс]. –
Режим доступу:http://yakistosviti.com.ua
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Черноморець Валентина,
завідувач сектору досліджень освітніх процесів
відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
Василенко Ірина,
науковий співробітник сектору досліджень освітніх
процесів відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»
СТАН РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ В УКРАЇНІ
(РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ)
Модернізація системи освіти, підвищення конкурентоспроможності
економіки, інформатизація суспільства та розвиток науково-технічного
прогресу визначають якісно нові підходи до організації освітнього процесу.
Посилення ролі STEM-освіти зумовлюється підвищенням мотивації учнівської
молоді до вивчення предметів природничо-математичного циклу й, водночас,
високим запитом виробничої сфери на працівників, що володіють
компетентностями для постановки і виконання завдань у сферах: інженерії,
медицини, екології, IT і нанотехнологіях, авіабудуванні та інших [1].
З метою подальшого розвитку STEM-освіти в Україні відділом SТЕМосвіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» проведено дослідження
«Стан розвитку STEM-освіти в Україні» (наказ ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» від 12.02.2019 № 13 «Про організацію та проведення
дослідження «Стан розвитку STEM-освіти в Україні») [2].
У дослідженні взяли участь: обласні координатори, методисти
міських/районних методичних центрів, керівники закладів середньої освіти,
вчителі з навчальних предметів: інформатика, математика, фізика, біологія,
хімія, технології.
Результати дослідження показали, що впровадження STEM-освіти є
ефективним напрямом реалізації концептуальних засад Нової української
школи (Діаграма 1).
Діаграма 1
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Аналіз відповідей респондентів дав можливість виявити найбільш
ефективні напрями щодо запровадження STEM-освіти в регіоні/місті/районі.
Серед них:
- обмін досвідом в освітянській спільноті;
- проведення STEM-заходів;
- надання методичної допомоги;
- наявність швидкісної мережі Інтернет у навчальних кабінетах;
- оновлення матеріально-технічної бази. (Діаграма 2).
Діаграма 2

Невід’ємною складовою організаційно-методичної роботи закладів, що
запроваджують напрями STEM-освіти, є участь у діяльності Всеукраїнського
науково-методичного віртуального STEM-центру [3]. Використовуючи
потенціал STEM-центру заклади освіти мають можливість посилити освіту
наукового спрямування, що базується на дослідно-орієнтованому навчанні,
спрямованому на поглиблене вивчення профільних предметів та набуття
компетентностей, необхідних для подальшої дослідно-експериментальної,
конструкторської, винахідницької діяльності. STEM-лабораторія МАНЛаб дає
можливість користувачам проводити реальні, віртуальних навчальні
дослідження, пропонує дистанційну й очну фахову методичну і технологічну
допомогу в організації STEM-навчання у галузі природничих дисциплін:
фізика, хімія, біологія, географія, астрономія, екологія, мінералогія.
У рамках дослідження цікавила думка респондентів з питання «Чи
користуєтесь Ви послугами та інформацією Всеукраїнського віртуального
STEM-центру?». Користуються (відповіли «так»): 73,3% обласних
координаторів, 48% методистів, 39,6% керівників та 31,1% учителів; негативну
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відповідь дали: 40% керівників, учителів та 34,1% методистів. Близько третини
опитаних не знають про його існування (Діаграма 3).
Діаграма 3

Будь-яка інновація має базуватись на міцному підґрунті для успішної її
реалізації. Опитані респонденти виокремили п’ять найбільш вагомих факторів
для успішного запровадження STEM-освіти (середньостатистичний показник).
Головними виявились — матеріально-технічна підтримка запровадження
напрямів STEM-навчання (82,7%), підготовка кадрів (76,3%), створення STEMсередовища з урахуванням потреб/здібностей всіх учнів (66,1%), розробка
державної цільової програми (44,9%), розробка науково-методичного
забезпечення (44,8%).
Поступово STEM-освіта стає популярною. Враховуючи стрімкий
розвиток суспільства в галузі новітніх технологій, інформатизації постає
завдання у підготовці висококваліфікованого спеціаліста, новатора, творчої та
цілеспрямованої особистості. Навчаючись за напрямами STEM-освіти діти
вчаться бути самостійними, приймати власні рішення та брати за них
відповідальність, досягати особливих успіхів у певній галузі діяльності.
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ПРОФІЛЬНЕ НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ
В УМОВАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ
Сучасна школа покликана зацікавити учнів навчанням, зокрема і
навчанням математики, та підготувати їх до повноцінного життя у соціумі.
Одним із напрямів інноваційного розвитку профільної математичної освіти є
система навчання STEM (Science-наука, Technology-технологія, Engineeringінженерія, Mathematics-математика). Особливістю STEM-освіти є формування в
молодої людини компетентостей у галузі технічних та природничих наук на
основі високого рівня обізнаності з математики та іноземної мови, з метою
розвитку інноваційного мислення щодо розробки нових технологій.
Профільне навчання є одним із ключових
напрямів модернізації та удосконалення системи
освіти і передбачає врахування інтересів, нахилів,
здібностей і можливостей кожного учня. Щоб
молоді люди надалі могли себе успішно
реалізувати в житті, завдання сучасної школи і
вчителя розвинути в учнів ті навички, що необхідні
для набуття STEM професій: креативне мислення
та критичне мислення; інформаційна грамотність
та використання ІКТ; комунікації рідною та
Відео «Розвиток логічного
іноземними мовами; дослідницька діяльність та
мислення учнів як
винахідливість;
підприємливість
та
складова STEM-освіти»
співробітництво; робота в команді та персональна
відповідальність; вміння інтегрувати знання та
досвід з різних галузей.
Результати проведених досліджень уможливили сформулювати кілька
важливих вимог до проведення уроків математики в контексті STEM-освіти, а
саме:
1. Кожен урок має прикладну направленість і поєднує у собі знання з
декількох наук та мистецтва.
2. На уроках учні ознайомлюються з етапами та методами наукового
дослідження, виконують практичні, пошукові та творчі роботи.
3. Учні під час навчання набувають досвіду самостійної роботи з
різними джерелами інформації, вміння складати таблиці, оформлювати
результати спостережень у письмовому вигляді, формувати думки у
зовнішньому та внутрішньому мовленні, здійснювати самоконтроль та
самооцінку, проводити самоаналіз, вміння аналізувати.
4. Учні виконують на уроках лабораторні роботи.
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5. Раціональний розподіл завдань на уроці між завданнями на
запам’ятовування, виконання дій (репродуктивний спосіб діяльності) та
завданнями, в яких необхідно аналізувати, співставляти, робити висновки та
самооцінку.
6. На уроках вчитель знайомить учнів з програмним забезпеченням,
використання якого зменшує витрати часу на виконання тих чи інших
поставлених завдань.
7. Завдання мають бути спрямовані на розвиток валеологічних,
екологічних та патріотичних цінностей в учнів, спонукаючи учнів дізнатися
більше про існуючі проблеми та обговорити можливі шляхи її вирішення.
Розроблена методика позитивно впливає на результати навчальної
діяльності учнів, підвищує їх мотивації до навчання, інтерес до предмету та
бажання до здобуття STEM професій.

Гущина Наталія Іванівна,
к. пед. наук, доцент кафедри відкритих освітніх
систем та ІКТ ДЗВО «Університет менеджменту
освіти», м. Київ
ЯКИМ МОЖЕ БУТИ STEM -УРОК У ПЕРШОМУ КЛАСІ?
Сучасний світ ставить перед освітою непрості завдання: підготувати
дитину до життя в суспільстві майбутнього, яке вимагає від неї особливих
інтелектуальних здібностей, спрямованих в першу чергу на роботу з мінливою
інформацією. Розвиток умінь отримувати, переробляти і практично
використовувати отриману інформацію і лежить в основі STEM-підходів на
уроках в початкових класах.
STEM-підхід дає дітям можливість вивчати
світ системно, вникати в логіку явищ, що
відбуваються навколо, виявляти і розуміти їх
взаємозв'язок,
відкривати
для
себе
нове,
незвичайне і дуже цікаве.
Очікування знайомства з чимось новим
розвиває допитливість і пізнавальну активність;
необхідність самим визначати для себе цікаве
завдання, вибирати способи і складати алгоритм
його вирішення, вміння критично оцінювати
Відео «Я – дослідник 2.0:
початкова школа»
результати - виробляють інженерний стиль
мислення; колективна діяльність виробляє навик
командної роботи.
Все це забезпечує кардинально новий, більш високий рівень розвитку
дитини і дає більш широкі можливості в майбутньому при виборі професії.
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Основна мета STЕM-уроку в першому класі - підтримка та розвиток
допитливості у дітей, демонстрація зв’язку між наукою, технологіями,
інженерією та нашим повсякденним життям. Невід'ємною складовою STЕMуроку є виготовлення STEM-продукту, тобто прототипу об’єкта, який був би
пов'язаний із заявленою проблемою та втілював певні технологічні й інженерні
рішення .
Як приклад, розглянемо STEM-урок «Чи можна зважити повітря?»
змістової лінії “Повітря” авторського навчального курсу «Я досліджую світ»
(автори Ольга Коршунова, Наталія Гущина).
На першому етапі STEM-уроку висувається та досліджується проблема
(рис.).

Рис. Сторінки з посібника змістової лінії “Повітря” авторського навчального
курсу Я досліджую світ” (автори^ Ольга Коршунова, Наталія Гущина).
У першому класі формулює проблему вчитель “Чи можна зважити
повітря?”, уточнює її разом з учнями, використовуючи інформацію з посібника.
Проводить демонстрацію досліду на порівняння маси повітряних кульок. Учні
разом із вчителем роблять висновки стосовно певних властивостей повітря.
Вчитель демонструє дослід з апельсинами, учні висувають припущення
“Чому апельсин із шкіркою плаває на поверхні води, а без шкірки тоне?”.
На наступному етапі уроку діти отримують дослідницьке завдання з
виготовленням STEM-продукту:
Виготовити модель буя із врахуванням таких умов:

модель буя повинна триматися на воді

утримуватися на одному місці.
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Для рішення цього завдання учні об'єднуються в дослідницькі групи,
уточнюють завдання, пропонують, обговорюють та аналізують ідеї стосовно
конструкції моделі буя. Обирають із запропонованих матеріалів ті, які
найбільше підходять для реалізації їхніх ідей. Створюють модель буя як
реалізацію вирішення проблеми.
Перевіряють та тестують модель у ємності з водою.
Обговорюють результати роботи і вчаться їх аналізувати.
Вчитель в цей час організує та спрямовує роботу дослідницьких груп,
задає уточнюючі запитання виступає консультантом, допомагає в разі
виявлення ускладнень.
Розглянемо, чому наведений приклад є STEM-уроком.
Проблема пов'язана з нашим повсякденним життям.
Учні створюють STЕM- продукт, а в ході роботи над ним:
з математичної точки зору порівнюють маси двох тіл, вчаться
оформлювати результати досліджень в табличній формі, вимірювати довжину
мотузки;
з наукової: вчаться спостерігати, порівнювати, висувати припущення,
збирати інформацію, проводити дослід, робити висновки;
з інженерної: генерують рішення поставлених завдань, розробляють
конструкцію моделі буя;
з технологічної: створюють модель буя.
Які уміння та навички формуються в учнів початкових класів на STEMуроках?
По-перше, STEM-уроки активізують інтерес до математики,
природознавства.
По-друге, учні вчаться створювати власні прототипи. Це сприяє розвитку
творчих здібностей і комунікативних навичок. Формується вміння створювати
нові образи, фантазувати, використовувати аналогію і синтез. На уроці діти
вчаться будувати, розробляти, проєктувати власні реальні продукти. Це сприяє
розвитку інтересу до технічних дисциплін. Проєктуючи найпростіші об’єкти,
як от буйки, ліжка, застібки, будуючи мости, машини, тестуючи прототипи,
діти в невимушеній формі починають проявляти інтерес до науки і техніки.
По-третє, з'являються навички критичного мислення. При побудові
машин і різних пристроїв діти стикаються з різними проблемами, які
спонукають їх модернізувати їх же власні конструктори. Надалі це вчить їх
знаходити рішення в складних ситуаціях.
По-четверте, сприяє ранньому визначенню потенціалу дитини та її
професійного самовизначення. Адже дуже важливо, щоб кожна дитина вчасно
зрозуміла, який напрямок їй цікавий, щоб вона захопилася ще в школі і
продовжила розвиток в цьому напрямку.
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АВТОРСЬКІ ПРОГРАМИ ВІД ЗАДУМУ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ
Анотація: У статті актуалізується проблема впровадження STEAM
навчання у початковій ланці освіти. Обґрунтовано практичну значимість
розроблення авторської програми «Раннє програмування» та доведено
ефективність впровадження курсів «Раннє програмування», «Основи
робототехніки», «3D-моделювання».
Ключові слова: STEAM, програма, авторська програма, раннє
програмування.
Постановка проблеми. Науковці і практики сьогодні перебувають на
етапі інтенсивного пошуку підходів до модернізації змісту навчання. Наразі
концепція STEAM займає провідну позицію в освіті. Навчання п'ятьох
дисциплін: науки, технологій, інженерії, мистецтва та математики реалізується
у міжпредметному та прикладному підходах. STEAM не виокремлює окремі
предмети початкової школи, а інтегрує їх в єдину парадигму навчання.
Освітній процес реалізується з урахуванням індивідуальних особливостей та
нахилів дітей з метою їх цілеспрямованого розвитку, формування здатності
мислити нестандартно та креативно, розвитку комунікативних умінь, емоційної
та вольової сфери особистості. Інтегровані уроки встановлюють міцний зв’язок
між навчальними дисциплінами та наукою, є невід’ємними у цілісному
сприйнятті світу та осмисленні явищ навколишньої діяльності. Вдале
поєднання складових STEAM забезпечує реалізацію освітньої траєкторії
кожної дитини та розвиток компетентностей сучасної особистості. Учасники
освітнього процесу готові до викликів сьогодення та інновацій, ефективно
керувати ресурсами та інформаційними потоками у тісному зв’язку з життям.
STEAM уроки відрізняються своєю активною комунікацією і командною
роботою. Учні досліджують актуальні питання шляхом застосування наукових
знань, технологій, інженерії та математики. Поєднання точних та гуманітарних
наук збільшує діапазон академічних та життєвих навичок.
Із запровадженням Нової української школи проблема реалізації STEАM
набуває нової актуальності. Перед нами постало завдання модернізації змісту
освіти в концепції STEAM та розробленні авторської програми з
програмування як одного з ключових компонентів.
Постановка мети дослідження. Мета статті – теоретично обґрунтувати
актуальність впровадження STEAM на прикладі розробленої авторської
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програми «Раннє програмування», висвітлити практичні аспекти
впровадження STEAM напрямків у початковій школі.
Виклад
основного
матеріалу.
Інформатизація початкової освіти, що передбачає,
зокрема,
обов’язкове
вивчення
основ
програмування та принципів роботи з ІКТ, на
сучасному етапі є вкрай актуальним соціальнозатребуваним процесом і одним з найважливіших
елементів загальної освіти в умовах швидкого
розвитку та масштабування світових технологій і
інформаційних комунікацій. STEАM навчання
дозволяє
здійснювати
модернізацію
методологічних засад, змісту, обсягу навчального Відео «Авторські програми
від задуму до реалізації»
матеріалу
предметів
початкової
школи,
технологізацію процесу навчання та формування
навчальних компетентностей якісно нового рівня.
Особливою формою наскрізного навчання є інтегровані уроки/заняття, які
спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню
в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення
до питань, що розглядаються на уроці.
Доцільність вивчення програмування у початковій школі сьогодні
обумовлена багатьма факторами: сучасні потреби ринку праці, специфіка
формування нових професій, зміна вимог до вже існуючих, оцінювання
базових знань і навичок роботи з ІКТ на рівні обов'язкової умови
працевлаштування та побудови успішної кар’єри, необхідність у нарощуванні
капіталу кваліфікованих фахівців усіх сфер діяльності, які володіють
цифровою грамотністю.
Навчальна програма «Раннє програмування» рекомендована для учнів 14 класів. Програма побудована на основі компетентнісного підходу, на перше
місце виносяться компетентності, які мають отримати учні у результаті
вивчення тем. Велика увага приділяється когнітивній, діяльнісній та ціннісній
складовим.
Навчальна програма розрахована на 280 годин: по 70 годин у кожному
класі з розрахунку 2 години на тиждень за рахунок інваріантної складової
навчального плану
Програма побудована змішаним способом. Зміст понять поєднано
частково в блоки, які поступово розширюються і доповнюються. Змішаність
полягає в поєднанні лінійності, концентричності та блочності. Блочність
передбачає розподіл навчального матеріалу на самостійні структурні одиниці
– блоки, що дає можливість заміни одного блоку на інший в залежності від
організаційно-методичних умов. Концентричність передбачає повторне
вивчення окремих розділів і тем як на одному, так і на різних рівнях навчання
з розширенням та поглибленням змісту навчального матеріалу у кожному
класі початкової школи. Лінійність означає реалізацію навчального матеріалу
систематично і послідовно з поступовим ускладненням, передбачає
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ознайомлення учнів у попередньому курсі «Інформатика», «Раннє
програмування» з деякими простими середовищами, що забезпечують
навчальну необхідність за змістом програм курсів початкової школи.
Інформація викладена у навчальному процесі, розширюється і доповнюється
на кожному етапі навчання, таким чином забезпечується поступове
нарощування складності матеріалу.
Розвиток учнів молодшого шкільного віку має свої особливості. У дітей
6-8 років переважає образне мислення, вони більш орієнтовані на візуалізацію,
лише починають усвідомлювати певні процеси, створюють перші базові
уявлення про оточуюче навчальне середовище, вимоги, які до них
висуваються, відповідальність, яка від них вимагається, формують внутрішній
план дій, здобувають навички організації власної діяльності за допомогою
дорослих. Це є значущим результатом адаптації до активної навчальної
роботи. Учні поступово включаються у процеси розширення та становлення
комунікації, тренують увагу, пам’ять і мислення в ході навчання та
спілкування, починають свідомо приймати найпростіші рішення, спираючись
не лише на власні потреби, а й на логіку та оцінку певної ситуації. До 10-11
років в учнів формується усвідомлення власних розумових операцій, що
створює підґрунтя для самоконтролю та дисципліни у навчанні. Вони вже не
просто створюють конкретні образи у своїй уяві на основі надходження певної
інформації, але й підключають аналітичне мислення щодо пояснення процесів.
А тому готові до більш складних завдань, де ключову роль відіграють логіка
та гнучкість сприйняття і реагування. Методики навчання програмування у
початковій школі мають враховувати відповідні психологічні тонкощі та
особливості роботи з дітьми різних вікових груп. Переважна більшість
провідних освітніх програмних ресурсів в он-лайн форматі для вивчення
програмування розбиті на навчальні цикли, що розраховані на кожен клас або
конкретну вікову групу. Крім того, їхній спектр і доступність дозволяють з
легкістю інтегрувати необхідний навчальний курс до умов і потреб школи.
Навчальні курси, що пропонують такі ресурси, будуються на інтерактиві та
передбачають наявність візуального виконавця, що дуже важливо для кращого
сприйняття дітьми контенту, а також дозволяє одразу бачити результат
виконання найпростішої програми.
Важливим аспектом вивчення програмування на ранніх етапах у
початковій школі є відсутність принципової необхідності використання
електронних гаджетів і навіть підключення до Інтернету (загальноосвітні
навчальні заклади у селах та смт, що на сьогоднішній день не мають
матеріально-технічної бази для забезпечення повноцінного навчального
процесу). Методики викладання предмету дозволяють здобути ключові
навички та знання дітьми у віці 6-8 років шляхом задіяння виключно
інтелектуальних практик і вивчення основних понять. Будування алгоритмів,
при доступному розумінні їх сутності, допустиме у вигляді проведення
колективної гри із використанням необхідної термінології та роз’яснення суті
процесу.
На початковому етапі програмою передбачається ознайомлення учнів з
різноманіттям
засобів
інформаційно-комунікаційних
технологій
для
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сприймання, створення, опрацювання та обміну інформацією. Вивчення різних
середовищ і технологій програмування:
• У 1 класі - учні знайомляться з різноманітними засобами комп’ютерної
техніки: портативними та стаціонарними комп’ютерами, мобільними
пристроями, що наявні у школі та вдома. Освоюють основи програмування за
допомогою різних методик.
• У 2 класі - учні за допомогою пошуку шляхів вирішення завдань
удосконалюють і поглиблюють свої знання з програмування та дослідження
навколишнього світу.
• У 3 класі - учні поглиблюють свої знання та вдосконалюють навички
їхнього використання, поєднуючи з іншими предметами на практиці.
• У 4 класі - розширюють уявлення про цифрові технології суспільства,
їхнього застосування для зберігання, опрацювання та передачі інформації. За
допомогою підібраних вправ учні опановують навички впевненої роботи в
програмуванні, програмування тренує увагу, розкриває творчий потенціал,
закладає основу більш ефективного сприйняття інших базових предметів,
стимулюючи інтерес до науки та досліджень.
Під час вивчення кожної теми у програмі передбачено використовувати
матеріали інших навчальних предметів, постійно здійснювати підтримку
вивчення цих предметів. Доцільно організовувати навчання у захищених
середовищах з можливістю учнів співпрацювати між собою для розвитку як
ІКТ, так і комунікативних та соціальних компетенцій; навчальні завдання
створювати з метою розвитку логічного та критичного мислення, пам’яті,
просторової та творчої уяви учнівства.
Для роботи у 1-4 класах використовуються онлайн-середовища
Інтернету, додатки для мобільних пристроїв, для 1-го класу використовується
здебільшого рухливі ігри, робота з папером та інше.
Ми можемо виокремити такі основні кроки у розробленні навчальної
програми:
• Обґрунтування актуальності розроблення програми та розставлення
пріоритетів змістового наповнення. Оригінальні та нестандартні ідеї
виникають, коли ви дозволяєте вийти за рамки шаблонів та реалізувати задум
на поєднанні непоєднаного.
• Створення робочої групи. Команда має складатися з вмотивованих
професіоналів - практиків, які готові прийняти поставленні виклики та ризики.
• Чітке визначення поставленої мети та цілей.
• Аналіз існуючих програми Державного стандарту початкової школи та
моніторинг якості, консультації експертів-практиків.
• Співпраця. Наприклад, з Інститутом модернізації змісту освіти, «Smart
school», Microsoft, а також іншим організаціями.
• Змістове наповнення програми. Продумати логічно-послідовні кейси
уроків/занять, написати програму.
• Пройти апробацію. Для посилення STEAM підходу у нашому закладі
освіти, Приватному закладі загальної середньої освіти І ступеня «Академія
сучасної освіти» з поглибленим вивченням іноземних мов, практично
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впроваджено галузі, які швидко розвиваються, зокрема, робототехніка та 3Dтехнології. Робототехніка та 3D-технології – це потужний інструмент для
навчання, який підходить для будь-якого віку (від учнів початкових класів до
студентів та викладачів університету). Використання освітньої робототехніки
та 3D-технологій надає можливість на ранньому етапі виявити технічні нахили
учнів та розвинути їх у цьому напрямку, а також сприяти формуванню в них
STEАM-компетентностей в цілому.
Таким чином, освітня робототехніка та 3D-технології є перспективними
напрямами сучасної STEАM-освіти.
Зокрема, навчання освітньої робототехніки надає можливість учням і
студентам вирішувати реальні життєві проблеми, які потребують знань
STEАM-предметів, зокрема:
• Математики (просторові поняття, геометрія – для розуміння способів
руху роботів).
• Фізики (електроніка, принципи роботи датчиків, що є основою
роботів).
• Технологій та дизайну (дизайн пристроїв, частин роботів, їх
конструювання).
• Інформатики, ІКТ (програмування робототехнічних систем).
Робототехніка є популярним та ефективним методом для вивчення важливих
галузей науки, конструювання й базується на активному використанні
сучасних технологій у виробництві, ІКТ та високому інтелектуальному рівні
фахівців, які будуть працювати в умовах інноваційної економіки.
Коли мова йде про робототехніку в контексті її використання в
навчальному процесі, то говорять про новий напрям в освіті – «освітню
робототехніку» («educational robotics»).
Освітня робототехніка (educational robotics) – міжпредметний напрям
навчання учнів, у процесі якого інтегруються знання зі STEАM-предметів
(фізики, технологій, математики), кібернетики, мехатроніки та інформатики.
Висновок. В Україні програмування не є основним компонентом
існуючих уроків інформатики, в той час як у ньому є реальна потреба.
Вивчення коду не просто посилить сам предмет, а й загальну цифрову
грамотність і навички учнів і вчителів. Із запровадженням Нової української
школи проблема реалізації STEАM підтверджує свою актуальність і є
невідворотною у новому десятилітті 2020 р.
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ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В STEM-ОСВІТІ
Проєктно-дослідницька діяльність, на думку науково-педагогічних
фахівців, це спеціально організована, пізнавальна творча діяльність учнів, що
за своєю структурою відповідає науковій діяльності та характеризується
цілеспрямованістю, активністю, предметністю, вмотивованістю і свідомістю,
результатом якої є формування пізнавальних мотивів, дослідницьких умінь,
нових для учнів знань або способів діяльності [2].
Ефективним засобом формування в учнів компетентностей в системі
загальної середньої освіти є проєктно-дослідницька діяльність, що відповідає
суті, особливостям організації та функціонування STEM-проєкту. Виконання
STEM-проєктів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів,
спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителяментора [1].
STEM-проєкт – це спосіб досягнення цілі шляхом детальної розробки
проблеми, що завершується реальним практичним результатом. Педагог
здійснює супровід проєкту і спонукає до пошукової діяльності вихованців,
допомагає у визначенні мети, завдань проєкту, орієнтовних методів/прийомів
дослідницької діяльності та пошуку інформації для розв’язання окремих
навчально-пізнавальних завдань. Учні самостійно або разом з учителем
обирають форму презентації, захисту отриманих результатів. Оцінювання
проєктної діяльності здійснюється індивідуально, за довільною системою [1].
Для формування і перевірки предметних знань, умінь та навичок учитель
має спиратися на систему інтегрованих завдань, змодельованих із життєвих
ситуацій.
Реалізація
STEM-проєкту
сприяє
формуванню
соціальних
компетентностей, дозволяє пройти технологічний алгоритм від виявлення
проблеми, зародження ідеї до створення продукту – стартапу, а також
навчитися презентувати його.
Запровадження
STEM-проєктів
демонструє
дітям
можливість
застосування науково-технічних знань у реальному житті за допомогою
практичних занять. На кожному уроці учні планують, розробляють моделі
сучасної індустрії: створюють міні-проєкти, намагаються запропонувати власну
модель; аналізують, роблять висновки, пов’язують її з життєвими ситуаціями, з
власним досвідом. Це дає їм можливість бути більш упевненими у власних
можливостях, навчитися йти до власної мети, долати перешкоди, перевіряти
свою роботу багато разів. Під час роботи в групах учні вільно висловлюють
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свої думки, відстоюють її, вчаться правильно формулювати та презентувати
свою роботу [2].
Освітянському колективу школи доречно використовувати такі форми
роботи при реалізації STEM-проєкту:
 проблемне навчання;
 уроки-дослідження (постановка проблеми здійснюється вчителем,
пошук рішення реалізується учнями відповідно до конкретних питань; на
наступному етапі постановка проблеми по можливості здійснюється самостійно
учнями з певною допомогою вчителя, при цьому припущення і пошук рішень
повинні робитися учнями максимально самостійно, а висновки - під
керівництвом вчителя);
 короткочасні дослідження-спостереження з описом (під керівництвом
вчителя);
 знайомство учнів з теоретичними поняттями дослідницької діяльності,
такими, як робота з першоджерелами, методами дослідження тощо;
 здійснення колективних досліджень за певним планом (з дотриманням
всіх етапів) з різних тем.
З метою забезпечення педагогічних умов для впровадження
дослідницького методу навчання у рамках реалізації інноваційного освітнього
проєкту всеукраїнського рівня «Я - дослідник» на допомогу вчителю
розроблено навчально-методичні рекомендації, навчальні посібники з різних
предметів та для різних вікових груп.
Представити досвід роботи або проєкти учнівської молоді можна на
заходах: Всеукраїнський фестиваль «STEM-весна» («Festival STEM-spring –
2020»), Європейський «STEM-тиждень», «День науки», Всеукраїнський
фестиваль з робототехніки («Robotika – 2020»), фестиваль стартапів «Class
ідея», змагання з моделювання розумних пристроїв «STEM-HOUSE» та інших.
Конкуренція на ринку праці вимагає посилення підготовки учнівської
молоді з предметів природничо-математичного циклу і технічної творчості в
усіх ланках освіти, що передбачає збільшення кількості закладів, у яких
запроваджуються STEM-проєкти.
Список використаних джерел:
1. Патрикеєва О. О., Василашко І. П., Горбенко С. Л., Лозова О. В.,
Буркіна Н. С. STEM-освіта 2019-2020. Методичні рекомендації щодо розвитку
STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у
2019/2020 навчальному році. Управління освітою. Київ: Видавництво
«Шкільний світ», 2019. № 10 (419). С. 12 - 22.
2. Танцева О.О. Упровадження STEM-проєктів у навчально-виховний процес:
шляхи подолання труднощів. Управління школою. 2018. №22 (574).
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МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД У ВИКЛАДЕННІ ПРИРОДНИЧИХ
ДИСЦИПЛІН НА ПРИКЛАДІ ОСВІТНЬОГО
ПРОЄКТУ «ПО СЛІДАХ CHORNOBYL»
Чорно́бильська катастро́фа — техногенна екологічно-гуманітарна
катастрофа, спричинена двома тепловими вибухами і подальшим руйнуванням
четвертого енергоблоку Чорнобильської атомної електростанції, розташованої
на території України, в ніч на 26 квітня 1986 року. Катастрофа вважається
найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і
потерпілих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Але крім цього
це ще й історія подвигів, справжніх наукових відкриттів і геніальних технічних
рішень. «Чорнобиль» демонструє, що відбувається, коли суспільство перестає
слухати науку і що може статися, якщо освіта стане другорядною.
Освітній проєкт «По слідах CHORNOBYL» розроблено науковцями НТУ
«ХПІ».
Мета проєкту: мотивація до навчання з
природничо-математичних наук; популяризація
інженерно-технічних та природничо-математичних
спеціальностей; підготовка нового покоління
здатного приймати виклики майбутнього і
створювати нові безпечні технології не тільки в
енергетиці, але і інших сферах нашого життя [1].
Тож головним завданням, що стояв перед
ним було вмотивування учнів старших класів до
вивчення природничих дисциплін. Разом з тим,
Відео
освітньо-мотиваційний
проєкт
«По
слідах
«Міждисциплінарний
CHORNOBYL»
є
чудовим
прикладом
підхід у викладанні
використання міждисциплінарного підходу у природничих дисциплін на
прикладі освітнього
вивченні природничих дисциплін. Окрім того він
проєкту «По слідах
демонструє, яким чином можна використовувати
CHORNOBYL»»
будь-яку загальновідому історичну подію як
відправну точку для навчання різноманітним
науково-технічним аспектам.
Цей проєкт також направлений на спонукання молоді на дослідження
наукових відкриття та впровадження, а також інженерно-технічні рішення, які
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були використані під час ліквідації наслідків аварії. Таким чином, дана
техногенна катастрофа дозволяє нам вказати на взаємозв'язки різних типів наук
та розібрати конкретну ситуацію з позиції міждисциплінарності, розуміння
необхідності багатопрофільної підготовки у навчанні. Це в цілому сприяє
кращому розумінню учнями потреби у всебічному розвитку та мотивує
вивчення природничих наук.
Більше того. Таким чином, одна техногенна катастрофа дозволяє
розібрати цю проблему з точки зору таких наук, як: історія науки і техніки;
фізика; хімія; основи здоров’я; екологія.
Наразі проєкт пройшов апробацію в кількох школах міста
Кропивницького і цілком підтвердив свою успішність. Протягом кількох днів
на прикладі Чорнобильської техногенної катастрофи були детально розібрані
принципи роботи атомної енергетики та наукові основи процесів, що
відбувалися під час та після аварії (опираючись на розділи шкільного курсу
фізики, що охоплює ядерну фізику). Також проаналізовані та розібрані наукові
відкриття, впровадження, а також інженерно-технічні рішення, що
застосовувалися під час ліквідації наслідків аварії.
Ми пропонуємо школам долучитися до проєкту та запланувати
проведення уроків в школах протягом квітня кожного року серію заходів із
закінченням курсу до 26 квітня, Міжнародного дня пам'яті про чорнобильську
катастрофу.
Викладачами профільних кафедр НТУ «ХПІ» вже розроблені методичні
вказівки, що містять сім незалежних розділів, які розраховані на 8 уроків, а
саме: ядерна фізика (2 уроки); енергетика (1 урок); хімія (1 урок); екологія (1
урок); охорона праці (1 урок); альтернативна енергетика (1 урок); історія науки
та техніки(1 урок).
Подібний
підхід
дозволяє
ввести
до
навчання
аспекти
мультидисциплінарності, та вказати на взаємозв’язки різних за своїм
характером наук, що сприяє кращому усвідомленню школярами необхідності
всебічного розвитку, мотивує до вивчення природничих дисциплін та готує до
вирішення проблем майбутнього.
І це є найважливішим питанням сьогодення, бо для запобігання та
вирішення таких проблем, як Чорнобильська техногенна катастрофа не-обхідна
велика кількість кваліфікованих фахівців, інженерів, технологів та розробників,
знання яких ґрунтуються на математиці, фізиці, хімії та інших природничих та
технічних науках.
Щороку таких фахівців стає все менше. Така сама ситуація із кількістю
школярів, що здають ЗНО з фізики та хімії. А варто розуміти, що майбутнє
наших дітей в наших руках лише тимчасово. Вже незабаром наше майбутнє
буде в їх руках!
Список використаних джерел:
1. Мінакова К.О. «Слідами CHORNOBYL»: навч. посіб. до циклу уроків
освітнього проєкту «Слідами Chornobyl» / Мінакова К.О., Петров С.О., Радогуз
С.А., Сокол Є.І., Томашевський Р.С., Лазуренко О.П., Сінческул О.Л., Лаврова
І.О., Шестопалов О.В., Ільїнська О.І., Зайцев Р.В. – Харків: НТУ «ХПІ», 2019. –
112 с.
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ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ОСВІТИ
Ми живемо у час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно
мислити, працювати та будувати процес освіти й виховання по-новому. Тому,
головне завдання вчителя - побудова навчально-виховного процесу відповідно
до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, забезпечуючи
зростання їх самостійності й творчої активності. Такі зміни неможливі без
впровадження STEM-освіти, яка за допомогою практичних занять демонструє
учнівству застосування науково-технічних знань у реальному житті.
Серед методів навчання в STEM-освіті
особливе місце займають методи проєктноорієнтованого навчання, які залучають учнів та
учениць до процесу формування компетентностей
за допомогою дослідницької діяльності. STEMосвіта об’єднує в собі міждисциплінарний та
проєктний підходи, які орієнтують дітей на
створення
певного
матеріального
або
інтелектуального продукту, а не на просте
вивчення теми. Навчальний проєкт - це форма
організації занять, яка передбачає комплексний Відео «Проєктна діяльність
як засіб реалізації STEMхарактер діяльності для отримання освітньої
освіти»
продукту за певний період - від одного уроку до
декількох місяців.
Педагог здійснює супровід проєкту і спонукає до пошукової діяльності
вихованців, допомагає у визначенні мети, завдань проєкту, орієнтовних
методів, прийомів дослідницької діяльності та пошуку інформації для
розв’язання окремих навчально-пізнавальних завдань. Виконання STEMпроєктів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів,
спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителяментора (людини, що має інтерес в розвитку знань, умінь, навичок та
міжособистісних стосунків, яка допомагає тоді, коли просять про допомогу).
Актуальність проєктної технології:
- навчальний процес здійснюється за умови постійної активної взаємодії всіх
його учасників;
- передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор,
спільне вирішення проблеми;
- створює умови для розвитку у тих, хто навчається спроможності до
самоосвіти, самовизначення, самостійності, самореалізації;
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- школярі та школярки вчаться бути демократичними, спілкуватися з іншими
людьми, критично мислити, приймати продумані рішення;
- стимулює роботу з додатковою літературою;
- сприяє формуванню навичок партнерського спілкування між дівчатами та
хлопцями.
Застосування STEM-проєктів суттєво розширює можливості творчості як
вчителя, так і дітей, підвищує інтерес до навчальних предметів, стимулює до
освоєння учнівською спільнотою новітніх досягнень, знімає нервове
напруження, дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу
на основні питання.
Інноваційна значущість даної методики передусім простежується у
характері взаємовідносин всіх учасників педагогічного процесу:
1. Створюється особлива атмосфера взаємодовіри та взаємодопомоги.
2. Вчитель співпрацює з дітьми, навчаючись та самовдосконалюючись
разом з ними.
3. Дана технологія допомагає готувати нове покоління, яке вміє
розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших.
Основні етапи роботи у проєкті:
1. Організаційний
Учитель повідомляє дітям тему, мету, кінцевий продукт проєкту, завдання,
план роботи. Усе це обговорюється в класі, учні вносять свої пропозиції.
2. Підготовчий
Відбувається збір матеріалу, ознайомлення з навчальною інформацією.
3. Проєктна робота
Починається проєктування «макета», опрацювання зібраної інформації, її
коригування. На цьому етапі учні звертаються до довідників, до інтернетресурсів, до вчителя для одержання додаткового матеріалу.
4. Оформлювальний
На цьому етапі відбувається остаточне оформлення кінцевого продукту
(малювання, складання, оформлення презентацій, доповідей, відео тощо). Це
може відбуватися як у школі, так і вдома.
5. Презентація проєкту
Школярі розповідають про свою роботу у проєкті, демонструють кінцевий
продукт, захищають ідею, зміст, відповідають на запитання опонентів.
6. Підбиття підсумків
На цьому етапі вчитель (координатор проєкту) та учнівство (учасники проєкту)
аналізують виконану роботу, виявляють її переваги та недоліки, оцінюють
свою участь у проєкті, складають плани на майбутнє.
Кожна дитина — індивідуальність, про це треба пам’ятати, готуючись до
STEM-проєкту заздалегідь. Не може бути «сильних» і «слабких» учнів у
процесі реалізації проєкту.
Провідною формою роботи в STEM є групова. Чим більше здобувачі
знань займаються практичною роботою, тим більше розкривають власні
здібності та більше проявляють зацікавленість до технічних дисциплін. Це дає
можливість правильно вибрати майбутню професію, навчитися розуміти
складну термінологію, підготуватися до сприйняття життя.
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STREAM-ФЕСТИВАЛЬ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА ФОРМА ІННОВАЦІЙНОЇ
ОСВІТИ ТА ЗАПОРУКА РОЗВИТКУ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОЇ
ОСОБИСТОСТІ УЧНЯ У ХХІ СТОЛІТТІ
Світ швидко змінюється. Яким він буде через 5, 10 років ніхто не знає. Та
саме в цьому світі наші діти житимуть, навчатимуться та будуватимуть
кар’єру.
Сьогодення вимагає змін! Суспільство прагне, щоб підростаюче
покоління було здатне креативно, нестандартно мислити, могло створювати
інновації. Як досягти цього? Дуже просто… Потрібно з дитинства давати дітям
можливість осягнути світ самостійно. Що потрібно, щоб сучасні школи змогли
підготувати їх до цього? Відповіддю може стати STREАM-освіта.
STEM — акронім
слів Science, Technology,
Engineering, Mathematics
(природничінауки,
технологія,
інжинірінг,
математика).
STEAM— акронім
слів Science, Technology,
Engineering,
Arts
and
Mathematics(природничі
науки,
технологія,
інжинірінг,
мистецтво,
математика).
STREAM —
акронім слів Science,
Technology, Reading +
Writing, Engineering,
Arts and Mathematics
(природничі науки,
технологія, читання +
письмо, інжинірінг,
мистецтво,
математика).
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Природничі науки охоплюють астрономію,
науки про Землю, фізику, хімію, біологію,
медицину. Технології мають сприяти формуванню
уявлення про світ професій, прийоми роботи
інструментами та використання різноманітних
матеріалів, розвивати художню і технічну
обдарованості, технічне мислення у процесі творчої
діяльності, здатність до експериментування, шляхи
отримання, зберігання інформації та способи її
обробки,
ознайомлення
з
інформаційнокомунікаційними технологіями.
Відео «STREAMСкладова «Читання і письмо» акцентує увагу
фестиваль як перспективна
на розумінні дітьми змісту тексту, розвиток
форма інноваційної освіти
моторики. Інжиніринг полягає в проєктуванні,
та запорука розвитку
наочному моделюванні, конструюванні. Мистецтво
конкурентоспроможної
особистості учня в ХХІ
дозволяє долучити архітектуру, скульптуру,
столітті»
живопис,
графіку,
декоративно-прикладне
мистецтво, музику, літературу, фотографію,
кіномистецтво, театр, танець тощо.
Математика – це логіка, без неї неможливе виконання розрахунків,
визначення кількісних відношень, дослідження і використання просторових
форм.
З огляду на визначення напрямів освіти можна зробити висновок:
− STREAM — дозволяє залучити учнів молодших класів;
− STEAM — найбільш сприятливе для реалізації в середній та старшій школі;
− STEM — напрямок профільної та вищої освіти.
Потрібно розуміти, що STREАM-освіта – це не просто технічна освіта, а
вдале поєднання креативності та технічних знань. Хоч дана методика стрімко
розвивається, можуть пройти роки поки вона буде широко поширена в
українських школах. На щастя, ми не чекаємо реформ, а вже зараз залучаємо
дітей до знайомства з STREАM-напрямами. Наша шкільна родина дійшла
висновку, що для того, щоб виховати креативну особистість, людину, здатну
приймати нестандартні, творчі рішення, необхідно осягнути секрети STEM та
STREAM-освіти.
Кажуть, що все починається з малого, от і ми розпочали впровадження
STREАM-освіти з початкової школи. Під час уроків учні початкових класів
разом з вчителями експериментують, створюють, досліджують, знімають
відео майстер-класи, займаються проєктною діяльністю. Окрім цього, на базі
школи з минулого року діє STREАM-гурток конструювання для юних
дослідників. Серед їх наробок вже є оволодіння технологією термомозаїки,
створення моделі сонячної системи, очисника води, апарату для вимірювання
об’єму легенів, моделі систем внутрішніх органів людини та ін.
Але й учні середньої та старшої школи не відстають від малюків. Під час
освітнього процесу було створено так багато цікавинок, що ми вирішили
поділитися ними з громадськістю і запросили всіх охочих на фестиваль
STREАM-57. Мета фестивалю – продемонструвати, що STREАM-освіта здатна
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поєднати в єдине ціле всі галузі науки, а також об’єднати усю шкільну родину.
Фестиваль – це феєрія, творчість, радість пізнання, захоплення від власних сил
та можливостей.
Фестиваль був розподілений на декілька етапів. Розпочався він
урочистим відкриттям в актовій залі школи під назвою «Наука на сцені», де для
учнів 3-6 класів було продемонстровано близько 40 дослідів з природознавства,
фізики, хімії. Старшокласники разом зі своїми наставниками зачарували усіх
глядачів, продемонструвавши, що наука дозволяє бачити та створювати цікаве
зі звичайних речей, що нас оточують. Це стало гарним поштовхом для
зацікавлення учнів у вивченні природничих дисциплін.
Під час урочистого відкриття також були нагороджені учні 9-11-х класів,
що брали участь у конкурсі відеороликів про роль природничих наук в житті.
Всі відео були розміщені на YouTube-каналі школи, де учні та громадськість
мали змогу їх переглянути та віддати свій голос за ті, що найбільше
сподобалися.
ІІ етапом фестивалю стала демонстрація STREАM-ідей від учнів
початкової школи. Їх було настільки багато, що розподілилися вони на кілька
локацій:
 У «Лабораторії чудес» учні з вчителями продемонстрували близько 40
власних дослідів для учнів школи та батьків. (відео фрагмент)
 Окремо було проведено майстер-клас з очистки води, де кожний
охочий міг ознайомитися з принципом роботи очисника, а також створити
власний.
 Учасники STREАM-гуртка конструювання залучили присутніх до
створення виробів з термомозаїки.
 ЛЕГО здатне розвивати дрібну моторику, просторову уяву,
креативність та конструктивність мислення, технічну думку. Тож в окремій
локації учнями початкової школи було представлено близько 50-ти статичних
та рухомих лего-моделей.
 Локація «Інженерія» представила близько 70 виробів у різних техніках
із використанням різноманітних матеріалів, що об’єднали мистецтво,
мейкерство, інженерну думку, використання вторинних ресурсів.
 Наступна локація демонструвала рухомі об’єкти, виготовлені учнями
початкової школи.
Учні старшої школи разом зі своїми наставниками продемонстрували, що
STREАM здатне об’єднати всі науки. Звичайно, найбільше експонатів було
представлено в галузі природничих наук. На фестивалі можна було побачити
майстер-клас з «Виготовлення мила» та «Бомбочок для ванни», «Кристалічну
гратку атома», «Кристали з лимонної кислоти та цукру», «Кубик Рубіка: хімічні
формули», «Геоцентрична модель будови Сонячної системи», «Модель
анатомічної будови кишківника», «Модель анатомічної будови серця», «Будова
клітини», «Модель будови ДНК», «Флораріум», «Маніпулятор», «Розумний
будиночок», «Модель пральної машини та пиловсмоктувача» та багато іншого.
Найбільш активним учасником став учень 8 Б класу Леоненко Олег, який
є активним учасником і неодноразовим переможцем міських і обласних STEMфестивалів і конкурсів.
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Філологічні науки представляли «3Д-будинок з мобільними меблями» та
«Модель людини» для опанування поняттями іноземної мови, інтерактивний
квест «Життя та творчість Т. Г. Шевченка», відео трейлери на літературні
твори. На фестивалі можна було побачити модель середньовічного замку та
давньоєгипетської піраміди, пристрій для вимірювання розтяжки та власноруч
виготовлене обладнання для рухомих ігор на уроках фізкультури.
Всі учасники та гості фестивалю мали змогу проголосувати за експонат,
дослід в кожній номінації, що найбільше сподобався. За результатами
глядацького голосування, думкою запрошених експертів було нагороджено
найбільш активних учасників фестивалю. Найбільш яскраві роботи було
представлено на міському та обласному фестивалях.
Свято знань вдалося. Переможцями на ньому стали всі. І головною
перемогою, на мою думку, є прагнення учнів досліджувати, моделювати,
творити, ділитися власними напрацюваннями. Вчителі, учні та батьки, натхнені
минулорічним фестивалем, готуються до участі в новому.
А ми, адміністрація школи, розглядаємо можливість вийти за межі
шкільного фестивалю та провести тиждень наук «Ольвійські студії»,
залучивши до його проведення окрім закладів загальної середньої освіти міста,
ще й дошкільні заклади, ВНЗ та позашкільні заклади.
Пропонуємо і Вам долучитися до створення інтерактивного календаря
«Інтерактивний календар створюємо – життєпис Тараса повторюємо» за
посиланням
https://docs.google.com/presentation/d/1dDcipkTh9SnEhjW96ZMUqtLDB1eFr4vA4Zf-c55s9A/edit?usp=sharing .

STEM-освіта за допомогою практичних занять демонструє дітям
можливість застосування науково-технічних знань в реальному житті. Учні
вчаться аналізувати, робити висновки, пов’язувати здобуті знання з життєвими
ситуаціями, з власним досвідом. Це дає їм можливість бути більш впевненими
у власних можливостях, навчитися йти до власної мети, долати перешкоди,
перевіряти свою роботу багато разів, але не зупинятися перед перешкодами.
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Розділ 3. Методичний STEM-кейс
Дяк Наталія
вихователь закладу дошкільної освіти (ясла- садок)
№50 «Світлофорчик» Черкаської міської ради

КАЗКА ЯК ЗАСІБ ОСВІТНЬОГО НАПРЯМУ
STREAM-ОСВІТИ «МИСТЕЦТВО», АБО ТАЄМНИЦІ ДИВОСВІТУ
У даній статті йде мова про реалізацію освітнього напряму STREAMосвіти «Мистецтво», або Таємниці Дивосвіту засобами казки. Він направлений
на підтримку творчості та інноваційних навичок сучасної дитини і є
своєрідною сходинкою пізнання світу, через створення емоційного образу
об’єкта за допомогою живопису, музики, усної народної творчості.
Коли дитина слухає фольклор, а особливо казку - це розширює межі
чуттєвого пізнання і суттєво розширює уявлення дитини про довкілля, створює
умови для усвідомлення своїх почуттів та переживань, спонукає до творчості,
формує правильну поведінку у соціальному середовищі. Дитина «мислить
образами, барвами, звуками», тож варто використовувати образне мислення
дитини для гармонійного розвитку. Чим раніше дитина пізнає світ мистецтва,
тим кращими будуть результати (незалежно від того, якою діяльністю вона
займатиметься у майбутньому).
Основні завдання педагога щодо реалізації освітнього напряму
«Мистецтво», або Таємниці Дивосвіту знайомити дітей з українськими
народними казками та казками інших народів (російські, англійські,
французькі): фантастичними, соціально-побутовими. Допомогти зрозуміти, що
казка – це фантастика, олюднення тварин, речей.
Виховне і пізнавальне значення казки в житті
дитини надзвичайно велике. «Шкода тієї дитини, яка
змалечку не знала казки»,- писала С. Русова. Казка
допомагає формуванню інтелектуальних здібностей
дітей, моральних якостей та рис характеру; сприяє
формуванню моделей поведінки в реальному житті.
Саме через казку можна реалізувати багато
навчальних,
виховних,
пізнавальних
та
розвивальних завдань, а робота над її змістом може
відбуватися вранці, на заняттях, під час прогулянки,
Відео «Виховання
інколи під час гри у другій половині дня. Для
кращого сприймання змісту казки потрібна дослідників у дошкільному
закладі освіти»
відповідна
атмосфера,
певна
емоційна
налаштованість та дотримані умови проведення.
Для дітей раннього та молодшого дошкільного віку рекомендують казки
«звіриного епосу», про тварин оскільки вони примушують їх сміятися й
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мислити, розбуджують їх цікавість та увагу до явищ природи. Дітям
середнього дошкільного віку, крім казок « звіриного епосу», стають
зрозумілими і чарівні казки. А старші дошкільники вже здатні зрозуміти та
вислухати будь-яку казку.
Як уже було зауважено дітей другого року життя вчать розуміти зміст
коротеньких казок («Курочка Ряба», «Колобок»), використовують унаочнення
(ілюстрації, фланелеграф, ляльковий, картонний театри, театр на фартусі),
залучають до показу окремих дій казкових героїв, стимулюють висловлювання
дітей ( наслідування, повтору).
На третьому році життя дітей спрямовують до відтворення змісту казок
за допомогою
запитань вихователя, заохочують до участі в іграхдраматизаціях та театралізованих ігор, за змістом добре знайомих казок у
музичному супроводі та показують різні види театрів. Дітей четвертого року
життя вчать слухати і розуміти казки без унаочнення, запам’ятовувати та
відтворювати повтори («велика-превелика», «котиться-котиться», «стукаєгрюкає»…), образні вирази («ведмідь-набрідь», « вовчику-братику», «лисичкасестричка»…); передавати зміст знайомих казок, розповідати за змістом
ілюстрацій, упізнавати героїв у знайомих казках, формулювати своє ставлення
до них. Також привертають увагу дітей до інсценування художніх творів.
А уже на п’ятому році життя дітей ознайомлюють з соціальнопобутовими казками. Вчать впізнавати й визначати казкові елементи, зачини,
кінцівки, повтори. Також заохочують до самостійної організації ігорінсценізацій за змістом добре знайомих казок, до показу окремих дій у
театральних виставах та іграх у «театр».
Дітей старшого дошкільного віку продовжують ознайомлювати з новими
чарівними та соціально-побутовими казками. Старші дошкільники мають вміти
самостійно розігрувати сюжети знайомих казок в іграх-драматизаціях та
театралізованих іграх (добирати атрибути, костюми, розподіляти ролі,
виготовлення декорацій).
Головною формою роботи групи є повсякденне спілкування вихователів з
дітьми з використанням матеріалу тієї чи іншої казки.
У дошкільному закладі робота з народними та авторськими казками може
проводитися під час організацій різних видів діяльності:
- читання казок;
- розповідання народних казок;
- театралізація-розігрування та показ казки;
- драматизація- розігрування в ролях знайомих дітям казки;
- показ казки через проєкційні ліхтарі;
- перегляд казок у телепередачах, мультфільмах;
- тематичні розважальні заняття: «Казки бабусі Орисі», Казка дідуся
Панаса», «Вам казка, а мені бубликів в’язка»;
- бесіди на морально-етичні теми за змістом казок;
- самостійне складання дітьми казок;
- дидактичні ігри: «З якої казки герої?» або «З якої казки я прийшов?»,
«Добери картинку», «Полічи героїв казки», «Скласти портрет героя казки»
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(емоційний розвиток); «Добре – погано» (оцінка вчинків героїв), «Добрі-злі»
(розвиток емоцій, образотворчих навичок);
- проблемні ситуації:
1. Чому маленька Герда виявилася могутнішою Снігової Королеви?
2. Чому з Шапокляк ніхто не хотів дружити?
3. Чому посварилися лисиця і заєць?
- творчі завдання:
1. «Продовж казку» (придумати свою кінцівку);
2. «Намалюй казку» (намалювати ілюстрації до знайомих казок)
3. «Оформлення книги», «Корисні казки» (обкладинка, ілюстрації);
4. «Казки по-новому» (діти наділяють знайомих героїв протилежним для
них якостями): Котик – хоробрий – зайчик, Колобок – добрий – вовк, Лисиця –
хитра – колобок;
- узагальнювальні бесіди на теми: «Моя улюблена казка», «В гостях у
казки», «Казка в гостях у дітей»;
- лексичні теми:
1. «Осінь» (читання казки «Ріпка», гра-драматизація «Ріпка»,
розповідання казки «Колосок»; бесіда про працелюбність, взаємодопомогу на
прикладі героїв казки; конструктивно-будівельна гра «Збудуємо дім для трьох
поросят»);
2. «Дикі тварини» (розповідь казки «Колобок», бесіда про дружбу на
прикладі героїв казки «Рукавичка». Перегляд мультфільму «Колобок», бесіда за
змістом мультфільму);
3. «Свійські тварини» (складання казки про свійських тварин, читання
казки «Зимівля звірів». Складання казки за власним бажанням. Настільнодрукована гра лото «З якої казки герої»). Вікторина «Моя улюблена казка»,
виставка дитячих робіт;
- включення казкових образів і елементів казкових сюжетів у
фізкультурні заняття, ранкову гімнастику, фізкультхвилинки, фізкультурні
дозвілля і свята;
- широке використання творів казкового жанру в процесі ознайомлення
дошкільників з художньою літературою в повсякденному житті і на спеціально
організованих заняттях;
- включення казкового матеріалу в заняттях з образотворчої діяльності
дітей, як художнього слова;
- організація сюжетно-рольових ігор, ігор-драматизацій, ігор-подорожей
на матеріалі казок.
Ігрова діяльність не вичерпується тільки сюжетно-рольовими іграми, все
більше часу займають театралізовані, конструктивно-будівельні ігри та ігри за
правилами (дидактичні, рухливі). Особливо діти люблять ігри-драматизації,
сюжетами яких є добре відомі їм казки. Театралізована гра сприяє розвитку
творчих здібностей і пізнавальної активності, сприяють формуванню
моральних якостей. Через народну казку подаються взірці живої народної мови,
мовленнєвого етикету. Саме в казках зустрічаємо традиційні словесні формули
вітання, побажання, вибачення, віншування.
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А самостійне створення казок – це ефективний шлях розвитку дитячого
мовлення. Свої почуття, переживання, викликані казковими персонажами, діти
висловлюють, проявляють у творчій грі, театралізаціях, малюванні за мотивами
казкового сюжету або в інших видах продуктивної діяльності.
Спостереження у рідній природі викликає у малюків творче натхнення,
допитливість, пізнавальний інтерес. Адже сам В. О. Сухомлинський намагався
розповідати казки дітям на лоні природи, поєднуючи спостереження з виявами
фантазії. Це «Казка про Сонце», «Казки про хмари», «Про жайворонка»,
«Темінь і Сутінок». Використовуючи казки під час організацій різних видів
ігрової діяльності, діти дізнаються про життя інших народів, про моря й
океани, про багатства рослинного і тваринного світу, про природні явища.
В. О. Сухомлинський дійшов висновку, що складовою частиною виховання
дітей має бути розповідання, читання, слухання, драматизування та
інсценування казок.
У процесі організації занять в якості основних методів застосовують
розігрування (драматизації) окремих сюжетів по казках , а продуктивні методи
(малювання, ліплення та конструювання на теми казок, прослуховування
музичних творів, точно підібраних для казкових характеристик) спрямовують
на вгадування героїв казки і уточнювання їх основних характеристик.
З дітьми старшої групи можна ускладнювати роботу з казкою,
використовуючи такі прийоми:
- намалювати словесний портрет головних дійових осіб;
- придумати інше закінчення казки;
- ввести в казковий сюжет нового героя;
- поширити казку новими епізодами;
- уявити себе на місці казкового героя, передати його стан, почуття за
допомогою жестів, міміки, голосу;
- перетворити казку на оповідання, коротенький віршик.
Використання казки під час організації різних видів діяльності дає змогу
розширити
природознавчі
уявлення,
сенсорно-пізнавальні
знання,
літературний, соціалізаційний та креативний напрями. Доречними можуть бути
такі прийоми та форми роботи з казкою:
- ігрові вправи: «Що було б якби…» за змістом відомих дітям казок;
- спостереження за тваринами, комахами, птахами;
- розігрування проблемних ситуацій, діалогів казкових персонажів;
- ігрова діяльність на основі казкових творів: будівельно-конструкційна
гра «Хатинка вірних друзів» (збудуй хатинку для казкових персонажей);
- колективне сюжетоскладання, моделювання казок: «Нові пригоди
лісових друзів» (вигадати історію, у якій казкові персонажі чинять подружньому);
- сенсорні ігри для визначення форми, кольору, величини: дидактична
гра «Казкові будиночки» (вправляти в умінні визначати форму, величину);
- логіко-математичні завдання, лабіринти: «Доріжки» (виміряти довжину
доріжок до будиночка Котика й Півника за допомогою умовної мірки);
- робота з коректурними таблицями: розповідання казки з опорою на
ілюстрації;
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- робота з асоціативною картою «У світі казок» (працюючи з
асоціативною картою , важливо спонукати дитину до міркувань, висловлювань,
варіативних розв’язань завдань): У яких казках є зображені персонажі та
предмети? Назви казку, у якій є такі персонажі і предмети: ведмідь і кіт, кіт і
чоботи, качка і дівчина тощо;
- літературні вікторини, загадки від казкових персонажів: міні-вікторина
«У яких казках живуть тварини?»;
- тематичні виставки (книжки, театри, казкові предмети): колаж
«Казковий будинок дружби».
Працюючи з дітьми середнього дошкільного віку мною було проведено
комплексне заняття з розвитку мови «Скринька казок». Продемонструю
особливості роботи з казкою
на прикладі різної ігрової діяльності,
використаної під час заняття.
Дидактична гра «Чия пісенька звучить?»
Діти слухають звукозапис пісень казкових героїв: лисички, ведмедика,
рака, кози:
- «Я лисичка, я сестричка…»
- «Не сідай на пеньок, не їж пиріжок…»
- «Я Коза-дереза…»
- «А я рак-неборак…»
Діти відповідають на запитання вихователя:
- З якої казочки звучить ця пісенька?
- В яких казках зустрічається лисичка? ( ведмідь, вовчик, рак, коза)
- Якою уявляється лисичка? Яка вона? Що вміє робити?(вовчик, ведмідь,
рак, коза).
Групова навчальна діяльність «Створи казку»
Діти разом з вихователем дістають з чарівної скриньки різнокольорові
листівки. На столах лежать сюжетні картинки з епізодом казки. Діти знаходять
картинку такого ж кольору як і листівка, в якій знаходилися герої відповідної
казки та працюють самостійно за вказівками вихователя:
- Розкладіть героїв казки на казкову, сюжетну картинку. Уважно
роздивіться, чи впізнали ви свою казку? Діти, скажіть з якої казки до вас
завітали герої? (Відповідь дітей: «Рукавичка», « Ріпка»).
- Малята, розташуйте героїв в такій послідовності, в якій відбувався
прихід героїв у казці. Запитання вихователя до дітей:
- Кого першого зустрів зайчик? А потім? А ще кого він зустрів?
- Хто першим знайшов рукавичку? А хто потім? А ще хто просився в
рукавичку?
- Хто першим прийшов тягнути ріпку? Кого покликав дід на допомогу?
А баба?
- А на поміч бабі хто прийшов?
Опишіть свого улюбленого героя цієї казки. Діти складають описову
розповідь з 2-4 речень.
Дидактична гра «Про кого можна так сказати» (розвиток уяви,
фантазії, мислення).
Подумайте і скажіть про кого або про що так можна сказати?:
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- маленька, сіренька (мишка),
- сірий, голодний, зубастий (вовк),
- великий, косолапий, коричневий (ведмідь),
- круглий, меткий, жовтий, веселий (колобок),
- красива, маленька, добра (внучка),
- вовняна, загублена, в’язана (рукавиця),
- старенькі, працьовиті, добрі (дід і баба),
- велика, зелена, соковита (ріпка).
Дидактична гра «Казкові предмети»
Вихователь по черзі з казкової скрині дістає предмети з різних казок :
пір’їнка, борошно, колосок, рукавичка, ключик, ріпка. Діти називають якому
персонажу належить і з якої казки. Або за допомогою міміки і жестів
охарактеризувати персонажа, якому він належить.
Гра-драматизація казки «Колобок»
Вихователь використовує театр «на фартусі» за казкою «Колобок». Для
передачі психоемоційного стану використовують різні засоби: спів пташок –
свищики водяні; вітер, шум, діти передають використовуючи пусті пляшки,
целофановий пакет, імітація кроків колобка – ксилофон. А також вихователь
розподіляє ролі між дітьми та роздає відповідні атрибути. Драматизація
відбувається за участі як дітей так і дорослого в ролі автора слів казки.
Для піднесеного настрою, розвитку емоцій була використана
фізкультхвилинка з музичним супроводом «Коза-дереза»:
Я коза-дереза, Півбока луплена, (б’ють себе кулачком по правому або
лівому боці)
За три копи куплена, (піднімають вгору три пальці)
Тупу-тупу ногами, ( тупотять ногами)
Сколю тебе рогами, (виставляють пальчики)
Хвостиком замету, (ручки позаду себе)
Ніжками затопчу,
Тут тобі й край! (розбігаються).
Казка допомагає формуванню свідомості, певних моральних якостей,
характеру; сприяє встановленню зв’язку між казковими подіями та поведінкою
в реальному житті.
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Короп Наталія,
завідувач відділу, «керівник гуртка-методист» КЗПО
Центр дитячої та юнацької творчості Жовтоводської
міської ради Дніпропетровської області
Як добре, коли у людини є можливість вибрати собі
професію не за потребою, а погодившись з душевними
схильностями.
А. Апшероні
РОБОТОТЕХНІКА
ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ НАПРЯМ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ
ПЛОЩИНИ ЗАКЛАДУ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ
Творчість та інновації йдуть пліч-о-пліч. «Креатив» та «душевні
схильності» можуть вдихнути нове життя у будь-який науковий і
технологічний проєкт, показати його ще не розкриті можливості. Більш того, ті,
хто здатний поєднати технічні навички із внутрішнім проєктуванням і мислити
нестандартно, можуть винаходити щось абсолютно нове в багатьох областях
життєдіяльності людини.
Природа виникнення та розвитку дитячої творчості вже впродовж кількох
десятків років є предметом досліджень багатьох учених. Відомі психологи та
педагоги
(Н. Ветлугіна,
Л. Виготський,
В. Давидов,
О. Запорожець,
В. Кудрявцев, О. Кульчицька, М. Поддьяков, Є. Субботський та ін.) довели, що
творчі здібності яскраво проявляються в дитинстві й розвиваються у процесі
спеціально організованого навчання, коли діти оволодівають суспільно
виробленими засобами діяльності [2, с.4].
Проблема розвитку обдарованої дитини
сьогодні переживає новий пік актуальності.
Відповідно головним завданням системи освіти є
створення не лише належних умов для формування
особистості,
а
забезпечення
оптимальної
життєтворчої атмосфери в науці, де творча
особистість, спроможна створювати, управляти,
пропонувати нові рішення, технології, знаходити
шляхи виходу з нестандартних життєвих ситуацій.
Відео «Робототехніка як
Відомо, що саме у позашкільній діяльності
перспективний напрям
особливо
яскраво
розкриваються
природні
розвитку науковоздібності особистості, де у неї є змога займати ролі,
технічної площини закладу
які відрізняються від ролі учня, тобто це особлива
позашкільної освіти»
сфера, де можна задовольняти особистісні потреби
в самооцінюванні власного «Я».
Це, так би мовити, зона активного спілкування, в якій задовольняються
потреби в контактах. Кожна людина – відбиття свого душевного світу. Як вона
мислить, так і діє у житті. Всі люди цікаві своєю неповторністю, в кожного
існує «родзинка». Однією із родзинок м. Жовті Води є Центр дитячої та
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юнацької творчості, який спрямовує свої зусилля на формування та розвиток
інноваційної особистості, її здібностей і талантів. Одним із векторів розвитку
освітньої діяльності Центру дитячої та юнацької творчості є науково-технічна
площина, яка являється ефективним засобом виховання, цілеспрямованим
процесом навчання і розвитку творчих здібностей дітей у результаті створення
матеріальних технічних об'єктів з ознаками життєдіяльності і новизни.
Сьогодні частинкою технічного прогресу нашого закладу є 597 вихованців, які
об’єднують 9 гуртків технічного розділу. Особлива увага приділяється
розвитку в дітей основ конструкторських умінь і здібностей, елементів
технічного мислення, формуванню загально трудових умінь, навичок роботи з
найпростішими знаряддями праці. Успіх передбачуваної суб’єктивної новизни
викликає потужний емоційний підйом. Він «окрилює», викликаючи радість
пізнання. Емоційний підйом може бути настільки великий, що будь-яка
«чорнова» робота, котра перешкоджає здійсненню творчої ідеї, долається легко
і навіть з натхненням та інтересом. Тому у формуванні майбутніх техніків,
конструкторів, інженерів велике значення сьогодні мають гуртки науковотехнічного напрямку, які в Центрі дитячої та юнацької творчості несуть
вектори інженерії, технічного моделювання, конструювання моделей
автомобілів, ракет та робототехніки і об’єднані пріоритетними напрямами
роботи: технічна та спортивно технічна творчість-пропаганда-розвиток; мережа
гуртків технічного напрямку – збереження – розширення.
Виходячи із основного завдання нашого закладу – зберегти, розвинути
мережу технічних гуртків, залучивши якомога більше дітей до технічної
творчості, адміністрація та керівники гуртків особливу увагу приділяють
спадкоємності, поступовості і наступності в освітньому процесі ЦДЮТ :
гуртки початково-технічного моделювання, інженерного спрямування гуртки
авто-ракетомоделювання, ІТ-технологій та робототехніки.
На світовому ринку роботобудування лідирують такі країни як
Німеччина, Японія та Південна Корея. А дуже б хотілося, щоб серед названих
країн звучала й Україна. І тут є добра новина. Стартували по країні проєкти
відкриття робототехніки. З вересня минулого року на базі Центру дитячої та
юнацької творчості м. Жовті Води в рамках обласного пілотного проєкту
«Школа робототехніки» почали функціонувати два гуртки технічного напрямку
«Основи програмування» та «Основи робототехніки». З коштів обласної
субвенції було виділена певна сума на придбання сучасного обладнання та
облаштування кабінету. За сімнадцять років існування закладу – це найбільше
капіталовкладення держави в розвиток тільки одного з напрямків - науковотехнічного, за яким працює наш центр.
Створювати роботів навчають дітей від
8 до 18 років безкоштовно. Оволодіння
знаннями
у сфері IT-технологій
стало
можливим
завдяки
Дніпропетровській
облдержадміністрації.
Гурток робототехніки – це гарний
приклад запровадження STEM-освіти саме у
закладах позашкільної освіти».
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Наразі у жовтоводській robot-school
сформовано шість груп, загалом – 65 дітей.
Навчання
проводиться
за
програмою
Броварської
школи
робототехніки
та
комп’ютерної грамотності BroBots – Brovary
IT Hub, яку заснували Пилип Духлій та його
команда. Вони ж провели курс навчання для
майбутніх керівників гуртків, які отримали
сертифікати викладача. Наразі діти вивчають
візуальну мову програмування Scratch, яка дасть їм змогу освоїти основні
алгоритми, принципи взаємодії, складати прості програми або ігри. Далі мова
програмування високого рівня – С++, завдяки якій вихованці зможуть
запрограмувати майбутніх роботів. Що ж роблять вже наші роботи на сьогодні?
А вони можуть ходити, брати участь у змаганнях, оминати перешкоди,
рухатись уздовж лінії, фіксувати зміни температури навколишнього
середовища, рівень шуму, тиску, освітлення тощо. Тобто все те, що
запрограмує вихованець гуртка. Усі необхідні знання вони здобувають під час
навчання у групах. Для гуртківців створено усі умови для творчості. Діти
забезпечені потужними ноутбуками, паяльним обладнанням, безліччю
різноманітних деталей та комплектуючими, а також та 3D-принтером 3Dрізаком, завдяки якому можна власноруч виготовити деталі, окремі елементи,
системи керування, механізми для майбутнього робота.
На заняттях гуртка діти отримують та поглиблюють знання з математики,
фізики, механіки, програмування, електроніки, енергетики, вчаться аналізувати,
активно шукати шляхи розв'язку проблемних ситуацій, успішно працювати в
команді, розвивають творчі та конструкторські здібності, комунікативні
навички; із задоволенням навчаються і створюють свій власний світ – від
автоматизованої іграшки до складного робота, беруть участь в конкурсах та
змаганнях. Так, Веніамін Купчененко, учень 11-го класу ліцею природничонаукового навчання, у майбутньому планує стати інженером. Тому для нього
навчання у гуртку робототехніки – своєрідне тренування перед здобуттям
омріяної професії. Напередодні хлопець працював над створенням шасі для
робота, який вже в січні брав участь в обласному етапі змагань «Робототрафік
– 2019». Команда, на жаль, не стала переможницею, але отримала позитивний і
корисний досвід. А в обласному етапі змагань «Робототрафік – 2020 Бріксін
Олександр, вихованець гуртка «Робототехніка» посів 3 місце в категорії E –
Тривимірне моделювання у CAD-системі. Робимо перші успіхи, рухаємося в
правильному напрямку, який дозволить дітям глибше поринути у світ творчості
і науки.
На сьогодні заклад має певний досвід співпраці зі студентами
промислового коледжу ДНУ, вихованці закладу мають власні проєкти та
досягнення на обласних конкурсах технічного напрямку. Гурток робототехніки
– це гарний приклад запровадження STEM-освіти саме у закладах позашкільної
освіти, де в пріоритеті розвиток здатності дитини самостійно ставити
навчальні цілі, проєктувати шляхи їх реалізації, контролювати і оцінювати свої
досягнення сьогодні і на майбутнє.
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Криворізька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів № 72 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області
Євдокимова Надія,
заступник директора з навчально-виховної
роботи, учитель інформатики, математики
Воробйова Тетяна,
вчитель початкових класів
УПРОВАДЖЕННЯ ПРОЄКТНОЇ ФОРМИ РОБОТИ
В ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ
ЯК ЧИННИК ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ STEM-ОСВІТИ
Вже зараз найбільш популярними та перспективними є фахівці у галузях
IT, інженерії, машинобудування, майстри високих хімічних та біологічних
технологій. Виникає питання – як підготувати таких фахівців? [1].
Світовий освітній бренд STEM сприяє підготовці таких фахівців.
Основними їх перевагами є: розвинуті наукові та дослідницькі компетентності;
навички конструювання та моделювання; математична грамотність; уміння
працювати з інформацією та даними; готовність до роботи у команді, а також
навички проєктної діяльності [3].
Одним з пріоритетних напрямків освітнього процесу в закладі є сприяння
різносторонньому розвитку особистості учнівської молоді.
Проєктна діяльність – невід’ємна частина сучасної освіти і в навчанні, і
в управлінні закладу. Тільки консолідація спільних зусиль педагогів і батьків
є єдиним правильним шляхом підвищення якості освіти і виховання
підростаючого покоління [2].
У 2019 році Криворізька загальноосвітня
школа № 72 І-ІІІ ступенів інформаційнотехнологічного профілю стала експериментальним
закладом обласної дослідно-експериментальної
роботи за темою «Наукові-методичні засади
створення інноваційної моделі STEM-освіти» [5].
Протягом семи років у закладі проводиться
конкурс науково-дослідних робіт «Конгрес юних
науковців», автором якого є директор Ничипорук
Вікторія
Володимирівна.
Кожний
класний
Відео «Упровадження
керівник, а також педагоги-предметники, є проєктної форми роботи в
освітню діяльність як
кураторами проєктів. Вони обирають разом із
дітьми теми проєктів, різноманіття яких охоплює чинник підвищення якості
STEM-освіти»
майже всі галузі діяльності людини.
Робота над проєктами обумовлює три етапи.
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І етап – науковий. Проводиться у
формі учнівської конференції. Продукт
І етапу – створення презентації та
методичного посібника з описом усіх
особливостей роботи над проєктом.
Зміст включає анотацію, теоретичні
відомості,
опис
практичного
застосування,
висновки,
додатки.
Завдання цього етапу розвивати
наукові та дослідницькі компетентності, навички самопрезентації.
Під час дослідження учні об’єднуються у групи.

І група – «Історики» знаходять
необхідну інформацію у довідковій
літературі, працюють в шкільний
бібліотеці та користуються мережею
інтернет.

ІІ група – «Дослідники» під
керівництвом і за допомогою
вчителя
проводять
досліди,
з’ясовують властивості предмету
дослідження та його технологію.
ІІІ група – «Журналісти» проводять
соціальні опитування з досліджуваної
теми серед учнів школи, мешканців
міста. Юні дослідники шукають
відповіді
на
цікаві
запитання,
розвивають
уміння
спілкування.
Зустрічаються зі спеціалістами різних
галузей, громадськими організаціями.

ІІ етап – медіаосвітній. Форма проведення – відеофільм «Інтелектринг». Продукт ІІ етапу – відеоролик, який створюється спільно з дорослими,
в якому акумулюється та систематизується весь процес роботи над проєктом.
Другий етап дозволяє кожному учню відчути себе в ролі режисера,
постановника чи продюсера. У сюжетах відеороликів відображається
співпраця з батьками, де учні разом з дорослими беруть участь у майстеркласах відомих професіоналів своєї справи. Відвідують екскурсії, що дають
можливість ознайомитися з різними професіями. Цей етап вчить дитину
ставити запитання та спілкуватися з іншими людьми, учні набувають вміння
слухати, доносити свої думки. А це найважливіші навички майбутнього.
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ІІІ етап – творчий. Проводиться він у
формі вечірки-зустрічі «PR-кампанія», де кожна
команда презентує свої напрацювання у формі
шоу-програми: буфанада, театр танцю, циркове
ревю,
пантоміма,
соло
на
музичних
інструментах, гімнастичні етюди, флаєр-шоу,
театралізовані
постановки. На цьому етапі
школярі вчаться декламаторському мистецтву,
вільно поводитися на сцені, та набувають
навичок володіння методами і прийомами
взаємодії з оточуючими, підвищують власну
самооцінку. Крім того, за час спільної роботи
над
проєктом
батьки,
діти,
педагоги
об’єднуються у велику шкільну родину, де
кожен виконує своє завдання, результатом якого
є спільний продукт. Об’єднання сім'ї, батьків та
школи, їх праця заради досягнення спільної мети
сприяє формуванню колективу.
Протягом усіх етапів конкурсу оцінюються
учасники команд компетентними членами журі,
до складу якого входять шановані, незалежні
представники громадськості нашого міста. Цей
проєкт настільки став популярним, що мешканці
мікрорайону, батьки, знайомі, друзі школи з
нетерпінням чекають на цю подію.
У навчальній програмі «Я досліджую світ» зазначено, що домінуючими
видами роботи на уроках у Новій українській школі повинні бути такі методи
та форми навчання, як дослідницька та проєктна діяльність, практичні роботи,
проблемне навчання, моделювання природних об’єктів, екскурсії, інтерактивні
форми роботи [4]. Працюючи над проєктом «Як потрібно доглядати домашніх
улюбленців?» учні початкової школи під час групової роботи дізнаються хто з
тварин, де мешкає. Вчитель зазначає, що крім природніх умов звірі можуть
також перебувати і у звіринцях під доглядом справжніх професіоналів. Для
пошуку і отримання інформації про домашніх улюбленців учні користуються
енциклопедичною літературою, яка знаходиться у бібліотеці закладу та
інтернет-ресурсами. У процесі вивчення теми діти мають можливість постійно
відвідувати шкільний звіринець, який
функціонує на базі нашого закладу,
проводять
дослідження
та
спостереження за процесом вживання
корму тваринками. Школярі виявили
бажання
турбуватися про звірів,
підгодовувати їх. Дослідили, що
дорослий самець кролика у середньому
3-4 рази на тиждень з’їдає по 150 г
буряку та моркви, всього-600г.
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Вчителі теж створюють проєкти та дають
приклад дітям. У 2015 році у конкурсі проєктів від
компанії «Метінвест» на кращий соціальний проєкт
у рамках програми «Місто – нашими руками»,
оновлена шкільна теплиця [6]. У ній вирощується
зелень, овочі, розсади петунії, герані, каланхої,
кактуси та інше.
Протягом останніх п’яти років педагогічний і
батьківський колективи беруть активну участь у
конкурсі-проєктів
«Громадський
бюджет».
Результатом перемог є створення арт-майданчика
та змінено старе покриття шкільного подвір’я на
натуральну, сучасну бруківку. Класні керівники 1-2
класів із задоволенням проводять «Ранкову
зустріч», екскурсії на шкільному подвір’ї.
У 2019 році завдяки перемозі у
конкурсі проєктів «Громадський бюджет»
наш колектив очікує на сучасну STEMлабораторію. Вона буде облаштована
мобільними
меблями
(складними
стільцями та столами, конструкторами
Лего,
3D
ручками,
фліп-дошкою,
електронними засобами для організації
навчання та інших форм роботи).
Отже,
сьогодні
Криворізька
загальноосвітня школа №72 – це сучасний
навчально-ігровий арт-простір, який об’єднав зусилля громади у формуванні
здорового способу життя учнів, центр проведення навчальних, просвітницьких
та методичних заходів освітнього процесу для жителів мікрорайону та освітян
міста.
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Лукичова Наталя,
учитель математики та інформатики Раківський
заклад повної загальної середньої освіти
Бериславської районної ради Херсонської області
«СТРАШНО-ЦІКАВИЙ» STEM. ЧИ ВАРТО БОЯТИСЬ?
Як часто ми чуємо STEM (Science. Technology. Engineering.
Mathematics.)? STEM - урок, STEM - фестиваль, дівчата STEM і так далі. Так
що таке STEM (Science. Technology. Engineering. Mathematics)? Це рух
спрямований на популяризацію наукових і технічних спеціальностей серед
школярів, який підтримує та ініціює освітні проєкти. Це рух спрямований на
спілкування дітей і дорослих в області науки.
Для просування STEM в освіті проводять
різноманітні конкурси, фестивалі, проєкти і тощо.
Один з проєктів «Дівчата STEM» – це проєкт,
спрямований на подолання гендерних стереотипів
при виборі професії, а також на підвищення віри
дівчат у власні здібності та можливість побудувати
STEM кар'єру в Україні. З 29 вересня по 1 жовтня
2019 року в м. Одеса відбувся регіональний
хакатон для вчителів «STEM-урок: методичні
Відео «Страшенно
підходи та ґендерні стереотипи». Протягом трьох
цікавий» STEM. Чи варто
днів,
вчителі
STEM-предметів
розібрали
боятись?»
стереотипи та розробляли проєкти для залучення
школярок до активності на STEM-уроках
(https://stem-lesson.info/stem-proiekti/ ).
Організаторами заходу виступили CSR Ukraine, експертна організація
Центр «Розвиток КСВ» та UNFPA, Фонд ООН у Галузі народонаселення,
партнер – ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти». За оцінками журі, перше
місце отримала команда BrainsOn з проєктом «STEM family day» (матеріали
доступні: https://lukuchovanatalia7.wixsite.com/saitvchutelia). Проєкт реалізує
батьківські збори в новому інноваційному форматі. Завдяки онлайнінструментам налагодити комунікацію, допомогти зацікавити батьків й дітей в
виборі STEM-професії. Перевірити на наявність та «зняти окуляри
стереотипів», якщо такі є. Адже, щоб впроваджувати освіту, потрібно
заручитись підтримкою батьків. Перетворити їх на «союзників» допоможуть
якраз такі, «нестандартні» заходи. У більшості випадків, батьки не знають про
«нові можливості», або ж упереджено ставляться до ІТ, школярів у STEMпрофесіях. Важливо допомогти їм почути дітей, налагодити з ними та
вчителями комунікацію. Навчити «не боятись» батьківських зборів.
На жаль, «бояться» не тільки батьки. Деякі вчителі ще не прийняли
STEM підходи в освіті до власного арсеналу. Діють певні побоювання, «міфи»
та стереотипи. Починати залучати нові освітні тренди потрібно з «просвіти»
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керівництва у цьому питанні, залучення активістів. Під час вищезгаданого
хакатону було розроблено й ідеї активностей для керівництва та «для чайників»
тож почати є з чого.
STEM школи, гуртки, секції розраховані та орієнтуються на
робототехніку. Часто виникають питання: Що робити закладам, які не мають
фінансувань та можливостей? Як залучати учнів до STEM? З чого почати?
Спокійно, все реально. Почати можна з невеликих активностей на прикладі
«STEАM activities for kids» та «#Mythbusters» (матеріали доступні на сайті:
https://lukuchovanatalia7.wixsite.com/saitvchutelia). Метою активностей є:
застосувати знання з математики для створення іграшок, дослідження
властивостей, демонстрація оптичних законів (законів фізики і не тільки),
закріплення знань кольорів та відтінків, розвиток дрібної моторики пальців;
формувати предметні та ключові компетентності учнів, розвивати логічне
мислення, увагу, спостережливість, охайність, виховувати вміння роботи в
команді, фінансову та еко-грамотність, застосування знань при виконанні
експериментів, зацікавити у вивченні STEM-предметів (особливо дівчат),
показати рівність можливостей (іграшки, що однаково зацікавить і хлопців і
дівчат).
Ця активність є прийнятною альтернативою,
завдяки якій учні, поєднуючи задану діяльність з
інтернет-ресурсами,
можуть
долучитись
до
дослідницької та творчої діяльності, розвивати
вміння та навички та допомогти у розвитку закладу.
Підвищенню
престижності
сільських
шкіл,
залученню коштів для відкриття лабораторії STEM.
Презентуйте роботи, проводьте STEM-тижні,
дні науки, пікніки та ярмарки, беріть участь у
Розробка
конкурсах. Отримуйте задоволення від роботи, якщо
«Дзига»#крутяшки»
бачитимуть вашу активність, то буде легше
залучити однодумців, знайти фінансування.

Лізунова Олена,
учитель польської мови ліцею «Престиж» м. Києва

ЕЛЕМЕНТИ МАТЕМАТИКИ НА УРОКАХ ПОЛЬСЬКОЇ МОВИ
«Мислення є найважчою роботою, на яку здатна людина. Це, ймовірно, є
причиною, чому ми маємо так мало мислителів» - такою цитатою Генрі Форда
був відкритий міжнародний проєкт на платформі eTwinning. Столичний ліцей
«Престиж» обрав собі власне цей проєкт тому, що така ідея ідеально
вписується в експеримент, в якому бере він участь. Мета нашого експерименту
– створення в ліцеї моделі навчально-інженерного середовища, в якому
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інтегрується одночасне поглиблене вивчення математики, фізики, інформатики
та іноземних мов.
Математика це фундамент логічного мислення, а математичне мислення
допомагає у вирішенні щоденних життєвих проблем та є поштовхом для
свідомих рішень. Водночас математика є тою галуззю знання, яку не завжди
розуміють та полюбляють учні. В рамках проєкту вчителі польської мови
вводять на уроках математичні елементи, що розвивають логічне мислення,
використання та створення інформації, аргументацію, елементи кодування,
тощо. Проєкт «Математика на уроках польської мови» був створений
польськими вчителями з різних міст та різних шкіл. Ліцей «Престиж» є єдиним
закордонним навчальним закладом, що долучився до цього проєкту.
Мета проєкту формулюється та реалізується в чотирьох напрямках:
1. Розвиток основних навичок рахунку
- Виконання нескладного усного рахунку або більш складного
письмового рахунку та їх використання в практичних ситуаціях.
- Верифікація та інтерпретація отриманих результатів та їх оцінка.
- Вправи з використанням гральних кубків.
- Рахування складів, звуків, букв у словах.
2. Використання та утворення інформації
- Зчитування та інтерпретація даних, що подані в різних формах,
перетворення даних.
- Інтерпретація та створення текстів математичного характеру,
графічне представлення даних.
- Використання математичної мови для опису мислення та отриманих
результатів.
- Читання текстів та селекція інформації важливої для проблеми.
- Вдосконалювання техніки читання з розумінням.
- Різні форми опитування та анкетування – вдосконалення уміння
ставлення питань відкритих та закритих.
- Ставлення
питань
до
конкретних
відповідей.
- Спроби створення ключових питань до
уроку та пошук відповідей.
- Використання ментальних мап, схем для
зображення різних понять.
- Створення різних шифрів та кодів.
- Створення дидактичних ігор.
- Вивчення масштабів.
- Вивчення назв мір.
Відео «Реалізація STEMпідходів на уроках
3. Використання та інтерпретація репрезентації
польської мови»
- Використання
знаних
математичних
об’єктів.
- Розписування
інформації
у
формі
математичної дії.
- Створення описів з використанням цифр.
- Використання різних мір.
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4. Мислення та аргументація
- Розвиток вміння подавання аргументів.
- Звертання уваги на регулярність явищ, аналогії.
- Формулювання висновків.
- Використання стратегії у рішенні проблеми.
- Логічна будова речення.
- Дебати.
В рамках реалізації даного проєкту було створено бінарні уроки, які
проводили вчитель математики Науменко Алла та вчитель польської мови
(друга іноземна мова) Лізунова Олена.
I. Мовленнєва зарядка. Для мовленнєвої зарядки були використані
картки з кольоровими геометричними фігурами. Завданнями мовленнєвої
зарядки були: активізація мовлення кожного учня, повторення та закріплення
назв кольорів польською мовою та впровадження нової лексики – назв
геометричних фігур (квадрат, прямокутник, овал, коло, трапеція, ромб,
трикутник, прямокутний трикутник, п’ятикутник, шестикутник).
II. На наступному етапі уроку для впровадження нової лексики, що
означає основні математичні дії (додавання, віднімання, множення, ділення)
було використано елементи кодування.
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Віднімання

Множення
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III. Подальша
частина
уроку
була
присвячена активному використані та закріплені
назв математичних дій та головних числівників.
Учні виконували вправи у підручнику
(Підручник польського видання Глосса, Крок по
кроку. Юніор, стр. 62. Iwona Stempek, Paulina
Kuć, Małgorzata Grudzień, Polski krok po kroku.
Junior, Glossa) тобто математичні дії записували
словами:
IV. Для
повторення
та
закріплення
впровадженої лексики (назви числівників, назви
геометричних
фігур)
вчителі
створили
спеціальну систему координат із цифрами,
кольоровими геометричними фігурами та
польськими буквами).
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Попович Таїсія
учитель фізики і математики Чигиринського
закладу загальної середньої освіти І–ІІІ ст. № 1
імені Б. Хмельницького Чигиринської міської ради
Черкаської області
Боровиченко Наталія
учитель трудового навчання, технологій та
креслення Чигиринського закладу загальної
середньої освіти І–ІІІ ст. № 1 ім. Б. Хмельницького
Чигиринської міської ради Черкаської області

STEM-ПРОЄКТ
«ЧОРНИЙ ЯЩИК. ЕЛЕКТРИЧНІ ЯВИЩА. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ»
Блок 1. Анотація
Навчальний проєкт орієнтований на вивчення теми «Електричні явища.
Електричний струм» у 8 класі і дає горизонти її розвитку у старших класах.
Проєкт показує можливості використання цифрового лабораторного комплексу
«Einstein ™» та застосування програмного забезпечення МіLAB при вивченні
електричних приладів, їх вольт-амперних характеристик та процесів, які
відбуваються в провідниках при проходженні електричного струму. Аналіз
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експериментальних даних, проведених з допомогою цифрового лабораторного
комплексу, дає змогу визначити, яким електричним приладам відповідає дана
вольт-амперна характеристика.
Навчальні предмети
Базовий: фізика.
Додаткові: інформатика, математика.
Мета проєкту:
На основі експериментальних досліджень з’ясувати, які електричні
прилади знаходяться в чорних ящиках. Вчитися знімати та аналізувати вольтамперну характеристику приладів, враховуючи процеси, які в них відбуваються
при проходженні електричного струму. Удосконалити навички роботи з
комп'ютером та його програмним забезпеченням, цифровим лабораторним
комплексом та їх можливостями.
Час виконання: Навчальний тиждень (2 уроки).
Програмне забезпечення: МіLAB.
Використані матеріали та обладнання:
1. Батарея гальванічних елементів
2. З’єднувальні проводи
3. Ключ
4. Датчик напруги
5. Датчик струму
6. Потенціометр
7. Резистор
8. Лампочка
9. Діод.
Відео «Успішні практики
10. АЦП.
впровадження STEM11. Ноутбук.
освіти»
12. Інтерактивна дошка.
Блок 2. Вступ
Основні терміни, що використовуються в роботі:
Вольт-амперна характеристика, електричне коло, електрична схема, сила
струму, напруга, опір, напівпровідники, резистор, р-п-перехід.
Мета проєкту:
На основі експериментальних досліджень з’ясувати, які електричні прилади
знаходяться в чорних ящиках.
Завдання проєкту:
1.Зняти вольт-амперну характеристику (ВАХ) приладів.
2.Навчитись, аналізуючи ВАХ, визначати, якому електричному приладу вона
належить.
3.Вдосконалити вміння орієнтуватися в інформаційному просторі.
4.Розвивати комунікативні навички, набувати досвіду ділового спілкування.
5.Подати презентацію проєкту як відеофільм.
Вхідні знання та навички:
▪ учні володіють елементарними знаннями з розділу «Електричні явища.
Електричний струм»;
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▪ учні розуміються на офісних прикладних програмах, володіють
комп'ютерною технікою;
▪ опанували поняття функції та функціональних закономірностей, залежних
та незалежних величин.
Блок 3.
Хід роботи
Підготовка експерименту
1. Зберіть електричне коло за схемою.
2. З’єднайте датчик напруги із невідомим елементом.
3. З’єднайте послідовно з ним датчик струму.
4. З’єднайте АЦП із USB входом вашого ПК (дочекайтесь моменту, коли
світлодіод на АЦП змінить колір з червоного на жовтий або зелений).
5. З’єднайте датчики струму та напруги з АЦП.
Програмні установки:
1. Запустіть програму MiLAB, обравши іконку.
2. Натисніть кнопку на АЦП так, щоб світлодіод почав блимати.
3. Оберіть внизу вікна Повне налаштування.
4. Оберіть у цьому вікні датчик струму.
5. Оберіть дискретизацію Авто, Частота замірів - 10 замірів на секунду,
Кількість замірів - 100.
6. Оберіть Мінімальні налаштування.
Проведення експерименту:
1. Натисніть кнопку «Старт».
2. Плавно змінюйте опір потенціометра, змінюючи напругу, що
прикладається, до невідомого елемента схеми.
3. Дочекайтеся завершення запису даних.
Аналіз даних експерименту
Проаналізуйте, як змінюється величина сили струму від прикладеної
напруги (тобто, яка ВАХ даного елемента).Якщо прямолінійна залежність, то
цей невідомий елемент є постійним опором (резистором) (мал.1).

мал. 1
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1. Якщо графік має тенденцію до зростання з збільшенням напруги струм
зростає на початку графіка швидше, а під кінець графіка менше, то це лампа
розжарювання. (мал.2)

мал.2
2. Якщо на графіку при невеликій зміні напруги різко зростає струм (мал.3),
або навпаки при великій зміні напруги струм мало змінюється (мал. 4), то
потрібно провести два заміри, змінюючи полярність підключення даного
невідомого елемента. Тоді це напівпровідниковий діод.

мал. 3
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мал. 4
Блок 4. Висновки
Висновки, що були зроблені за результатами проведеного дослідження.
За виглядом ВАХ даних приладів ми з’ясували,
які елементи
електричного кола знаходяться в чорних ящиках.
Ці висновки ми змогли отримати на основі таких міркувань.
Вольт-амперною характеристикою називають залежність струму, який
проходить через опір, від напруги на цьому опорі: I
f (U ). Цю залежність
визначають експериментально за допомогою амперметра та вольтметра або
обчислюють аналітично. Вольт-амперні характеристики зображують у вигляді
графіків. Опори, вольт-амперні характеристики яких є прямими лініями,
називають лінійними, а електричні кола, які містять лінійні опори, називають
лінійними електричними колами. Опори називають нелінійними, коли їх вольтамперні характеристики не є прямими. Коло, до складу якого входить хоча б
один нелінійний опір, називають нелінійним.
Для лінійних елементів ВАХ є прямою лінією, яка проходить через
початок координат і описується законом Ома: I = U / R. Кут нахилу вольтамперної характеристики обумовлений електричним опором провідника R.
У першому досліді ми отримали лінійну залежність. Отже, маємо елемент
з лінійної вольт-амперною характеристикою. Такий результат ми отримуємо
для приладів зі сталим опором. Отже, у ящику резистор. Резистор - це елемент
електричного кола, призначений для перерозподілу й регулювання електричної
енергії між елементами схеми. Основною особливістю резистора є те, що
електрична енергія перетворюється на ньому в теплову й розсіюється.
Вольт-амперна характеристика у ламп розжарювання нелінійна і має
висхідний характер. Нелінійність обумовлена залежністю опору нитки
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розжарення від температури, а отже – і від струму. Характер кривої
пояснюється тим, що опір холодної спіралі лампи в багато разів менший від
опору в розігрітому стані. Коли лампа в розігрітому стані, то її опір вже мало
змінюється і автоматично створюється стійкий режим. Сила струму в лампі
розжарювання не буде прямо пропорційна напрузі. Загалом вийде більш
складне співвідношення між силою струму і напругою.
Деякі хімічні елементи називаються напівпровідниками. Типовими
представниками напівпровідників є елементи германій і кремній. Якісна
відмінність між металами і напівпровідниками проявляється в характері
залежності опору від температури. З підвищенням температури опір металів
зростає, а у напівпровідників він зменшується. При високих температурах
провідність напівпровідників наближається до провідності металів.
Така залежність опору від температури пояснюється тим, що
концентрація носіїв струму (електронів провідності) в металах практично не
залежить від температури, а в напівпровідниках носії струму самі виникають у
результаті теплового руху.
Електропровідність напівпровідників залежить від наявності домішок
інших елементів. Невелика кількість домішок дуже сильно збільшує
електропровідність напівпровідників.
Домішки, які постачають електрони в зону провідності, називаються
донорними.
Напівпровідники
з донорними домішками називають
напівпровідниками п-типу.
Домішки іншого типу, так звані акцепторні, викликають появу дірок,
тобто вакантних місць, що виникають у результаті розривів валентних зв'язків.
Таким чином утворюється діркова провідність, а напівпровідники з такою
провідністю називаються напівпровідниками р-типу.
Кордон дотику двох напівпровідників, один з яких має електронну, а
інший діркову провідність, називається електронно-дірковим переходом (р-ппереходом).
Опір р-п-переходу залежить від напрямку проходження через нього
струму. Якщо струм йде в напрямку від р-до п-напівпровідника, то опір
переходу порівняно малий, цей напрям називають прямим. При пропущенні
струму в напрямку від п- до р-напівпровідника опір переходу зростає в кілька
тисяч разів у порівнянні з його опором в прямому напрямку.
Напівпровідниковий пристрій, що містить один р-п-перехід, називається
напівпровідниковим діодом.
У нашому випадку заслуговує на увагу пояснення ВАХ
напівпровідникового діода при пропущенні струму в зворотному напрямку.
При протіканні малих струмів, ми отримали велику похибку, і це видно на
графіку.
Отже, у першому ящику резистор, у другому – лампа розжарювання, у
третьому - напівпровідниковий діод.
Аналіз можливих напрямків подальшого розвитку проєкту
1.Порівняльний аналіз ВАХ двох резисторів.
2.Дослідження залежності провідності напівпровідників від температури.
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3.Дослідження залежності опору металів від температури.
4.Дослідження графіків ВАХ за допомогою програмного забезпечення
МіLAB.
Можливі практичні застосування отриманих результатів
Знання вольт-амперних характеристик приладів дає можливість їх
правильно експлуатувати та перевірити їх якість. Крім того, ми розширили
навички використання цифрового лабораторного комплексу «Einstein ™»,
вміння готувати та презентувати проєкти.
Блок 5. Використані джерела
1.https://uk.wikipedia.org/wiki/
2. Фізика 8 Бар’яхтар В. Г., Божинова Ф. Я., Довгий С. О., Кірюхіна О.О.;
Ранок
3. http://electricalschool.info/
4. http://einsteinworld.com/home/

Петрів Ірина
учитель біології та хімії КЗ «Соборненська
загальноосвітня
школа
І–ІІ
ступенів
ім.
Володимира Гарматія Байковецької сільської ради
Тернопільської
області»,
переможниця
Всеукраїнського конкурсу «Кращий STEM-урок»
РОЗРОБКА STEM-УРОКУ НА ТЕМУ
«ЗОРОВА СЕНСОРНА СИСТЕМА ЛЮДИНИ»
Мета уроку:
Навчальна: вивчити анатомічну будову ока, механізм сприйняття світла,
кольору, механізм роботи оптичної системи ока; з’ясувати, як формується
зображення; встановити акомодаційні можливості ока та їх порушення.
Розвиваюча:
розвивати
логічне
мислення,
інтелектуальні здібності та стійкий інтерес до
вивчення біології, інформатики, фізики, математики
та хімії, вміння аналізувати, встановлювати
причинно-наслідкові зв’язки, порівнювати та
узагальнювати
інформацію;
вдосконалювати
практичні вміння та навички учнів працювати з
підручником та іншими джерелами знань;
формувати вміння застосовувати теоретичні знання
Відео «Проєктна
в проєктній діяльності, навички критичного
діяльність як засіб
мислення під час роботи з відео, фотографіями та
реалізації STEM-освіти»
медіатекстами.
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Виховна: виховувати розуміння значення «норма» функціонування зорової
сенсорної системи для збереження здоров'я людини; сприяти формуванню
навичок партнерського спілкування між дівчатами і хлопцями; формувати
соціокультурні, інформаційні, гендерні та логічні компетентності.
Тип уроку: STEM-урок, проєкт.
Обладнання уроку: модель ока, дидактичний матеріал, презентація «Зорова
сенсорна система людини», схема очного яблука, стробоскоп, відео «Ілюзії
зору», тісто, вода, гуаш, прозорий лак для покриття поверхні виробу, стеки,
пензлики, скляний посуд, універсальний індикатор, свічка, чорний картон.
Хід уроку
І. Організаційний етап
Звернення вчителя: Доброго дня! Я попрошу першими встати уважних і
чуйних, другими – сердечних і щирих. Ви завагалися? Чому? Тому, що ваші
серця переповнені і одним, і другим. Для того, щоб наша співпраця стала
дружньою та згуртованою, а всі ми мали хороший настрій, поверніть, будь
ласка, руки долонями один до одного й передайте тепло свого серця, своєї
душі іншим.
ІІ. Перевірка домашнього завдання й актуалізація опорних знань
Обговорення запитань:
Що таке аналізатор? Яку будову він має?
Вправа «Розумний куб». На кожній із граней куба написане одне із
практичних завдань чи запитань. Учениця/учень, кидаючи куб, виконує
завдання або відповідає на запитання, яке випало на верхній грані.
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ІІІ. Мотивація навчальної діяльності
Звернення вчителя. Сьогодні у нас незвичайний урок біології, його доповнять
такі предмети:
Science (фізика, хімія)
Technology (інформатика)
Engineering (трудове навчання)
Mathematics (математика)
Методичний коментар. Працюючи над STEM - уроком, були сформовані 4 домашні групи,
які вчилися працювати в команді, самостійно здобувати знання і набувати відповідні
компетентності. Це – «Science» (біологи, хіміки, фізики), «Technology» (Web-дизайнери,
програмісти), «Engineering» (технологи), «Mathematics» (математики). Учнівство,
використовуючи мережу Інтернет й друковані джерела, збирали інформацію,
користуючись інструктивною карткою вчителя. Матеріал діти аналізували, критично
порівнювали, ущільнювали, оскільки несистематизована інформація перетворюється на
хаос. Школярки та школярі готували доповіді, презентації, відео та досліди,
консультуючись з вчителем.

Перегляд відео «Весняні квіти» з обговоренням.
Обговорення за запитаннями:
– Чи могли б ви милуватися красою весняних квітів із закритими очима?
– За допомогою якої сенсорної системи ми отримуємо 90% інформації про
навколишній світ? (Відповіді учнів). Це в 30 разів більше за інформацію, що
сприймається слухом. Завдяки розвиненій зоровій зоні кори півкуль людина
може навчатись краще сприймати зорову інформацію, накопичувати її та
запам’ятовувати для майбутнього застосування.
– А як називається орган зору людини? (Відповіді учнів)
– На жаль, на світі є багато людей, які зовсім не бачать або дуже погано бачать.
Уявіть як їм важко сприймати навколишній світ? Як ми можемо їм допомогти?
(Міркування учнів)
Методичний коментар. Вчитель може використати
https://www.youtube.com/watch?v=BbjBEy_OWBc

відео

за

помиланням:

Учитель повідомляє тему та мети уроку.
ІV. Засвоєння нового матеріалу
Звернення вчителя: Смак їжі визначають сіллю, смак світу – очима ». Красиве
прислів'я, але з погляду фізіологів не зовсім правильне. Ми бачимо завдяки не
тільки очам, а всьому зоровому аналізатору. Зір – це дивовижна спільна робота
ока і мозку. Зоровий аналізатор складається з трьох частин: рецепторного
органу, нервового шляху і мозкового центру. Рецепторний орган – це око. Щоб
зрозуміти, яким чином він бере участь в сприйнятті зорових образів, необхідно
знати його будову. Око складається з очного яблука й допоміжного апарату.
Зараз «Біологи»
ознайомлять вас з будовою
очного яблука, а завдання
кожного з вас – позначити
всі його частини на своїй
схемі.
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Біолог 1. Очне яблуко являє собою кулеподібне тіло діаметром
приблизно 25 мм та масою 7,5- 8 г. Воно розташоване в очній ямці черепа та
рухоме завдяки м’язам, які регулюють його положення. Око має три оболонки:
1) Зовнішню (білкова оболонка), що включає склеру та рогівку.
Склера – непрозора частина білкової оболонки, найміцніша, складається
зі сполучної тканини, у якій міцно переплітаються колагенові та еластичні
волокна. Виконує опорну функцію, надає очному яблуку форму. Спереду
склера переходить у прозору рогівку. Рогівка – єдина частина тіла людини, що
не забезпечується киснем через кровоносну систему. Клітини рогівки
отримують розчинений в сльозах кисень безпосередньо з повітря. Рогівка
заломлює та пропускає промені всередину ока.
Біолог 2.
2) Середня оболонка (судинна) представлена райдужкою, ціліарним
тілом та власне судинною оболонкою.
Райдужка містить пігмент меланін, який зумовлює її забарвлення. Має
вигляд диску з отвором всередині – зіницею. За райдужною оболонкою
розташований кришталик,
який
завдяки
скороченню війчастих
м’язів ціліарного тіла здатний змінювати свою кривизну. Власне судинна
оболонка забезпечує живлення ока.
3) Внутрішня оболонка ока – сітківка є світлосприймальною. Вона
перетворює подразнення на нервовий імпульс і здійснює первинну обробку
зорового сигналу.
Всю порожнину ока (очне яблуко) позаду кришталика заповнює прозора
желеподібна маса, як розплавлене скло, звідси назва склисте тіло.
Звернення вчителя. Перегляньте за допомогою QRкоду відео та поясніть народний вислів «У страху
очі великі ».
Ознайомтеся з медіатекстом про око,
розташованим нижче відео, та скажіть, чи знайшли ви
неправдиву інформацію? Дослідить обрану статтю:
- Чи відомий автор інформації? Наскільки ви
довіряєте автору? Які джерела використовує автор?
Чи автор посилається на неперевірені джерела?
Що говорять інші джерела? Чи сторінка професійно запроєктована, а текст
старанно написаний?
Ми розглянули око як частину зорового аналізатора, а зараз з'ясуємо
механізм його роботи як оптичної системи. Око – складний оптичний прилад,
що здатний реагувати на найменші порції світлової енергії. Для порівняння: ці
дози такі малі, що потрібно було б 10 років, щоб нагріти на 1°С 1г води.
Оптичну систему ока складають рогівка, кришталик, скловидне тіло.
Кришталик-це «природна лінза» ока.
- Що таке лінзи? Які ви знаєте лінзи? Які одиниці вимірювання оптичної
сили лінзи?
«Фізики» нам розкажуть, як працює око.
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Фізик 1. Промені світла від предмету, заломлюючись на межі повітря –
рогівка, проходять крізь кришталик (лінзу зі змінною оптичною силою) і
створюють зображення на сітківці, яка виступає у вигляді екрану, де
утворюється зображення. Середня оптична сила ока складає: + 59 діоптрій.
Оскільки фокусна відстань у такої лінзи дуже маленька (17 мм), то всі
спостережувані об'єкти розташовуються за подвійною фокусною відстанню.
Значить, зображення на сітківці ока виходить зменшеним, дійсним і
переверненим (мозок «перевертає» зворотне зображення, і воно сприймається
як пряме).

Звернення вчителя. Новонароджені діти деякий час бачать все догори
ногами - це пояснюється властивістю ока людини і недостатнім розвитком
мозку дитини. І тільки з часом, постійно контактуючи з навколишнім
середовищем, розвиваючись, дитина починає бачити все так, як бачимо ми.
Фізик 2. продемонструє нам дослід, який розкриє «таємницю зору».
(Бесіда про техніку безпеки та правила поведінки).
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Звернення вчителя.
Ця установка є найпростішою
моделлю ока: отвір у картоні-це
зіниця, бокал з водою-кришталик, а
білий аркуш паперу-сітківка, на якій в
оці утворюється зображення.
Сьогодні на уроці ми з вами
будемо виготовляти модель очного
яблука людини із солоного тіста за
схемою. Допоможуть нам у цьому
група «Технологи».
Технологи.
Ми приготували тісто за таким рецептом:
2 частини муки, 2 частини мілкої солі та 1 частина води (обов’язково
холодна). Муку й сіль добре перемішали, поступово додаючи холодну воду до
отримання однорідної маси. Тісто повинно бути еластичним і достатньо
крутим. Для того, щоб воно не висихало під час роботи, ми його загорнули в
поліетиленову плівку та поклали на 3 години в холодне місце.
Для конструювання моделі ми приготували вам такі матеріали та
інструменти: тісто, вода, гуаш, прозорий лак для покриття поверхні виробу,
стеки, пензлики, скляний посуд відповідної форми.
Звернення вчителя. Працюємо в групах. Кожна група виконує частину
моделі, запропонованої технологом. ( Діти виготовляють модель ока людини)
Який оптичний прилад найчастіше порівнюють з оком людини?
Фізик 3.
Дуже часто око людини порівнюють з фотоапаратом. Учні обговорюють.

На плівці, як і в оці, утворюється дійсне, перевернуте, зменшене
зображення.
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Слово вчителя.
У людей при зміні відстані предмета від кришталика змінюється
кривизна сфери кришталика, що призводить до зміни його фокуса. Це дає змогу
кришталику залишатися у фіксованому місці, а не змінювати свою відстань до
сітківки.
- Чи можна одночасно одержати чітке зображення близьких і віддалених
предметів? (Міркування дітей)
Закрийте одне око долонею руки, а перед другим тримайте олівець так,
щоб на віддалі від нього був якийсь предмет. Подивіться на олівець, потім на
віддалений предмет і визначте, чи може людина бачити чітко предмети на
різних відстанях.
Про цю властивість ока нам розкажуть «Біологи».
Біологи.
Здатність ока змінювати свою фокусну відстань , щоби пристосуватись до
чіткого бачення предметів , які перебувають на різній відстані, називають
акомодацією. Коли ми дивимося удалечінь, предмети, розташовані на близькій
відстані, здаються нечіткими. Якщо ж розглядати близькі предмети, то нечітко
видно віддалені. Люди завдяки здатності кришталика змінювати свою
кривизну, тобто маючи акомодацію, можуть чітко розрізняти предмети,
розташовані на різній відстані від ока. З віком кришталик втрачає свою
еластичність, і акомодаційна здатність ока зменшується.

Релаксація (гімнастика для очей)
- Ну що, втомилися? Зробимо гімнастику для очей.
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Слово вчителя.
Допоміжний апарат ока утворюють брови, повіки, вії, слізні залози та
очні м’язи. Брови перешкоджають стіканню поту з чола в очі. Повіки та вії
захищають очі від вітру, пилу та яскравих предметів. Завдяки м’язам око
постійно рухається в очній ямці.
Чому ми моргаємо? ( Міркування дітей)
Виявляється, поверхня очного яблука весь час підсихає, що шкодить
клітинам рогівки. Ці зміни сприймаються нервовими закінченнями, імпульси
через головний мозок надходять у м'язи повік, і поверхня ока змочується новою
порцією слізної рідини. Через деякий час знову все повторюється.
Спробуйте не моргати. Як довго це вийде?
Ми моргаємо, здійснюючи від 2 до 5 рухів повіками на хвилину, а за 16
год проведених без сну — 4800 разів. Моргання відбувається незалежно від
нашої свідомості протягом 0,4 с.
Слізні залози — своєрідна «фабрика сліз» — відкриваються під верхньою
повікою 10—12 протоками.
«Хіміки» ознайомлять нас з хімічним складом сльози.
Хімік 1.
Сльози — це прозора, безбарвна рідина. Давайте визначимо, яке
середовище має сльоза.
Дослід. На смужку паперу з універсальним індикатором нанесіть краплю
сльози і порівняйте колір з еталонною кольоровою шкалою. (Слаболужна
реакція)
Основну частину (до 99%) становить вода, решта-неорганічні речовини
(натрій хлорид, натрій та магній карбонат, а також сірчанокислий і
фосфорнокислий кальцій).
Слово вчителя.
Надамо слово «Програмістам» й спробуємо відгадати, якої неорганічної
речовини у сльозах найбільше.
Програмістка. Ця речовина пропускає ультрафіолетові промені. Її
прозорі кристали використовують в оптичних приладах . Один кристал здатен
запам’ятати до 1 млрд. байт інформації завдяки складним процесам, які
проходять під дією сонячного світла. Можливо, ця речовина – майбутнє
комп’ютерів?
Web-дизайнер демонструє ребус, щоб учні швидше здогадались.
(Кухонна сіль (NaCl )).
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Хімік 2.
Хімічний склад сліз схожий до складу крові, але на
відміну від крові в слізної рідини більша концентрація калію
і хлору, а ось органічних кислот менше. Сльози несуть в собі
не менше інформації, ніж крапля крові: їх хімічний склад
залежно від стану організму постійно змінюється.
Слово вчителя.
У сльозах є білки та вуглеводи, а щоб не затримуватися на поверхні
шкіри, вони покриті товстою жирною плівкою. Цю жирну плівку спеціально
вивчали американські вчені, які виявили в ній ліпід олеамід (раніше його
знаходили тільки в клітинах мозку і ЦНС). Крім того, в слізній рідині містяться
ферменти. Найбільш важливий з них - лізоцим, який атакує бактерії,
розчиняючи їх клітинні стінки.
- Пригадайте, що таке ферменти?(Відповіді дітей)
За добу звичайно виділяється 1 г сліз, але коли ми плачемо, їх кількість
збільшується до 30 г.
- Куди діваються сльози? (Міркування дітей)
Звичайно, вони збираються у слізний мішечок, а їхній надлишок постійно
стікає із внутрішнього кута ока по носослізному каналу в носову порожнину.
Виявляється, що в залежності від причини, за якої людина плаче,
змінюється склад сльози.
Вигляд сліз під мікроскопом нам покажуть «Програмісти» за допомогою
презентації у програмі PowerPoint.
Фотограф Моріс Міккерс вирішив зробити серію знімків сліз. У цьому
йому допомогли друзі, які на його прохання плакали з різних причин. Всі
сльози були ретельно розглянуті під мікроскопом і сфотографовані.
Сльози сміху

Сльози змін

Сльози печалі

Сльози, які захищають
очі від сухості

Сльози від цибулі

Сльози вибачення
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Сльози спогадів

Сльози надії

Сльози зустрічі після довгого
часу

Слово вчителя.
- Чи довіряєте ви цим фотографіям і чому? Як можна підтвердити чи
спростувати ваші висловлювання? (Відповіді дітей)
Компанія Fourandsix розробила програму FourMatch для перевірки
справжності фотографій. FourMatch використовує дуже просту техніку, яка
визначає, чи була картинка відправлена безпосередньо після знімання, чи були
спочатку зроблені якісь зміни. Під змінами маються на увазі завантаження в
соцмережі, відкриття зображення в програмі редакторі або програмі з
керування фотографіями. Коли камера створює зображення у форматі JPEG,
вона зберігає його зі своїми особливостями, властивими саме цій камері. Коли
зображення змінюється в програмі або в інтернеті, то цей формат, це
«упаковання» фотографії теж змінюється.
Завдання від програміста. Подивіться уважно на фото і визначте, який
фактор (ріпчаста цибуля, вентилятор, гострий перець, емоційні події) викликав
кожне із зображень сльози? (Міркування учнів)

Слово вчителя.
Кажуть, що «вночі всі коти сірі». Чи так це насправді? Які особливості
нашого зору відображені в цьому вислові? (Міркування дітей).
Про сприйняття світла та кольору оком людини нам розкажуть
«Біологи».
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Слово вчителя.
У сутінках, завдяки різкому зниженню зору, який забезпечують
колбочки, і перевазі «периферичного» зору, ми не розрізняємо кольору. Тому
кажуть, що «вночі всі коти сірі».
До 14 місяців новонароджені дівчатка й до 16 місяців новонароджені
хлопчики зовсім не сприймають кольори. Після цього віку вони починають
сприймати спочатку червоний колір, потім-зелений, а ще пізніше-синій. Синій,
зелений, червоний колір – це основні кольори.
При ізольованій дії хвиль різної довжини кожний тип колбочок
збуджується неоднаково. У результаті цього кожна довжина хвилі
сприймається як особливий колір.
Виокремлюють три типи колбочок: колбочки, що сприймають синій
колір; колбочки, що сприймають зелений колір; колбочки, що сприймають
червоний колір.
Оптичним
змішуванням
основних кольорів можна отримати
всі кольори та їх відтінки.
Попрацюємо
із
сайтом
інтерактивних
симуляцій
Phet
(https://phet.colorado.edu/uk/simulation/
color-vision Колір, що його бачить
людина-Фотони. Монохроматичне…).
«Математики» проводять опитування
Математик 1. Деякі люди бачать у 100 разів більше кольорів, ніж інші.
Скільки смужок бачите ви?
Тест
Менше 20 смужок: можливо, у вас 2 типи світлочутливих колбочок, як і в 1/4
населення світу. Ви розрізняєте трохи менше кольорів, ніж більшість. Бачити
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повний спектр допоможуть спеціальні окуляри , розроблені для всіх видів
дальтонізму.
Від 20 до 36 смужок: у вас, швидше за все, 3 типи світлочутливих колбочок.
Ви, як і більшість людей, розрізняєте велику кількість колірних відтінків.
Більше 37 смужок: схоже, ви належите до тетрахроматів. У них відразу 4 типи
світлочутливих колбочок. Такі люди розпізнають приблизно 100 млн
кольорів, як бджоли, деякі птахи та художниця Кончетта Антико, яка створює
такі картини.

Слово вчителя.
Наявність відразу 4 типів колбочок є рідкісною мутацією і зустрічається
серед жінок, у яких в роду є чоловіки із дальтонізмом. Але навіть люди з
однаковими очима – близнюки – сприймають колір по-різному. Сам мозок
визначає колір залежно від настрою, емоцій і спогадів.
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Математик 2. Розв’яжіть задачу.
Людське око здатне розрізняти 10 млн відтінків кольорів. В Олі є 12
кольорових олівців, яку частину відтінків кольорів вони складають? (Учні
розв’язують задачу)
Слово вчителя.
Якщо швидко переміщувати в темряві бенгальський вогонь, то ми
побачимо світні фігури, утворені «вогняним контуром». Під час швидкого
обертання каруселі її різнокольорові лампи, зливаючись, виглядають для нас як
кільця. Очі людини весь час кліпають, при цьому ми не помічаємо, що в певний
інтервал часу предмет, на який ми дивимося, стає невидимим.

Усі описані явища пояснюються інерцією зору.
Зорові відчуття, що виникають на сітківці ока, не зникають миттєво, вони
зберігаються 0,1 с. Око бачить зображення рухомого предмета там, де його вже
немає. Якщо дивитися на предмет, що швидко обертається, то він зливається в
один суцільний диск- у цьому полягає стробоскопічний ефект. На його основі
працює телебачення, кіно.
Математик 3. На кіноекрані за 1с проєктується 24 кадри. Тривалість
кожного кадру 1/24 с. Сітківка зберігає зображення 1/10 с. Так на екрані
створюється ілюзія руху.
Слово вчителя.
Фізички та Програмісти продемонструють нам прилад, що робить
швидко повторювані яскраві світлові імпульси - стробоскоп, який вони
виготовили за допомогою платформи Arduino Nano.
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Хоча око – дивний оптичний прилад, воно все таки може помилятися!
Великий будинок на іншій стороні вулиці «розміщується» в маленькому вікні;
людині, яка дивиться вздовж дороги, здається, що дороги сходяться, висота
стовпа телеграфної лінії зменшується, далекі предмети рухаються повільніше,
ніж близькі. Ці явища називають «оптичними ілюзіями». Вони бувають
настільки правдоподібними, що буквально «не віриш власним очам»!
ІТ-дизайнер покаже нам відео
«Ілюзії зору», яке вона створила за
допомогою програми Camtasia Studio.
Web-дизайнер. Важко повірити, що
центральні кола однакового радіуса або
горизонтальні лінії — паралельні прямі!
Щоб переконатися в цьому, доводиться
взяти циркуль і лінійку.

81

V. Узагальнення та закріплення знань
1. Робота з медіатекстом.
Клас об’єднується у 2 групи (І група - «Web-дизайнери», «Програмісти»,
«Фізики» та «Математики»; ІІ група – «Біологи», «Хіміки» й «Технологи» ).
Групи опрацьовують медіатекст, на основі якого створюють ментальні карти :
І група – «Будова ока»;
ІІ група – «Сприйняття зображення предметів, світла та кольору».
Групи представляють свої ментальні карти.
Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BE
2. Онлайн-тести
Учнівство виконує онлайн-тести, відкривши посилання join.naurok.ua (код
доступу272098) (Додаток).
V.

Рефлексія

VIІ. Домашнє завдання
1. Перегляньте за допомогою QR-коду відео
«Міфи про зір: що корисно і що шкідливо для
очей».
- Чи згідні ви з цією інформацією? Як це можна
перевірити? Де можна знайти інформацію на цю
тему? Чи існує інше джерело, яке підтверджує цю
інформацію?
2. Виконайте завдання за пунктами плану
(кожному індивідуально) для створення лепбука.
3. Опрацюйте матеріал підручника.
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Додаток
Онлайн-тести.
1. Вкажіть, який відсоток інформації про зовнішній світ людина отримує завдяки зору.
1. 50 %:
2. 90 %;
3. 30 %;
4. 10 %.

2. Вкажіть, де розміщені фоторецептори ока.
1.
2.
3.
4.

рогівка;
сітківка;
кришталик;
зоровий нерв.

3. Виберіть правильне розташування кришталика.
1.
2.
3.

між райдужною оболонкою та склистим тілом;
між рогівкою та райдужною оболонкою;
між склерою та судинною оболонкою.

4. Визначте місце найкращого бачення.
1.
2.
3.
4.

рогівка;
зіниця;
сліпа пляма ;
жовта пляма.

5. Виберіть структуру зорового аналізатора, по якій нервові імпульси передаються у
великий мозок.
1. око;
2. зоровий нерв;
3. війковий м’яз;
4. руховий нерв.
6. Виберіть структуру, яка надає оку форми та об’єму.
1. повіка;
2. склисте тіло;
3. райдужна оболонка;
4. склера.
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7. Яке зображення виникає на сітківці?
1.
2.
3.
4.

зменшене;
збільшене;
пряме;
обернене та дійсне.

8. Позначте складову ока, яка містить пігмент меланін:
1.
2.
3.
4.

рогівка;
зіниця;
райдужка;
білкова оболонка.

9. Виберіть функцію зіниці:
1.
2.
3.
4.

регулює кількість світла, розширюючись і звужуючись;
заломлює світло;
заповнює очне яблуко;
підтримує внутрішньоочний тиск.

10. Вкажіть місце сітківки,в якому розміщені лише колбочки:
1.
2.
3.

у центрі сітківки;
на периферії сітківки;
у центрі та на периферії сітківки.

11. Здатність ока змінювати свою фокусну відстань, щоби пристосуватись до чіткого
бачення предметів , які перебувають на різній відстані, називають
1.
2.
3.

адаптацією;
акомодацією;
інерцією.
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Пахомов Юрій,
учитель хімії Івано-Франківської загальноосвітньої
школа І–ІІІ ступенів №24 Івано-Франківської
міської ради та академічного ліцею-інтернату
Івано-Франківської обласної ради, переможець
Всеукраїнського конкурсу «Кращий STEM-урок»
ЛЕПБУК «ТАЄМНИЦІ ВОДИ» З ТЕХНОЛОГІЄЮ ДОПОВНЕНОЇ
РЕАЛЬНОСТІ, ЯК STEM ПРОЄКТ ПРИ ВИВЧЕННІ ТЕМИ «ВОДА»
ЗХІМІЇ У 7 КЛАСІ
Сьогодні розвиток інформаційно-комунікаційних технологій дає
можливість модернізувати навчальний процес в загальноосвітній школі,
використовуючи різноманітні тренди сучасної освіти. Нові методики
викладання мають ураховувати сучасні вимоги до застосування інформаційних
технологій [2]. Використання інформаційно-комунікативних технологій (ІКТ) у
викладанні дозволяє інтенсифікувати освітній процес, прискорити передачу
знань і досвіду, а також підвищити якість навчання й освіти [2, 4].
Використання ІКТ в навчальному процесі дає можливість вчителю доступно
пояснити теоретичний матеріал, підвищити інтерес учнів до навчання, краще
утримати їх увагу. Сучасними трендами ІКТ в освіті є віртуальна реальність
(ВР, VR) та доповнена реальність (AR) в поєднанні з мобільним навчанням.
Використання даної технології є особливо ефективним у поєднанні з лепбуком,
оскільки сприяє розвитку творчості, уяви, може використовуватись одночасно
групою дітей (в тому числі за участю дорослого як партнера), має дидактичні
властивості.
Лэпбук – новітній спосіб організації навчальної діяльності з
дошкільниками і молодшими школярами. Це гра, творчість, пізнання і
дослідження нового, повторення і закріплення вивченого, систематизація знань
і просто цікавий вид колективної діяльності вчителя, батьків і дитини. При
цьому лепбук – це не просто витвір. Це заключний етап самостійної
дослідницької роботи, яку дитина виконувала у ході вивчення даної теми. Щоб
заповнити цю папку, дитині потрібно виконати певні завдання, провести
спостереження, вивчити представлений матеріал [1]. Створення лепбука
допоможе закріпити і систематизувати вивчений матеріал, а розглядання папки
в подальшому дозволить швидко освіжити в пам’яті пройдені теми. Він
допомагає дитині та вчителю по своєму спільному бажанню організувати
інформацію з вивченої теми і краще зрозуміти та запам’ятати матеріал. Це
гарний спосіб для повторення пройденого [7].
Мета роботи. Створення лепбуку з технологією
доповненої реальності «Таємниці води», що
відповідає навчальній програмі 7-го класу, предмет
«ХІМІЯ» який в парі із мобільним додатком
LiCo.STEM дозволить учню легко та цікаво освоїти
Відео «STEAM: лепбук у
нові знання, та допоможе вчителю спланувати
навчальному процесі»
цікавий STEAM-урок .
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Актуальність проєкту. Вода – найцінніша речовина. Останнім часом
«проблема води» стає однією з найважливіших у колі болючих екологічних
проблем. З кожним днем зростає потреба людства у воді, а основне джерело
надходження — річки, які, на жаль, міліють, пересихають, забруднюються.
Життя річкам України дають джерела, кількість яких на сьогоднішній день
поменшала, особливо в останні посушливі літа. Також варто зазначити, що
якість води у джерелах та річках – погіршала. Причиною цього є промислові
викиди, забруднення навколишнього середовища, та планети в цілому. Для
того щоб краще зрозуміти роль води в нашому житті, вивчити її різноманіття та
властивості, розвинути екологічну грамотність у школярів і навчити бережливо
ставитись до найбільшого «скарбу» Землі ми створюємо лепбук «Таємниці
води», щоб в подальшому демонструвати його друзям-одноліткам і в такий
спосіб поширювати знання про важливість цієї речовини та водночас розвивати
та пропагувати екологічне мислення у своєму оточенні.
Стислий опис: Учні отримують завдання створити спільними зусиллями
створити лепбук «Таємниці води». Вчитель зазначує пункти які повинен
містити лепбук, а учні діляться на групи які будуть шукати аналізувати
інформацію по певному з пунктів.
Пункти: 1. Цікаві факти; 2. Образ в мистецтві (книги, загадки, прислів’я,
фільми); 3. Будова молекули води, її агрегатні стани та їх особливості; 4. Вода
природі, її види; 5. Вміст води в живих організмах, водний баланс, причини та
наслідки його порушення; 6. Методи очистки води.
Після підбору, аналізу та презентації групами дослідженого ними
питання провести аналіз води із школи чи колодязю поблизу (запах, мутність,
рН, твердість та вміст хлору), провести необхідні розрахунки та зробити
висновки. Відвідати очисні споруди міста. Після цього учасники проєкту
здійснюють верстку лепбуку, роблять дизайнерські правки та здійснюють
розрахунки вартості витратних матеріалів для майбутнього лепбуку.
Використання лепбуку з технологією доповненої реальності у школі
Сьогодні система освіти зазнає суттєвих змін [8]. Важливим аспектом
освіти є формування у дитини вміння «вчитися самому». Сучасній дитині
необхідно не стільки багато знати, скільки послідовно і доказово мислити,
проявляти розумову активність [8]. Зміст і методи навчання у школі спрямовані
на розвиток уваги, пам'яті, творчої уяви, на вироблення вміння порівнювати,
виділяти характерні властивості предметів, узагальнювати їх за певною
ознакою, отримувати задоволення від знайденого рішення. Коли дитина сама
діє з об'єктами, вона краще пізнає навколишній світ, тому пріоритет в роботі з
дітьми слід віддавати практичним методам навчання [8].
У зв'язку з цим перед нами педагогами стоїть завдання пошуку нових
нестандартних форм взаємодії з вихованцями. На зміну традиційному
приходить продуктивне навчання, яке спрямоване на розвиток творчих
здібностей, формування у учнів інтересу до творчої діяльності. Одним з
перспективних методів, які сприяють вирішенню даної проблеми, є лепбук [8].
Лепбук (англ. «lapbook» – книга на колінах) – це книга або папка будьякої форми та з будь-якої теми, з вкладеними у неї оформленими у
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оригінальний спосіб різноманітними мінікнижками, віконечками, малюнками,
іграми [8]. Лепбук відповідає всім вимогам до предметно-розвиваючого
середовища. Він інформативний, багатофункціональний, сприяє розвитку
творчості, уяви, може використовуватись одночасно групою дітей (в тому числі
за участю дорослого як партнера), має дидактичні властивості. Крім того є
засобом художньо-естетичного розвитку дитини, залучає її до світу мистецтва.
Процес створення лепбука дозволяє дитині бути учасником всього процесу, на
будь якому з його етапів [8].
У наш час перед педагогом постає проблема – навчити дитину ставити
перед собою цілі і завдання, знаходити способи їх вирішення, а головне
знаходити потрібну інформацію для вирішення поставленого питання серед
величезної кількості джерел інформації [8]. Всім нам відомо, що краще
запам'ятовується те, що цікаво, емоційно забарвлене. Саме для того, щоб
вивчене залишилось в пам'яті дитини, щоб вона могла навчитися користуватися
тими знаннями, які отримала на заняттях, щоб вона захотіла самостійно
розширити свої знання з даного питання доцільно використовувати лепбук [8].
У поєднанні з технологією доповненої реальності лепбук дає можливість
покращити усвідомлення теоретичного матеріалу, деталізувати та ілюструвати
його, що сприятиме підвищенню пізнавальної діяльності та розвитку творчого
мислення. Метою використання таких технологій є побудова навчальної
діяльності на основі взаємодії дорослих з дітьми, орієнтованої на інтереси і
можливості кожної дитини; розвиток допитливості, пізнавальної мотивації та
навчальної активності; розвиток уяви, творчої ініціативи, у тому числі
мовленнєвої; можливість вибору дітьми матеріалів, видів роботи, учасників
спільної діяльності; створення умов для участі батьків у спільній навчальній
діяльності.
Переваги використання [8]:
1. Допомагає за власним бажанням організувати отриману інформацію з
вивченої теми.
2. Сприяє кращому розумінню та запам’ятовуванню матеріалу.
3. Зручний спосіб повторення та узагальнення вивченого.
4. Учень вчиться самостійно аналізувати та робити висновки.
5. Лепбук можна створити на будь-яку тему.
6. Створення лепбука є одним з видів спільної діяльності дорослого і дітей.
Він може бути ще й формою презентації підсумків проєкту або тематичного
тижня.
7. Дитина вчиться самостійно обирати та впорядковувати інформацію, яку
вона додасть у лепбук.
8. Дитина більш зацікавлена у навчанні, коли воно «оживає», до нього можна
торкнутись.
9. Виготовляти лепбук можна індивідуально або групою, обираючи
посильні завдання для кожної дитини.
10. Лепбук може бути змістовним елементом розвивального середовища групи.
Єдиний «недолік»: для виготовлення лепбука потрібен час, фантазія,
зусилля та відсутність ліні [8].
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Зміст розробки «Вода», 7 клас, предмет - хімія
Для ефективного вивчення даної теми доцільно запропонувати
учням виконати колективний проєкт на тему «ТАЄМНИЦІ ВОДИ» із
використанням лепбуку з доповненою реальністю.
Даний проєкт дозолить об’єднати і узагальненні раніше одержані
знання при вивченні природознавства. Також виконання учнями завдань
даного проєкту дозволить їм цілісно сприйняти вивчений матеріал та
усвідомити неподільність знань на окремі предмети шкільної освіти.

Макет розробленого за даною тематикою лепбука приведено розділі 3. У
лепбуку приведено іформацію про:
 будову молекули води;
 її агрегатні стани; кількість води в організмі;

знаходження води у природі;

таємниці води;

цікаві факти про воду.
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Для більш глибокого розуміння теми "Вода" пропоную застосовувати
лепбук «Таємниці води» із безкоштовним мобільним додаток LiCo.STEM,
який можна завантажити з загальнодоступного ресурсу Google Play Market.
Додаток у парі із лепбуком дає можливість побачити майже справжні
молекули води, льоду, пари просто у себе на столі. Такий спосіб сприймання
інформації краще засвоюється і дозволяє більш детально зрозуміти структуру
молекули води у різних агрегатних станах.
Для формування практичних навичок під час вивчення даної теми учням
пропонується виконати такі експерименти: дослідження поверхневого натягу,
капілярного ефекту та методів очистки води.
Досліди візуалізуються на телефоні чи планшеті за допомогою
мобільного додатку (на платформі Android) для візуалізації хімічної будови
води та відтворення відеоматеріалів лабораторних дослідів, які можна
використати вчителю та учням для ефективної підготовки до вивчення тем
природничого циклу та проведення лабораторних дослідів в початковій школі.
У розробленому лепбуку об’єкти, відтворювані за технологією AR мають
відповідну помітку
, про що є вказівка на звороті лепбука.
При наведенні мобільного пристрою з встановленою програмою на
малюнок з спеціальним позначенням "AR" Ви зможете побачити вигляд
молекули води у різних агрегатних станах (пара, рідина, лід), а також
відтворити відео цікавих дослідів з водою. Відео створені з чітким поясненням
всіх дій.
Додаток LiCo.STEM допоможе розвинути практичні навички у виконані
таких експериментів: дослідження поверхневого натягу, капілярного ефекту та
методів очистки води за допомогою логічних та послідовних відео інструкцій.
У разі наведення на зображення (рис. 1-2) мобільного телефону чи
планшету із завантаженим мобільним додатком, рисунок «оживає».

На рис. 3-4 приведено приклади розроблених «маркерів» до
рекомендованих лабораторних дослідів теми «Вода», розміщених на лепбуку.
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МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ЗАПОВНЕННЯ ЛЕПБУКУ
1. Аномальні фізичні властивості води
1. Вода – єдина речовина на Землі, яка за
загальних умов може перебувати одночасно в трьох
агрегатних станах: пара, рідина, лід 3.
2. Вода має найменшу леткість у порівнянні з
гідридними сполуками (гідридами) елементів, що
знаходяться в одній групі з Оксигеном H2S, H2Se,
H2Te,хоча повинна була б бути найбільшою,бо чим
легший елемент підгрупи,тимбільша леткість його
гідриду. Це явище має велике значення для
Лепбук «Таємниці води» з
фізіології клітин. Завдяки низькій леткості води
технологією доповненої
клітини зберігають воду, а різні матеріали –
реальності (розробка)
вологість 3.
3. Вода має аномально високі температури кипіння (tкип.) та замерзання
(tзам.). Всім відомо, що вода кипить при 100oC, а замерзає при 0oC. Проте, якщо
порівняти залежність цих параметрів для усіх гідридних сполук елементів
підгрупи Оксигену (H2S, H2Se, H2Te) відносно до їх молекулярної маси, то
встановлено, що ця залежність – прямо пропорційна: зі збільшенням
молекулярної маси сполук температура кипіння і температура замерзання їх
збільшуються, тобто графіки залежності температури кипіння і температури
замерзання всіх гідридних сполук H2S, H2Se, H2Te від їх молекулярної маси–
лінійні,і якщо ці лінії проєкстраполювати до молекулярної маси Н2О, то
отримаємо відповідні значення температур кипіння і замерзання прогнозованої
води: мінус 66°С і мінус 87°С, що не відповідає дійсності 3.
4. Усі речовини при замерзанні стискаються, тобто їх густина
збільшується, і тільки вода розширюється (густина зменшується). Найвища
густина води за температури 3,98°С. Завдяки цій особливості води лід легший
за рідку воду, і тому замерзання водойм відбувається не з дна, а з поверхні, що
зберігає флору і фауну неушкодженою 3.
5. Вода має найбільшу теплоємність серед усіх твердих і рідких (окрім
амоніаку) речовин (4,18 кДж/кг·К). Вона в п’ять разів вища, ніж у піску і майже
в десять разів вища, ніж у заліза. Завдяки високій теплоємності воду
використовують як теплоносій у теплосиловому та комунальному господарстві,
а також як охолоджувач у разі необхідності зниження температури 3.
6. Вода має найбільшу теплопровідність з усіх рідин (2,34 Вт/м·К).
Теплопровідність – це фізична величина, яка показує, наскільки добре
речовина переносить тепло. Теплопровідність води в 4 рази вища, ніж
теплопровідність будь-якої рідини та майже в 24 рази, ніж повітря. Тому воду
найчастіше використовують як теплоносій 3.
7. Вода має найбільшу величину поверхневого натягу (до 72 мН/м при
25ºС) з усіх рідин (більша – тільки в ртуті), який характеризує ступінь
зчеплення молекул води одна з одною. Цей параметр визначає ступінь
засвоєння води організмом, зумовлює відомі капілярні властивості води, її
переміщення в стеблинах рослин, переміщення крові в судинах і капілярах 3.
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8. Діелектрична проникність ε води надзвичайно велика, й дорівнює 81 (у
льоду при t = –5°С εл = 73), тоді як у більшості інших речовин вона становить 2–8, і лише у деяких досягає 27-35 ( спирти). Ця властивість води зумовлює
виняткові властивості води як розчинника. Вода – найкращий розчинник на
Землі 3.
9. Аномально поводить себе і в’язкість води. Переважно з підвищенням
тиску в’язкість речовин збільшується, а з підвищенням температури –
зменшується. В’язкість води при підвищенні тиску і температури від 0 до 30°С
зменшується, із подальшим зростанням тиску досягає мінімального значення, і
лише потім збільшується 3.
2. Біологічні аномалії води
Не менш дивовижними, ніж фізичні аномалії води, є аномалії
біологічних властивостей води 3:
1) Вода є неодмінним субстратом кожного, без винятку, організму і
водночас таким же обов’язковим продуктом метаболізму. Жодна інша
сполука не може похвалитися цим привілеєм.
2) Вода – єдина хімічна сполука, яка супроводжує, утворюючись і
розкладаючись, біологічний синтез і розклад усіх біополімерів у клітинах.
3) Вода – єдина сполука, що бере участь у всіх енергетичних процесах
будь-якого організму.
4) Вода – це єдиний метаболіт, який усупереч законові погіршення
довкілля, не пригнічує життєдіяльності жодного організму. Більше такого
продукту обміну не існує.
5) Вода – єдина хімічна сполука, яка у вигляді газу за нормальних,
природних біосферних умов, тиску і температури, на відміну від усіх інших
сполук і речовин, не створює у повітрі концентрацій, що загрожували б життю і
розвитку будь-яких, у тому числі гранично ксерофільних, організмів. Вода ніби
«знала», що Життя розповсюдиться за межі моря (океану) – на сушу та у
повітря, і що там воно не зможе обійтися без води, а буде незмінно, постійно
використовувати її і повсякчас повністю залежатиме від неї.
6) Вода – це сполука, яка бере участь у передачі найрізноманітнішої (у
тому числі спадкової) інформації у біологічних системах. Без води постійний і
надійний взаємозв’язок та гідна подиву взаємодія між численними структурами
клітини чи організму неможливі.
7) Вода – єдина хімічна речовина, що формує, просторово структурує,
робить ажурною, гідратує будь-яку біологічну компоненту, підтримує
конформацію молекул органічних сполук, обсотує поверхню всіх колоїдних
частинок. Без цієї гідратації жодна макромолекула чи структура (фермент,
нуклеїнова кислота, мембрана тощо) просто не здатні функціонувати.
3. Вплив води на здоров’я і життєдіяльність людини
Біологічна вода – це вода, що міститься в живих організмах і рослинах, в
яких в середньому її знаходиться 80 %. Загальна маса живої речовини біосфери
близько 1 400 млрд тонн, відповідно маса біологічної води становить 1 120
млрд тонн, або 1 120 км3.Для багатьох організмів вода є середовищем їхнього
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життя. Обмін речовин без неї неможливий; майже всі хімічні, фізіологічні та
колоїдні процеси ворганізмі, а саме асиміляція, дисиміляція, дифузія,
ресорбція, осмос та інше протікають у водних розчинах або за обов’язкової
участі води 3.
Вода – найкращий розчинник. Організм людини на 60-75% (за масою), а
мозок – на 85% складається з води, рослинний світ – на 70-95%. Втрата води
людиною значно небезпечніше за голодування. Без їжі людина може прожити
до місяця, без води – 5-6 діб. Втрата 1% води визиває жагу, 5% води –
підвищення температури тіла, 10% води – приводить до самоотруєння
організму (судоми, відмовляють нирки), більше 21% води – до смерті. Роль
води в життєдіяльності людини важко переоцінити. Вода – транспортний засіб
для циркулюючих у тілі клітин крові, найважливіший розчинник речовин
(вітамінів, білків, мінералів, вуглеводів, кисню тощо), сполучний матеріал, що
зв’язує тверді частини клітин для формування їх мембран або захисного
бар’єру навколо клітин. Вода зберігає всі слизові оболонки вологими, регулює
температуру тіла, забезпечує змазку суглобів, виводить шлаки і токсини,
розріджує кров і не дає їй згортатися в процесі циркуляції. Вода – головний
регулятор енергії й осмотичного балансу в організмі, захищає ДНК від
пошкоджень, значно підвищує ефективність імунного механізму спинного
мозку 3.
4. Хімія гідросфери та її склад
Хімічний склад гідросфери наближається до середнього складу морської
води. Гідросфера перебуває у безперервній взаємодії з атмосферою, земною
корою та біосферою. Тобто загалом у поняття «гідросфера» включаються всі
вільні води Землі, котрі не зв’язані хімічно й фізично з мінералами земної кори,
тобто можуть рухатися під впливом сили тяжіння і тепла. Під впливом сонячної
енергії та сил гравітації води можуть перетворюватись, переходячи з рідкого
стану в твердий або пару. Гідросфера міцно пов’язана з іншими оболонками
Землі (рис. А.1) 3.
Океан займає 71% поверхні Землі, його середня глибина 4 км, маса води
1,5×1018 т. Запаси води в гідросфері становлять майже 1,5 млрд км3, тобто
0,025% усієї маси Землі.
Морська вода ‒ найпоширеніша на Землі речовина, непридатна для пиття
та технологічного використання. Хімічний склад морської води дуже схожий
на склад людської крові ‒ містить ті ж хімічні елементи й приблизно в тих же
пропорціях. Це ‒ один з доказів того, що предки людей, як і інших ссавців,
колись жили в морі. Середня солоність океанічних вод становить 350/00 (тобто в
1 дм3 океанічної води міститься 35 г солей). Найсолоніша вода в Мертвому
морі ‒ 260 0/00 (людина вільно лежить на поверхні цієї води, не занурюючись в
неї), у Чорному морі — 18 0/00, Азовському ‒ 12 0/00 3.
Прісна вода на планеті становить лише 2% від її загальної кількості,
причому 85% її зосереджено в льодовикових щитах Гренландії й Антарктиди,
айсбергах і гірських льодовиках. Лише близько 1% прісної води ‒ це річки,
прісноводні озера й деяка частина підземних вод; саме ці джерела й
використовуються людством для своїх потреб. У даний час обсяг придатних
для використання прісних вод становить 0,3% загального запасу гідросфери
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(приблизно 4 млн км3). Крім того, значна частина прісної води практично не
використовується через свою недоступність – води льодовиків і основної
частини підземних вод.
Вода в атмосфері – це головним чином водяна пара та її конденсат
(крапельки води й крижані кристали).
6. Цікаві факти
● Вода основа життя на Землі. Океани і моря досі дуже мало вивчені,
і ми не знаємо, що діється там, на глибині, яку ніколи не освітлює сонячне
світло. Втім, це питання часу, допитливе людство рано чи пізно добереться
до всіх таємниць природи, включаючи цю 11.
● У світі налічується 63 моря і 4 океани.
● Найчистіше море морі Уеддела, що омиває узбережжя Антарктиди.
● Найглибше море Філіппінське, його максимальна глибина
становить 10265 метрів.
● А Саргасове море займає найбільшу площу з усіх морів землі.
● Крім того, Саргасове море єдине, розташоване посеред океану.
● Найменше за площею море Біле.
● Найтепліше море Червоне. Воно ж найбрудніше.
● У Червоне море не впадає жодної річки.
● У морській воді міститься така кількість солі , що якщо її витягти,
можна було б покрити нею всю сушу, причому багатометровим шаром.
● Морські хвилі можуть досягати висоти в сорок метрів. Особливо
небезпечні для судна блукаючі хвилі.
● Найхолодніше море в світі Східно-Сибірське.
● Наймілкіше море Азовське, його глибина ніде не перевищує
тринадцяти з половиною метрів.
● З усіх морів саме Середземне омиває найбільшу кількість держав.
● На морському дні є гарячі гейзери, що викидають нагріту до 300400 градусів Цельсія воду, але вода не закипає через жахливий тиск.
● Моря і океани містять 99% всього життєвого простору Землі.
● Блакитний кит найбільша жива істота на землі, його серце
порівняно з розмірами автомобіля.
● Життя вперше зародилася саме в море.
● Морський лід, якщо його розтопити, можна пити, він буде тільки
трохи солонуватий.
● Моря і океани покривають 71 відсоток поверхні планети і містять
99 відсотків її водних запасів.
● Найдовша гірська гряда на Землі розташована під водою . Це
Середньоокеанський кряж довжиною понад 50 тисяч кілометрів, він
оперізує всю планету.
● У морській воді міститься близько 20 мільйонів тонн розчиненого в
ній золота.
● Середня температура вод світового океану +3,5 Цельсія.
● 75 відсотків найбільших міст Землі знаходяться на узбережжі.
● 80 відсотків населення планети проживає на відстані не більше ста
кілометрів від берега моря або океану.
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● Колись територія, нині зайнята Середземним морем, була сушею,
але потім через підвищення рівня світового океану води Атлантичного
океану потрапили сюди через Гібралтарську протоку.
● Північне море і Балтійське не змішуються через різну щільність
води в них.
● Поверхня Марса вивчена краще, ніж океанське дно на Землі.
● На дні морів і океанів знаходиться близько трьох мільйонів
затонулих суден. Під Азією існує величезний підземний океан.
● На морському дні теж течуть річки. Вони складаються з пластової
води і не змішуються з морськими водами.

Спеціалізована загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів №3 ім. В.О. Нижниченка з поглибленим
вивченням предметів суспільно-гуманітарного
циклу
Горішньоплавнівської
міської
ради
Полтавської області, переможниці Всеукраїнського
конкурсу «Кращи й STEM-урок»
Найдьон Наталія,
учитель математики та інформатики
Безперстова Людмила,
учитель фізики та математики
РОЗРОБКА STEM-УРОКУ НА ТЕМУ
«СТВОРЕННЯ І ДОСЛІДЖЕННЯ СИСТЕМИ СТЕЖЕННЯ ЗА
СОНЦЕМ»
Мета уроку:
- сприяти розвитку основних компетентностей учнів та учениць, зокрема
знаннєвій, діяльнісній, інформаційно-цифровій, соціальній та гендерній,
компетентностей в галузі природничих наук і технологій;
- забезпечити формування і розвиток розумово-пізнавальних і творчих
якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному
ринку праці; здатність і готовність до розв’язання комплексних задач,
критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління,
здійснення інноваційної діяльності;
- сприяти формуванню інтересу учнів і учениць до вивчення предметів
природничого циклу;
- розвивати в учнів і учениць уміння виділяти головне, порівнювати,
узагальнювати факти, логічно викладати свої думки;
- створення системи стеження за Сонцем, що орієнтує площину з
фотоелементом перпендикулярно до сонячних променів і її дослідження;
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- зацікавити учнів і учениць до здобуття вищої освіти за спеціальностями
STEM-орієнтованих галузей.
Тип уроку: інтегрований STEM- урок
Обладнання :
Комп’ютери, мультимедійна дошка, мікроконтролери Arduino UNO або
Microbit, сервоприводи Tower MG90S – 2 шт., фоторезистори GL5528 – 4 шт.,
резистори виx. 10 kOhm; 0,25W 5% - 4 шт., дроти для з’єднання DuPont 20 cv
2,54, сонячна панель 12В 1.5 Вт, фанера, картон, лазерний верстат для різання
фанери.
Вікова категорія: 10 клас
Предмети: фізика, креслення, технології, інформатика, астрономія, екологія,
математика
Тривалість: 90 хв (2 уроки по 45 хв)
Вимоги до знань: учні і учениці повинні знати мову програмування С, вміти
працювати у CorelDrow.
ХІД УРОКУ
I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ
II. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ І ВМІНЬ
Вступне слово вчителя фізики:
Енергія приводить в рух автомобілі, обігріває
будинки, використовується для виробництва різних
матеріалів. Всі живі організми «поїдають» енергію,
щоб підтримати життя. Уявлення про енергію
пов’язані найчастіше з нафтою, вугіллям, падаючою
водою, ураном. Світове споживання енергії
неперервно збільшується. Людство в основному
використовує вичерпні ресурси, що призводить до
Відео «Створення і
забруднення навколишнього середовища. Які шляхи
дослідження системи
стеження за Сонцем»
для вирішення проблеми енергозабезпечення можна
запропонувати?
Круглий стіл. В результаті дискусії учні приходять до висновку, що
актуальним є питання використання альтернативних відновлюваних джерел
енергії, доля яких у світовій структурі енергоспоживання складає 3.2%.
Сонячна радіація – головне джерело енергії для всіх фізико-географічних
процесів, що відбуваються на земній поверхні і в атмосфері. За 1,5 доби Сонце
дає Землі стільки ж енергії, скільки дають електростанції всіх країн протягом
року. Енергія Сонця – невичерпна. Людина почала використовувати її
практично з ХХ століття з винайденням фотоелементів. Зараз сонячну енергію
використовують для індивідуальних будинків, з’являються сонячні
електростанції. В 2018 році споживання альтернативної енергетики в світі
виросло на 14%, одна третя частина з яких припадає на сонячну енергетику.
Проблемне запитання
Як ефективно використати енергію Сонця?
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Відповідь на це питання ми дізнаємося на уроці, а для цього поставимо
такі завдання:
1) визначити місце, позитивні та негативні сторони, перспективи
розвитку сонячної енергетики у світі;
2) виконати розрахункове оцінювання зміни видимого положення Сонця
та застосувати описану модель до визначення ефективного використання
сонячних батарей;
3) виготовити рухому модель з сонячною батареєю, за допомогою якої
провести вимірювання значень ЕРС фотоелемента за різних умов;
4) знайти шляхи підвищення ККД сонячних батарей та їх застосування.
III. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вчитель фізики: Населення Землі щорічно збільшується на 2 %, але ще
стрімкіше зростає обсяг використаної енергії – на 5 % щорічно. Перед
енергетикою стоїть багато проблем, і найбільш гостра – проблема її джерел.
Людству необхідно все більше енергії, отримати яку за рахунок вичерпних
джерел палива у недалекому майбутньому буде важко чи взагалі неможливо.
Величезний потенціал мають відновлювані джерела енергії. Їх використання
дозволить вирішити низку проблем, пов’язаних з екологічно небезпечними
процесами переробки вуглецевого палива і його заощадженням. Тому у світі
все більше звертають увагу на використання тепла Землі, енергії вітру,
припливів та відпливів, біогазу, сонячного випромінювання тощо. Практично
всі ці джерела енергії повністю зумовлені прямою дією Сонця.
IV. ВИВЧЕННЯ НОВОГО МАТЕРІАЛУ
Вчитель фізики:
Сонце – гігантське джерело енергії. Усього за одну годину воно віддає
Землі таку кількість енергії, що людству вистачило б її для всіх своїх потреб на
цілий рік. Інтенсивність сонячного випромінювання біля атмосфери Землі
(сонячна стала) дорівнює 1360 Вт/м². Як використати енергію Сонця? Над
технологічним використанням цього невичерпного джерела енергії людина
почала замислюватися лише в минулому столітті. У 1839 році Олександр
Едмон Беккерель відкрив фотогальванічний ефект, через 44 роки Чарльзу
Фріттсу вдалося сконструювати перший пристрій, основою для якого слугував
селен, покритий тонким шаром золота, за допомогою якого можна
перетворювати енергію Сонця в електричну. У 1921 році А. Ейнштейн був
удостоєний Нобелівської премії за пояснення законів зовнішнього фотоефекту.
У майбутньому пряме перетворення сонячного випромінювання в електричну
енергію у напівпровідникових сонячних елементах може стати основним
джерелом світла і тепла на Землі.
Використання сонячної енергії має низку переваг: невичерпне джерело
енергії (сонячною енергією можна користуватися принаймні 5 мільярдів років),
всім доступне джерело, екологічно чистий та зручний спосіб перетворення
світлової енергії на електричну.
Сонячна батарея являє собою напівпровідниковий пристрій, що
перетворює сонячну енергію в електрику. Найбільш поширені в енергетиці
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фотоелектричні перетворювачі з p-n переходом. Їх робота заснована на явищі
фотоефекту, суть якого полягає в тому, що кванти сонячного світла з енергією,
більшою ніж ширина забороненої зони напівпровідника, поглинаються у
напівпровіднику і створюють пари носіїв струму: електрони в зоні провідності
та дірки у валентній зоні. Для просторового розведення зарядів, а значить і
виникнення електричного струму, необхідна наявність внутрішнього
електричного поля у напівпровіднику. Таке поле існує в електронно-дірковому
p-n переході. Фотогенеровані в р-області електрони витягуються електричним
полем в n-область, і, навпаки, фотогенеровані в n-області дірки витягуються
електричним полем в р-область. Саме завдяки цій особливості p-n переходу
виникає фотоелектрорушійна сила при опроміненні перетворювача сонячним
світлом.
Так як фотоелементи перетворюють сонячну енергію безпосередньо на
електричну, розглянемо деякі характеристики світла. Кількість енергії,
випромінюваної яким-небудь джерелом світла за одиницю часу в усіх
напрямках, називається повним світловим потоком джерела .
,

.

Освітленість – фізична величина, яка чисельно дорівнює світловому
потоку, що падає на одиницю освітлювальної поверхні.
,
.
За законами освітленості:
1) освітленість поверхні променями, що падають на неї перпендикулярно,
прямо пропорційна силі світла джерела і обернено пропорційна квадрату
відстані його від освітлюваної поверхні;
2) освітленість поверхні пропорційна косинусу кута падіння променів
, де
– освітленість поверхні при падінні променів під кутом
.
Відстань від Землі до Сонця майже не змінюється, тому ефективність роботи
сонячної батареї згідно другого закону освітленості значною мірою залежить
від кута падіння сонячних променів на її поверхню. Освітленість поверхні буде
найбільшою, якщо кут падіння променів
.
Отже, для ефективнішої роботи фотоелемента з незмінними його
характеристиками можна: 1) розмістити його площину перпендикулярно до
напрямку падіння сонячних променів, 2) збільшити освітленість поверхні
сонячної батареї.
Внаслідок нерівномірного руху Землі по еліптичній орбіті та нахилу
екліптики до екватора змінюється видиме положення Сонця на небесній сфері
як протягом доби, так і протягом року, тому змінюється освітленість
горизонтальної поверхні.
Від висоти Сонця над горизонтом залежить кількість світлової енергії, що
падає на горизонтальну площадку. Як видно з рис. 1, максимальна висота
Сонця становить для днів рівнодень
, літнього
та
зимового
сонцестоянь, де – географічна широта,
º – кут
між площиною екватора та площиною орбіти Землі.
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Сонце

Рис. 1. Висота Сонця для днів літнього та зимового сонцестоянь
Видимий рух Сонця на небесній сфері у дні сонцестоянь та рівнодень
представлений на рис. 2, з якого видно, що висота Сонця змінюється протягом
дня, є різною влітку та взимку, протягом року змінюється схід та захід Сонця
відносно точки сходу E та точки заходу W, змінюється тривалість світлового
дня.

Рис. 2. Видимий рух Сонця на небесній сфері у дні сонцестоянь та рівнодень.
Кут падіння сонячних променів на горизонтальну площину для широти
м. Горішні Плавні (
) у день літнього сонцестояння дорівнює
та у день зимового сонцестояння дорівнює
Освітленість
освітленості

поверхні обчислимо, використовуючи другий закон
. Відношення освітленості горизонтальної поверхні у дні

сонцестоянь дорівнює
. Обчислені дані показують, що зміна
кількості світлової енергії, яку отримує горизонтальна поверхня від Сонця
взимку та влітку відрізняється. Тому влітку робота сонячної батареї буде
ефективнішою.
На роботу сонячних батарей впливають незалежні від людини
астрономічні фактори (зміна висоти Сонця протягом дня, зміна висоти Сонця
протягом року, тривалість світлового дня) та атмосферні (кількість сонячних
днів у році, погодні умови, аерозольна прозорість атмосфери). Влітку
горизонтальна площина поглинає в кілька разів більше енергії, ніж узимку, бо
день триває довше, і, особливо, тому що висота Сонця досягає великих кутів.
Відношення максимальної енергії влітку до мінімальної енергії взимку для
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горизонтальної площини сильно залежить від широти. Вплив різних чинників
на роботу сонячних батарей узагальнили у вигляді таблиці 1.
Таблиця 1. Фактори впливу на ефективність роботи сонячної батареї
Астрономічні фактори
Атмосферні фактори
1. Різна тривалість дня 1. Хмарність
протягом року.
2. Аерозольна
2. Різна висота Сонця в прозорість атмосфери
зимовий та літній період

Технічні фактори
1. ККД сонячної батареї
2. Розміщення площини
фотоелемента до сонячних
променів

Створення гіпотези
Представлена математична модель видимого руху Сонця на небесній
сфері може бути корисною для обчислення оптимального кута встановлення
сонячних батарей. Якщо платформа буде нерухомою, то під яким оптимальним
кутом до горизонту слід встановити сонячну батарею, щоб забезпечити
максимальне надходження сонячної енергії на фотоелектричні панелі протягом
року? Визначимо оптимальний кут
встановлення сонячних батарей для
широти
(Горішні Плавні). Оптимальний кут нахилу площини
фотоелемента до горизонту в день зимового та літнього сонцестояння показано
на рис. 3. Якщо фотоелемент знаходиться на нерухомій платформі протягом
року, то її площину краще орієнтувати на південь під оптимальним кутом
, який дорівнює широті місцевості.
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Рис. 3. Кут нахилу площини фотоелемента до горизонту в день зимового та
літнього сонцестояння.
На основі створеної математичної моделі видимого руху Сонця для
широти м. Горішні Плавні можна висунути гіпотезу, що найефективніше
фотоелемент буде працювати в літні сонячні дні, коли застосовувати систему
стеження за Сонцем, тобто постійно розміщувати площину батареї
перпендикулярно сонячним променям.
Експериментальне дослідження
Під’єднавши до сонячної батареї мультиметр або вимірювальний
цифровий комплекс з вимірником напруги, визначаємо ЕРС, що виробляє
сонячна батарея при різній орієнтації її площини до світлових променів.
Висновок: щоб збільшити потік сонячної енергії, який попадає на фотоелемент,
потрібно орієнтувати площину батареї перпендикулярно до сонячних променів.
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Для цього потрібно повертати сонячну батарею за Сонцем протягом світлового
дня. Щоб цей процес відбувався автоматично, сонячну батарею слід встановити
на рухомій платформі, яка могла б обертатися в двох площинах завдяки системі
стеження за Сонцем.
V. УЗАГАЛЬНЕННЯ ВИВЧЕНОГО МАТЕРІАЛУ:
Вчитель інформатики:
Створимо сонячний трекер.
Сонячний трекер – це електромеханічний пристрій, що відслідковує
переміщення Сонця на небосхилі та повертає фотоелектричну панель на
потрібний кут за рухом Сонця. Джерелом живлення для роботи трекера є сама
сонячна панель, тому він є повністю автономним.
Сонячний трекер може обертатися по горизонтальній і по вертикальній
осях. На верхній частині підставки є хрестоподібна перегородка. Це потрібно,
щоб конструкція поверталася до тих пір, поки не буде однакова освітленість в
кожній із частин перегородки.
Етапи створення сонячного трекера:
1. Створення за допомогою програми CorelDrow креслення деталей
конструкції (учні і учениці сідають по одному за комп’ютери і в програмі
CorelDrow створюють креслення деталей, використовуючи задані розміри
конструкції).

2. Вирізання деталей із фанери на лазерному верстаті (вчитель за файлами

учнів і учениць виготовляє кожному його конструкцію). Якщо немає
можливості використати лазерний верстат, то всі деталі трекера
створюються за допомогою картону.
3. З’єднання деталей трекера із фанери по шаблонам креслень (вчитель
виводить на екран вже зібрану конструкцію трекера, учні і учениці
самостійно збирають модель).
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4. Підключення до конструкції електричних елементів за схемою (учням і

ученицям видаються плати Arduino UNO або Microbit, комплектуючі,
діти за поданою схемою збирають модель).

5. Написання програмного коду для Arduino або Microbit, (учні і учениці

приєднують
пристрій)

зібрані ними моделі до комп’ютерів і програмують
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Вчитель інформатики: Для обертання платформи по горизонтальній і
вертикальній осях використовуються сервоприводи, кут повороту яких
залежить від освітленості фоторезисторів. Програма повинна працювати
порівнюючи значення чотирьох датчиків. Якщо показник фоторезисторів
найменший, платформа встановлюється перпендикулярно сонячним променям.
Підставка повинна бути створена так, щоб була можливість її обертання
по горизонтальній і по вертикальній осях. На верхній її частині є хрестоподібна
перегородка. Це потрібно, щоб конструкція поверталася до тих пір, поки не
буде однакова освітленість в кожній із частин перегородки. Написання коду
для Arduino полягає
в обробці даних з фоторезисторів: маємо 4 елементи,
тобто 4 показники, знаходимо середнє значення по лівій стороні ((верхній лівий
+ нижній лівий)/2), аналогічно по правій, верхній та нижній сторонам. Якщо
різниця по модулю між лівою і правою стороною більша, то здійснюємо
поворот в сторону з більшим середнім значенням. Аналогічно для верхньої та
нижньої частини.
6. Тестування роботи пристрою (після написання програмного коду, учні і
учениці тестують трекер, освітлюючи його)
VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ
Учні формулюють такі висновки: робота сонячної батареї буде
ефективною, якщо площина фотоелемента орієнтована перпендикулярно
сонячним променям, що досягається за допомогою трекерної системи. Щоб
створити модель стеження за сонцем необхідно мати знання з фізики,
математики, астрономії, вміти створювати програми, виконувати та читати
креслення. Такі компетентності обов’язково знадобляться при здобутті вищої
освіти та в майбутній професійній діяльності.
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Вчитель інформатики: Сьогодні на уроці ми дізналися як можливо
використовувати сонячну енергію, яка в свою чергу є екологічно чистою.
Розглянули принцип роботи сонячних батерей. Створили модель сонячного
трекера.
Зміни у світі відбуваються швидким темпами, з’являються нові професії,
які вимагають інтегрованих знань з кількох наук та спеціалістів, які б мали
системне та креативне мислення, навички програмування, вміння керувати
автоматизованими системами, швидко примати рішення.
У сфері енергетики це такі професії, як спеціаліст з локальних систем
електропостачання, проєктант енергонакопичувальних пристроїв, розробник
систем енергоспоживання, контролер енергосистеми, де можуть працювати і
жінки і чоловіки на рівних умовами. Жінки, які працюють в енергетичному
секторі України, як правило, досягають вершин у своїй кар’єрі.
VII. ПОВІДОМЛЕННЯ ДОМАШНЬОГО ЗАВДАННЯ.
Вчитель фізики: Виміряти вироблену фотоелементом енергії за
допомогою мультиметра протягом доби у сонячний день при різному
розміщенні площини сонячної батареї відносно сонячних променів. Занести
отримані результати до таблиці і побудувати графіки. Виявити, при якому
розміщенні сонячних панелей
до сонячних променів спостерігається
збільшення енергії. Оформити результати за допомогою Microsoft Excel.
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