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ПЕРЕДМОВА
Прийняття Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEMосвіти) та Плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку природничоматематичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року наповнили вітчизняну STEM
галузь новим змістом, визначили стратегічні напрямки, сприяли потужному
об'єднанню STEM- спільноти.
Розвиток STEM-освіти визнано пріоритетним на державному рівні.
Реалізація положень Концепції розвитку природничо-математичної освіти
(STEM-освіти) здійснюється через усі види освіти: формальну, неформальну,
інформальну – на базі онлайн-платформ, медіапродуктів, STEMцентрів/лабораторій, зокрема віртуальних. Використання провідного принципу
STEM-освіти – інтеграції дозволяє здійснювати модернізацію методологічних
засад, змісту, обсягу навчального матеріалу предметів природничоматематичного циклу, технологізацію процесу навчання та формування
навчальних компетентностей якісно нового рівня.
Вже п'ятий рік поспіль відділ STEM-освіти ДНУ Інституту модернізації змісту
освіти ініціює проведення Фестивалю STEM-весна в усіх регіонах України.
Цього року, зважаючи на карантині обмеження, він проводився частково
дистанційно. Всеукраїнський STEM-тиждень пройшов у закладах в різних
форматах. Результати активностей, учасники STEM-тижня розміщували на
сторінці відділу STEM-освіти у соціальній мережі FB. Мета STEM-тижня:
розробка і надання таких алгоритмів, які б були доступними для більшості
педагогів, допомогли зацікавити здобувачів освіти різних вікових категорій
світом науки і технологій, дати поштовх до розвитку власного творчого
потенціалу, мотивувати учасників і надалі експериментувати, шукати цікаві
можливості пізнання світу. Результати свідчать, що запропоновані навчальні
моделі можна використовувати під час проведення уроків, на перервах, в
позаурочний час, зробити цікавим формат предметних тижнів. Приємно, що,
традиційно, до події долучилися не тільки педагоги і діти, а й батьки.
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 заходу «STEM-тиждень
– 2021» буде сприяти реалізації зазначених завдань та розвитку напрямів
STEM-навчання.
З повагою до педагогічної STEM-спільноти
організаційний комітет STEM-тижня2021
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Розділ 1.
STEM-освіта: українські реалії 2021 року
Василашко Ірина, завідувач сектору інноваційних
форм
та
методів
діяльності
педагогічних
працівників відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»
ІV ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФЕСТИВАЛЬ«STEM-ВЕСНА – 2021»:
ПОДІЇ, ДОСВІД, ПЕРСПЕКТИВИ
Як інновація STEM-освіта стала дієвим інструментом реалізації ключових
положень концепції «Нової української школи» щодо оновлення дидактичних
методів, засобів, форм та принципів навчання ХХІ сторіччя. Сьогодні напрями
STEM-освіти запроваджується на усіх рівнях освіти. Підходи STEM органічно
об’єднує міжгалузеву, міжпредметну інтеграцію, практико орієнтовне навчання
і проєктну діяльність, інноваційні програми і сучасне обладнання та багато
іншого. Проте запровадження STEM-освіти на перших етапах та нині потребує
ініціатив, що спрямовані на презентацію, адвокацію сутності інновації, переваг
підходів у навчання тощо.
Ідея запровадження Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна»
народилась в травні 2017 року з успішно проведеного ДНУ «Інститутом
модернізації змісту освіти» (відділ STEM-освіти) спільно з Дитячою
інженерною академією першого в Україні фестивалю STEM-освіти «KYIV
STEM FESTIVAL – 2017» (фото 1). Подію підтримали 40 освітніх установ та
бізнес-структур (фото 2, 3).

Фото 1. Анонс фестивалю STEM-освіти «KYIV STEM FESTIVAL - 2017».

Масштабування фестивального руху щодо розвитку STEM-освіти в
Україні активно підтримали обласні заклади післядипломної педагогічної
освіти всіх регіонів, в яких є обласні координатори з упровадження STEMосвіти.
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Фото 2, 3. Локації фестивалю.

Фото 4. Організаційна структура Всеукраїнського фестивалю «STEM-освіти».

Фестивальний формат двох подій виявися популярним і у 2021 році вже
відбулись ІV Всеукраїнський фестиваль «STEM-весна – 2021» та VІ
Всеукраїнський фестиваль «STEM-освіти» (фото 5). Вони проводяться з метою
ознайомлення педагогічної громадськості з інноваційними освітніми
технологіями, необхідними для реалізації концептуальних засад Нової
української школи, створення платформи для спілкування, пошуку і підтримки
перспективних науково-методичних ідей щодо розвитку STEM-освіти в
Україні [1].
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Фото 5. Логотипи фестивалей.

Організаційний комітет, який затверджується наказом ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти», розробляє напрями роботи, план заходів
всеукраїнського рівня для проведення фестивалю «STEM-весна» 1 березня по
31 травня. У 2021 році план заходів охоплював наступні напрями:
✔ STEM-освітній простір: створення умов, що сприяють навчанню за
напрямами STEM-освіти;
✔ моделюємо професійне майбутнє: профорієнтаційні заходи, що мотивують
учнівську молодь обирати STEM-професії (практичні заняття/тренінги,
змагання, конкурси, хакатони, турніри, виставки, фестивалі тощо);
✔ STEM-педагог:
заходи,
які
сприяють
розвитку
професійних
компетентностей педагогічних працівників.
Щорічно у лютому місяці організаційний комітет презентує план
обласним координаторам з питань STEM-освіти, які на основі нього
розробляють регіональні програми (конференції, майстер-класи, воркшопи,
тренінги, панельні дискусії, конкурси тощо). Участь у фестивальних подіях
допомагає знайти освітянській спільноті рішення щодо створення моделі
STEM-освіти. Активна співпраця з партнерами зумовлює реалізацію напрямів
STEM-освіти у закладах дошкільної, загальної середньої, професійно-технічної,
вищої та позашкільної освіти.
Прийняття Концепції розвитку природничо-математичної освіти (STEMосвіти) (2020 р.), Плану заходів (2021 р.) щодо її реалізації стали важливим
кроком до модернізації освітньої галузі в цілому та сприяли розширенню
географії, широкомасштабному залученню закладів освіти до проведення подій
у рамках фестивалю «STEM-весна – 2021». Враховуючи наслідки пандемії
коронавірусної хвороби (Covid-19) та необхідність введення карантинних
заходів заклади освіти переводили події в очному та цифровому форматах.
У рамках Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна» щорічно
проводяться заходи: Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM –
світ інноваційних можливостей», Всеукраїнська конференція «Освітня
робототехніка», Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM-освіта:
науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку»,
події профорієнтаційного спрямування до Дня дівчат в ІТ. У співпраці відділом
STEM-освіти було проведено:
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- Всеукраїнську науково-практичну конференцію «STEM-освіта:
науково-теоретичні аспекти, досвід впровадження, перспективи розвитку»
(партнер Волинський ОІППО);
- обласну пролонговану науково-практичну конференцію «Робимо
освіту кращою разом» (ініціатор КВНЗ «Харківська академія неперервної
освіти»);
- обласну науково-практичну вебконференцію «Актуальні питання
розвитку STEM- освіти у навчанні математики» (партнер Івано-Франківський
ОІППО);
- освітній форум з роботодавцями «Кар’єрний супровід в контексті
STEM-освіти» (організатор КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти»)
та інші.
Щороку Програми академій Cisco організовують різнопланові заходи
для учнівської молоді та педагогів, наприклад, Всеукраїнську онлайн-ініціативу
IoT Step by Step (Інтернет речей крок за кроком).
Популярним освітнім ресурсом з питань STEM є «Педагогічна STEMмайстерня», у рамках якої проводяться науково-практичні семінари, круглі
столи, «Марафон STEM-уроків», «STEM-кав’ярня», майстер-класи, хакатони.
Під час таких подій учасники мають можливість ознайомитися з досвідом
роботи переможців Всеукраїнських конкурсів фахової майстерності,
інноваційних освітніх проєктів, зокрема, конкурсів: на премію «Global Teacher
Prize Ukraine», «Краща STEM-публікація», «Кращий STEM-урок», «Вчитель
року за версією науково-популярного природничого журналу «КОЛОСОК»
(www.kolosok.org.ua) [2].
Цього року з 26 по 30 квітня заклади освіти традиційно взяли участь у
події «STEM-тиждень», який проходив відповідно до плану, етапи якого
оприлюднювалися в соціальній мережі Facebook на сторінці групи Відділ
STEM-освіти ІМЗО. Соцмережа була основним майданчиком проведення
заходу та презентації його результатів. До заходів долучилися дошкільні,
позашкільні, повні загально середні, професійно-технічні, вищі заклади освіти.
На STEM-тижні демонструвалися матеріали майже всіх сучасних галузей:
освіти, науки, інженерії, конструювання, творчості та інші. Автори ідей та
учасники опублікували 1544 дописів. Зареєстровані учасники отримали
сертифікати, грамоти ДНУ ІМЗО, а партнери проєкту відмітили найактивніших,
на їх погляд, учасників різноманітними призами та дипломами.
За 5 років існування фестивальним рухом охоплено всі області. STEMвесна це подія нового формату, яка створює середовище для спільного
навчання, спілкування, обміну досвідом, знайомства з новаторами сучасної
14

освіти, це майданчик підтримки, об’єднання зусиль освітян, науковців,
громадських активістів та бізнесу.
Список використаних джерел:
1. Патрикеєва О.О., Горбенко С.Л., Лозова О.В., Василашко І.П. STEM-освіта:
методичні аспекти розвитку. Методист. – К.: Видавництво «Шкільний світ».
2020. №9-10 (105-106). С. 20-31.
2. Збірник матеріалів «STEM-тиждень – 2020» / укладачі: І.П. Василашко, О.О.
Патрикеєва, Л.Г. Булавська. К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. 335 с.
Білан Наталя, вчителька
хімії, Комунальний заклад «Олексіївський заклад
загальної середньої освіти» Смирновської сільської
ради Пологівського району Запорізької області
STEM-АКТИВНОСТІ НА УРОКАХ ХІМІЇ ТА БІОЛОГІЇ:
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ КОНЦЕПТ
Актуальною наразі є проблема формування самостійності учнів, здатності
отримувати та аналізувати великий об’єм інформації, приймати відповідні
рішення і використовувати в своїй діяльності новітні інформаційні технології.
Саме тому, на перше місце виступає не здобуття великої суми знань, а вміння
знайти та використати потрібну інформацію. У статті 12 Закону України «Про
освіту» зазначається «Метою повної загальної середньої освіти є всебічний
розвиток, виховання і соціалізація особистості, яка здатна до життя в
суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до
самовдосконалення і навчання впродовж життя, готова до свідомого життєвого
вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та
громадянської активності. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом
формування ключових компетентностей, необхідних кожній сучасній людині
для успішної життєдіяльності»[2, с.16-17].
Швидкий
розвиток ІТ-сфери, нанотехнологій створює потребу у
якісному навчанні учнів технічним дисциплінам, а отже, освіта повинна
відповідати тенденціям сучасного розвитку суспільства. Оновлені цілі та зміст
освіти вимагають нові методи і форми викладання, застосування новітніх
інноваційних технологій. Одним із напрямків такого розвитку є впровадження
STEM-освіти в навчальний процес. STEM-освіта спрямована на розвиток
особистості через формування компетентностей, природничо-наукової картини
світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей з використанням
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трансдисциплінарного підходу до навчання, що базується на практичному
застосуванні наукових, математичних, технічних та інженерних знань і вмінь
для розв'язання практичних проблем для подальшого використання їх у
професійній діяльності [7].
Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а
саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність,
компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова
грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські
компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і
здорове життя, гармонійно входять у систему STEM-освіти, створюючи основу
для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина [7].
На сучасному етапі для ефективного навчання недостатньо лише
перегляду інформації. Учні мають діяти і творити, тому саме виконання мініпроєктів у формі моделювання дає їм змогу визначати ознаки досліджуваного
об’єкта, спонукає до активної діяльності. Крім того, тактильний контакт сприяє
покращенню емоційного стану дітей, позитивно впливаючи на результат.
Уроки природничого циклу з використанням елементів STEM-освіти дають
можливість не тільки розвивати і підтримувати інтерес до предмета, але
набувати нові знання, розвивати навички колаборації, критичного мислення та
використовувати набуті знання для вирішення реальних життєвих ситуацій.
Наведемо декілька прикладів використання елементів STEM-освіти на
уроках біології та хімії.
Пізнання природних об’єктів через створення власних моделей. Під час
вивчення теми «Рослинні угруповання» та «Екосистема» в 6 класі учні
створювали власні моделі, характеризували не тільки біорізноманіття рослин, а
також досліджували фактори, що впливають на нормальне функціонування
даних екосистем.
Під час вивчення теми «Будова квітки» учні 6 класу створили
функціональну модель, застосовуючи при цьому знання не тільки з біології, а й
природознавства, а саме про фізичні властивості рідини. Дана модель
демонструє не тільки складові будови квітки, а й ілюструє механізм
розкривання та закривання пелюсток, який можна використати як
демонстрацію квіткового годинника.
Вивчаючи «Будову та роботу легень» в 8 класі учні конструювали
модель легень, досліджували механізм вдиху та видиху, а за допомогою
цифрової лабораторії змогли розрахувати життєву ємність легень. Під час
вивчення теми «Опорно-рухова система» учні створюють за допомогою
звичайного картону, коктейльних трубочок та волосіні модель «Кисть», яка
дозволяє зрозуміти механізм роботи м’язів під час згинання пальців, а за
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допомогою пластикових пляшок, трубочок та пластиліну модель «Насос», яка
демонструє роботу серця. Створюючи модель травної системи учні
продемонстрували шлях проходження їжі по травному каналу. На основі
добутих знань про особливості будови видільної системи людини учні створили
функціональну модель, тим самим продемонстрували застосування науковотехнічних знань на практиці. По завершенню вивчення систем організму була
створена узагальнююча модель, мета якої довести, що організм людини являє
собою цілісну систему.
Міні-проєкт «Будова клітини» безмежний, адже знайомство з будовою
клітини починається на уроках природознавства в 5 класі та закінчується
вивченням різноманіття клітин та одноклітинних організмів в 10 класі. Під час
виконання даного проєкту учні з’ясовують не тільки основні компоненти
клітини, а й визначають їх розташування та виконувані функції.
Під час вивчення теми «Місяць – супутник Землі» для доступнішого
пояснення причин зміни дня і ночі, зміни фаз Місяця та причин сонячного і
місячного затемнення учням було запропоновано створити моделі, які
демонструють дані явища. Вивчаючи сонячну систему учні проявили ініціативу
та творчий підхід при створенні моделей своїх сонячних систем.
Використання елементів STEM-освіти на уроках хімії розпочинаю з
виконання міні-проєкту "My name in elements", мета якого полягає у створенні
власного ім'я або друга, використовуючи символи хімічних елементів. Під час
уроку учні не тільки вдосконалюють уміння користуватися ПС, а й
використовують знання з англійської мови, адже розробка та ідея були взяті на
всесвітньому ресурсі для вчителів.
Для пояснення просторової будови речовин використовую набір для
молекулярного моделювання. Кулестрижневі моделі дозволяють відобразити
тривимірне положення атомів та показати зв’язки між ними. Наприклад, в 5
класі при вивченні теми «Будова речовин» за допомогою конструктора учні
створюють кулестрижневу модель поданих зразків речовин, тим самим
формуючи просторове уявлення про розташування структурних частинок в
молекулі. Учні 11 класу під час вивчення теми «Водневий зв’язок» також
створюють модель даного зв’язку, пояснюючи механізм його утворення.
Крім конструктора дуже часто для моделювання використовую
звичайний пластилін, сірники або зубочистки. Так, під час вивчення теми
«Вода» в 9 класі учні конструюють просторову модель води, обов’язково
звертаючи увагу на розміщення атомів Гідрогену під відповідним кутом та в
кінці моделюючи водневий зв'язок і пояснюючи його властивості.
На уроках хімії впроваджую моделювання з використанням лего. Під час
вивчення теми «Періодичний закон. Будова атома» в 8 класі учні конструюють
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модель атома з підрахунком енергетичних рівнів та певною кількістю
електронів на них, функцію яких виконують цеглинки різного кольору. Крім
того, завдання можна ускладнити та запропонувати учням створити вже
модель йона, додавши чи віднявши цеглинки. Така форма роботи на уроці
тренує пам’ять учнів, розвиває моторику та творче мислення.
Для тих, в кого відсутнє лего можна створити модель атома з
використанням циркуля, паперу та пластиліну. Для цього потрібно вирізати
коло, за допомогою циркуля позначити відповідну кількість енергетичних
рівнів та, використовуючи пластилін різного кольору, розмістити електрони.
В старшій школі практикую дослідження біологічних об’єктів, процесів
та понять через створення власних робіт з використанням комп’ютерних
технологій. Для кращого запам’ятовування навчального матеріалу, розвитку
творчих здібностей та креативності сприяє використання методу сторітеллінгу
із застосуванням відеоредактора Movavi, графічного фоторедактору Canva,
інструменту для створення анімацій FlipaClip. Так, учнями були створені цікаві
історії на теми «Біотехнологія», «За і проти ГМО», «Кислотні дощі» та інші.
Крім того, для полегшення розуміння деяких тем, візуалізації навчального
матеріалу впроваджую використання коміксів за допомогою програми
StoryboartThat, яка містить готові шаблони для створення захоплюючих історій.
Були створені комікси на теми «Запліднення», «Центри походження
культурних рослин», «Гриби», «Хімічний експеримент», «Пожежа», «Історія
про хімічні елементи».
Останнім часом все більшої популярності набуває новітній метод
навчання гейміфікація- використання ігрових практик та механізмів у
неігровому контексті для залучення користувачів до вирішення проблем [1] ,
адже для того, щоб скласти конкуренцію сучасним розвагам традиційну школу
потрібно інтегрувати з інноваційними технологіями. Даний підхід, що
запозичений з комп’ютерних ігор, дає можливість здійснення проєктної
діяльності, моделювання та створення власного продукту. Гейміфікація дає
можливість вчителю достукатися до тих дітей, які звикли грати в комп’ютерні
ігри та постійно перебувають у соціальних мережах. Одним із прикладів, який
демонструє використання гейміфікації під час уроків є робота в середовищі
Minecraft. Особливість даного підходу полягає в тому, що учні, виконуючи
поставлене завдання, працюють у віртуальному світі, застосовуючи знання та
вміння, отримані з різних предметів. Виконання таких завдань сприяє розвитку
творчих здібностей, формує навички спільної роботи, розвиває вміння ставити
завдання та знаходити шляхи їх вирішення.
Прикладом такої роботи є створення міні-проєктів учнями 9 класу на
тему «Альтернативні джерела енергії», створення власних природних та
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штучних екосистем учнями 6 класу, проєктування міні-заводів з переробки
побутових відходів учнями 10 класу. Переваги даного методу полягають в
тому, що він дає можливість учням випробувати себе в якості проєктувальника
власного продукту у максимально наближених до реального життя умовах[3].
Таким чином, використання елементів STEM- освіти в навчальному
процесі дає можливість отримати «власний продукт» як результат діяльності
учня на уроці. Цей процес передбачає опанування нових знань та розвиток
нових навичок, що формує в учнів відчуття впевненості в своїх діях.
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ГРАФІЧНОЇ ОПТИМІЗАЦІЇ ІНФОРМАЦІЇ
(СКРАЙБІНГУ) ЯК ОДНОГО З НАЙПРОДУКТИВНІШИХ ПІДХОДІВ У
ВИВЧЕННІ ТВОРЧОГО ДОРОБКУ Т.Г.ШЕВЧЕНКА
Цільова аудиторія: учні 9-х класів, учителі-предметники
Зростання рівня підготовки учнів у навчальних закладах – це є одна з головних
умов входження української системи освіти до європейського освітнього
простору. Нові цілі, задачі, умови сучасного життя вимагають впровадження
інноваційних технологій в освітній процес. Надмір інформації та водночас
чіткий таймінг шкільного уроку вимагають жорсткої, проте грамотної
оптимізації навчального матеріалу. Як оптимізувати урок, зберігши основні
його якісні показники: ефективність, спрямованість на особистість учня,
спонукання до самоосвіти, формування найважливіших компетентностей?
Актуальність. Оптимізація сучасного уроку засобами STREAM – найбільш
вдале вирішення численних проблем та задач сучасної освіти! Зокрема стане в
нагоді метод графічної оптимізації інформації – скрайбінг.
Ученими вже давно доведено той факт, що людина більше за 80 відсотків
інформації сприймає візуально. А дослідники в галузі навчальних методик
визначили, що за три дні після проведення лекції слухачі спроможні згадати
10% від усього почутого. 35% від усього побаченого, але можуть відтворити
65% змісту презентації, якщо вона проходила у формі усного повідомлення,
підкріпленого візуальними образами.
Тому сьогодні як ніколи для освітян актуальним є питання створення
графічних презентацій, які дозволяють учням сприймати і засвоювати
інформацію більш ефективно. Це стосується як навчання, так і бізнес-проєктів.
Новою тенденцією в цій галузі є скрайбінг, або використання замальовок для
проведення лекцій та нарад.
Візуалізація освітнього процесу засобами скрайб-технології створює
фундамент для особистісного розвитку учня, сприяє активізації уваги дітей на
уроках, розвиває логічне, образне, креативне мислення тощо.
У перекладі з англійської «скрайбінг» означає «розмітка». Появу п
оданого стилю ведення презентацій пов’язують з американськими
дизайнерскими компаніями, які стали використовували у своїх виступах
спрощені ілюстрації та схеми замість багатослівних та нудних описів діяльності
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компанії або якої-небудь її конкретної пропозиції чи продукту. Фахівця
зазначеної галузі прийнято називати скрайбер, а презентацію, яку він створює ,
- скрайб. Для нашої країни це явище нове і поки ще не зовсім є зрозумілим,
однак попит на нього зростає кожного дня.
Скрайбінг – це процес візуалізації складного змісту простим способом
(через знаки та образи), під час якого замальовка образів здійснюється під час
передачі інформації.
Скрайбінг – це новий унікальний засіб для привернення уваги,
завоювання аудиторії, забезпечення її додатковою інформацією та засіб
акцентування, виділення ключових моментів презентації. Успіх та ефективність
скрайбінгу пояснюється тим, що мозок людини, схильний малювати картинки,
створює образи,
а мова малюнків – універсальна мова. Досвідченому
скрайберу, крім нього самого, потрібна лише поверхня, на якій можна робити
замальовки, інструменти, якими їх можна робити, і група людей, що готова
слухати й дивитися.
Розглянемо три ключові аспекти в роботі, які знадобляться фахівцю зі
скрайбінгу.
1. Навички візуалізації.
Скрайбінг перетворює тези презентації на слова та образи, зображує зв’язки та
підкреслює ключові моменти. Скрайберу не обов’язково володіти технікою
академічного малюнка, але він має розуміти, як правильно та доступно
замінювати дієслова та іменники на символи та образи у вигляді замальовок.
Досить часто це не так просто, як могло здаватись.
2. Уміння працювати зі схемами.
Скрайбінг - це не лише образні малюнки. Наочно продемонструвати свої ідеї
можна, перетворивши їх на графіки, матріци, ієрархічні структури та діаграми.
При цьому всі види схем та малюнки мають складати цілісний візуальний
образ.
3. Навички спілкування з аудиторією.
Звичайно, не варто забувати, що в першу чергу ви читаєте лекцію,
проводите запланований урок, а не просто малюєте. Основна мета вчителяскрайбера – донести до учнів свої ідеї або ж розтлумачити їм, що вони мають
робити. Варто пам’ятати, що аргументи мають бути послідовними, а аудиторію
слід постійно зацікавлювати, долучати до процесу творення. Цікавим фактом є
те, що імпровізовані замальовки вчителя-скрайбера під час уроку будуть
зрозумілими лише тим дітям, що безпосередньо були присутніми на уроці
(зустрічі). Скрайб-презентації, скрайб-книги, скрайб-посібники, якими мають
користуватись діти регулярно під час вивчення відповідної теми, мають бути
простими, зрозумілими, універсальними, аби їх зміст повною мірою став
доступним для розуміння кожного учня.
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Чому саме скрайбінг-технологія обрана нами як один з
найпродуктивніших підходів у вивченні творів літератури та біографічних
розвідок про авторів?
Головна функція поданого способу подання інформації – швидко та
якісно донести її до аудиторії. Вагомою перевагою у використанні скрайбінгу є
те, що всі ілюстрації можна підготувати завчасно, і це дозволить позбутися
непотрібного хвилювання під час проведення уроку. Під час створення
презентації можуть використовуватись готові малюнки, графіки, аудіо- та
відеоряд. Сама ж робота проходить у зручному для вчителя темпі. Педагог сам
обирає коли, де і як він буде все робити.
Чотири основні кроки для створення скрайбу:
1.
Складіть план своєї роботи.
Слід записати все, що хотілося б розкрити, висвітлити. За бажання для
зручності можна записувати все на аудіоносій.
2.
Ретельно обміркуйте, проаналізуйте те, щ має бути сказаним, донесеним,
і ті візуальні образи, що заплановано було використовувати для презентації тих
чи інших ідей. Презентація має бути зрозумілою не лише самому вчителю, але
й оточуючим – учням.
3.
Розпочніть процес візуалізації.Не бійтесь використовувати як прості
малюнки, так і більш складні, а також аудіо- та відеоряд.
4.
Визначте тривалість усіх частин роботи. Таймінг є надзвичайно
важливою умовою. Пам’ятайте, що виступи завжди обмежені за часом, і це
слід враховувати, щоб не залишилось деталей, які вчитель не встиг висвітлити.
Грамотне поєднання слів та ілюстрацій, яке здатне наочно відобразити основні
ідеї презентації, - це і є скрайбінг.
Рекомендації для вчителя-скрайбера:
1.
Створіть для себе бібліотеку, де будуть зберігатись зображення.
2.
Навчіться користуватись графіками та діаграмами. Важливо розуміти, де,
як і коли їх правильно використовувати.
3.
Удосконалюйте свої комунікативні навички. Мета вчителя-скрайбера –
пояснити, показати, розповісти.
4.
Пам’ятати про час.
5.
Опановувати/удосконалювати різноманітні візуальні техніки, які все
частіше використовуються в різних галузях інформаційної діяльності.
Учитель-професійний скрайбер – це знахідка для школи, учнів! Навички
зі скрайбінгу сьогодні просто необхідні чи не кожному вчителю, адже потреба
в них зумовлена часом, рівнем розвитку ІКТ і психосоматичними
особливостями учнів 21 століття.
Види візуалізації:
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1.
Скрайбінг-фасилітація – формат скрайбінгу, за якого інформація словесна
перетворюється на візуальну та фіксується в режимі реального часу.
2.
Відеоскрайбінг – інформаційний продукт у вигляді відеоролику
(інструменти: Power Point, PowToon,GoAnimate, Sparkol VideoScribe, Animaker,
Moovly ).
Різновиди скрайбінгу відповідно до
форм залучення наочності:
мальований, аплікаційний, магнітний, фланелеграфний, 3D-скрайбінг.
Під час вивчення творчості Тараса Шевченка доцільно використовувати
обидва формати скрайбінгу: скрайбінг- фасилітацію та відеоскрайбінг,
щоправда другий вимагає додаткового опанування спеціальних програм для
створення рухливих ілюстрацій.
Для створення скрайб-книги за творчістю Шевченка (кінцевий результат
спільної роботи вчителя української мови та літератури Ганноцької Поліни
Вікторівни та учнів 9-х класів Запорізького колегіуму «Елінт» в межах
STREAM-проєкту «Використання методу графічної оптимізації інформації
(скрайбінгу) як одного з найпродуктивніших підходів у вивченні творчого
доробку Т.Г.Шевченка») достатньо скрайбінг-фасилітації. Графічне зображення
«від руки» - основний принцип фіксації інформації в межах поданого проєкту.
Для створення
тематичних скрайб-презентацій за творчістю Шевченка
(наступний етап розвитку нашого проєкту) застосування формату
відеоскрайбінгу буде обов’язковим.
Творча група учнів 9-х класів пройшла всі етапи STREAM-проєкту:
опрацювання інформації (читання, сприйняття,
аналіз, сортування –
Reading|wRiting); структурування майбутньої книги, конструювання моделі
змістового наповнення (Engineering); власне скрайбування, створення
покадрових коміксів за творами Т.Г.Шевченка (Arts); виконання математичних
розрахунків для візуально грамотної оптимізації кадрів-малюнків на кожному з
розворотів книги (Mathematics
Мета STREAM-проєкту «Використання методу графічної оптимізації
інформації (скрайбінгу) як одного з найпродуктивніших підходів у вивченні
творчого доробку Т.Г.Шевченка»:
✔ Оптимізувати навчальну інформацію з української літератури (тематичний
блок «Життя і творчість Т.Г.Шевченка») для якнайефективнішого
опанування учнями, зробивши її [інформацію] при цьому «привабливою»,
візуально «смачною»;
✔ актуалізувати курс з вивчення творчості Шевченка, долучивши різні
аналізаторні системи;
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✔ засобами скрайб-технології спонукати учнів та вчителів до власної
творчості, креативних рішень під час опанування тієї чи іншої проблемної
теми тощо.
Оптимізація навчального процесу – важлива складова освіти на всіх її
рівнях. Вміння працювати з інформацією – узагальнювати, сортувати її,
переводити в іншу площину сприйняття – необхідна навичка успішної людини
21 століття.
Результат STREAM-проєкту, реалізованого в онлайн- та офлайнрежимі, – тематичний збірник графічних малюнків-коміксів за творами
Т.Г.Шевченка.
Використовувати результати проєкту можуть учні шкіл, вчителі та
викладачі різних навчальних установ у якості візуалізованого навчального
матеріалу чи додатку до нього.
Висновки
Поява та використання методу графічної оптимізація (скрайбінгу) навчального
матеріалу зумовлена потребами сучасної освіти. Водночас скрайбінг є не лише
цікавою, а й досить ефективною формою роботи на уроках (зокрема української
літератури), оскільки максимально утримує увагу учнів через зорові рецептори
та розвиває уяву здобувачів освіти. Саме графічна оптимізація (скрайбінг)
дозволяє зробити будь-який навчальний курс з української літератури
яскравим, інформативним та цікавим!
«Будьте милостиві до уяви. Не уникайте її. Не женіться, не осмикуйте і, перш за
все, не соромтеся її, як бідного родича. Це той жебрак, що ховає незліченні
скарби Голконди» К.Паустовський .
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Кифорук Юрій, керівник
гуртка комп’ютерного моделювання, Комунальний
позашкільний навчальний заклад «Міська станція
юних техніків» Дніпровської міської ради
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕГРОВАНИХ ЗАНЯТЬ ДЛЯ РОЗВИТКУ
КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ У ВИХОВАНЦІВ ГУРТКА
КОМП’ЮТЕРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ
Сучасні світові стандарти в галузі освіти вимагають інтегрованих знань,
об’єднання теоретичного знання в цілісну систему, яка відбиває об’єктивний
світ у його єдності та розвитку.
Інтеграція як методична система в складі STEM освіти дає змогу ширше й
різнобічніше засвоювати ті поняття та явища, що мають об’єктивні міжгалузеві
зв’язки.
Інтегровані заняття дають вихованцю досить широке і яскраве уявлення
про світ, в якому він живе, про взаємозв'язок явищ і предметів, про
взаємодопомогу, про існування різноманітного світу матеріальної та художньої
культури. Під інтеграцією предметів слід розуміти процес і результат взаємодії
окремих
навчальних
дисциплін,
які
сприяють
удосконаленню
навчальновиховного процесу.
Для позашкільної технічної освіти інтеграція означає поєднання тем
гуртків різних профілів для кращого розуміння явища чи комплексу понять.
Наприклад, інтеграція астрономії та комп’ютерних технологій.
Йдеться не про окрему автономну тему з астрономії, просто для
розширення кругозору додану то теми одного з занять, а саме використання
астрономічних понять для кращого засвоєння знань з навчального плану гуртка
комп’ютерного моделювання.
В той же час, одним з головних етапів навчання дитини в умовах STEMосвіти – набуття нею навичок критичного мислення.
Критичне мислення нині один з трендів в сучасній освіті. Про те, що його
розвиток є одним з наскрізних завдань навчально-виховного процесу, йдеться й
у Концепції нової української школи, й в Стратегії розвитку позашкільної
освіти.
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Критичне мислення – складне й багаторівневе явище. Мислити критично
означає вільно використовувати розумові стратегії та операції високого рівня
для формулювання обґрунтованих висновків і оцінок, прийняття рішень.
1. МЕТА І ЗАВДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО НАВЧАННЯ
Головна мета інтегрованого навчання – допомогти вихованцям виробити
цілісне бачення світу та самого себе, зайняти певну життєву позицію щодо
природи та суспільства. Реалізацію в освітньому процесі технічного гуртка
інтегрованої теми вимагає нових підходів не тільки до розроблення навчальнометодичного забезпечення, а й до нових методик, методів прийомів і засобів
навчання. Тому великого значення набуває підвищення ефективності навчання
й якості знань вихованців з цього курсу засобами інноваційних технологій і
активних методів навчання, до яких належить і технологія розвитку критичного
мислення.
Критичне мислення забезпечує процеси самопізнання, самоосвіти,
самореалізації особистості. Воно історично виступає як найбільш практично
зорієнтований й педагогічно значущий здобуток теоретичних результатів,
отриманих формальною й неформальною логікою. На заняттях з розвитку
критичного мислення застосовують: інсерт (абрівіатура англ. INSERT), мозкова
атака, кластери, «вільне письмо», есе, «читання із зупинками», «діаграма Вена»
та ін. Загальноприйнятою й найбільш застосовуваною виявилася триступенева
модель заняття з розвитку критичного мислення – АУР – актуалізація (виклик),
усвідомлення змісту, рефлексія або розміркування. Ці терміни було введено
Джінні Стіл і Куртом Мередітом.
Цілями та завданнями у розвитку критичного мислення необхідно
вважати: формування пізнавального інтересу в учнів та розуміння мети
вивчення даної теми (питання, проблеми); розвиток внутрішньої мотивації до
цілеспрямованого навчання; підтримання пізнавальної активності вихованців
гуртка; спонукання вихованців до порівняння отриманої інформації з
особистим досвідом і на її підґрунті формування аналітичного судження;
розвиток критичного способу мислення. Для вивчення кожної теми курсу
можна підібрати свій метод або технологію навчання. Деякі з них доцільно
використовувати на етапі пояснення нового матеріалу, інші при формуванні
вмінь та навичок, існують технології навчання, які можна використовувати під
час пояснення нового матеріалу.
Досвід моєї роботи засвідчив, що при запровадженні технології
критичного мислення на інтегрованих заняттях гуртка комп’ютерного
моделювання, засвоєння навчального матеріалу стає якіснішим, адже даний
інтерактивний метод розрахований не на запам’ятовування, а на вдумливий,
творчий процес пізнання навколишнього світу, постановку проблеми та пошук
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її вирішення. Використання технології критичного мислення в навчальновиховному процесі дає можливість зробити заняття цікавішим, активізувати
пізнавальну діяльність учнів та розвивати їхні творчі здібності.
2. ЕЛЕМЕНТ ПРОСТОРУ
Для гуртка комп’ютерного моделювання важливим етапом навчання є набуття
вміння побудови креслення будь якого предмету чи деталі, здатності
розробляти і використовувати графічну документацію відповідно до наявних
стандартів та інструкцій.
На початковому етапі навчання важливо правильно сформувати у вихованців
поняття проекції. Оскільки подальше навчання йде з використанням
комп’ютерних систем проектування (CAD), то треба, аби вихованці чітко
усвідомлювали поняття простору, елементу простору, проекції і таке інше.
Для кращого пояснення проекції звернемося до теми з курсу астрономії про
місячні та сонячні затемнення.
Тема «Проекція» вивчається в гуртку перш9ого року навчання протягом
декількох занять. Але повторити цю тему можна й для другого, й третього року
навчання. Тоді вже можна доручати самим вихованцям заздалегідь підготувати
доповідь на тему «Проекція». Також цікавим буде варіант проведення
старшими вихованцями занять в молодшій групі із викладанням цієї теми
наочно.
2.1. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕЛЕМЕНТУ ПРОСТОРУ. АСТРОНОМІЯ
Стародавні греки уявляли собі Землю плоскою. Такої думки дотримувався,
наприклад, давньогрецький філософ Фалес, що жив в VI столітті до н.е.
Землю він вважав плоским диском, оточеним недоступним людині морем, з
якого щовечора виходять і в яке щоранку сідають зірки. З східного моря в
золотій колісниці піднімався щоранку бог Сонця Геліос (Ототожнений пізніше
з Аполлоном) і здійснював свій шлях по небу.
Великий давньогрецький вчений Піфагор Самоський (в VI столітті до н. Е.)
Вперше висловив припущення про кулястість Землі. Піфагор мав рацію. Але
довести гіпотезу Піфагора, і тим більше визначити радіус земної кулі вдалося
значно пізніше. Вважається, що цю ідею Піфагор запозичив у єгипетських
жерців. Коли про це знали єгипетські жерці, можна тільки здогадуватися,
оскільки вони на відміну від греків приховували свої знання від широкої
публіки.
Сам же Піфагор, можливо ще спирався на свідчення простого моряка Скилака
Каріандскій, який в 515 році до н.е. зробив опис своїх плавань по
Середземномор'ю.
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Знаменитий давньогрецький учений Арістотель (IV ст. До н. Е.) першим
використав для доказу кулястості Землі спостереження за місячними
затемненнями. Ось три факти:
тінь від Землі, що падає на повний Місяць, завжди кругла. Під час затемнень
Земля буває повернута до Місяця різними сторонами. Але тільки куля завжди
відкидає круглу тінь.
кораблі, віддаляючись в море від спостерігача, не поступово втрачаються з
уваги за рахунок далекої відстані, а майже миттєво хіба "тонуть", зникаючи за
обрієм.
деякі зірки можна побачити тільки з певних частин Землі, а для інших
спостерігачів вони не видно ніколи.
Клавдій Птолемей (II ст. Н. Е.) - давньогрецький астроном, математик, оптик,
теоретик музики і географ. У період з 127 по 151 рік жив в Олександрії, де
проводив астрономічні спостереження. Він продовжив вчення Аристотеля щодо
кулястості Землі. Він створив свою геоцентричну систему світобудови і вчив,
що все небесні тіла рухаються навколо Землі в порожньому світовому просторі.
Згодом систему Птолемея визнала християнська церква.
Всесвіт за поданням Птолемея: планети обертаються в порожньому просторі.
Видатний астроном стародавнього світу Аристарх Самоський (кінець IV перша половина III ст. До н. Е.) Висловив думку про те, що не Сонце разом з
планетами рухається навколо Землі, а Земля і всі планети обертаються навколо
Сонця. Однак в його розпорядженні було дуже мало доказів. Минуло близько
1700 років, перш ніж це вдалося довести польському вченому Копернику.
Висновок: таким чином, факт, що під час затемнень Земля буває повернута до
Місяця різними сторонами, але її тінь на поверхні Місяця завжди кругла. Це
відбувається тому, що Земля має круглу (шароподібну) форму. А тільки куля
завжди відкидає круглу тінь.
Кругла за формою Земля відкидає круглу тінь.

Рис. 1 Кругла тінь Землі на Місяці під час затемнення
А щоб було видно під час затемнення, якби Земля була пласкою? Мабуть, щось
накштал цього.
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Рис. 2 Тінь «пласкої Землі» на Місяці
2.2. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕЛЕМЕНТУ ПРОСТОРУ. ТЕАТР ТІНЕЙ
Тіньовий театр - особливий вид театру відомий з давніх часів. Перші згадки про
нього зустрічаються в хронічці китайського письменника - історика Гань Бао.
Крім китайського театру тіней, здавна відомі тіньові театри Індонезії,
Туреччини. Зазвичай тіньовий подання до цих країнах вів один чоловік
(даланг), який розповідав глядачам про події, що відбуваються на екрані.
Вистави проходили по ночах на відкритому повітрі. Уявлення тривало часом
всю ніч безперервно.
Основний принцип тіньового театру дуже простий - використання тіні від
фігури або предмета, що падає на екран при освітленні їх будь-яким джерелом
світла.
В якості основних джерел світла застосовуються театральні прожектори.
Джерело світла знаходиться позаду екрану, зазвичай на деякій висоті,
прихований від глядачів. Від непрозорих фігур і декорацій на екран падає густа
чорна тінь.
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Рис. 3. Приклад персонажів Театру Тіней
Важливо, аби діти чітко розуміли, яким чином їхні улюблені персонажі
з’являються на екрані, та чому так цікаво за ними спостерігати.
Далі треба продемонструвати, яким чином можливо таке відтворення, та як
змінюються тіні, проекції виду залежно від відстані розміщеного світла.

Рис. 4. Приклад отримання Виду проекції в ігровій формі
2.3. ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ ЕЛЕМЕНТУ ПРОСТОРУ. КРЕСЛЕННЯ
Методи проеціювання. Кожний об’ємний предмет має три виміри: довжину,
ширину і висоту. Виготовляють предмети за кресленнями, що містять їх
зображення на площині (на аркуші паперу). В основу побудови зображень на
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кресленнях покладено метод проеціювання. Він полягає у тому, що зображення
предмета на площині дістають за допомогою проеціюючих променів.
Проеціювання нагадує утворення тіні предмета. При освітленні сонячними
променями будь-який предмет (дерево, паркан, будівля) відкидає тінь. Вона
подібна до обрисів самого предмета. Якщо предмет розмістити перед плоскою
стінкою і освітити його ліхтариком, то на стінці утвориться тінь цього
предмета. Утворений світловими променями контур предмета на площині
можна вважати його проекцією.
Утворення зображення предмета на кресленні уявними проеціюючими
променями називають проеціювання.
Утворене методом проеціювання зображення предмета на площині називають
проекцією.
Є декілька методів проеціювання.
Центральне проеціювання – проеціюючі промені виходять з однієї точки і
зображення утворюється із спотвореними розмірами.
Паралельне косокутне проеціювання – проеціюючі промені паралельні , але
падають на площину проекцій не під прямим кутом.
Паралельне прямокутне проеціювання - проеціюючі промені паралельні і
перетинають площину проекцій під прямим кутом.
Утворена на площині проекція дає уявлення про форму плоского предмета. На
кресленні проекцію доповнюють розмірами.

а
б
в
Рис. 5. Види проекцій:
а) Світло направляється на об’єкт, та тінь утворює проекцію; б) Природня
проекція від сонячного світла; в) Проекція що утворюється як похідна, від
розуміння природної проекції (за умови ортогонального напрямку дії
світла, на «Предмет дослідження»).
Метод засвоєння теми «Проекція» полягає у відтворенні кожним вихованцем
свого «Елементу простору», та правильного відтворення «Виду предмета»
Техніка, що застосовується для вищезазначеного методу, полягає у відтворені
геометричних фігур кількістю шість квадратів, які зображуються на папері
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формату А3, за допомогою лінійки та олівця, у вигляді «Розвернутого Кубу» з
розмірами кожної сторони 9см х 9см. На «перехресний» квадрат розміщується
предмет (за габаритними розмірами бажано не більше ніж 9см х 9см х 9см
(Довжина х Ширина х Висота), що досліджується та визначається «Головний
Вид», що є «Вид з переді». Далі відносно « Виду з переді», визначаються «Вид
задній», «Вид зліва», «Вид справа», «Вид зверху», та «Вид знизу», що за
кількістю дорівнюють кількості квадратів що налічує просторова фігура «Куб».

Рис. 6. Зразок розміщення «Предмету дослідження»
Після того, як контур розмічений олівцем та лінійкою, вихованці ножицями
вирізають за контуром «Розвертку Кубу», та згинаючи за межі переходу одного
квадрату у другий під кутом 90 град один до одного отримують «Елемент
Простору», у вигляді геометричної фігури «Куб».
«Елементи Простору», бувають різними окрім «Куба», це може бути
«Циліндр», «Конус», «Піраміда» або «Призма», але найбільш простим
способом пояснити дитині що таке «Елемент Простору», вважаю доцільним
використання саме «Куба», та його похідної «Розвертки Куба».
Після того як, дитина зрозуміє відмінність видів проекцій, одна від одної, та за
контуром відобразить проекції «предмету дослідження» (частіше за все це є
близька дитині іграшка), на кожну з внутрішніх граней – правильно!!, є
можливість поступово пояснити що таке двовимірна площина, та чому
проекцію контури якої зображені на одну із любих граней розвертки Куба,
можна прив’язати до осей що перетинаються у точці «0» (нуль), та яким чином
утворюється площина X0Y.
Далі розбивши зображений контур на точки, можна пояснити дитині про таке
поняття, як «Ступінь свободи», та вирізавши копію контуру « Проекція Виду»
(з листка паперу у масштабі 1:1), продемонструвати це поняття, зрушивши
32

вздовж осей X та Y, відносно «0» (нуля), при переміщенні змінюючи
положення «Аплікації», у площині X0Y.
При цьому можна застосувати наступне обладнання: рейсшина роликова,
олівець, резинка, лист ватману А-3, «Предмет дослідження», дзеркальце,
ліхтарик.
Таблиця 1. Різновид «Елементів простору»
«Елемент
Початок
Розвертка
простору»
розвертання
«Елементу простору»
«Елементу
простору»
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2.4. РЕФЛЕКСІЯ
1.Проводжуючи рефлексію, можна у дітей запитати:
✔ Що сподобалось? Що кожен з вихованців перейняв собі?
✔ Чи зрозуміло, як відобразити «Проекцію видів» «Предмет Дослідження» у
«Елементі простору»?
✔ За допомогою чого можна відтворити проекцію виду?
2. Формувальне оцінювання. Учні оцінюють виконання практичної роботи та
участі у підготовчих етапах за допомогою наклейок відповідного кольору
(робота в парах).
3. Домашнє завдання. Можна запропонувати кожному з дітей вдома
проекспериментувати зі світлом та відтворити пару проекцій за допомогою рук,
щоби тінь нагадувала якусь улюблену тваринку або пташку. Надавши кожній
дитині пам’ятку проекцій які відтворюють зображення яке буде цікаве дитині.
ВИСНОВКИ
Отже, у процесі своєї роботи я переконався, що лише вдала інтеграція сучасних
інформаційно-комунікаційних, педагогічних технологій інтерактивного,
особистісно-орієнтованого на основі постійного розвитку критичного мислення
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вихованців дасть змогу розвивати творчі здібності, а значить, і формувати
творчу особистість вихованця. Треба намагатися будувати гурткове життя у
всій його складності й різноманітності, вміти втілювати загальні ідеї виховання
і розвитку у творчій діяльності, спонукати вихованців до творчої діяльності і
розвитку здібностей, постійно працювати над підвищенням власного та
дитячого загального та професійного рівня.
Цілісне системне уявлення про об’єкт чи поняття формується на основі
створення цілісності різних видів діяльності.
Результатом інтегрованого підходу можна вважати науковвовідповідну цілісну
досвідченість.
Список використаних джерел :
1. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення в закладах загальної
середньої освіти навчальних предметів та організації освітнього процесу у
2018/2019 навчальному році : лист МОН України № 1/9-4 від 03.07.2018 р.
URL: https://osvita.ua/school/materials/metod-rekom/61572/
2. Мороченкова И. А. Проблемы и пути формирования критического
мышления студентов университета / И. А. Мороченкова // Проблемы
высшего и среднего образования. 2005. № 6. 15 с.
3. Тягло А. В. Критическое мышление: Проблема мирового образования XXI
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Кондрюк
Денис,
Комунальний заклад «Чернівецький обласний центр
науково-технічної творчості учнівської молоді
РОБОТОТЕХНІКА – ЯК ОДИН З ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ STEMОСВІТИ
ІЗ
ЗАСТОСУВАННЯМ
ТЕХНОЛОГІЙ
ЗМІШАНОГО
НАВЧАННЯ
Абревіатуру STEM (англ.: Science, Technology, Engineering and
Mathematics) сьогодні можна зустріти не тільки в найрізноманітніших освітніх
галузях, але й на ринку товарів: освітні програми, підходи до навчання, методи,
засоби, класи, лабораторії, конструкторські набори і т.п..
Актуальність цього підходу до освітнього процесу, пояснюється тим, що
тут основою набуття знань є простота пояснення та яскрава візуалізація
наукових явищ, процесів та закономірностей, що дозволяє легко та цікаво
здобувати нові знання та компетенції на основі практичного виконання
проектів і, як наслідок – розуміння суті процесів та явищ природи.
З досвіду роботи нашого закладу позашкільної освіти – КЗ «Чернівецького
ОЦНТТУМ» можна сказати, що одним із найзручніших та найефективніших
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інструментів, які дозволяють використовувати STEM-підходи до навчання є
робототехніка, а саме – гуртки робототехніки та робототехнічні набори. У
зв’язку з цим, постає питання освоєння цієї галузі та технологій, в першу чергу
– педагогам, які планують рухатися «в ногу з часом» та здобувачам освіти – як
інструмента якісного та ефективного навчання із здобуттям STEMкомпетентностей [1]. Новим викликом навчальному процесу стали й карантинні
обмеження у зв’язку із пандемією COVID-19, почали плануватися онлайнзаняття та змішана форма навчання, хоча на перший погляд – «робототехніка» і
«дистанційно» речі не сумісні.
Тому, хочеться поділитися досвідом використання робототехніки в різних
режимах навчання на прикладі роботи гуртків технічного спрямування
Чернівецького ОЦНТТУМ [4].
Отож, заняття в гуртку «Основи робототехніки» відбувається на трьох
рівнях: початковий (6-8 років), середній (8-16 років) та вищий (16-25 років). В
якості навчального приміщення використовується «STEM-лабораторія» яка
оснащена відповідно до типового переліку [2]. З технічного обладнання,
програмного забезпечення та засобів навчання, які використовується в
гуртковій роботі, є:
✔ персональні комп’ютери, ноутбуки, біла дошка, проектор, стіл для змагань
роботів, столи, стільці;
✔ 3D - принтери початкового рівня Prusa I3, робототехнічні набори LegoWeDo
1.0/2.0, Lego Mindstorms NXT 2.0/EV3, micro:bit, Arduino, MakeBlock – mBot,
ручний інструмент для обробки пластику, дерева, металу;
✔ програми для 3D моделювання – SolidWorks 2017, веб-застосунок
TinkerCAD (розділ 3D-моделювання), Paint3D, слайсери Cura та Simplify3D,
для роботи з робототехнічними наборами – mBlock, Scratch Desktop, Lego
Educations WeDo v1,2/2.0, Lego Mindstorms Educations EV3, Lego Digital
Designer, Arduino IDE, Processing, Visual Studio Code;
✔ засоби для роботи онлайн – Google Meet, Zoom, Viber, TinkerCAD, mBlock –
online, Scratch Online, Open Roberta Lab, micro:bit, PHET interactive
simulations.
Використання вище перелічених апаратних та програмних засобів,
дозволяють проводити заняття в різних режимах. Оф лайн заняття, зрозуміло,
проводяться в звичному режимі використовуючи реальні набори, програмуючи
їх та випробовуючи на тестових полях чи виконуючи якісь задачі. Заняття в
змішаній формі, вимагає більше енергії від керівника гуртка та більшої
концентрації уваги від вихованців, адже і ті що у лабораторії, і ті що «по той бік
екрану» вимагають уваги педагога, а гуртківці, інколи, повинні чекати своєї
черги, щоб керівник допоміг, та й відсутність вдома робототехнічного набору
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стає теж вагомою проблемою. Завдання, в цьому випадку, і гуртківці які
онлайн, і ті що оф лайн виконують однакове, але одні на віртуальній моделі
системи (у веб-застосунку), інші використовують реальний набір, а готовий
результат порівнюють.
В умовах карантинних обмежень, коли всі змушені працювати
дистанційно, навчання робототехніці знаходить вихід через використання
перерахованих вище онлайн застосунків, а після виходу на очне навчання всі
зроблені цифрові проекти можна втілити в життя.
Результати свого навчання гуртківці апробують, беручи участь в
різноманітних конкурсах, фестивалях, виставках [3], що дозволяє оцінити
ефективність навчання та вдалість своєї розробки, проекту, пристрою.
Таким чином, робототехніка є важливим та необхідним елементом STEMосвіти в очній та дистанційній роботі сучасних гуртків технічного спрямування,
який виводить процес навчання на якісно новий рівень, дозволяє ефективніше
залучати дітей до вивчення природничих дисциплін, здійснювати інтеграцію
навчальних предметів та гурткової діяльності, профорієнтацію та готують
майбутніх спеціалістів до виходу на ринок праці.
Список використаних джерел:
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Про затвердження Типового переліку засобів навчання та
обладнання для навчальних кабінетів і STEM-лабораторій : Наказ; МОН
України від 29.04.2020 № 574. База даних «Законодавство України» / Верховна
Рада України.
URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0410-20 (дата звернення: 19.04.2021).
3.
Розділ «Наші конкурси». Блог Кондрюка Дениса Васильовича.
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Лавринчук Вікторія, вчитель
біології, школа I-III ступенів N 9 Оболонського
району м. Києва
МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ НА УРОКАХ БІОЛОГІЇ
Ми часто чуємо: «Краще один раз побачити, ніж сто разів почути». А
зробити що-небудь своїми руками ще краще. «Єдиний шлях, що веде до знання
- це діяльність», сказав Б. Шоу.
Нові підходи до організації навчального процесу з біології в
загальноосвітній школі потребують використання найсучасніших педагогічних
концепцій та вдосконалення відомих методик, модернізації їхнього змісту з
метою формування високоінтелектуальної, духовно багатої, творчої,
толерантної особистості. Такі завдання здатен реалізувати лише компетентний
педагог, який володіє своїм предметом та вміло застосовує прийоми навчальної
діяльності. З-поміж розмаїття методів ефективного навчання біології чинне
місце посідає метод моделювання біологічних явищ та об’єктів.
Згідно з навчальними програмами, учні повинні вміти створювати,
застосовувати і перетворювати знаки і символи, моделі і схеми для вирішення
навчальних та пізнавальних завдань.
Слово «Моделі» і наштовхнуло мене на думку про використання методу
моделювання на уроках біології як засоби досягнення інтеграції дисциплін.
Модель - це такий собі спрощений об'єкт, який відображає суттєві
особливості реального об'єкта, процесу або явища.
Актуальність. Створені моделі використовуються на різних етапах уроку:
при визначенні теми уроку, постановки навчального завдання, на етапі
вивчення або закріплення знань і умінь, як домашнє, творче завдання, як засіб
підвищення мотивації до вивчення предмета.
Моделі в біології застосовуються для моделювання біологічних структур,
функцій і процесів на різних рівнях організації живого: молекулярному,
клітинному, органо-системному, організмовому і популяційному.
Виникає питання: може краще досліджень сам оригінал і не будувати
його модель?
З моделю зручніше:
✔ зберегти і передати інформацію в спостережуваному об'єкті;
✔ показати, як буде виглядати об'єкт, якого ще немає;
✔ у реальному часі оригінал може вже НЕ існувати або його немає в дійсності
(теорія вимирання динозаврів ...);
✔ оригінал або дуже великий, або дуже малий (клітка, ДНК ...);
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✔ процес протікає дуже швидко або дуже повільно (еволюція рослин, тварин,
зміна біоценозів ...).
Таким чином, моделювання перетворюється в один з універсальних
методів пізнання, які застосовуються у всіх сучасних науках, як природних, так
і суспільних, як теоретичних, так і експериментальних, технічних. При
вирішенні будь-якої задачі моделювання основну роль грають експеримент і
модель, а також аналіз отриманих результатів.
Головними завданнями такого методу навчання є:
✔ отримання фактичних знань;
✔ вивчення найбільш складних для пізнання питань з біології;
✔ формування навички пошуку правильного рішення завдання із
застосуванням аналізу і синтезу;
✔ вивчення і застосування методу моделювання на практиці.
Виховання учня-дослідника - це процес, який відкриває широкі
можливості для розвитку активної і творчої особистості, здатної вести
самостійний пошук, робити власні відкриття, вирішувати виникаючі проблеми,
приймати рішення і нести за них відповідальність. Тільки в пошуку, в ході
самостійних досліджень розвивається мислення дитини, знання і вміння
здобуваються в результаті його власного пізнавального праці. Одним з таких
самостійних досліджень є моделювання.
Моделювання - це наочно-практичний метод навчання. Наочність є
необхідним і закономірним засобом освітнього процесу на всіх етапах вивчення
біології
в
середній
школі,
так
само
як
і
практичний
метод. Спеціальні психолого-педагогічні
дослідження
показали,
що
ефективність навчання залежить від ступеня залучення всіх органів почуттів
людини. Чим різноманітніше чуттєве сприйняття навчального матеріалу, тим
міцніше він засвоюється. Внаслідок цього ми вважаємо, що сукупність
наочного і практичного методів навчання, у вигляді методу моделювання є
самодостатнім і має зайняти гідне місце серед сучасних методів навчання.
Рис1. Модель сечовидільної системи людини з пластиліну.
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Рис2. Модель дихальної системи людини

Рис3. Модель головного мозку людини
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Рис 4. Модель сенсорної системи людини ( смакова і зорова)

Рис. 5. Модель шкіри людини
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Рис 6. Модель серця людини

Список використаних джерел:
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Луценко
Олександр,
директор, Комунальний позашкільний навчальний
заклад «Міська станція юних техніків» Дніпровської
міської ради
ПОЗАШКІЛЬНИЙ STEAM-ЦЕНТР ЯК ІННОВАЦІЙНА ФОРМА
ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ
5 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію
розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої
передбачена до 2027 року.
«Запровадження STEM-освіти не тільки дозволить вчителям наочніше
пояснювати необхідний матеріал, а й допоможе учням ще зі шкільної парти
вчитися критичному мисленню та вдало комбінувати отримані знання для
вирішення реальних життєвих ситуацій. Адже одними із основних
компетентностей школярів є навички логічного і математичного мислення та
наукове розуміння природи і сучасних технологій. Ми прагнемо, щоб науковотехнічні, математичні, інженерні професії стали знову популярними, а цю
популярність потрібно розвивати із отриманих знань у школі» – зазначив
Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.
Концепція
спрямована
на
модернізацію
STEM-освіти,
її
широкомасштабне впровадження на всіх складниках та рівнях освіти,
встановлення партнерства з роботодавцями і науковими установами та їхнє
залучення до розвитку природничо-математичної освіти.
Згідно з Концепцією, навчальні методики та навчальні програми STEMосвіти будуть спрямовані на формування компетентностей, актуальних на
ринку праці. Зокрема, це критичне, інженерне і алгоритмічне мислення,
навички оброблення інформації й аналізу даних, цифрова грамотність,
креативні якості та інноваційність, навички комунікації.
STEM-освіта може реалізуватися через усі види освіти – формальну,
неформальну, інформальну (на онлайн-платформах, у STEM-центрах
/лабораторіях, за допомогою екскурсій, турнірів, конкурсів, фестивалів,
практикумів тощо).
Переваги та актуальність STEM-освіти сьогодні очевидні багатьом. Але є
серйозна небезпека перетворення цієї живої і прогресивної системи в нові
формалізовані заняття по освоєнню «навичок XXI століття». Тому
найважливішим психолого-педагогічною умовою реалізації Концепції розвитку
природничо-математичної освіти (STEM-освіти) є професійний розвиток
педагогів, які працюють в цій системі.
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В той же час позашкільна освіта являє собою складну багаторівневу
освітню систему, яка функціонує, спираючись на соціальне замовлення
суспільства, його бажання і потреби. Особливо це стосується позашкільної
технічної освіти. Дана система надає широкий спектр освітніх послуг,
задовольняючи зростаючі індивідуальні освітні потреби. Дитина вільна у виборі
форм, видів і діяльності в дитячих об'єднаннях. Система позашкільної освіти не
тільки дозволяє дитині засвоїти нові соціальні ролі, а й створює умови для
творчого розвитку, прилучає його до цінностей і норм суспільства, адаптує
дитину в ньому. Позашкільна освіта в сукупності з загальноосвітніми
установами утворюють цілісну систему освіти.
Позашкільна технічна освіта має свою специфіку, яка полягає в
спрямованності на вирішення завдань професійно-орієнтованої діяльності
вихованців по їхніх потребах в будь-якій галузі і сфері людської
життєдіяльності. Ці якості позашкільної технічної освіти роблять її найбільш
пристосованим майданчиком для створення освітнього STEAM центру для
педагогів.
ОСВІТНЄ ПАРТНЕРСТВО ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ПОЗАШКІЛЬНОЇ
ОСВІТИ В ПІДВИЩЕННІ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІВ
1.1. ІНДУСТРІЯ 4.0. ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВЧИТЕЛІВ
Торжество розумних машин, які покликані допомагати людині у
вирішенні найрізноманітніших завдань - це вже не фантастика, а реальність.
Безпілотні автомобілі, інтелектуальні мобільні помічники, віртуальні
таксопарки, готелі, банки, які не мають матеріальних активів і керовані
комп'ютерами - ось далеко неповний список того, вже зараз докорінно змінює
наше життя. Бо ми живемо під час 4-ї промислової революції. Час Індустрії 4.0.
Яким чином має при всьому при цьому змінюватися освіта? Особливо це
важливо для середніх шкіл, в яких по суті нічого не змінилося в порівнянні з
початком 19 століття. А зараз вік 21-й!
Вже згадана Концепція розвитку природничо-математичної освіти
(STEM-освіти) визначає три основних політичних підходи до сприяння
розвитку наукоємних та високотехнологічних галузей, спрямованих на
заохочення дітей та молоді до проведення досліджень та оволодіння науковотехнічними, інженерними професіями, а саме:
✔ розроблення ефективних і привабливих методів впровадження навчальних
програм з навчальними методиками природничо-математичної освіти
(STEM-освіти);
✔ удосконалення підготовки педагогічних працівників та забезпечення їх
професійного розвитку і стимулювання;
✔ стимулювання здобувачів освіти до обрання науково-технічної діяльності,
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що передбачає здійснення заходів, які дають змогу розв’язати проблеми
соціального сприйняття науки і науково-технічних, інженерних професій, а
також професійної орієнтації, спрямованої на розвиток партнерства між
закладами освіти і роботодавцями.
Тобто, підвищення кваліфікації вчителів визначено як один з основних
підходів для реалізації державної політики з підвищення рівня
конкурентоспроможності національної економіки та розвитку людського
капіталу, одним з основних факторів інноваційної діяльності у сфері освіти, що
відповідає запитам економіки та потребам суспільства.
За прогнозами дослідників, найбільш популярні у вчителів в найближчі
два-три роки будуть курси, пов'язані з роботою в класах передпрофесійної
підготовки. В першу чергу, мова йде про інженерні та медичні класи.
У таких класах старшокласники опановують і предмети, і майбутню
професію в ході лабораторних, експериментальних, проєктно-дослідницьких
робіт. Для такої роботи вчителя необхідно озброїти новими технологіями та
методиками, навчити вести освітній процес в високотехнологічному просторі.
1.2. АКТИВІЗАЦІЯ STEM-ОСВІТИ В ПОЗАШКІЛЛІ
Педагогічні технології, що застосовуються в більшості позашкільних
навчальних закладах технічного профілю, мають на меті створення такого
середовища навчання, яке дозволяє вихованцям бути більш активними. Щоб не
сталося, гуртківці залучені в своє власне навчання. Підсумком є те, що дітям
краще запам'ятати те, чого вони навчилися, коли вони залучені в процес, а, не
будучи пасивними спостерігачами.
Об’єктивно менш заформалізований освітній процес у закладі
позашкільної освіти створює більш сприятливі умови для впровадження в
ньому STEM-навчання. Керівник гуртка має ширші можливості щодо вибору
навчальних програм, форм навчання, місць і часу проведення занять у
порівнянні із шкільним вчителем.
Активізація STEM-освіти в позашкіллі має велике стратегічне значення
для розвитку всієї інноваційної освіти в країні. Позашкільна STEM-освіта
сьогодні демонструє потужний науковий потенціал, для ефективної реалізації
якого потрібно створити національну політику STEM-освіти, запровадити
пошуководослідницькі підходи і розробити стандарти STEM - орієнтованого
освітнього контенту, особливо в позашкіллі.
1.3. ЄДИНА ОСВІТНЯ ПОЛІТИКА
Об’єднання зусиль закладів загальної середньої та позашкільної освіти у
поширенні здобутків у галузі STEM - освіти сприятиме впровадженню
елементів STEM - освіти у всіх закладах освіти України, пошуку шляхів для
інновацій, виявленню проблем і прогнозуванню тенденцій STEM-освіти,
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вивченню особливостей розвитку STEM-освіти в різних країнах світу та
використанню їхнього досвіду.
Працівники майбутнього мають вирішувати проблеми, розуміючи й
використовуючи наукові підходи, знаючи технології, якими можна вирішити ці
проблеми,- із цим погоджуються в усьому світі. Зміни в підготовці педагогів
повинні бути системними. Треба вдосконалити зміст підвищення кваліфікації
педагогів, підготувати викладачів, створити відповідні умови й інфраструктуру,
а щоби бачити ефективність змін – потрібна єдина освітня політика.
У школі частіш за все немає спеціально обладнаних лабораторій і
спеціально підготовлених педагогів для заняття учнями дослідницькою та
проектною діяльністю. Сталося змішання понять як у педагогів, так і серед
школярів: дослідницька робота, навчально-дослідна робота, проєкт. В
результаті на конкурси дослідницьких робіт учнів разом з дослідницькими
роботами, надходять і реферативні роботи, і проєкти.
СТВОРЕННЯ STEM-ЦЕНТРУ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ
2.1. ЗАМОВНИКИ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ОСВІТІ ПЕДАГОГІВ
Світ обертається навколо інновацій: нові ідеї, нові продукти, нові рішення
існуючих проблем. Наука, технології, інженерія та математика є основою для
інновацій. Розвиток STEM-напрямків в освіті має вирішальне значення для
розвитку суспільства. Концепція STEM-освіти виникла на запит бізнесу (у
першу чергу великих корпорацій), що потребує професіоналів нового ґатунку.
Вона передбачає поєднання різних наук, технологій, інженерної творчості та
математичного мислення. Для того, щоб задовольнити потреби технологічного
суспільства і розвинути у населення бажання та здібності займатись наукою та
технологіями, STEM-освіту потрібно запроваджувати ще в школі. Це особливо
стосується країн, метою яких подолання проблеми «STEM розриву» – наявність
великої кількості вільних робочих місць через брак кваліфікованих робітників.
2.2. АГЕНТИ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ОСВІТІ ПЕДАГОГІВ
Всеукраїнський круглий стіл «STEM-освіта в Україні: від дошкільника до
компетентного випускника», який в 2017 році зібрав з ініціативи МОН та
Інституту модернізації змісту освіти фахівців-науковців і педагогів-практиків,
визначив, що спочатку потрібно проаналізувати найкращі національні та світові
навчальні практики, курси підвищення кваліфікації вчителів, зміст підручників
і посібників для вчителів крізь призму STEM. Потім – розробити нові програми,
що базуються на проблемному та дослідницькому підходах, збільшити
кількість педагогів, залучених до STEM-освіти завдяки співробітництву шкіл та
позашкілля, створити STEM-центри, створити програми підвищення
кваліфікації для вчителів і впроваджувати відповідні тренінги.
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Тобто, агентами змін в освіті має виступати педагоги й шкіл, й
позашкілля.
2.3. ФОРМИ ІННОВАЦІЙНИХ ЗМІН В ОСВІТІ ПЕДАГОГІВ
Сьогодні вчителю необхідно розвиватися в ногу з часом і допомагати
своїм учням самостійно осягати нові науки, хотіти вчитися і розвиватися,
співпрацювати і сміливо реалізовувати власні проєкти, бути готовим до змін і
творчо підходити до вибору форм та змісту підвищення своєї кваліфікації.
З 2020 року вчителям надається свобода дій – вони можуть самостійно
обирати форми, види, способи та суб'єктів підвищення кваліфікації. Це
дозволить педагогам працювати у більш комфортних умовах.
Серед іншого, запроваджується кілька форм підвищення кваліфікації:
✔ Інституційна – очна (денна, вечірня) та заочна;
✔ дистанційна;
✔ мережева;
✔ дуальна;
✔ на робочому місці;
✔ на виробництві.
При цьому вчитель має право поєднувати ці форми, а не обирати якусь
одну. Також нові правила передбачають декілька видів підвищення
кваліфікації, а саме:
✔ Навчання за програмою підвищення кваліфікації, у тому числі участь у
семінарах, практикумах, тренінгах, вебінарах, майстер-класах тощо.
✔ Стажування.
2.4. МІСЬКА СТАНЦІЯ ЮНИХ ТЕХНІКІВ ДНІПРА ЯК STEAM-ЦЕНТР
ОСВІТИ ПЕДАГОГІВ МІСТА
30 років успішної діяльності Комунального позашкільного навчального
закладу «Міська станція юних техніків» Дніпровської міської ради довели
високу професійну компетентність її педагогів.
В різні роки керівники гуртків закладу залучалися до проведення курсів
підвищення кваліфікації педагогів на базі КЗВО ДАНО (ДОІППО): Степаненко
О.Ю. – керівник судномодельного гуртка, Шибка Г.І. – керівник гуртка
радіоелектроніки та мікропроцесорної техніки, Шибка О.С. – керівник гуртка
Астрономії та ІТ, Архангельська Н.П. – керівник гуртка «Дискусійний клуб».
З 2016 року заклад є учасником обласної дослідно-експериментальної
роботи за темою «Науково-методичні засади створення інноваційної моделі
STEM-освіти» під керівництвом Бутурліної О.В., завідувача кафедри
управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидата філософських наук,
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Тому цілком закономірно, що в 2019 році розпочалася робота із створення
на базі Міської станції юних техніків Дніпра STEAM-центру, який серед
іншого, має стати майданчиком для підвищення кваліфікації вчителів STEAMпрофілю. Планується, що навчальні лабораторії технічних гуртків стануть для
вчителів комунікативним простором для вдосконалення власних прийомів
роботи із супроводження дітей, які із захопленням займаються дослідницькою
роботою.
Першим кроком стало залучення педагогів закладу до проєкту
«Мініфеномента».
2.5. ПРОЄКТ «МІНІФЕНОМЕНТА»
Проєкт «Мініфеномента» реалізується в рамках українсько-німецького
проєкту «Розвиток соціального діалогу в Дніпропетровському регіоні» та
проєкту «EXAM Дніпро», що впроваджується Федерацією організацій
роботодавців Дніпропетровщини (ФОРД) спільно з організацією роботодавців
Німеччини NORDMETALL.
Голова правління Федерації організацій роботодавців Дніпропетровщини
Віктор Сергєєв зазначає: зазвичай діти не дуже охоче обирають професії,
пов’язані з технікою та інженерією. А вони дуже затребувані на ринку праці.
Він також зазначив, що нині на ринку праці – серйозна нестача саме технічних
спеціалістів. Треба зацікавити дітей природничими науками. Адже скільки
цікавого та непізнаного в реальному, а не комп’ютерному світі.
Проєкт започатковано в рамках українсько-німецької програми
«Розширений соціальний діалог в Дніпропетровській області» та «ЕХАМ
Дніпро». Його підтримують організації роботодавців Дніпропетровщини та
Німеччини.
За словами Луца Фіззера, професора Фленсбурзького Університету,
автора методики «Мініфеномента», головна ідея проєкту – асиміляція та
акомодація інформації. Дитина має право на власний шлях пізнання. Стенди,
які вільно інтегруються у навчальний простір дитини, зацікавлять, здивують,
спровокують народження питань, відповіді на які вона буде сама шукати й
знаходити, вибудовуючи власну пізнавальну стратегію
– стратегію
самостійного дослідника».
За проєктом, в навчальному закладі встановлюються 52 експериментальні
станції для дослідів. Усі вони нескладні, виготовлені в основному з дерева, в
одному стилі. Діти активно реагують на «живу науку». За методикою, діти
мають опановувати все самі, без підказок дорослих і старшокласників.
Але спочатку саме педагоги мають опанувати й методику виготовлення
цих експериментальних станцій, й правила взаємодії з ними. Процес навчання
педагогів й має відбуватися на базі Міської станції юних техніків Дніпра.
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А далі тим школам, де батьки вирішать, що такий експериментальний
центр їм потрібен на постійній основі, будуть надані всі креслення та
роз’яснення. Про матеріали доведеться подбати самим батькам. У Німеччині
одна експериментальна станція обходиться приблизно в 150 євро, в Україні це
набагато дешевше. Повний комплект – це 52 станції, але зазвичай школи
встановлюють спершу 10-20 станцій.
Ми живемо в надзвичайний час змін, час нової технічної революції.
Подібні переломні моменти траплялися у світовій історії вкрай рідко. Важко
передбачити, яким буде людство через декілька десятиліть, яким буде майбутнє
для наших дітей. Чи зможе нове покоління долати виклики нової епохи та
успішно будувати кар`єру? Чи здатна сучасна система освіти підготувати
молодь, зробивши їх конкурентоспроможними та кваліфікованими
спеціалістами у новому, технологічному світі? Сьогодні навіть прогнозувати,
які професії виникнуть в найближчі десятиліття практично неможливо, тому що
в даний момент не існує навіть їх назв.
Тому наша система освіти насамперед потребує реформування у самій
стратегії, основному підході до навчання педагогів. Цим самим шляхом має
стати STEM-освіта й розбудова партнерських освітніх відносин між всіма
ланками освіти. Насамперед – середньої загальної та позашкільної.
Список використаних джерел:
1. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти).[Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text
Очеретяна Олеся, вчительметодист,
вчитель
початкових
класів,
Хмельницький НВК№4
РОЗВИВАЛЬНЕ СЕРЕДОВИЩЕ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В
КОНТЕКСТІ НУШ
Анотація: основним завданням НУШ є підготовка школярів до життя в
суспільстві, надання їм необхідних знань та навичок. Виходячи з цього,
вчителям і батькам необхідно створювати на уроках математики умови для
особистісного становлення і творчої самореалізації кожної дитини та
формування в неї життєвої компетентності, підготовку дитини до реалій життя,
вміння жити в соціумі, користуватися отриманими знаннями.
Ключові слова: розвивальне середовище НУШ, самореалізація дитини,
життєва математична компетентність,
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Входження України в Європейський і світовий простір вимагає
проведення модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним
потребам.
Реформа серед освіти в Україні орієнтована на те , щоб випустити зі
школи всебічно розвинену, здатну до критичного мислення особистість,
патріота з активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній
світ та вчитися впродовж життя.
Сучасний
світ
складний.
Дитині
недостатньо дати лише знання, а ще необхідно навчитися користуватися ними.
Знання та вміння взаємопов’язані з ціннісними установками учня, формують
його життєві компетентності, необхідні для успішної самореалізації у житті,
навчанні та праці.
Перед сучасною школою стоїть завдання повноцінного розвитку
особистості, який передбачає всебічне виявлення її потенціалу, здібностей,
талантів; стимулювати до саморозвитку, підвищення пізнавальної активності та
позитивної мотивації навчання. Акцент педагогічної та психологічної науки
переноситься на особистісний чинник, забезпечення особистісно значущого
навчання, виявлення та реалізацію здібностей людини. А тому на часі не лише
перебудова методів і форм роботи, а й принципів та підходів до виховання і
навчання учнів. Власне, повноцінна освіта повинна створюватися на основі
поєднання процесу набуття нових знань із формуванням життєвої стратегії, що
дозволятиме оволодіти життєвими та соціальними ролями задля повноцінної
життєдіяльності в умовах інтегрування до світового освітнього простору. На
цьому акцентуються нормативні документи такі, як: Закон України «Про
освіту», Національна програми «Освіта»(Україна ХХІ століття), Національна
програми «Діти України», Державна цільова програми роботи з обдарованою
молоддю та ін. Ото ж, розв’язання низки ( методологічних чи прикладних)
проблем, пов’язаних із широким використанням та реалізацією творчого
потенціалу особистості потребує створення освітнього середовища, яке б
слугувало ефективному навчанню, розвитку, індивідуалізації та соціалізації.
ХХІ сторіччя потребує від молодої людини самостійно навчатися; вільно
орієнтуватися у різноманітних потоках інформації та правильно оперувати нею;
опановувати нові знання згідно з потребую суспільства та часу; розвивати
власні здібності й таланти. Разом із тим, формування нового освітнього
середовища, має на меті створення своєрідної системи забезпечення
можливостей для ефективного особистісного саморозвитку кожної дитини
(навчання; творчого, інтелектуального та духовного потенціалу), що є
показником його якості. Відтак для сучасної системи освіти характерне
співіснування освітніх парадигм традиційного, особистісно зорієнтованого,
розвивального навчання, кожна з яких має свої специфічні ознаки та
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властивості, які дають можливість саморозвитку. Проте стрижневими
положеннями у них є особлива увага до кожної особистості, забезпечення її
розвитку та саморозвитку, підбір методів та засобів навчання та виховання, які
б слугували підвищенню їх ефективності.
Науково-психологічні
умови
організації
освітньо-розвивального
середовища, як невід’ємної частини освіти молодшого шкільного віку
досліджувалися в працях Л. Виготського, Д. Ельконіна, о. Запорожця, А.
Леонтьєва, С. Рубінштена та інших вчених. У психолого-педагогічній
літературі значна увага приділяється вивченню особливостей середовища
предметно, ігрового, творчого (М. Басов, П. Блонський, Д. Узнадзе та ін.). Ці
дослідники доводять, що середовище – це оточуючі соціально-побутові,
суспільні, матеріальні та духовні існування дитини.
Критерієм якості розвивального середовища (В. Панов) виступають
можливості щодо ефективного саморозвитку особистості учня. Причому,
особливого значення за такого підходу набуває єдність властивостей освітнього
середовища і самого суб’єкта. Так, з метою використання усіх власних і
об’єктивних можливостей, особистість схиляється до активності, стаючи
суб’єктом, як освітнього процесу, так і власного розвитку. Саме ця ознака
відокремлює розвивальне середовище від розвивального навчання, за якого
особистість залишається об’єктом впливу умов і факторів освітнього
середовища.
У працях Дж. Дьюї, А. Маслоу, К. Роджерса та ін. відстоюються ідеї
неповторності й унікальності кожної особистості, віри у позитивну і творчу
природу людини, її соціальну спрямованість, що своєю чергою, є умовою
партнерства , співіснування людей. Освіта на думку Дж. Дьюї, є частиною
внутрішнього розвитку дитини, а, отже, ні сам розвиток, а ні освіта не повинні
ставити перед собою жодної цілі окрім самих себе – розвитку і освіти. Вчений
стверджує, що розвиток – головна мета освіти, а тому пов’язує його із
самовдосконаленням та самореалізацію особистості. За такого підходу
необхідно створювати таке освітнє середовище, у якому дитина долучатиметься
«до скарбниці спільної діяльності» у навчальному процесі; саморозкриття та
вияву властивих їй унікальної і неповторної сутності; визначення напрямів і
ресурсів особистого зростання.
Ми розглядаємо сьогодні умови формування і становлення особистості
під впливом освітнього середовища. Це дає підстави відокремити основні
завдання сучасного загальноосвітнього навчально-виховного закладу, а саме:
✔ створення сприятливих умов і можливостей для повноцінного розвитку
кожної дитини; - варіативність навчальних програм;
✔ оновлення змісту освіти;
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

орієнтованість навчання і виховання особистості на духовний світ дитини;
культуро відповідність освіти;
адаптацію учнів до соціальних змін;
вміння проводити дослідження;
моделювання процесів і ситуацій;
розвиток критичного мислення;
креативне розв’язування навчальних і практичних завдань.
Заслуговує на увагу й проблема формування у дітей мотивів, що
вливають на умови досягнення, як особистого успіху, так і ефективність усього
навчально-виховного процесу школи. Механізм реалізації освітніх траєкторій
полягає у розробці для кожного учня проекту власного розвитку ( з
урахуванням індивідуальних рис, задатків), освітнього плану, що дозволятиме і
передбачатиме індивідуальний розвиток кожного.
Розвивальний
освітній
простір зокрема на уроках математики повинен передбачати проектування
індивідуальних режимів життєдіяльності дитини з урахуванням її даних про
здоров’я, психологічні та вікові особливості, інтереси, нахили. Уподобання,
життєві плани. Так, на відміну від традиційної, освіта в умовах
розвивальноосвітнього простору визнає за учнем пріоритет його
індивідуальності, значущості як суб’єкта пізнання, його повного занурення в
освітній простір, який, своєю чергою буде спеціально організованим і
налаштованим щодо розвитку кожного.
Кожен вчитель хоче бачити в очах своїх учнів інтерес, дивування, знання.
Тому готуватись до уроків приходиться заздалегідь, гортаючи сторінки
професійних журналів, методичних книг та сайтів. Головне питання яке ми
ставимо перед собою, як донести матеріал дітям, щоб це було зрозуміло,
продуктивно та цікаво.
Методи, які пропоную розглядати допоможуть вам побудувати урок,
використовуючи «сучасну зброю» вчителя – активні методи навчання.
Кожен урок математики має нести в собі позитивний заряд, повинен бути
насичений красою, радістю, створюватись ситуація успіху для розвитку
особистості учня, пізнавальної активності, фантазії, уяви, дрібної моторики,
наочно-дієвого, логічного мислення, уваги, просторового орієнтування,
сприйняття, комбінаторних і конструкторських здібностей.
Пропоную розглянути калейдоскоп нових освітніх технологій:
У своїй роботі використовую сучасні дієві методи навчання, які
реалізовують завдання математичної галузі НУШ, зокрема:
ознайомлю з технологією головоломки метод «Танграм»; метод “Пазли”- один
з дієвих дидактичних посібників; метод пізнання логіки та математики
«Палички Кюізенера»; метод Нумікон — гра з формами.
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Метод, який використовується з перших днів дитини в школі на розвиток
логічного мислення та просторового уявлення саме розглядуваний нами метод
Танграм.
Танграм- старовинна східна головоломка з фігур, які одержані при
розрізанні квадрата на 7 частин. Такого роду головоломки часто називають
"геометричними конструкторами", "головоломками з картону" або "розрізними
головоломками".
Три рівня складності:
І рівень: за схемою
ІІ рівень: за контуром
ІІІ рівень: самостійне складання за назвою зображення
Як грати?
Збирати головоломку потрібно на пласкій горизонтальній поверхні.
Приєднуючи фігури одну до одної, учні складатимуть зображення. Умови такі:
одночасно мають бути застосовані всі 7 елементів гри, при цьому вони не
повинні перекривати одне одного.
Загалом можна зібрати близько 7 тисяч комбінацій: будинки, птахи,
букви та цифри, але найбільш поширені фігурки людей або тварин.
Виготовити танграм дуже легко. Вони бувають різних видів: дерев’яні,
пластмасові, виготовленні з картону, можуть бути кольорові частини або
однотоні.
Як використати на уроках математики?
Розвивальні заняття необхідно обирати відповідно до віку школярів. Так,
вивчаючи у початковій школі на уроках математики найпростіші геометричні
фігури, учні можуть знаходити серед частин конкретні елементи, наприклад,
трикутники, та рахувати їх. А завдання скласти з трикутників квадрат або
трапецію підштовхне до висновку, що одні фігури можуть складатися з інших.
З танграмом можна виконувати безліч цікавих завдань.
Наступний розглядуваний нами дієвий метод — це Пазл.
Пазл в перекладі з англійської означає – головоломка, загадка.
Пазли – це ,мабуть, одна з найвідоміших розвиваючих ігор у світі. Цікаво,
що пазли були винайдені саме для навчання в одній із англійських шкіл ще у
ХVIII сторіччі. Учням пропонувалося вчити географію світу за допомогою
карти.Цей метод виявився дуже дієвим з практичної точки зору , тому сьогодні
пазли так широко застосовуються у навчальних методиках з різноманітних
дисциплін. В кожному елементі пазлу є інформація для пошуку наступного.
В НУШ гаджет є одним із дієвих методів роботи, і це дозволяє
створювати для роботи на уроках математики на різних платформах матеріал,
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оскільки освітнє середовище передбачає використання мультимедійної
системи, тому це реально зробити.
Для того, щоб отримати "математичні пазли" в паперовому вигляді, можна
роздрукувати графічну копію екрану з зображеннями шматочків пазла,
акуратно вирізати ці шматочки, і наклеїти їх на картон. Варіант творчого
завдання для учнів з математики з використанням інформаційних технологій:
"Придумати, сконструювати і виготовити своїми силами" математичний пазл"
Ресурси для створення пазлів:
✔ http://www.flash-gear.com/puzzle/- сервіс для генерації пазлів
✔ http://www.jigsawplanet.com/-сервіс для створення пазлів
✔ http://www.proprofs.com/games/create-game/- сервіс для створення ігрових
пазлів
✔ http://www.jigzone.com/- онлайн сервіс для створення пазлів
✔ https://learningapps.org/ мультимедійний інтерактив
✔ http://www.jigsawplanet.com/-пазл, створений за допомогою сервісу
Наступний метод — це метод пізнання логіки та математики.
Методика Кюізенера – універсальна, вона не суперечить жодній існуючій
методиці, а навпаки, вдало їх доповнює. Палички Кюізенера прості та зрозумілі
дітям: вони легко звикають до них ще в зовсім ранньому віці і вже сприймають
у якості ігрового матеріалу, а не бачать у них нудне заучування чисел та
математичних понять.
Цей матеріал широко використовується в дитячих садках та школах
Угорщини, Польщі, Бельгії, США, Франції та інших країн. Нашим педагогам
він також відомий, але практично використовується недостатньо. Причина, як
мені здається, відсутність методичної літератури, дуже обмежені пропозиції
самого дидактичного матеріалу на ринку України.
Я хочу поділитися власним досвідом роботи з паличками Д. Кюізенера, довести
їх універсальність та результативність.
Джордж Кюізенер (1891-1976) - бельгійський педагог, автор унікальної
методики. Одним з його винаходів був набір кольорових дерев’яних паличок. В
основу методу лягла методика Фридриха Фребеля, німецького педагога.
Кюізенер використовував їх при навчанні арифметиці і впевнився, що
метод дуже дієвий. Він отримував стабільно високий результат навчання, а
учням подобалося те, чим вони займалися.
Палички Кюїзенера називають ще кольоровими паличками, кольоровими
числами, кольоровими лінієчками, рахунковими паличками.
Існує 2 варіанти паличок. Перший – це об’ємні брусочки різної довжини
та кольору. Другий варіант складається з плоских смужок 2x2 см, 2x4 см, 2×6
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см, 2x8 см, 2x10 см, 2x12 см, 2x14 см, 2x16 см, 2x18 см, 2x20 см. Працюючи з
дітьми старшого дошкільного віку, я вибрала саме його.
Виготовляються такі смужки з щільного кольорового картону. Я
виготовляла з картону та самоклеючої плівки «Оракал». Діти систематично
користуються ними вже третій рік, але виготовлені мною палички й зараз
мають досить естетичний вигляд. На відміну від брусочків, вони більші,
стійкіші, виготовлення їх не вимагає особливих витрат, а навчальні можливості
і ефективність нітрохи не менше, ніж у об’ємних паличок.
Смужки дають можливість виконувати вправи як у горизонтальній, так і у
вертикальній площині на одному і тому ж місці, наприклад на столі
(горизонтальна площина) або магнітній дошці (вертикальна площина). Зі
смужками можна «грати» і на підлозі.
Набором паличок (смужок) забезпечується кожна дитина. Смужки
відрізняються величиною та кольором, вони моделюють певні числа.
До набору належать смужки різного кольору:
біла – позначає число 1 (25 шт.); рожева – позначає число 2 (20 шт.); блакитна –
позначає число 3 (16 шт.); червона – позначає число 4 (12 шт.); жовта –
позначає число 5 (10 шт.); фіолетова – позначає число 6 (9 шт.); чорна –
позначає число 7 (8 шт.); бордова – позначає число 8 (7 шт.); синя – позначає
число 9 (5 шт.); оранжева – позначає число 10 (4шт.).
В комплекті діє головне правило: чим довша паличка, тим більше число вона
позначає. А от на скільки більше чи менше - можна визначити з допомогою
паличок меншого розміру.
Кожному числу відповідає свій колір. Кюізенер надав їм кольори не
випадково, а пов’язав з певним співвідношенням їх за величиною. Палички
2,4,8 (рожева, червона та бордова) утворюють «червону сім’ю»; 3, 6, 9
(блакитна, фіолетова та синя) – «синю сім’ю», а 5 та 10 (жовта та оранжева)
складають «жовту сім’ю». Таким чином, числа з «червоної сім’ї» кратні двом, з
«синьої» - трьом, «жовтої» - п’яти. Паличка білого кольору (один) – ціле
значення і входить до кожного числа, а от сімка чорного кольору «живе»
окремо від інших.
Палички Кюїзенера, як дидактичний засіб, в повній мірі відповідають
специфіці й особливостям елементарних математичних уявлень, що
формуються у дошкільнят, а також їх віковим можливостям, рівню розвитку
дитячого мислення (в основному наочно-дієвого і наочно-образного). У
мисленні дитини відбивається перш за все те, що спочатку відбувається в
практичних діях з конкретними предметами. Робота з паличками дозволяє
перевести практичні, зовнішні дії у внутрішній план, створити повне, чітке і
узагальнене уявлення про поняття.
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Виникнення уявлень, як результат практичних дій дітей з предметами,
виконання різноманітних практичних операцій, які є основою для розумових
дій, вироблення навичок рахунку, вимірювання, обчислень, створюють
передумови для загального розумового і математичного розвитку дітей.
За допомогою кольорових паличок діти легко засвоюють кількісну і
порядкову лічбу, усвідомлюють співвідношення, вчаться ділити ціле на частини
і вимірювати об'єкти, легко запам’ятовують склад числа з одиниць і двох
менших чисел (в моїй практиці це і склад числа з трьох і більше чисел),
опановують арифметичні дії додавання, віднімання.
Ще один розглядуваний нами метод — це Нумікон.
Нумікон – це сучасний метод, який націлений на вивчення математики за
допомогою практичного досвіду. Розроблений в Англії в 1996-1998 рр. і зараз
набирає все більшої популярності. Підходить для дітей дошкільного та
молодшого шкільного віку.
Використовується для занять з дітьми, у яких виникають труднощі при
вивченні математики.
Мета авторів – задіяти сильні сторони дитини. Зробити акцент на вмінні
кожного, на тому, що вдається найкраще. Коли дитина відчує, що вона показує
хороший результат, це буде спонукати її до подальшого навчання. В процесі
потрібно залучати якомога більше каналів відчуттів: слух, зір, дотик, рух, мова.
Numicon заохочує спільне та індивідуальне навчання.
В Нуміконі числа від 1 до 10 представлені пластмасовими формамишаблонами різного кольору, завдяки чому стають доступними для зорового та
тактильного сприйняття.
Форми Нумікону влаштовані так, щоб діти могли
маніпулювати ними, вчитися розпізнавати паттерни і співвідносити їх з
відповідними числами. За допомогою деталей Нумікону можна наочно
продемонструвати основні властивості натуральних чисел:
-кожне наступне число на один більше, від попереднього.
-різниця між парними та непарними числами.
Етапи роботи з Нуміконом:
Початковий етап – сенсорний етап (накопичення досвіду і сенсорне насичення).
Мета: сформувати візуальне та тактильне уявлення про Форми-образи, деталі
Нумікону.
Початковий етап знайомства з Нуміконом передбачає, що діти
маніпулюють та граються з деталями Нумікону: дивляться на них, крутять в
руках, одягають на пальчики, виловлюють сачком із води; використовують в
сюжетних іграх; нанизують Форми Нумікону чи кілочки на шнурок у вигляді
намиста; фарбують і відзеркалюють на папері; видавлюють на пластиліні.
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Все це потрібно для того, щоб діти якомога більше розглядали і брали в
руки деталі Нумікону і таким чином запам’ятовували їх візуально й тактильно.
ІІ етап – характеристика Форм.
Діти дізнаються, що деталі мають різний колір та розмір, що в кожній
Формі є різна кількість отворів. Деталі можна описувати такими словами, як
«червона», «синя», «велика», «маленька», «найменша». Можна називати їх
словами «три», «п’ять», «сім» і т.д. Проте на цьому етапі не пропонуємо дітям
перераховувати кількість отворів у кожній формі.
Всі деталі сприймаються цілісно, глобально. А слова «три», «п’ять»,
«сім» - поки що тільки імена (назви) жовтої, червоної та рожевої форм
відповідно.
Коли діти розпочинають конструювати з Форм Нумікону різноманітні
площинні зображення (доріжки, будиночки, машини, тварин) за зразком чи по
схемі, накладають деталі на білу дошку, намагаються скласти одну велику
форму з двох і більше менших Форм. На даному етапі діти ознайомлюються з
новою властивістю – Форми можна зістиковувати, розташовувати поруч.
ІІІ етап – Форма - цифра – число.
Пропонуємо дітям порівнювати Форми за розміром і викладати їх в ряд
від найменшої до найбільшої. Одночасно діти ознайомлюються з цифрами та
працюють з числовим рядом. Діти вчаться знаходити відповідність між
цифрами та Формами Нумікону, спираючись на їх цілісне сприйняття, без
перерахування отворів.
ІV етап – Лічба.
Пропонуємо перераховувати отвори, вставляти в них кілочки, камінчики,
квасолини і т.п. і перераховувати, скільки їх вміщується в кожній Формі.
V етап – Арифметичний
Використовуємо Нумікон як додатковий наочний матеріал під час
ознайомлення з арифметичними діями, наприклад додаванням. Щоб обчислити
приклад 5 + 2 = 7, ми беремо Форму-5 і прикладаємо до неї внизу Форму-2,
одержали Форму, яка схожа на Форму-7. Щоб перевірити результат, беремо
Форму7, накладаємо зверху і переконуємося, що вийшло 7. Підкладаємо
відповідний приклад. Формуємо математичне мовлення: 5 плюс два дорівнює 7
або 5 додати 2 буде сім.
Також Нумікон дозволяє здійснювати арифметичні дії з переходом через
десяток.
Коли діти маніпулюють деталями, шукають їх в макаронах, на дотик у
«чарівному мішечку», граються ними, закриваючи очі, порівнюють, підбирають
відповідні цифри, у них поступово формується не тільки зорове і тактильне
уявлення про ці форми, але й образи цих форм і відповідних цифр.
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Тобто діти починають уявляти Форми Нумікону та числа, а потім дії з
ними, не маючи реальних деталей перед очима.
Завданням вчителів і батьків школярів початкових класів є створення
такої обстановки для дітей, в якій їм хотілося б вчитися, розвиватися і діяти.
Важливо, щоб дитина відчувала задоволення від нових знать і можливостей.
Відтак, основною рисою освітнього середовища є комфортні умови як
для розвитку, так і саморозвитку усіх учасників педагогічного процесу; належні
можливості для розкриття й удосконалення здібностей особистості школяра;
прояву творчості, індивідуальності; унікальності; включення у різні види
діяльності, як важливої умови задоволення природної та соціальної потреби у
розвитку задатків, нахилів і талантів.
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ЗАХОПЛЮЮЧИЙ СВІТ МЕТОДИКИ LEGO
У статті висвітлено деякі аспекти роботи впровадження інноваційної
освітньої технології у навчально-виховну діяльність. Конкурентоспроможні
технології підвищують якість, результативність та ефективність навчальновиховного процесу.
На мою думку, сучасний світ ставить перед освітою нові завдання та нові
можливості. Передусім, це сучасні інформаційні технології. Ви запитаєте, що
таке інформаційні технології? Технологія - це комплекс наукових і інженерних
знань, реалізованих у прийомах праці, наборах матеріальних, технічних,
енергетичних, трудових факторів виробництва, способах їх з'єднання для
створення
продукту
або
послуги,
що
відповідають
певним
вимогам. Інформаційна технологія - це комплекс взаємозалежних, наукових,
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технологічних, інженерних дисциплін, що вивчають методи ефективної
організації праці людей, зайнятих обробкою і зберіганням інформації. [4, с.102]
Одним
із таких програмних забезпечень є конструктор Wedo 2.0.
Основними принципами навчання з Lego Education Wedo 2.0 є:
✔ дослідження, моделювання та конструювання рішень;
✔ залучення учнів в вивчення предметів природничо-наукового циклу за
допомогою практико-орієнтованого підходу;
✔ розвиток базових навичок програмування і алгоритмічного мислення;
✔ розвиток навичок спільної роботи, комунікативних та презентаційних
компетенцій, з вміння аргументовано представити свою точку зору;
✔ розвиток критичного мислення, навичок пошуку рішень поставлених
завдань. [2, с.352]
Виконання проектів складається з трьох етапів:
1. Дослідження. Ознайомлення з наукової або інженерної проблемою,
визначення напрямку досліджень і розгляд можливих варіантів рішення.
2. Створення. Збірка, програмування та модифікування моделей. Проекти
можуть стосуватися одного з трьох типів: дослідження, проектування та
використання роботів.
3. Обмін результатами. Учні представляють і пояснюють свої рішення,
використовуючи моделі LEGO і документ з результатами досліджень,
створений за допомогою вбудованого інструменту документування. У кожному
проекті використовується мотор і один з датчиків. [3]
У нашій школі працює гурток «LEGO - технології», де гуртківці вчаться
проектувати, конструювати та програмувати моделі роботів. Наприклад:
сьогодні у нашій країні однією з найважливіших екологічних проблем є
засмічення довкілля. З 1 січня цього року у нас вступив у силу закон «Про
відходи», який зобов’язує українців сортувати сміття. На заняттях нашого
гуртка ми обговорювали цю проблему і не тільки це, ми сконструювали та
запрограмували машину – робота, яка сортує сміття. Діти, із задоволенням
працювали над проектом, дізналися як машина – робот сортує сміття в
залежності від форми, як правильно може вплинути людина на екологію, як
зменшити кількість повсякденних відходів.
На менш цікавими і захоплюючими були заняття, пов’язані із темою
«Рослини і запилення», де учні досліджували, які істоти допомагають збирати
та переносити пилок квітки, дізналися, яку важливу роль відіграють комахи у
розмноженні рослин. Тобто, учні конструювали бджілку, яка за допомогою
датчика відстані «бачить» квітку, біля якої зупиняється, щоб «зібрати пилок із
квітки».
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«Метаморфоз жаби». Під такою темою гуртківці досліджували як
змінюється жаба протягом свого життя, дізналися, які існують стадії життєвого
циклу жаби. Конструювали жабу-пуголовка із хвостиком, потім – хвостик
відпадав і утворювалася доросла жаба.
Чи варто вчити дітей конструювати та програмувати? Таке запитання ми
чуємо сьогодні у суспільстві. На мою думку, варто, тому що дитина, яка
дослідила проект, дійшла до певного висновку, надовго запам’ятає отримані
знання. А ще відбувається інтегрування, яке забезпечує міжпредметний
взаємозв’язок.
Я пропоную Вашій увазі розроблене заняття гуртка із робототехніки, де
діти за допомогою конструктора Wedo 2.0., конструюють, програмують
самохідного
робота-всюдихода
Майло,
призначеного
для
ведення
дослідницьких робіт в важкодоступному для людини місці.
Тема. 3D моделювання – захоплюючий світ майстерні LEGO
Мета заняття:
учасники заняття мають:
✔ запам’ятати правила конструювання LEGO – моделі робота Майло;
✔ запам’ятати алгоритм програмування LEGO – моделі робота Майло;
✔ розвивати творчу уяву, пам’ять, навички проектування, спонукати учнів
до креативного мислення;
✔ виховувати пізнавальний інтерес до робототехніки.
Матеріали:
✔ набір WeDo 2.0, програмне забезпечення, планшет, ноутбук;
✔ модельований робот;
✔ кубик;
✔ торбинка з буквами абетки;
✔ алгоритм «сенкану».
Хід заняття
І. Вступна частина
1. Емоційне налаштування на урок. Вправа «Імпульс душі».
- Діти, я рада знову бачити вас у майстерні LEGO.
- Потисніть «сусідові» руку, своїм потиском передайте імпульс гарного
настрою. Бажаю, щоб такий хороший настрій був до кінця заняття.
2. Інтерактивна вправа «Кубування»
Завітав сьогодні в клас
На урок знову до нас.
Кубик, діти, не простий,
Кубик, діти, чарівний.
Він доріжку прокладає.
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І знання перевіряє.
3. Інтерактивна вправа «Абетковий суп»
- Діти, я дістаю торбинку з буквами української абетки. Ви маєте дібрати
слова, яке починають саме тією буквою. Складаємо «абетковий суп» до слова
«LEGO».
(робот, творчість, конструктор, моделювання, захоплення, дослідження,
команда, цікавість, задоволення, програмування)
ІІ. Основна частина
1. Повідомлення теми і мети заняття.
- Сьогодні на нас чекає цікавий і захоплюючий світ відкриття.
Тема нашого заняття: 3D моделювання – захоплюючий світ майстерні
LEGO
2. Розповідь з елементами бесіди із супроводом презентації
- Чи робили ви коли – небудь якісь відкриття чи дослідження? Що саме?
- Вчені та інженери завжди намагаються дослідити важкодоступні місця.
Для того, щоб досягти успіху на цьому шляху, винахідники розробили:
✔ Січ - 2 – український супутник, розроблений українськими вченими на
Південному машинобудівному заводі у м. Дніпро у 2011 р. для
дослідження світових просторів космосу.
✔ Либідь – перший український телекомунікаційний супутник,
призначений для надання послуг регіонального і закордонного
телебачення і радіомовлення та послуг ІНТЕРНЕТУ;
✔ український безпілотник, який розроблено у 2016р. для застосування у
військовій справі;
✔ Робот Йоша; розроблений студентам харківського центру робототехніки.
Це робот – офіціант, який може розносити їжу, налити в чашку воду і
привітатися за руку". Зріст залізного офіціанта, як у людини – 172
сантиметри, важить він 70 кг.
Я пропоную вам змоделюємо і запрограмуємо самохідного роботавсюдихода Майло, призначеного для ведення дослідницьких робіт в
важкодоступному для людини місці. Наш робот Майло має знайти квітку.
СЛАЙД: Привіт усім! 👋 Я - Майло, а ще я - науковий всюдихід! Як ви
побачили, я - робот. Мене зробили із конструктору Lego WeDo 2.0. Я багато
чого вмію, якщо ви мене сконструюєте, то Ми разом зможемо знайти
чарівну квітку👋.
3. Практична робота
- Наші віртуальні помічники Маша і Макс допоможуть нам. Розгляньте
спочатку відео і починайте працювати. Бажаю вам отримати «море» радості і
задоволення.
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✔
✔
✔
✔

ІІІ. Заключна частина
1. Технологія «Моя думка»
Що корисного для себе Ви здобули на сьогоднішньому занятті?
Що найбільше вас зацікавило?
Що вам було робити найважче?
Яку ще інформацію Ви б хотіли б отримати, чого навчитися?

2. Інтерактивна вправа «Сенкан»: Пропоную вам скласти «сенкан» до
слова «урок».
1. УРОК
2. Цікавий, повчальний. (захоплюючий, продуктивний)
3. Моделювали, програмували, досліджували. (відповідали, працювали)
4. Урок – це нові знання. Нам весело - ми молодці.
5. Задоволення (Робот)
- Дякую за плідну співпрацю.
Які властивості методики LEGO? Програмне забезпечення є готовим
рішенням для розвитку наукової діяльності, навичок проектування та
абстрактного мислення.
Підсумовуючи, хочу зазначити, що впровадження STEM – освіти у
навчально-виховний процес сприяє формуванню
в учнів дослідницькоекспериментальної
компетентності,
винахідницької
діяльності
та
конструкторської майстерності. Це унікальна можливість на практиці навчити
дітей мислити у команді, вирішувати складні завдання, самостійно приймати
рішення. Хочу побажати всім нам вміння створювати та втілювати у життя ідеї,
робити власні дослідження та відкриття, «крокувати» назустріч науковій
діяльності.
Список використаних джерел:
1.
Мармаза О.І. Проектний підхід у навчально-виховному процесі. –
Х.: Видав. Гр. "Основа", 2003.
2.
Дичківська І.М. Інноваційні технології для педагога: Навчальний
посібник. – К.: Академвидав, 2004.
3.
STEM-освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
4.
Ващенко Л. Інноваційні процеси в системі загальної середньої
освіти особливості управління//Освіта і управління. – 2003. – т. 6. – №3
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Чорна
О.,
заступник
директора з НМР, Балагутрак Н., заступник
директора з НВР, Єрмак С., методист, Семеренко С.,
завідувач науково-технічного відділу ПНЗ “Центр
дитячої та юнацької творчості” Енергодарської
міської ради Запорізької області
STEM-ЦЕНТР «SMART LAND»
Позашкільна освіта сьогодні є потужним чинником не лише
особистісного розвитку дітей та учнівської молоді у вільний від навчання час,
вона допомагає набути вихованцям життєвої компетентності – ключових
компетенцій, які нададуть їм змогу успішно інтегруватися в суспільство, бути
мобільними і конкурентоспроможними, здатними до самореалізації, розкрити
свій творчий потенціал, здійснити свідомий життєвий вибір та навчитися
приймати відповідальні рішення. Створення цілісного інтегрованого виховного
простору як умови для реалізації цілей навчання, виховання, й розвитку дітей та
учнівської молоді в закладі стало метою розробки Програми розвитку.
Складовою Програми розвитку позашкільного навчального закладу
«Центру дитячої та юнацької творчості» Енергодарської міської ради
Запорізької області є проєкт «STEM- професія майбутнього».
Актуальність проекту полягає в тому що стрімка еволюція технологій
веде до популярності та перспективності фахівців-програмістів, IT-фахівців,
інженерів, професіоналів в галузі високих технологій і т.д. У майбутньому
з'являться професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов'язані
з технологією і високотехнологічним виробництвом. Постає питання - як
підготувати таких фахівців? Навчання - це не просто передача знань, а спосіб
розширення свідомості. У STEM-освіті активно розвивається креативний
напрямок, що включає творчі та художні дисципліни. Освіта в галузі STEM
вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням
математичних знань і наукових понять, готує молодь до освіти після школи та
до успішного працевлаштування.
Мета проєкту: створення комплексу освітніх послуг в рамках STEMосвіти.
Завдання проєкту:
✔ забезпечити розбудову мережі закладу новими гуртками STEM-освіти;
✔ створити відповідну сучасну матеріально-технічну базу;
✔ забезпечити заклад відповідними фахівцями для організації ефективної
навчальної діяльності із STEM- технологій;
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✔ проектування сучасних навчальних програм з урахуванням замовлення
батьків;
✔ освітньо-методичний супровід роботи гуртків (навчальні плани,
навчальні програми, навчальні посібники, методичні рекомендації тощо);
✔ забезпечення ефективного партнерства з батьками.
✔ Очікувані результати:
✔ підтримка наукової, технічної та інженерної складових в освіті
вихованців;
✔ можливість отримання комплексу якісних освітніх послуг з метою
розширення мережі гуртків відділу за рахунок появи нових гуртків із
STEM-технологій;
✔ розширення спектра освітніх послуг у закладі;
✔ додаткові можливості комплектації закладу вихованцями.
Проєктна команда: директор ЦДЮТ Плахотна Т.О., заступник
директора з НМР Чорна О.Е., заступник директора з НВР Балагутрак
Н.Ю., завідувачі відділів Семеренко С.І., Тимошенко В.М., Горбенко С.І.,
методист Єрмак С.Г., практичний психолог Єрміна М. Е.
Термін виконання проєкту.
Підготовчий етап - (01.09.2019- 01.01.2020)
Основний етап - (01.01.2020-01.01.2022)
Підсумковий –(01.01.2022- 30.05.2022)
Таблиця 1
Етапи реалізації проєкту “STEM- професія майбутнього”
І. Етап (підготовчий):
№

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Вивчити теоретичну базу та
досвід роботи фахівців з STEMтехнологій.
Створити матеріально-технічну
базу для розвитку гуртків даного
напрямку.
Забезпечити заклад
відповідними фахівцями для
організації ефективної
навчальної діяльності з STEMтехнологій.

вересень - грудень
2019 р.

Горбенко С.І.
Єрмак С.Г.

до 01 вересня 2019

Плахотна Т.О.
Літвінська І.М.

до 01 вересня 2019

Плахотна Т.О.
Тимошенко В.М.
Чорна О.Є

з/п
1.

2.

3.
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4.

Підготувати навчальнометодичні матеріали (навчальний
план, навчальні програми,
навчальні посібники, методичні
рекомендації тощо).

до 01 вересня 2019

Горбенко С.І.
Єрмак С.Г.

5.

Визначення ресурсів реалізації
проєкту. Участь у міській
програмі «Громадській бюджет»
для поповнення матеріальної
бази щодо роботи з
обдарованими вихованцями
закладу.

01.09.2019 -01.01.2020

Плахотна Т.О.,
Балагутрак Н.Ю.
Літвінська І.М.

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Організація та проведення
рекламної кампанії щодо
відкриття нових гуртків STEMосвіти.
Комплектація гуртків даного
напряму.
Підвищення фахової
майстерності педагогів за
рахунок приєднання та
відвідування Всеукраїнської
мережі новостворених STEM –
центрів, які є невід’ємною
складовою організаційнометодичної роботи щодо
розвитку напрямів STEM- освіти.

вереснь 2019

Плахотна Т.О.
Тимошенко В.М.
Чорна О.Є

вересень 2019

Семеренко С.І.
Чорна О.Є
Керівники гуртків

ІІ. Етап (реалізації проєкту):
№
з/п
1.

2.
3.

4.

Методичне забезпечення
освітнього процесу в гуртках
даного напрямку.

протягом дії проекту

2019-2022 рр.

Горбенко С.І.
Єрмак С.Г.

Зміст діяльності

Терміни виконання

Відповідальні

Моніторинг
задоволеності
вихованців та їх батьків якістю
освітніх послуг гуртків даного
напрямку.

лютий 2020, 2021,
2022

Єрмак С.Г.
Чорна О.Є.
Єрміна М.Е.

ІІІ. Етап (рефлексивно-узагальнюючий):
№
з/п
1
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2.

3.

4.

5.

«Аукціон ідей» для педагогів
ЗЗСО та ЗПО «Впровадження
STEM- освіти - основа для
успішної самореалізації
особистості».
Узагальнення досвіду щодо
впровадження STEM- технологій
в освітньому процесі закладу.
Створення електронного ресурсу
для інформаційного забезпечення
Проєкту.
STEM-фестиваль для дітей та
молоді міста.

квітень 2022

травень 2022

протягом дії проекту

травень 2022

Чорна О.Є.
Горбенко С.І.
Семеренко С.І.
Єрмак С.Г.
Єрміна М.Е.
Горбенко С.І.
Єрмак С.Г.
Семеренко С.І.
Тимошенко В.М.
Єрмак С.Г.
Чорна О.Є
Тимошенко В.М.
Єрмак С.Г.
Єрміна М.Е.
Семеренко С.І.

В
межах
підготовчого
етапу
реалізуємо проєкт “STEM-центр “Smart
Land”. За результатами участі в конкурсі
“Громадський
бюджет-2020”
ЦДЮТ
отримав перемогу і фінансування (рис 1).
Проєкт
(https://cutt.ly/hbbybOb)
передбачає відкриття STEM-центру «Smart
Land» на базі ПНЗ ЦДЮТ для молодших
школярів міста та прилеглих населених
Рис.1
пунктів. Lego WeDo 2.0, на якому
проходить навчання, – це робототехнічна платформа нового покоління, яка
допоможе дітям перетворити нудну і абстрактну теорію з підручників в яскраву
і захоплюючу експериментальну діяльність. Це дозволить проводити проєктну
діяльність з дітьми, використовуючи їх навички проєктування, конструювання
та програмування. Діти зможуть вивчати робототехніку, проводити власні
фізичні експерименти і досліджувати світ із новими можливостями,
познайомляться зі світом роботів.
Робототехніка - головний напрям упровадження STEM-освіти у
позашкіллі.
У вересні 2019 року в ЦДЮТ відкрито три групи гуртка "Робототехніка"
(веб-сторінка гуртка: https://cutt.ly/gbbvtV9). Педагоги працюють за програмою
з позашкільної освіти «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання»
затвердженою наказом Департаменту освіти і науки Запорізької обласної
державної адміністрації від 23.01.2019 №30. Програма розрахована на 4 роки,
складається з двох основних блоків – модулів. Наявна матеріально-технічна
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база дозволяє працювати нам тільки з модулем І: «Легоконструювання.
Конструювання перших роботів», розрахований на 2 роки. Цей модуль
націлений на формування у вихованців всебічного уявлення про навколишній
світ через розвиток навичок конструювання, моделювання, елементарного
програмування. В основі навчального матеріалу лежить вивчення основних
принципів механічного передавання руху та елементарне програмування.
Працюючи індивідуально, парами, або в командах, вихованці молодшого
шкільного віку навчаються конструювати і програмувати моделі, проводити
дослідження, складати звіти і обговорювати ідеї, що виникають під час роботи з
цими моделями.
Для залучення дітей до вивчення комп'ютерних і природничих наук,
технологій та інженерії ми використовуємо набори Лего едюкейшн виду 2.0.
адже це готовий інструмент для цікавого навчання. За допомогою цього набору
діти вчаться основ програмування, інженерії та новітніх технологій. Саме на
наших заняттях ми знайомимо з графічним середовищем програмуванням виду
2.0 та Scratch. Гра для дітей - це спосіб пізнання світу. Завдяки грі дитина
розвивається всебічно. І всі наші заняття спрямовані на розвиток цих сфер:
вони експерементують, досліджують, ставлять запитання, творчо мислять,
створюють складні завдання і все це на одному занятті, а найголовніше, що
вони не бояться помилятися, адже у грі завжди можна спробувати ще раз, знову
і знову будь що.
Курс переплітається з багатьма шкільними предметами. Ознайомлення
учнів із вимірюванням величин, поняттями швидкості, рівноваги, руху, сили,
енергії. В ході творчого проєкту (рис.2) діти досліджують явище, середовище,
створюють (конструюють Робота, в якого буде певне завдання), документують.
А ще необхідно запрограмувати модель і удосконалити. Під час обміну
результатами вихованці представляють і пояснюють свої рішення. Основне
завдання керівника гуртка відповісти на питання де це може використовувати,
для
чого
ми
це
будуємо.
(Відеоряд
“Робототехніка
ЦДЮТ”
https://cutt.ly/RbbYKbQ ).
Олімпіади, змагання, конкурси - це чудова можливість проявити себе та
показати своїм вихованцям перспективи подальшого розвитку в напрямі
робототехніки та науково-технічної творчості. Наші гуртківці стали
переможцями в конкурсах: Міжрегіональний дитячо-юнацький конкурс
“Енергоатом: енергія, що живить мрії” - ІІІ місце Ткаченко Вікторія, керівник
гуртка “Робототехніка Валентина Ткаченко (конкурсна робота “АЕС - це
майбутнє” https://cutt.ly/0bbFEkJ ); Всеукраїнський конкурс-виставка “Космічні
фантазії-2020” - ІІ місце Ткаченко Володимир, Пузенко Таісія (колективна
робота), керівник гуртка “Робототехніка Валентина Ткаченко; Всеукраїнський
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гуманітарний конкурс-виставка “Космічні фантазії-2021” - І місце Шигін Лев,
керівник гуртка “Робототехніка” Світлана Семеренко (конкурсна робота
“Interstellar” https://cutt.ly/HbbDBM3).
З метою формування системи соціального партнерства позашкільних
закладів освіти з навчальними закладами міста, батьками, громадськістю,
розбудови мережі закладу новими гуртками STEM освіти та створення
комплексу освітніх послуг даного напрямку на базі позашкільного навчального
закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» проведено міський семінар для
вчителів початкової ланки ЗЗСО та керівників гуртків закладу «Робототехніка
– стимул інтересів молодших школярів до захоплюючих освітніх рішень».
(План заходу https://cutt.ly/Kbbr08Q).
В межах семінару було організовано змагання (рис. 3) серед команд груп
гуртка “Робототехніка” (по три команди від керівника-тренера) з РобоСумо
(конспект
заняття-змагання
https://cutt.ly/VbbHbrp).
Діти показали високий результат з
конструювання та програмування Роботів,
командну роботу. Команди нагороджені
дипломами та медалями.
В межах STEM-весни гуртківці
працювали над проєктом “Електроенергія:
атомна енергетика та альтернативні види”.
Рис. 3
Лев Шигін представив принцип роботи
Запорізької АЕС на лего-моделі атомного енергоблоку (https://cutt.ly/SbbM3F8).
Тему виробництва, передачі та поширення електричної енергії представив
Александров Максим (рис. 4) за допомогою моделі блоку Запорізької АЕС з
конструктора Lego WeDo 2.0 та електричного конструктора показав як
виробляється електроенергія і передається
до споживачів для живлення ламп в
квартирах містян, створивши власну
комп'ютерну
програму
(https://cutt.ly/ybniH6x).
А
також
продемонстрував
альтернативну енергетику - вітряки (процес
вироблення електроенергії за рахунок
енергії вітру) за допомогою лего-моделі
(https://cutt.ly/wbRkC8c).
Рис. 4
Зубко
Дмитро
креативно,
використовуючи засоби конструювання та інженерії підійшов до вивчення теми
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з пожежної безпеки: сконструював Робота-пожежника з лего та створив
навчальний фільм про те, як роботи допомагають пожежникам приборкати
вогонь та рятувати людей від стихійного лиха (“Роботи на службі у
пожежників” https://cutt.ly/Xbny1Z1).
Колектив педагогів ЦДЮТ активно долучається до процесів
упровадження STEM-освітньої моделі. Беремо участь у конкурсі “Громадський
бюджет м. Енергодар-2021”, що дасть можливість придбати базові набори
LEGO® Education SPIKE™ Prime для вікової категорії дітей 10-14 років.
Список використаних джерел:
1. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної
середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році : Лист ІМЗО
від 22.08.2019 № 22.1/10-2876 [Електронний ресурс]. - Режим доступу :
https://cutt.ly/Zbno6Hr
2. SТЕМ-освіта: проблеми та перспективи: анотований каталог /упоряд. О.О.
Патрикеєва, О.В. Лозова, С.Л. Горбенко – Київ: ДНУ ІМЗО, 2021. – 33 с.
3. STEM-проекти для початкової школи /О.Б.Кармаліт, О.О.Хромчихіна. - Х. :
Основа, 2020. - 95 с.
Шевчук Олеся, учитель хімії,
КЗ «ОЗ «Кодимський заклад загальної середньої
освіти №1»
ПРОЄКТ: ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ УЧНІВ НА УРОКАХ ХІМІЇ
Зробити учнів активнішими, створити на уроці неймовірну атмосферу
дослідження та показати, як знання, які отримують діти у школі, пов'язані з
реальним життям – усе це можна зробити за допомогою методу проєктів.
Проектне навчання (project-based learning) дедалі більше набирає обертів,
оскільки є дуже ефективним і актуальним підходом до викладання та навчання.
Численні дослідження вказують на те, що після його успішного впровадження в
учнів покращується мотивація до навчання та підвищується рівень досягнень.
Це дійсно універсальна та корисна технологія, яку можна використовувати
фактично на будь-якому уроці та самостійно в домашніх умовах, з будь-якого
предмету. Метод можна без проблем реалізувати з учнями будь-якого віку.
Завдяки проєктно-зорієнтованому навчанню учні:
✔ отримують додаткову мотивацію до навчання;
✔ вчаться критично осмислювати інформацію;
✔ вчаться працювати з інформацією;
✔ вчаться використовувати набуті знання на практиці;
✔ удосконалюють комунікативні навички.
Проєктна робота наразі є одним з найперспективніших напрямів системи
освіти, оскільки створює умови для формування всіх необхідних життєвих
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компетенцій. Учні можуть створювати проєкти з історії, георафії, біології, хімії,
української мови, фізики, мистецтва... Вибір необмежений!
Такий формат навчання передбачає залучення учнів до
систематизації та набування знань, створення власних продуктів. Він
розвиває навички критичного мислення, співпраці, спілкування,
міркування, синтезу та стійкості в умовах обмеженого часу та
визначеної мети .
Реалізація STEM-проєкту «Проєктна діяльність учнів на уроках
хімії» є актуальною, корисною та своєчасною, особливо під час пандемії
COVID-19, оскільки більшість дітей перебуває вдома.
Вікова категорія: учні 9,10,11-ті класи.
Мета проєкту: вчитися вести перемовини, ухвалювати спільні рішення,
нести відповідальність відповідно до ролі в навчальній команді й разом
інтерпретувати результати своєї діяльності. Це також дає можливість
вчителям побачити учнів у новому світлі, допомагати їм розвивати
вроджені здібності в новий спосіб, що не вдається часом у традиційній
системі уроку.
Етапи STEM-проєкту:
І. Підготовчий.
✔ Вибір теми проєкту.
✔ Збір інформації щодо теми проєкту.
ІІ. Презентація та обговорення зібраної інформації.
ІІІ. Практичний
Теми проектів:
https://drive.google.com/file/d/1cOEMpxuLywkJKaSHjbUAMxx3OYxspd0/view?usp=sharing Імран Алулу
https://drive.google.com/file/d/13ah8fgvRcZA08CHG7VbfSHt7QVnf3Zk/view?usp=sharing Юлія Сіроштан « Естери в косметиці»
https://drive.google.com/file/d/10DyBdLb9HOWpQdoAMIzn9rhCrHKO4oZ/view?usp=sharing
Меліта Похлєбіна «Біодизельне
пальне»
https://drive.google.com/file/d/16ZRailY2vmd_00SoWorZxlBktSTw574/view?usp=sharing Глазкова Кристина та
Костенко Кристина « Індикаторні властивості синьої капуста»
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
Глазкова Кристина « Виявлення крохмалю в продуктах харчування»
https://drive.google.com/drive/u/0/my-drive
Список викорастаних джерел:
1. https://naurok.com.ua/
2. https://yarmolrmk.at.ua/files/vikoristannja_proektnoji_tekhnologiji.pdf
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Методичний кейс матеріалів
Розділ 2.
STEM-тиждень: планування та проведення
Черноморець
Валентина,
завідувач сектору досліджень освітніх процесів
відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти» Коваленко Марина, методист вищої
категорії сектору досліджень освітніх процесів
відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
STEM-ТИЖДЕНЬ ЯК ЗАСІБ МАСОВОГО ЗАЛУЧЕННЯ ПЕДАГОГІВ,
ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ТА БАТЬКІВ ДО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
ЗАХОДІВ ЩОДО РЕАЛІЗАЦІЇ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИРОДНИЧОМАТЕМАТИЧНОЇ ОСВІТИ (STEM-ОСВІТИ) ДО 2027 РОКУ
З 26 по 30 квітня 2021 року відділ STEM-освіти організував та провів
захід «STEM-тиждень – 2021» у рамках IV Всеукраїнського фестивалю
«STEM-весна – 2021» (наказ ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від
11.02.2021 № 10) з метою реалізації положень Концепції розвитку природничоматематичної освіти (STEM-освіти), консолідації зусиль та обміну досвідом
представників різних ланок освіти щодо розвитку напрямів STEM-освіти в
Україні, участі у квітневих Європейських STEM-подіях.
Участь у заході взяли представники(здобувачі освіти, їх батьки, педагоги)
закладів всіх рівнів освіти та позашкільних закладів з усіх областей України.
Діаграма 1. Учасники заходу «STEM-тиждень – 2021»(у %)
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STEM-тиждень – 2021 проходив відповідно до Плану, етапи якого
оприлюднювалися в соціальній мережі Facebook на сторінці групи Відділ
STEM-освіти ІМЗО, які була основним майданчиком проведення заходу та
презентації його результатів.
План та етапи заходу «STEM-тиждень – 2021».
Учасники:
Підготовчий 22-31
березн 1. Підписуються на ФБ сторінку групи Відділ
я
STEM-освіти ІМЗО
2. Визначають учасників заходу/творчу групу в ЗО
3. Обговорюють ідеї проведення заходу
4. Розробляють проєкт плану проведення заходу
«STEM-тиждень – 2021» в ЗО
5. Реєструються на карті Європейських STEM-подій
1-4
Учасники-автори:
Марафон
квітня 1. Розміщують пост-презентацію STEM-ідеї на ФБ
STEM-ідей
сторінці групи Відділ STEM-освіти ІМЗО з
активованим #ідеяSTEM_тиждень_spring2021
2. Реєструють STEM-ідеї шляхом заповнення
GoogleФорми (посилання )
5-7
Організаційний комітет:
квітня 1. Комплектує методичний кейс
2. Оприлюднює методичний кейс «STEM-ідея» на
ФБ сторінці групи Відділ STEM-освіти ІМЗО
8-23
Учасники:
квітня 1. Ознайомлюються з методичним кейсом «STEMідея»
2. Розробляють/корегують план проведення заходу
«STEM-тиждень – 2021» в ЗО
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Учасники:
1. Проводять захід «STEM-тиждень – 2021» в ЗО
2. Розміщують пости про події STEM-тижня на ФБ
сторінці групи Відділ STEM-освіти ІМЗО з
активованим #STEM_тиждень_spring2021
30
Учасники:
Рефлексія
квітня- 1. Підбивають підсумки, оформлюють звіт
07
2. Заповнюють Анкету-звіт (GoogleФорма за
травня посиланням ) для отримання сертифікатів, подачі
статей/методичних розробок до е-збірника
матеріалів «STEM-тиждень — 2021»
11-15
Організаційний комітет:
травня 1. Надсилає зареєстрованим учасникам-авторам,
учасникам сертифікати
2.
Відзначає
разом
з
партнерами
IV
Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2021»
роботу найбільш активних учасників
3. Упорядковує матеріали та готує е-збірник до
видання в серпні
Дописи публікувалися на сторінці ФБ: #STEM_тиждень_spring2021,
#ідеяSTEM_тиждень_spring2021 .
Захід викликав велику зацікавленість та активність STEM спільноти. Автори
ідей та учасники опублікували 1544 дописів, залишили 5346 коментарів,
поставили 53542 «впадобайок». Загальна кількість переглядів дописів склала
378 271 осіб.
За кількість переглядів та реакцій визначено Топ-5 авторів «STEM-тиждень
– 2021»:
✔ Наталя Короп, «Веселе Жабенятко» у стаканчику» охоплення 87 849
✔ Наталія Бойко, «макаронні» STEM-проєкти: Скелети хребетних тварин
охоплення 8 560
✔ Наталія Бойко, «макаронний» STEM-проєкт «Скелет людини»
охоплення 6 340
✔ Оксана Черниш, Тиждень хімії у стилі STEM охоплення 5 970
✔ Marina Adamchuk, Програмування із Scratch охоплення 5480
Захід зацікавив переважну більшість здобувачів освіти різних вікових
категорій. Про це свідчать результати бліц опитування учасників.
Діаграма 2. Відповіді учасників на запитання «Чи цікаво було брати участь
у STEM тижні?»(у%)
STEMтиждень

26-30
квітня
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За перебігом подій STEM-тижня – 2021 уважно спостерігали партнери
заходу: компанії XYZprinting, «ЕДПРО ДИСТРИБЮШН», редакція журналу
«Колосок», видавництво «Ранок» тощо. Партнери проєкту відмітили
найактивніших, на їх погляд, учасників різноманітними призами та дипломами.
Всі зареєстровані учасники заходу отримали сертифікати і грамоти ДНУ ІМЗО.
Відгуки учасників, є свідченням необхідності, плідності й дієвості таких
заходів у справі реалізації положень Концепції розвитку природничоматематичної освіти (STEM-освіти) та Плану заходів щодо реалізації Концепції
розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року
✔ В цьому році вперше прийняли участь у заході, отримали позитивні емоції
та безліч цікавих ідей. Дякуємо організаторам, сподіваємося на подальшу
співпрацю.
✔ Тиждень видався цікавим, змістовним та насиченим подіями!
✔ Щодо проходження самого тижня, то організація та підтримка з боку відділу
STEM-освіти була на високому рівні.
✔ STEM-тиждень - це цікавий, захопливий та інтелектуальний час. Під час
якого ти отримуєш багато новий знань, практики. STEM-навчання надає
практики, знань та умінь.
✔ Щира подяка організаторам за можливість йти в ногу з часом. Практикуємо з
колегами проводити STEM-тижні у період тижня початкової освіти. Частогусто користуємося ідеями, із фейсбук сторінки групи, запозиченими у
інших колег, дякуючи Вам,
✔ Надзвичайна Можливість, радість відкриттів, толерантне керівництво,
швидкий спосіб обміну досвідом, величезна методична скарбничка, море
однодумців. Дякую за створений творчий простір!
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✔ STEM тиждень є креативною ідеєю, яка захоплює усіх учасників освітнього
процесу, й допомагає розворушити та розбурхати дослідницькопізнавальний інтерес
✔ Щиро дякуємо організаторам! Було надзвичайно цікаво приймати участь та
спостерігати за ідеями та проєктами інших учасників!
✔ Висловлюємо щиру вдячність організаторам #STEMтиждень_spring2021
#STEM_fest_spring2021 та адміністраторам групи Відділ STEM-освіти ІМЗО
від шкільної громади Ліцею №13 м. Кам’янського за надану можливість
долучитись до заходів Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2021».
Бажаємо продовжувати співпрацю.
✔ Гарна ідея, яка не тільки популяризує STEM-освіту, а й об'єднує вчителів і
учнів, надихає на подолання нових вершин. Пропозиція, можливо, було б
непогано обрати спільну велику тему (як це зробили на Європейському
STEM-тижні), а ще організувати челенджі або спільні завдання. Анонсуючи
STEM-тиждень, на мій погляд, було б доречно нагадати, що саме включає в
себе поняття STEM-проєкту. На жаль, серед презентованих проєктів було
багато не зовсім STEMівських, хоча й дуже гарних.
✔ Хотілось би, щоб окрім розробок у соцмережі Фейсбук, також були онлайн
майстер -класи з проведення цих заходів.
✔ Зробити цей захід майданчиком для співпраці позашкільних технічних
гуртків та середньої загальної освіти
✔ Мені здається, що STEM тиждень надалі має стати майданчиком для
активної співпраці шкіл та закладів позашкілля технічного профілю.
Аналіз ходу та проведення заходу STEM-тиждень – 2021 дозволяє
зробити висновки про те, що він став ефективним інструментом
впровадження STEM освіти і викликав інтерес у учасників і спостерігачів.
Захід дає змогу закладам, окремим педагогам, учням і їх батькам широко
презентувати свої STEM проєкти та здобутки.
Список використаних джерел:
1. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)[Електронний ресурс] – Режим доступу: http://surl.li/uxcv
2. Про затвердження плану заходів щодо реалізації Концепції розвитку
природничо-математичної освіти (STEM-освіти) до 2027 року [Електронний
ресурс] – Режим доступу: http://surl.li/oult

75

Борщова Світлана, вчитель
початкових
класів,
Іллінівський
ОЗЗСО
з
поглибленим вивченням іноземних мов
МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ STEM- ТИЖНЯ “ЧАРІВНІ
ПЕРЕТВОРЕННЯ З ЯЙЦЕМ”
День 1. Sciense - Яєчні експерименти
Яйця не просто смачні, вони ще й чудова знахідка для дослідів! Є безліч
цікавих експериментів з яйцем , в яких використовуються сирі яйця або
просто шкаралупа. Ми вважаємо, що експерименти з яйцями підходять для
Великодня, але насправді трохи науки про яйця цікаво у будь-яку пору року.
Тож захопіть десяток яєць і починайте!
Завдання №1: Чи всі яйця однакового розміру?
Завдання №2: Як котяться яйця?
Завдання №3: Чи є в шкаралупі яєць маленькі дірочки?
Завдання №4: Де знаходиться повітря всередині яйця?
Завдання №5: Перевірте шкаралупу на міцність.
👋 ДЗЕРКАЛЬНЕ ЯЙЦЕ
Потрібні: одне варене яйце, шпажка, свічка, сірники або запальничка, прозорий
стакан або банка з водою
Дослід: Наколіть одне варене яйце на шпажку та закоптіть його за допомогою
свічки. Опустіть закопчене яйце у воду – і спостерігайте дзеркальну красу.
Пояснення: На яйці утворюється сажа, яка не змочується водою. В результаті
яйце, що занурено у воду, опиняється у повітряному “чохлі”. На границі
розділу води і цього повітряного “чохла” ми спостерігаємо повне відбивання
світла, що і створює ефект дзеркала.
СІЛЬ і ЯЙЦЕ
Потрібні: сире яйце або три сирих яйця. Дві невеликі банки або склянки і одна
літрова банка (можна більше).
Дослід: В першу невелику банку налийте чисту воду з-під крана. Покладіть
туди яйце. У другій банці з водою розчиніть сіль – 2 столової ложки. Покладіть
сире яйце. А третя велика банка залишиться порожньою. Покладіть на дно яйце
і по черзі поступово наливайте воду з двох невеликих банок з простою і
солоною водою.
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Пояснення: Вся справа в щільності води. Чим щільність вище (в даному
випадку за рахунок солі), тим складніше в ній потонути. Ось чому в морі
плавати легше, ніж в прісних озерах і річках. Солона вода допомагає.
👋 ПРОГУЛЯНКА ПО ЯЙЦЯХ
Потрібні: три десятки яєць в лотку
Дослід: Перевірте яйця в лотку. Замініть, якщо помітите тріснуте яйце.
Перевірте, щоб всі яйця були приблизно однакового розміру та розташовані
однаково: або всі гострими кінцями вгору, або тупими. Розмістіть лоток з
яйцями на плоскій поверхні. Якщо правильно поставити ногу, рівномірно
розподіливши вагу, то можна постояти або навіть походити по яйцях!
Пояснення: Всі знають, що яйце розбити легко. І одне яйце явно не витримає
ваги людини. А от 30 яєць – запросто, адже тиск здійснюється не на одне
окреме яйце, а рівномірно розподіляється на всі 30 яєць. До речі, по яйцях
можна не тільки походити, але і посидіти на них, розмістивши лоток на
плоскому стільчику. Головне при цьому – обережно розміститися на всіх яйцях
одразу, а не на якомусь окремо з куточка.
Примітка: будьте готові до непередбачуваних обставин. Дослід проводьте на
підлозі, попередньо підстеливши пакет
🙂 ЯЙЦЕ В ПЛЯШЦІ
Потрібні: яйце, зварене круто і очищене від шкаралупи, пляшка зі скла,
грудочка паперу або газети, сірники або запальничка, рослинне масло.
Увага!Так як в експерименті використовуються сірники, досвід проводиться
тільки з дорослими!!!
Дослід: Шийка пляшки має бути трохи менше, ніж яйце (це важливо!),
Змащуємо рослинним маслом. Підпалюємо папір і швидко опустіть в пляшку.
Це роблять дорослі !!! Далі кладемо на горлечко пляшки яйце. Коли папір
догорить – яйце чарівним чином виявиться в пляшці.
Пояснення: Вогонь нагріває молекули повітря, через що
вони приходять в рух і відштовхуються один від одного.
Повітря починає намагатися виходити через щілини між
шийкою пляшки і яйцем. А коли вогонь гасне – молекули
повітря починають притягуватися одна до одної, тому що
охолоджуються. Молекули повітря немов пилосос
втягують яйце.
День 2. Technology - Творча кухня
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Чи знаєте ви, що...? Яйця є одним із найбільш популярних і улюблених
продуктів, адже вони смачні, поживні, корисні та входять до складу багатьох
страв. В одному яйці міститься близько 80 калорій. Таку саму енергетичну
цінність має половина банана або невелике яблуко. Яйця містять білок і
важливі для людини вітаміни та мікроелементи.
Повеселіться з яйцями, досліджуючи різні способи їх приготування!
Пишіть рецепти та експериментуйте зі смаженням, приготуванням на пару та
випіканням яєць. Виберіть різні рецепти, які включають яйця як інгредієнт:
кекси, печиво, запіканки, бізе.
Пропонуємо разом з батьками зробити БІЗЕ. Цей експеримент показує,
як яєчний білок трансформується під час збивання. Яєчний білок становить
приблизно ⅔ загальної ваги яйця: 10% білка, решта - це переважно вода. Щоб
продемонструвати зміни в яєчному білку, приготуйте бізе.
Простий рецепт бізе
Інгредієнти:
●
3 великих яєчних білки кімнатної
температури*
●
дрібка солі;
●
½ склянки цукру;
●
½ чайної ложки ванільного екстракту
або дрібка ваніліну;
●
¾ склянки цукрової пудри.
Як приготувати:
1.
Розігрійте духовку до 90 градусів. Застеліть
деко пергаментним папером і відкладіть.
2.
Збийте яєчні білки та сіль на низькій
середній швидкості, поки не почнуть утворюватися пінисті та м’які піки
(приблизно 40-50 секунд).
3.
Потім, поки міксер працює, додайте цукор по одній столовій ложці за
один раз та продовжуйте збивати на середньо-високій швидкості, поки не
утворюються жорсткі піки. Маса повинна не блищати й бути абсолютно
гладкою. Для цього потрібно, щоб цукор розчинився, тому збивати треба десь
хвилин 10.
4.
Потім додайте ванільний екстракт. Зупиніть міксер й додайте цукрову
пудру. Акуратно вмішайте її.
5.
Після цього відразу ж викладіть бізе на підготовлене деко за допомогою
кондитерського мішка зі спеціальними насадками або просто ложкою.
6.
Помістіть у нижню частину духовки та випікайте протягом 2-3 годин,
або поки меренга не висохне зверху та її можна буде легко підняти з
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пергаментного паперу непошкодженою. Вимкніть духовку, але меренгу зразу
не виймайте. Дайте їх повністю охолонути.
7.
Печиво можна зберігати два тижні в герметичній тарі при кімнатній
температурі.
Коли ми збиваємо яєчний білок, трапляються дві речі:
●
Збивач створює через яєчний білок силу, яка розгортає білкові молекули.
●
Збивання також призводить до того, що бульбашки повітря затримуються
в розкладених білках, що утворює піну.
●
При запіканні піна застигає і перетворюється на бізе!
Ці активності призначені для проведення дітьми, які працюють з
батьками, опікунами чи іншими відповідними дорослими. Залучена доросла
особа несе повну відповідальність за безпечне проведення заходів. Engineering
- Челендж “Яєчні LEGO-перегони” 1-2 класи Челендж “Яєчна крапля” 3-4
класи Челендж “Яєчні LEGO-перегони” 1-2 класи
✔ Цього дня ми зосереджуємося на інженерних заходах для дітей, “E” у
STEM.
✔ Пропонуємо учням 1-2 класів взяти участь у “Яєчних LEGO-перегонах”.
Спроєктуйте автомобілі, які можуть
транспортувати яйце по пандусу.
Мета - створити автомобілі LEGO Egg
Car, випробувати свої машини та
виміряюти, як далеко вони проїжджають.
Рекомендовані матеріали:
●
цеглинки LEGO;
●
гладка дошка;
●
варене яйце.
Створюючи автомобіль LEGO Egg
Car, діти мають переконатися, що в
автомобілі достатньо місця для того, щоб
яйце помістилося всередину. Вони також
мають перевірити, що яйце надійно
захищене і не випаде під час поїздки вниз
по пандусу.
Пограйте з машинами просто для розваги або додайте трохи математики
та природничих дисциплін! Ви можете спробувати кожну машину три і більше
разів, а потім усереднити пройдену відстань. Це дасть змогу зібрати більш
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точні дані, ніж ті, які ми отримаємо запустивши машину один раз. Усереднення
відстаней дає вам більш точне загальне вимірювання.
Спробуйте катати машини з яйцем всередині та без. Вони повинні
котитися далі разом із пасажиром через збільшену масу та імпульс!
Отримуйте задоволення від побудови та тестування своїх автомобілів
LEGO Egg Car!

Челендж “Яєчна крапля” 3-4 класи
Пропонуємо учням 3-4 класів та
батькам (обов’язково з батьками)
виконати
науково-популярний
експеримент — Яєчна крапля.
Хоча ця діяльність є найпопулярнішою на
уроках фізики у середній школі, ми
пристосували її для дітей початкового
віку.
Мета - створити коробку, яка захистить
яйце від високого падіння.
Яєчні краплі для яєць, дуже просто
побудувати, і це можна зробити,
використовуючи побутові матеріали.
Рекомендовані матеріали:
Маленькі коробки; картонні трубочки;
пластикові
або
паперові
склянки;
подрібнений
папір;
бульбашкова
плівка;бавовняні кульки; соломинки для
напоїв;
пряжа;
синельні
палички;
пластикові пакети для покупок (можуть
використовуватися як парашути або для
упаковки); сирі яйця.
Частина інженерного процесу експерименти з різними конструкціями та
матеріалами. Нехай діти перевіряють свої
ідеї та вносять зміни, якщо це потрібно. Нагадуйте їм, що так навчаються вчені
та інженери. Вони роблять помилки і придумують нові ідеї, щоб досягти успіху.
Увага! Наступний етап - тільки з дорослими!
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Після того, як контейнери для яєчних крапель побудовані, а яйця надійно
засунуті всередину, настав час знайти високе місце, з якого їх можна скинути.
Якщо у вас є сходи під рукою, ви можете піднести контейнери вгору і
відпустити їх.
День 4. Art – Великодня писанка
Невід’ємний атрибут Великодня – куряче яйце, майстерно декороване до
головного весняного свята. Четвертого дня нашого STEM-тижня пропонуємо
поринути у творчість та прикрасити яйця
Пропонуємо підбірку відео-уроків:
YouTube канал Monpacie: https://www.youtube.com/watch?v=IPQgOcTDpIQ
YouTube канал Сніданок з 1+1: https://www.youtube.com/watch?v=gakYwqf0Dao
https://www.youtube.com/watch?v=b3zb68ER_qg
YouTube канал 5 КАНАЛ: https://www.youtube.com/watch?v=jMTd954MXXk
YouTube канал KOZAMEDIA: https://www.youtube.com/watch?v=B1zK4U0CJO0
Сайт “Кльова мама” https://klyovamama.com/uk/velikodni-yajtsya-z-ditmi
День 5. Math — Кури і яйця
П’ятий день тижня буде присвячений цариці всіх наук — математиці! В цей
день пропонуємо провести дистанційні уроки цікавої математики “Кури
та яйця”.
Список використаних джерел:
1. https://www.youtube.com/watch?v=WB9v6tXp_i8
2. https://www.youtube.com/watch?v=Ng0pnrInp7U
3. https://www.youtube.com/watch?v=yNkp5lRjjog
4. https://www.youtube.com/watch?v=22uiVWtznyE
5.https://newgen.net.ua/2020/04/19/eksperimenti-z-yajtsyami/?lang=uk
6.https://lifestyle.24tv.ua/yak_prigotuvati_beze_doma_tri_prosti_retsepti_n1001594
Галів
Микола,
вчитель
фізики та астрономії, Петруняк Іван, вчитель
математики, Галів Любов вчитель математики,
Цицанюк Ганна, вчитель фізики та астрономії,
Ланчинський ліцей ім. Ю. Шкрумеляка
ЛАНЧИНСЬКИЙ ЛІЦЕЙ ІМЕНІ ЮРІЯ ШКРУМЕЛЯКА STEM
ТИЖДЕНЬ: ЯБЛУКО, ЩО ЗМІНИЛО СВІТ
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 5-11 класів
Актуальність проєкту
Кожен житель Землі не раз задавав сам собі питання: «А чому в історії
саме плід яблука був центром змін?» Ми всі читали в Біблії про яблуко, яке
надкусила Єва у райському саду, після чого їх разом із Адамом вигнали з
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Едему. Знаємо з історії фізики про яблуко Ісаака Нютона, що впало з дерева, в
результаті чого був відкритий закон всесвітнього тяжіння. Саме надкушене
яблуко Стіва Джобса, засновника знаменитої корпорації «Apple Computers»,
стало логотипом всесвітньовідомого бренду.
Всі ці події, пов'язані з яблуками, запустили нову епоху, тому і вважають,
що «яблуко змінило світ».
Учні нашого ліцею вирішили дослідити: в чому саме секрет яблука.
Проблеми, які хвилюють усіх учасників освітнього процесу, це – повноцінне
здорове харчування, дослідження хімічних, фізичних та біологічних
властивостей яблук, розв'язання математичних таємниць яблука та посадка
яблуневого саду на території ліцею.
Мета:
✔ пропагувати здорове харчування;
✔ формувати навички критичного мислення, дослідницькі здібності,
залучаючи учнівську молодь до виконання мейкерських STEM-проєктів;
✔ стимулювати учнів до самостійного пошуку та аналізу необхідної
інформації;
✔ вчити аналізувати власний внесок у вирішення даної проблеми;
✔ виховувати екологічну свідомість, любов до природи.
Очікувані результати:
✔ посадка яблуневого саду;
✔ виготовлення електромеханічного приладу для нарізання десерту – яблучних
пастилок;
✔ виготовлення косметичного крему на основі яблучного соку;
✔ отримання електричної енергії з яблук;
✔ проведення ярмарки «Яблучні смаколики своїми руками
Після вступного інструктажу, ознайомили учнів з темою та метою STEM
проєкту, що був розрахований на 5 днів. Всі бажаючі учні об'єдналися у групи
та приступили до виконання завдань.
День перший. Учням розповідали про роль яблука, яке змінило хід історії та
проведено низку заходів. А саме: все почалось з яблучного частування у 6 класі
та історичних довідок про яблуко. Цього ж дня була проведена яблучна
ярмарка, де учні 7-х класів презентували свої смаколики із яблук. Фіналом
цього дня стала акція «Посади яблуню», в якій брали участь учні 5-11 класів.
Фото 1. «Яблучні частування»
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Фото 2. «Яблучна ярмарка»
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Фото 3. Акція«Посади яблуню»
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День другий. Вчителі математики (Галів Любов Василівна та Петруняк Іван
Михайлович) розкривали математичні таємниці яблук на уроках-практикумах з
учнями 5-6 класів, розв'язуючи логічні задачі.
Мета: Показати зв'язок математики з повсякденним життям людини; вміння
виконувати найпростіші арифметичні операції, навчитися розв'язувати задачі
практичного змісту; розвивати логічне мислення; формувати міжпредметні
зв'язки; виховувати пошуковий та пізнавальний інтерес до математики,
математичне мовлення; зацікавленість до предмету.
Задачі використані на уроках
Задачі про яблука
Задача-жарт
Поділіть 5 яблук між п’ятьма особами так, щоб кожна отримала по яблуку , а
одне залишилося в кошику.
Задача- головоломка
✔ Ішов чоловік із дружиною та брат із сестрою. Вони несли три яблука й
поділили їх порівну. Скільки було людей?
✔ Із кошика з яблуками взяли половину всієї кількості яблук, а потім половину
остачі, половину нової остачі й нарешті, половину наступної остачі. Після
цього в кошику лишилося 10 яблук. Скільки яблук було в кошику з самого
початку?
Задача- головоломка
✔ У брата і сестри була рівна кількість яблук. Брат дав сестрі три яблука з тих, які
мав. На скільки яблук стало більше, ніж у сестри?
✔ На рисунку подано план невеликого яблуневого саду(крапки – яблуні ).
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Садівник обробив усі яблуні підряд. Він почав з клітинки, позначеної зірочкою,
і обійшовши одну за одною всі клітинки, як під яблунями , так і вільні , ні разу
при цьому не повертаючись на пройдену клітинку. По діагоналях він не ходив і
на заштрихованих клітинках не був, бо там містилися різні будівлі. Закінчивши
обхід, садівник опинився на тій самій клітці, з якої почав свій шлях.
Накреслити в зошиті шлях садівника.
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✔
На питання: ‘’Скільки у вас яблук?’’, жінка відповіла: ’’Якби до моїх
яблук прибавити половину та ще десяток яблук, то вийде ціла сотня.’’ Скільки
яблук було у жінки?
Задача – загадка
Як 45 яблук розкласти на 9 тарілок так, щоб у кожній була різна кількість?
Задача – загадка
Дві жінки-селянки продавали яблука, кожна по 30 штук. Перша продавала за 1
копійку – 2 штуки, а друга за 1 копійку – 3 штуки. Перша вторгувала 15
копійок, друга – 10 копійок. Якось друга селянка не змогла піти на базар і
попросила першу продавати її яблука. Та продавала 5 яблук за 2 копійки ,
оскільки вона за 1 копійку продавала свої 2 яблука, а її сусідка – за 1 копійку 3
яблука. У першої селянки було тепер 60 яблук. Вона зробила 12 купок по 5
яблук, продавала кожну за 2 копійки і була здивована, що вторгувала не 25
копійок, а тільки 24. Куди поділася 1 копійка?
Задачі- головоломки
✔
Розділити 10 яблук порівну між 12 особами, при умові, що різати кожне
яблуко можна не більше як на 3 рівні частини.
✔
Як розділити порівну 7 яблук між 12 друзями, якщо кожне яблуко можна
розрізати не більше ніж на 4 частини?
✔
50 яблук розташовані за спаданням їхньої маси. Перше яблуко важить 468
г, а кожне наступне – на 2 г легше від попереднього. В яку найменшу кількість
кульків можна скласти ці яблука, якщо в кожен із них дозволяється класти не
більше 3 кг?
Задача на відношення( пропорції)
У корзині лежать яблука трьох сортів. Які найменшу кількість яблук треба
взяти не дивлячись, щоб серед них точно було 2 яблука одного сорту?
Задачі на відсотки
✔ Маса яблук дорівнює: 90 г, 120 г, 105 г і 95 г. Знайдіть середню масу яблук.
✔ Харчосмакова фабрика виробила 2018 року 437,1 т яблучних пастил, 2019
року — 449,1 т яблучних пастил, 2020 року — 459,2 т яблучних пастил. Яке
середнє річне виробництво яблучних пастил за ці роки?
✔ Купили 2 кг яблук сорту «Ренет» і 3 кг яблук сорту «Голден». Середня ціна 1
кг куплених яблук становить 5,82 грн. Яка ціна 1 кг яблук сорту «Ренет»,
якщо 1 кг яблук сорту «Голден» коштує 5,5 грн?
✔ Середня маса восьми яблук, що лежать на терезах, дорівнює 120 г. Коли
одне яблуко зняли з терезів, то середня маса яблук, що залишилися, стала
дорівнювати 110 г. Яка маса знятого з терезів яблука?
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✔ Під час сушіння яблука втрачають 84% своєї маси, скільки відсотків маси
становить маса сушених яблук? Скільки треба взяти свіжих яблук, щоб
отримати 50 кг сушених?
✔ Яблуко розділили на чотири частини. Скільки відсотків становить кожна
частина?
✔ За два дні продали 120 кг яблук. За перший день продали 46% яблук.
Скільки кг яблук продали за другий день.
✔ В саду ростуть 1500 дерев, з них 60% становлять фруктові дерева. Яблуні
становлять 52 % фруктових дерев. Скільки яблунь росте в саду?
✔ До магазина завезли яблука та груші, причому груші становили 35%
завезених фруктів. Яблук було на 126 кг більше, ніж груш. Скільки всього
кілограмів яблук та груш завезли до магазина?
✔ Протягом лютого ціна на яблука зросла на 25%, а протягом березня_ ще на
20%. На скільки відсотків ціна на яблука піднялася за два місяці?
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День третій. Після захоплюючих та насичених двох днів Stem тижня, учні
поринули в дослідницьку діяльність, де на уроках хімії проведені різні досліди
з яблуком для учнів 6 класу.
Всі знають, що яблука на повітрі втрачають привабливий вигляд. Учні 6
класу досліджували яким чином запобігти цьому. Вони занурювали шматочки
яблук у різні розчини: цукру, лимонного соку, згущеного молока, меду, кокакола, содової, солі, вітаміну С та перевіряли їх зовнішній вигляд та смакові
рецептори. Найкращий результат був у розчинів меду та згущеного молока.
Після цих дослідів шматочки яблука висушуємо. Всім смачного!!!!

День четвертий. Учні 7 класу виготовили вітамінний крем на основі
яблучного соку з додаванням абрикосової олії.
Алгоритм приготування крему для обличчя
Перш за все слід підготувати такі інструменти:
✔ скляний посуд для розчинення сировини;
✔ мірну ложку;
✔ піпетку;
✔ одноразові шприци;
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чисті баночки для зберігання.
Всі використовувані інструменти і ємності потрібно обробити дезінфікуючим
розчином. Посуд, в якій замішується і підігрівається суміш, повинна бути
скляною або зробленою з кераміки. Важливо уникати дотику препарату з
металом. В цьому випадку склад може окислитися і зіпсуватися.
Приготування крему:
Крок 1. Щоб зробити вітамінний крем для обличчя, спочатку потрібно
підібрати основу. Ми взяли дитячий крем.
Крок 2. Потім додаємо емульгатор. Якщо цю речовину не додавати, то
консистенція препарату буде рідшою і зберігатися крем буде гірше.
Крок 3. Окремо готуємо яблучний сік. Для цього яблука миємо і натираємо на
терці. Після цього віддушуємо столову ложку соку.
Крок 4. Потім три фази потрібно з'єднати разом. Різниця в температурі між
ними не повинна перевищувати двох градусів.
Крок 5. Після цього отриманий склад потрібно активно змішувати. При
температурі 35-40 градусів вводимо в нього абрикосову олію.
Крок 6. Продовжуємо збивати препарат до отримання однорідного стану.
Крок 7. Добре охолоджуємо емульсію до кімнатної температури і можна
прибрати її в холодильник на зберігання. Якщо це зробити відразу, то через
різницю температур крем може розшаруватися.
✔
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День п'ятий. На завершення STEM-тижня учні 9 класів досліджували фізичні
властивості яблук (вчитель фізики Цицанюк Ганна Ярославівна), а гуртківці
«Юні винахідники і раціоналізатори» презентували проєкт виготовлення
електромеханічного приладу для нарізання фруктових пастилок (вчитель
фізики та керівник гуртка Галів Микола Остапович ).
1. Опис досліду фізичних властивостей яблук.
Для отримання електричного струму використаємо декілька яблук. Вміщені в
них електроліти придатні для виготовлення найпростіших гальванічних
елементів. Для виготовлення “яблучного джерела енергії " нам буде потрібно 8
яблук (сорт «яблуко-груша»), а також два електроди: мідний і цинковий.
Напруга такого джерела живлення дорівнює приблизно 0,9В. Якщо взяти
електроди: залізний та мідний, напруга джерела живлення буде 0,5В. Величина
сили струму залежить від площі електродів, що контактують з електролітом, а
також від якості самого електроліту.
Алгоритм виготовлення батареї.
✔ Поставте яблука на стіл.
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✔ Вставте цинкові пластини та мідні у яблука так, щоб вони знаходилися на
відстані приблизно 3 сантиметрів. Не дозволяйте їм торкатися один
одного. Уникайте проколів до кінця плоду.
✔ З'єднайте послідовно.
✔ Зніміть достатню кількість ізоляції зі світловодів, щоб ви могли обмотати
один відвід навколо цинкового електрода, а другий - навколо мідного.

2. Гуртківці «Юні винахідники та раціоналізатори» розпочали розробку
проєкту з виготовлення електромеханічного приладу для нарізання десерту –
яблучних пастилок. Всі учні гуртка за круглим столом взяли за мету
розробити даний прилад та розпочати пошукову-дослідницьку роботу.
1.
2.
3.
4.

Опис проєкту:
Розробка корпусу для приладу із металу та пластику.
Виготовлення двигуна потужністю 1000 Вт та 220 В.
Виготовлення ножів для нарізання різних форм пастилок із нержавіючої
сталі.
Створити технічний паспорт із експлуатації приладу
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На завершення підвели підсумки STEM-тижня.

Активну участь у проєкті брали участь:
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Дикан Тетяна Михайлівна – директор та вчитель математики Ланчинського
ліцею ім. Ю. Шкрумеляка,
Гриджан ірина Василівна – заступник диретора з навчально-виховної роботи
Ланчинського ліцею ім. Ю. Шкрумеляка,
Дем'янчук Любов Василівна - заступник диретора з навчально-виховної роботи
Ланчинського ліцею ім. Ю. Шкрумеляка,
Дяченко Ірина Василівна – вчитель хімії Ланчинського ліцею ім. Ю.
Шкрумеляка,
Список використаних джерел:
1. Історії про яблуко, яке змінювало хід історії (інтернет ресурс)
https://toplibstory.tobm.org.ua/2018/10/blog-post_22.html.
2. Фізика 8 клас //В.Г. Бар’яхтар, Ф.Я. Божинова, С.О. Довгий, О.О.
Кірюхіна//Х: Ранок 2016, ст. 127-177
3. Просто і цікаво: 5 експериментів, які можна зробити у школі (інтернет
ресурс) https://nus.org.ua/articles/prosto-i-tsikavo-5-eksperymentiv-yaki-mozhnazrobyty-u-shkoli/
4. Корнієнко, Т.Л.; Фіготіна, В.І. Тиждень математики в школі. 5-11
класи//Харків: Ранок 2010.
5. Лук’янова Л. Технологія організації проектної діяльності//Імідж
сучасного педагога / Л. Лук’янова − 2009. − № 10. – С. 16-21.
6. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної
середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році. Лист ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» від 22.08.2019 № 22.1/10-2876
Добрянська Наталія, вчитель
фізики, Косівський ліцей №1 імені Ярослава
Мудрого, Косівської міської ради Косівського
району Івано-Франківської області
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ «STEM-ТИЖДЕНЬ – 2021»
Вікова категорія: учні 7-11 класів, батьки, вчителі закладу.
Мета:
✔ ознайомити учнів з особливостями «STEM-технологій»; навчати
досліджувати, аналізувати, узагальнювати здобуті знання, розв’язувати
реальні проблеми, використовуючи інженерний та проєктно-дослідний
підхід;
✔ формування у школярів навички дослідницької діяльності; розвивати
винахідливість, цікавість, творчість, креативність, оригінальність,
логічне, критичне та практично-орієнтоване мислення; уміння
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інтегрувати знання з різних галузей науки, здійснювати міжпредметну
взаємодію шкільних предметів;
✔ виховувати в учнів гнучкість, інтерес до вивчення та застосування
інформаційних
технологій,
інформаційну
культуру,
почуття
відповідальності, зацікавленість у спільній творчості.
Обладнання: прості підручні матеріали.
Умови проведення: офлайн, онлайн.
Актуальність: Кожний сучасний вчитель повинен намагатися урізноманітнити
форми роботи так, щоб кожна дитина відчула необхідність своєї присутності
під час уроку, щоб у кожного учня виховати любов до свого предмета, бажання
вчитися. А результат залежить від особистості вчителя, рівня його
майстерності, адже тільки той, хто весь час рухається, не зупиняється на
досягнутому, може вести за собою. Фізика – це той предмет у школі, який
створює величезний простір для розвитку особистості учня.
Ідеї щодо організації та проведення заходу: «STEM-тиждень – 2021»
відбувається згідно затвердженого плану, заходи якого спрямовані на розвиток
творчої особистості, активізацію та розвиток пізнавального інтересу до
математики, інформатики та природничих наук.
Методичні рекомендації: у випадку дистанційного навчання захід
проводиться за допомогою онлайн-сервісів, доступних для навчального закладу
та учнів.
День 1. Трейлер «STEM-тиждень–2021»
Вважаєш, що фізика – це нудна теорія та складні закони й формули? А
ось і ні! Фізика – це цікаві дослідження та експерименти, видовищні досліди,
безліч цікавих приладів та пристроїв, моделі яких ти можеш спробувати
виготовити самостійно з простих підручних матеріалів. Переконали?.. Ні? Тож
приєднуйся до нашої команди «STEM-тиждень–2021», який проходить в нашій
школі в рамках ІV Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2021».
День 2. Домашня лабораторія
Цього дня учні демонструють свої домашні експерименти та досліди, які
вони проводили в домашніх умовах з поясненням явищ, що демонструє дослід
чи експеримент.
День 3. Інженерія – це цікаво
Учням було запропоновано виготовити вдома моделі фізичних пристроїв
та приладів. Цього дня учні демонструють свої моделі, які вдалося їм
сконструювати, пояснюють принцип їх дії та область застосування.
День 4. Дослідно-проєктна діяльність «Фізика в нашому житті»
Учні, які брали участь у дослідно-проєктній діяльності презентують свої
дослідження.
День 5. Облаштування СТЕМ-простору в закладі
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Цього дня організатори Тижня підводять підсумки заходу та разом із
командою учнів облаштовують у закладі СТЕМ-простір і розпочинають випуск
СТЕМ-газети, яка буде виходити щомісяця.
Список використаних джерел:
1.http://yakistosviti.com.ua/userfiles/file/2020_ZBIRNYK-STEM-TYZHD.pdf
Заболотня
Вікторія,
заступник директора з навчально-виховної роботи,
Южноукраїнська гімназія №1 Южноукраїнської
міської ради Миколаївської області
СТВОРЕННЯ STEM–ОРІЄНТОВАНОГО ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА.
STEM ВЕСНА В ЮЖНОУКРАЇНСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ №1
Актуальність та мета:
Сьогодні за STEM технологіями майбутнє, тому створюємо освітнє
середовище, у якому педагоги разом з учнями та батьками генерують
інноваційні ідеї. Завдяки запланованим заходам STEM-тижня, до якого
долучилися педагогинь фізики, хімії, біології, географії, технологій,
інформатики, математики, фізичної культури:
✔ запроваджуються елементи STEM-навчання в освітній процес;
✔ реалізується загальнодидактичне сприйняття та використання наук;
✔ застосовується навчально-дослідницький метод під час уроків і в
позаурочний час;
✔ професійне зростання педагогів;
✔ зміна підходів до викладання предметів, практичне спрямування;
✔ долучення дітей до експериментальних та дослідницьких проєктів, які
дозволяють учням проявляти ініціативу, розвивають критичне мислення,
soft skills (м’які навички) та hard skills (тверді навички).
✔ покращити результати ЗНО з географії, математики, фізики, біології
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 1-7 класів Южноукраїнської гімназії
№1
Таймінг та умови проведення: майстер-класи, міні-проєкти, досліди,
експерименти тощо від педагогинь фізики, хімії, біології, географії, технологій,
інформатики, математики, фізичної культури.
Зміст вправи/завдання, алгоритм дій: свобода вибору для педагога щодо
застосування навчально-дослідницького методу під час уроків і в позаурочний
час.
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Додатки: Візитівка «STEM весна 2021», план проведення STEM тижня,
мотиваційні заохочення для учнів.
Учительки, на власний розсуд, маючи свободу вибору щодо застосування
навчально-дослідницького методу під час уроків і в позаурочний час, залучили
до своїх ініціатив очно та дистанційно дітей 5 – 11 класів та подекуди і їх
батьків. Палітра заходів розмаїта.

Ткаченко Руслана Олексіївна разом з учнями 5-Б та 6-Б класів працювали
над STEM завданнями на уроках хімії – моделювали молекули органічних
сполук.
Разом з учителем технологій Ткачук Оленою Євгенівною учні 10-Б класу
дивували п’ятикласників цікавими дослідами, пояснюючи особливості
технологічних та фізичних явищ, які відбуваються в природі та повсякденному
житті людини. Малеча поринула у світ науки та технологій, створивши модель
паперового літака за нестандартною схемою. Проведено випробовування
авіамоделей, яке закінчилося перемогою учня 5-А класу - Нікітенка Аркадія.
Котіва Катерина разом з мамою поділилися відео-рецептом створення
Великодньої композиціі.
Учителька інформатики Патранюк І.П. організувала міні-виставку
«STEM Barbi». Гімназистки Перепелиця Діна, Дьоміна Валерія та Фіщенко
Вікторія реалізували проєкт «Barbi: Пані, які надихають у STEM» (княгиня
Ольга, започаткувала кам'яне містобудування на Русі, Марина Саприкіна 96

організаторка проєкту Дівчата STEM, Джессіка О. Метьюз заснувала компанію
«Незвідана енергія».
Учень 10-Б класу Лагно Станіслав став фіналістом онлайн-змагань з
кібербезпеки Cisco Кіберзмаг 2021 від Cisco Networking Academy Ukraine та
провідних університетів України.
Учителька фізики Шевчук Людмила Миколаївна разом з учнями 7-х
класів довела, що дистанційне навчання - не привід робити перерву в пошуку
цікавого. В рамках STEAM-проєкту «Фізика в українській народній творчості»
діти створили віртуальну дошку з фізичними поясненнями всім відомих
прислів'їв. А STEM-проєкт «Маятник, що малює» зацікавив усіх гімназистів і
педагогів.
Учні 10-Б класу презентували свої дослідження на Всеукраїнський
конкурс рефератів «Ядерна енергія і світ». Мирослава Аман посіла друге місце
у першому етапі конкурсу та представлятиме Южно-Українську АЕС у травні
на другому етапі у Києві з рефератом «Світ з ядерною енергетикою чи без».

Рис. 1. Учасниця Всеукраїнського конкурсу рефератів «Ядерна енергія і ми»
Мирослава Аман.
Учителька географії Злоба Юлія Валеріївна в рамках заходів до Дня Землі
залучила дітей до STREAM-проєкту «Книга Землі» та разом з учнями 6 - А
класу взяли участь в Найбільшому уроці у світі з екології та кліматичних змін
«Планета — мій дім» від Студії онлайн-освіти «Educational Era». На уроках
географії учні 6-х класів закріпили практичні навички з теми «Атмосфера»
виконуючи STEM досліди «Дощ у склянці» (Спочатку нічого особливого не
відбувається. Та коли краплі харчового барвника збираються разом, вони
стають занадто важчими за піну для гоління і падають вниз у воду. Це схоже на
те, як вода збирається у хмарі, перш ніж випасти у вигляді дощу) та «Флюгер»
(Прилад, який допоможе визначати напрямок вітру. За допомогою соломинки
та компаса можна визначити напрямок за сторонами горизонту).
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У березні гімназія та вісім педагогинь отримали сертифікати за участь в
Інженерному тижні 2021.
Пахотіна Тетяна Вячеславіна зі своєю командою 5-А класу (Єрмоленко
Дмитро, Дидалєва Катерина, Фіщенко Вікторія, Мелєнтьєв Микита) завдяки
VIII Всеукраїнському бізнес-турніру «Стратегія фірми – 2021», який
організовано Міністерством освіти і науки України спільно з Київським
Національним економічним університетом імені Вадима Гетьмана, ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти», Компанією Інтелектуальних Технологій,
ГО «Асоціації відроджені гімназії України». навчалися управляти
підприємством без жодних ризиків, у зручному дистанційному форматі.
Поєднуючи STEM знання з математики, комп’ютерних технологій і фінансової
грамотності + критичне мислення і логіку + бізнес-менеджмент – і як результат:
ви зможете розпочати власну справу або займати керівну посаду в бізнесі.
Математичні конкурси до міжнародного дня числа П проведено на усіх
уроках математики.
Учителька біології Бишева Наталя Степанівна: «Повітряні кульки,
макетний ніж, скотч .... трохи терпіння і випробовуємо прилад, який імітує
Голосові зв'язки людини. Відчути на дотик, побачити і прислухатись найкращий шлях пізнання». Модель вуха діти виготовили своїми руками у
гімназії та в домашніх умовах.
Учасниці філіалу #ЮжГімназіяSTEM долучилися до онлайн конференції
з надихаючими жінками «День дівчат в ІКТ (інформаційно-комунікаційних
технологіях)». Однією зі спікером була наша учениця, учасниця філіалу
Свінтковська Тетяна, яка розповіла про свої кроки від неба до програмного
коду.
Кристапчук Оксана Петрівна виховує майбутніх винахідниківнауковців. Застосовуючи математичні секрети, учні 5-х класів Швець Захар і
Наумов Артем виготовили «Гусенички на листочку», Раковська Аліна та
Горячева Валерія створили рухливих жабеняток з підручних матеріалів, а
Добрик Дарія - паперову іграшку метелика.
Гімназія долучилася до челенджу #АтомШукаєТаланти та представила
ученицю 10-А класу, художницю та призерку обласних
конкурсів з
комп’ютерної графіки Кущову Ірину.
Учениця 10-Б класу Ткаченко Олеся була учасницею одинадцятого
освітнього модуля від STEM is FEM на тему «Фармакологія».
Старшокласники долучилися до екологічної акції на честь Дня Довкілля
й висадили липи на території міського меморіального комплексу.
Заболотня Вікторія Вікторівна взяла участь у Всеукраїнській науковопрактичній конференції «STEM – світ інноваційних можливостей. Формування
освітнього STEM-середовища» та вебінарі «STEM-освіта в школі як складова
внутрішньої системи забезпечення якості освіти».
Позначили свій захід на мапі #2021_STEM_Discovery_Campaign
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Ось так Южноукраїнська гімназія №1 пофестивалила на «STEM-весна –
2021». Але ми не зупиняємося, адже цікавість у дітей до науки й техніки
безмежна. Нам навчати й виховувати майбутніх винахідників-науковців.
PS: Візитівку до цьогорічного STEMтижня виготовила учениця 10-Б
класу Мазіна Таїсія.

Рис.2. Візитівка гімназії до IV Всеукраїнського фестивалю
«STEM-весна – 2021»
Вважаю, що моя #ідеяSTEM_тиждень_spring2021 «Створення STEM–
орієнтованого освітнього середовища» в Южноукраїнській гімназії №1
реалізована. Долучайтеся до нас STEMити.
Список використаних джерел:
1. Посібники для роботи з дітьми з серії «Квест STEM». Вражаючі наукові
факти і понад 30 цікавих експериментів:
2. Наука – Дивовижні атоми та хаос матерії.
3. Математика – Чудові числа і круті розрахунки.
4. Техніка – Фантастичні сили і неймовірні машини.
5. Технологія – Інструменти, роботизація й безліч гаджетів
Каченюк Анна, заступник
директора з навчально-виховної роботи, вчитель
біології, Литичівський ліцей №2
STEM В ЛЕТИЧІВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ №2
Вікова категорія: учні 5-9 та 10-11 класів
Мета: заходи STEM-тижня в Летичівському ліцеї №2, спрямовані на створення
умов для реалізації творчих здібностей учнів, на активізацію та розвиток
пізнавального інтересу до навчальних предметів, а особливо математики,
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інформатики та природничих наук, ознайомити дітей з поняттям «STEMосвіти», особливостями «STEM-освіти», формування навичок дослідницької
діяльності у формі, доступній для певного віку, психічного і ментального
розвитку; закладення основ обізнаності зі STEM-галузей і професій.
Таймінг: 1 тиждень
1 день. «STEM в он-лайн просторі ліцею»
Створення навчальних коміксів за допомогою сервісу Pixton.
Даний сервіс не має україномовного інтерфейсу, але є російська мова, а ще
можна використати браузер з автоматичним перекладом тексту. Робота з
сервісом починається із конструювання власного класу. Можна обрати колір
очей, форму носа та інші біометричні дані. Все ще можна робити безпосередньо
на уроці з учнями. Процес надзвичайно цікавий навіть для дорослих (вчителів).
Далі сервіс формує унікальне посилання для приєднання учнів до проєкту.
Навчальні можливості коміксів:
✔ розповісти складну історію декількома зображеннями;
✔ забезпечити коментарем будь-який малюнок на різну тематику;
✔ використовувати символи, що легко ідентифікують усі учні;
✔ на сценках коміксу, його малюнках можна моделювати культуру
спілкування, життєві ситуації.
Комікси — це синтетичний вид мистецтва, сучасне медіа, яке поєднує в собі
книжну графіку, кінематограф і літературу. Комікси можна використовувати на
різних рівнях, етапах навчання.
Біологія. Створення коміксу про фотосинтез рослин з учнями 6-го класу.
Комікс про діалог кількох внутрішніх органів людини, які розповідатимуть про
свої функції – 8-й клас. Створення історії про те, як сперечаються між собою
однодольні та дводольні рослини (одноклітинні та багатоклітинні організми),
намагаючись визначити, хто з них кращий, з учнями 10-го класу.
Фізика. Створення коміксу, у якому герої мультфільму «Фіксики»
обговорюватимуть сенс та практичне значення фізичних процесів та
демонструватимуть поетапне виконання лабораторної роботи, чи бесіду кількох
фізиків, які розповідають про свої досягнення у науці.
2 день. «Лайфхаки для STEM уроків»
Проведення уроків з елементами STEM-освіти.
STEM є достатньо новим явищем для української освіти, вчителі активно
використовують його у навчальному процесі. Саме тому наші вчителі
використовують розробки уроків з використанням STEM-технологій.
✔ 4-А клас «Від чого залежить рух і кількість води у річках» (предмет - Я
пізнаю світ)
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✔ 8-А клас «Застосування теорем Піфагора при розв’язуванні прикладних
задач» (предмет – геометрія)
✔ 10-Б клас «Одноосновні насичені карбонові кислоти» (предмет – хімія)
✔ 11-Б клас «Розв’язання задач «Об’єми та площі поверхонь геометричних
фігур» (предмет – технології)
✔ 9-А клас «Мутації. Види мутацій» (предмет – біологія)
✔ 7-А клас «Захист проектів» (предмет – фізика)
3 день. «STEM is female»
Створення рухомих, запрограмованих роботів, дівчатами ліцею.
Робототехніка – це напрям, який у сучасному світі розвивається надзвичайно
швидкими темпами. У Летичівському ліцеї №2 учні із задоволенням
займаються робототехнікою. На сьогоднішній день серед наших учнів лише 5%
- це саме дівчата. Навіть якщо діти обирають професію, не пов’язану з
кодуванням і робототехнікою, вивчення цих дисциплін у школі забезпечує їх
такими важливими навичками, як аналітичне мислення, програмування, робота
в команді, колективне мислення, сприйняття інновацій та багато іншого.
Ця подія дозволить залучити дівчат до сфери IT, показати що це цікаво і вони
теж можуть на достойному рівні с хлопцями займатися робототехнікою і
програмуванням, а також буде сприяти подальшому розвитку дівчат у цій
сфері.
4 день. «STEM work shop»
Майстер-класи від учнів-дослідників для здобувачів освіти ліцею №2, в фойє
закладу. Практична складова, що передбачає виконання учнями самостійного
завдання – розробка STEM-проєкту, демонстрація експерименту з теми, яка
запропонована викладачем.
Мильний фонтан
Що знадобиться? Пластикова пляшка, харчовий барвник, сода, оцет, мийний
засіб.
Хід дій: Щоб викликати виверження, слід в пляшечку засипати дві столові
ложки соди, влити чверть склянки теплої води, додати трохи харчового
барвника, а в кінці влити чверть склянки оцту.
Навколо невеликої пластикової пляшки з глини або піску слід зліпити
невеликий вулкан - для антуражу.
Як це пояснити? Коли сода і оцет стикаються, починається бурхлива реакція з
виділенням води, солі і вуглекислого газу. Бульбашки газу і виштовхують вміст
назовні.
Розфарбоване молоко.
Потрібно: молоко, харчові барвники, засіб для миття посуду.
Хід експерименту: наливаємо молоко у плоску тарілку, приблизно на 1 см.
Крапаємо барвники на молоко в різних місцях. У центр тарілки крапаємо засіб
для миття посуду і спостерігаємо за реакцією.
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Що бачимо? Кольори починають рухатись, утворюючи візерунки.
Чому так? Молоко – це здебільшого вода, тому має таку властивість, як
поверхневий натяг. Він утворюється, бо молекули води притягуються одна до
одної, намагаючись зробити поверхню якомога щільнішою. Через цю
властивість ми можемо бачити окремі краплини.
Через жир у молоці барвники плавають на поверхні рідини. Коли до суміші
додаємо рідину для миття посуду, вона руйнує поверхневий натяг, бо є іншою
за складом. Молоко та барвники починають рухатись, щоб відновити баланс.
Цей рух і створює кольорові ефекти на поверхні.
Веселка в ліцеї.
Потрібно: прозора ємність із водою, дзеркальце, ліхтарик, аркуш білого
паперу.
Хід експерименту: у ємність із водою кладемо люстерко. Аркуш паперу
закріплюємо поряд. Вмикаємо ліхтарик і скеровуємо світло на люстерко так,
щоб віддзеркалення променю падало на папір.
Що бачимо? На папері з’являється веселка.
Чому так? Кожен промінь світла складається з багатьох кольорів, які наше око
не бачить. Вода заломлює світло, розкладаючи на окремі кольори, а дзеркало
переспрямовує розкладене світло у вигляді веселки на білий лист паперу.
Лампа з лавою.
Що знадобиться? Вода, сіль, олія, харчові барвники, банка.
Хід дій. Заповни банку на 2/3 водою, тепер наповни посудину олією. Потім
додай барвників. Всипати 1 чайну ложку солі.
Як це пояснити? Якщо олія на початку експерименту знаходилася на поверхні
води, оскільки воно має більш високу щільність, то під впливом солі, яка є
важчою олії, вона опуститься на дно. Харчовий барвник допоможе зробити це
явище більш наочним і видовищним.
Список використаних джерел:
1. Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної
середньої та позашкільної освіти у 2020 -2021 навчальному році. ( Лист
ІМЗО від 19.08.2020 № 22.1/10-1646)/ [Електронний ресурс] – Режим
доступу: https://imzo.gov.ua/2020/08/20/lyst-imzo-vid-19-08-2020-22
2. Лист ІМЗО від 22.03.2021 № 22.1/10-693 «Про організацію та проведення
заходу «STEM-тиждень – 2021». [Електронний ресурс] – Режим
доступу:https://drive.google.com/file/d/1aQPJnPUQp0RaFWnv02_0dGAiIg4WR
k_H/view
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Кострицька Зоя, вчитель
початкової школи Муніципальний заклад вищої
освіти «Київська Академія мистецтв», КДАМ ім. М.
І. Чембержі.
STEM-ТИЖДЕНЬ – 2021: ПОГЛЯД НА ЗВИЧАЙНІ РЕЧІ З
НЕЗВИЧАЙНИХ СТОРІН. ЯЙЦЯ.
Проєкт: Клуб дослідників. Знайомі незнайомці. Погляд на звичайні речі з
незвичайних сторін. Яйця.
Вікова категорія: молодші школярі (1-4 класи)
Форма проведення: очна та дистанційна.
Мета: розвивати потребу у реалізації своїх здібностей у процесі ігрової,
дослідницько-експериментальної діяльності; сприяти опануванню навичок
практичної діяльності культури спілкування; стимулювати зацікавленість у
спільній творчості дітей і батьків.
План проведення:

S
T
R
E
A
M

Яйцекла́дні твари́ни – птахи, деякі ссавці та більшість риб,
земноводних, плазунів, комах і павукоподібних. (Біологія)
Туманність Яйце(Астрономія)
Домашня лабораторія:
«Гумове яйце».
« Чарівний світ писанки».
Фразеологізми:
Не ва́ртий ви́їденого яйця́.
Носи́тися як ку́рка з яйце́м . Як курка лапою.
Будинки-яйця - останній тренд в архітектурі.
Я́йця Фаберже́.
Писанкарство.
Геометричні головоломки теорія.
"Колумбово яйце".
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Туманність Яйце(Астрономія)
Яйцекла́дні твари́ни – птахи, деякі ссавці та більшість риб, земноводних,
плазунів, комах і павукоподібних. (Біологія)

Розмноження птахів
Весною настає важливий
період у житті птахів –
період
розмноження.
Розмножуються
птахи,
відкладаючи
яйця
у
спеціально
збудовані
гнізда, які розміщують на
деревах, на землі, у
дуплах, у норах. Усі
птахи, за винятком зозулі, насиджують яйця. Птахи – дбайливі батьки. Вони
турбуються про пташенят: годують, захищають від ворогів, вчать літати.
Пташенята покидають гнізда тоді, коли навчяться літати і самостійно добувати
їжу.
Народження пінгвінів.
Розмноження плазунів
Плазуни розмножуються яйцями, які не насиджують. Вони риють ямки в
сухому ґрунті на берегах річок, морів, на узліссі. У них відкладають яйця і
засипають їх. Сонце зігріває відкладені яйця. Через деякий час з них
вилуплюються і вибираються на поверхню маленькі черепахи, ящірки, змії,
крокодили. Більшість плазунів про потомство не піклується, тому вони часто
стають здобиччю хижаків.
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Розмноження комах
Комахи відкладають яйця. З яєць розвиваються личинки. У більшості комах
вони не подібні на дорослих: у мухи – схожі на черв’яка, у метеликів – на
гусінь. Отже, перед появою на світ з комахою відбуваються складні
перетворення.
Народження метелика

Домашня лабораторія:
Досліди з яйцями: «Гумове яйце»
Для досвіду знадобляться: оцет харчовий, сире куряче яйце, склянка.
1. Наливаємо в стакан оцет харчовий.
2. Поміщаємо сире куряче яйце в склянку з оцтом.
3. Залишаємо яйце в склянці на 3 дні.
Підсумок: Оцет вступає в реакцію з кальцієм в яєчній шкаралупі, в результаті
чого кальцій розчиняється. Це робить шкаралупу еластичною (м'якої). Також це
свідчить про те, наскільки важливий кальцій для кісток і зубів. Так що, коли Ви
будете купувати газовану воду, згадайте досвід «Гумовий яйце» і купіть краще
пляшку молока!
Писанки
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Фразеологізми:
Не вартий виїденого яйця́. Якого можна не брати до уваги
Носитися як курка з яйцем . Виявляти надмірну турботу про
щось, приділяти надто багато уваги чомусь незначному
"Як курка лапою"Недбало, неохайно, неакуратно.

Ці будівлі у формі яйця розкидані по всьому світу. У них розташовуються
офіси, магазини, оперний театр. Є навіть еко-будинок для житла.

Будинки-яйця - останній тренд в архітектурі.
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Я́йця Фаберже́.
Писанкарство.

https://www.youtube.com/watch?v=UUQW9TztA_A

Писанкарство.

Створення писанок. Використай QR-код для створення писанки.

«Колумбово
яйце" - крилатий
вислів,теорія.
що означає несподівано простий вихід зі
Геометричні
головоломки
скрутного становища. Жив-був в 16 столітті італієць Джироламо Бенцони.
Він любив подорожувати. І одного разу на обіді у кардинала Мендоси
він зустрів Колумба. Там і сталася ця історія. По переказами, коли Колумб під
час обіду у кардинала Мендоси розповідав про те, як він відкривав Америку,
столітті італієць Джироламо Бенцони сказав: «Що може бути простіше, ніж
107

відкрити нову землю? » У відповідь на це Колумб
запропонував йому просту задачу: як поставити
яйце на стіл вертикально? Коли жоден з
присутніх не зміг цього зробити, Колумб, взявши
яйце, розбив його з одного кінця і поставив на
стіл, показавши, що це дійсно було просто.
Побачивши це, все запротестували, сказавши, що
так змогли б і вони. На що Колумб відповів: «Різниця в тому, панове, що ви
могли б це зробити, а я зробив це насправді».

QR-код допоможе знайти цікаві головоломки.

Список використаних джерел:
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Список використаних джерел:
1. Нова
Українська
школа
Як
створити
хороший
STEM-урок
https://nus.org.ua/view/yak-stvoryty-horoshyj-stem-urok/
2. Матеріали групи Відділ STEM-освіти ІМЗО
3. Zabawy z Archimedesem https://www.zabawyzarchimedesem.pl/matematykajest-piekna/ukladanki-figuratywne-z-wielkanoca-w-tle/
4. Українські
традиції
https://traditions.in.ua/zvychai-ta-obriady/obriadovasymvolika/315-ornament-pysanky
5. Яйця
Фаберже:
подарунок
і
витвір
мистецтва
https://www.culture.ru/materials/100903/paskhalnyi-syurpriz-dlya-mariifedorovny-yaica-faberzhe-podarok-i-proizvedenie-iskusstva
6. Як
влаштовані
яйця
Фаберже
погляд
зсередини
https://www.youtube.com/watch?v=UUQW9TztA_A
7. Фразеологічний
словник
української
мови
https://slovnyk.me/dict/phraseology/%D1%8F%D0%B9%D1%86%D0%B5
8. На урок https://naurok.com.ua/prezentaciya-na-temu-charivniy-svit-pisanki169200.html
9. New
Generation
https://newgen.net.ua/2020/04/19/eksperimenti-zyajtsyami/?lang=uk
10. Які комахи відкладають яйця? - Наука – 2021 https://uk.lamscience.com/whatinsects-lay-eggs
11. Портал школярів. Жив та був крокодил
http://www.schooler.org.ua/zhyvta-buv-krokodyl/
12. Цікаві новини— UKRMEDIA https://ukr.media/animals/404696/
13. Колосок Такі цікаві яйця (№ 29-32/2020) https://e-kolosok.org/taki-tsikaviiaytsia-29-32-2020/
14. https://zaholovok.com.ua/budinki-yaitsya-ostannii-trend-v-arkhitekturi
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Кучер
Наталія,
вчитель
біології та хімії, Теличко Іван вчитель фізики та
інформатики,
Павлуцький
Микола
вчитель
математики Кам'янець-Подільска загальноосвітня
спеціалізована школа І-ІІ ступенів №1
STEM – ТИЖДЕНЬ В КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКІЙ
ЗАГАЛЬНООСВІТНІЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНІЙ ШКОЛІ І-ІІІ СТУПЕНІВ №1
Перший день – STEM Family
Присвячений домашнім експериментам. Дослідження хімічних та
фізичних властивості речовин через проведення домашніх експериментів під
доглядом батьків та з обов’язковим дотриманням правил техніки безпеки. Деякі
приклади дослідів.
Цільова аудиторія: учні та батьки 5-6 кл
Руйнування мушлі
Мета: Вчити дітей за допомогою спостережень та дослідів підводити до
висновків. Продовжувати розширювати знання дітей про необхідність гігієни
ротової порожнини.
Матеріали: прозора банка, мушля, оцет.
Хід експерименту: кладемо мушлю в банку, заливаємо оцтовою
кислотою.
Що бачимо? Від мушлі починають відділятись бульбашки вуглекислого
газу. Через деякий час мушля починає руйнуватись.
Чому так? Одним із складників мушлі є карбонат кальцію. З цього
елементу також складається наша зубна емаль. Під дією кислоти він руйнується
– як і зуби, якщо за ними не доглядати. Щоб цього не сталось, зуби потрібно не
тільки ретельно чистити, а і їсти менше цукру – у взаємодії з мікробами ротової
порожнини солодке перетворюється на кислоту.
Різнокольоровий танець
Мета: дослідити властивості речовин
Матеріали: молоко, харчові барвники, засіб для миття посуду.
Хід експерименту: наливаємо молоко у плоску тарілку, приблизно на 1
см. Крапаємо барвники на молоко в різних місцях. У центр тарілки крапаємо
засіб для миття посуду і спостерігаємо за реакцією.
Що бачимо? Кольори починають рухатись, утворюючи візерунки.
Чому так? Молоко – це здебільшого вода, тому має таку властивість, як
поверхневий натяг. Він утворюється, бо молекули води притягуються одна до
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одної, намагаючись зробити поверхню якомога щільнішою. Через цю
властивість ми можемо бачити окремі краплини.
Через жир у молоці барвники плавають на поверхні рідини. Коли до
суміші додаємо рідину для миття посуду, вона руйнує поверхневий натяг, бо є
іншою за складом. Молоко та барвники починають рухатись, щоб відновити
баланс. Цей рух і створює кольорові ефекти на поверхні.
Веселка вдома
Мета: спостереження ефекту заломлення світла
Матеріали: прозора ємність із водою, дзеркальце, ліхтарик, аркуш білого
паперу.
Хід експерименту: у ємність із водою кладемо люстерко. Аркуш паперу
закріплюємо поряд. Вмикаємо ліхтарик і скеровуємо світло на люстерко так,
щоб віддзеркалення променю падало на папір.
Що бачимо? На папері з’являється веселка.
Чому так? Кожен промінь світла складається з багатьох кольорів, які
наше око не бачить. Вода заломлює світло, розкладаючи на окремі кольори, а
дзеркало переспрямовує розкладене світло у вигляді веселки на білий лист
паперу.
Дощ у банці
Мета: спостереження колообігу води у банці
Матеріали: прозора банка з водою, піна для гоління, розведений у воді
харчовий барвник.
Хід експерименту: воду в банці зверху густо покриваємо піною для
гоління – робимо «хмару». Поверх піни потрохи вливаємо розведений харчовий
барвник – він стане «дощем».
Що бачимо? Барвник просочується крізь піну і у воді виглядає як дощ.
Чому так? Фактура піни пропускає воду з барвником до решти рідини.
Оскільки барвник важчий – він опускається на дно і виглядає, як дощ, що падає
з хмари.
Фарбуємо квіти
Мета: дослідити що квіти у своїй життєдіяльності використовують воду
та отримують з неї поживні речовини
Матеріали: квіти з білими пелюстками (ромашки, хризантеми, троянди);
харчовий барвник, вода.
Хід експерименту: беремо квіти Занурюємо їх стебла, зрізані під кутом,
у попередньо заготований розчин із харчовими барвниками.
Що бачимо? Через добу квіти пелюсток змінять колір. А якщо розділити
стебло і поставити його частини у дві різні посудини – пелюстки матимуть
забарвлення двох кольорів.
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Чому так? Квіти отримують поживні речовини із ґрунту та води. У воді
барвники розчиняються і рухаються із коріння до листя та цвіту. Вода згодом
випаровується із листя, а речовини (серед чого і барвники) залишаються.
Другий день – День юного дослідника
Присвячений дослідам та експериментам. Метою якого є залучити учнів
нашого навчального закладу до вивчення дисциплін природничоматематичного циклу шляхом проведення дослідів та виконанням проектів
Цільова аудиторія: учні 7-8 кл
Конкурс міні-проектів «Друге життя старих речей»
Мета: привернути увагу учнів до глобальної проблеми твердих
побутових відходів; проінформувати про можливість вторинного використання
сміття та продемонструвати можливі для цього варіанти; збір, обробка
інформації про проблеми утилізації сміття в Україні; формування активної
соціальної позиції; виховання екологічної культури особистості, почуття
особистої відповідальності за охорону довкілля, любові до рідного краю;
набуття навичок виготовлення новорічних прикрас з використаних предметів.
Результат. проінформувати про можливість вторинного використання
сміття та продемонструвати можливі для цього варіанти.
Проект «Брудні руки»
Мета: Довести що миття рук може допомогти знищити мікробів, є одним
із найкращих способів запобігти передачу мікробів.
Прилади: миски для миття посуду; вода; ультрафіолетова рідина та УФ
лампа; кухонний рушник; мило для рук
Висновки: учні складають правила миття рук, роблять висновки про
миття рук з милом і без нього.
Досліди
Кислоти та основи на кухні.
Мета: виявлення кислот на основ на кухні
Реактиви: оцет, лимонний, апельсиновий, яблучний соки, лимонна
кислота, харчова сода, миючий засіб, стакани.
Порядок виконання роботи: Насипте повну ложку соди в порожній
стакан. Налийте в стакан трохи оцту. Що спостерігаєте? Дослідіть лимонний,
апельсиновий, яблучний соки, миючий засіб. Змішайте краплю миючого засобу
з будь-якою рідкою кислотою (оцтом, фруктовим соком). Додайте невелику
кількість отриманої суміші в ложку з харчовою содою. Чи утворюється при
цьому піна? Утворення піни вказує на те, що розчин продовжує залишатися
кислотою. Додайте додаткову кількість миючого засобу в отриману раніше
суміш. Продовжуйте тестувати кислотні властивості суміші, спостерігаючи за
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виділенням піни. Припинення утворення піни означатиме нейтралізацію
кислоти.
Вирощування кристалів
Завдання: виростити кристал або кристали з насиченого розчину
кухонної солі або мідного купоросу.
Мета експерименту: навчитися готувати насичений розчин куховарської
солі або інших речовин, вирощувати кристали різних розмірів, закріпити
уміння і навики при роботі з речовинами і хімічним обладнанням.
Реактиви та обладнання: стакан і літрова банка для приготування
розчину, дерев'яна ложка або паличка для перемішування, сіль для
експерименту – кухонні сіль, мідний купорос, гаряча вода, приманка – кристал
солі, підвішений на нитці, лійка фільтрувальний папір.
Порядок виконання роботи: Приготуйте насичений розчин солі. Для
цього спочатку налийте в банку гарячої води до половини її об'єму, потім
порціями додайте відповідну сіль, постійно перемішуючи. Додайте солі до тих
пір, поки вона не перестане розчинятися. Відфільтруйте отриманий розчин в
стакан через лійку з фільтрувальним папером або ватою і залиште розчин
охолоджуватися на 2-3 години. Внесіть до охолодженого розчину приманку –
кристал солі, підвішений на нитці, обережно накрийте розчин кришкою і
залиште на тривалий час (2-3 дні і більш).
Результати роботи і висновки: Вивчайте свій кристал і відповідайте на
питання: Скільки днів ви вирощували кристал? Яка його форма? Якого кольору
кристал? Прозорий він чи ні? Які розміри кристала: висота, ширина, товщина?
«Лавова лампа»
Лавова лампа була винайдена Едвардом Крейвеном Уолкером в 1963
році. Для тих, хто не знайомий з лавовими лампами, вони були головним
декором квартир в 60-х роках. «Лампа» складається з трохи трикутного
лабораторного скляного стакана, який заповнений рідкою «лавою». При
включенні «лава» починала плавати.
Для виконання досліду знадобиться:
✔ Сіль.
✔ Водопровідна вода.
✔ Чашка оливкової або рослинного масла.
✔ Кілька харчових барвників.
✔ Великий прозорий стакан.
✔ Час на виконання експерименту:
✔ Близько 5-10 хвилин.
Починаємо експеримент:
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Заповніть на 2/3 стакан водою. Пізніше Вам потрібно буде додати масло,
тому переконайтеся, що для масла є місце.
Вилийте масло в склянку. Масло буде плавати на поверхні води, не
намагайтеся змішати його з водою.
Додайте кілька крапель різних барвників до води і маслу.
Повільно висипаючи 1 чайну ложку солі в склянку з водою і маслом.
Спостерігайте, що відбувається з масляною і водною сумішшю.
Примітка:
Додайте кілька крапель харчового барвника для кращого ефекту. Це
зробить практично справжній вид лавової лампа в Вашому стакані!
Спостереження: Що станеться, якщо додати дві чайні ложки солі? Як Ви
думаєте, інша речовина буде впливати на масло і воду? Що відбувається, якщо
Ви замість солі додали цукор, пісок або навіть кавову гущу?
Результат: Масло легше води, тому плаває на її поверхні. З іншого боку
сіль більш важче, ніж масло. Коли Ви додаєте сіль в стакан, вона опускається
на дно склянки, беручи з собою частинки масла. Коли сіль розпадається, вона
відпускає частки масла і ті піднімаються на поверхню. Дослід «Лавова лампа»
схожий з концепцією лавової лампи і показує, як вона працює. Кулька в лампі
складається з воску, який танцює вниз і вгору. Він розширюється, стаючи менш
щільним, ніж рідина навколо нього, викликаючи послідовність.
Створення та дослідження трансформатора Тесла
Трансформатор Тесла, незважаючи на простоту його конструкції, можна
назвати одним з найменш вивчених радіоелектронних пристроїв сучасності.
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Постановка проблеми. На сьогоднішній день з
трансформатором Тесла (далі – ТТ) працюють тисячі
дослідників, але внаслідок того, що кожен виготовляє
робочий макет «для себе», кожен ТТ – виріб з
індивідуальними характеристиками, і, як наслідок,
експерименти з ним мають доволі низьку
відтворюваність. Загальноприйнятої математичної
моделі роботи ТТ нині не існує. На практиці він, як
правило,
використовується
для
створення
електричних полів з надвеликою напруженістю
(десятки
МВ/м).
Такі
електричні
поля
використовуються для контролю ізоляції у
високоенергетичних установках, для отримання
холодної
плазми,
в
слабкорелятивістських
магнетронах, та дослідження лідерних розрядів і стійких плазмових утворень.
Також трансформатори Тесла знаходять застосування у пристроях для
дарсонвалізації і можуть бути використані в кірліанографії.
Створення та дослідження генератор Ван де Граафа
Електростатичний генератор Ван де Граафа—прискорювач заряджених
частинок, генератор високої напруги.
Для створення високої постійної напруги в генераторі Ван де Граафа,
використовуються електризація тертям або подачею
Рис. 1. Трансформатор
електричної напруги. Таким методом можна досягнути
Тесла
напруги до 500 000 В. Значення напруги обмежене
виникненням коронного розряду між сферичними електродами. Принцип дії
генератора Ван де Грааф дуже схожий на принцип
роботи машини Вімсхурста, але замість обертових
дисків в ній використовується рухомий ремінь на двох
блоках. Ремінь електризується від тертя об нижній
блок (у великих машинах на нього подають додатково
напругу від високовольтного джерела, в маленьких
вистачає тертя), а на верхньому кінці ременя заряд
знімається і накопичується на поверхні кулі.
Генератор Ван де Граафа не набув широкого
практичного застосування. Його використовують під
час проведення ядерних реакцій і під час введення
частинок в прискорювачі, тобто в пристрої, що
слугують для прискорення заряджання частинок до
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високих енергій. Генератори також застосовуються в медицині для променевої
терапії та досліджень. Найчастіше генератор Ван де Граафа використовують як
розважальний прилад, який показує принцип дії різних фізичних процесів.
Якщо цікавитеся тим, які процеси відбуваються під час удару блискавки або під
час грозових розрядів на землі — не проходьте повз цього експоната.
Третій день – Логіки присвячений розв’язуванню логічних задач та
ребусів.
Мета: розвивати пізнавальний інтерес молодших школярів; формувати
вміння грамотно пояснювати свою думку, ставити питання; залучати батьків до
співпраці з дітьми під час розв'язання нестандартних
Рис. 2.
задач; сформувати уявлення учасників про математику,
Електростатичний
як захоплюючу, цікаву і доступну науку.
генератор Ван де Граафа
Цільова аудиторія: учні 3-4 кл
Четвертий день – День сталої енергії
Цільова аудиторія: учні 9-11 кл
Енергія оточує нас всюди. Вона
живить будинки та класи, забезпечує
теплом, світлом і електрикою. Це - паливо
для
автомобілів,
живлення
наших
комп'ютерів і ресурс для приготування їжі.
Виробництво енергії відповідає за близько
60% глобальних викидів парникових газів і є
однією з основних причин зміни клімату.
Тож, вивчаючи «зелену» енергетику, школярі
Рис. 3. Стала енергія
можуть змінити ситуацію і прагнути до
чистої, доступної енергії для всіх.
Важливим способом пом'якшення зміни клімату є зменшення споживання
енергії. Виробництво споживчих товарів є дуже енергоємним і дуже
марнотратним. Зменшуючи кількість спожитого, ми можемо значно зменшити
забруднення.
На жаль, більша частина енергії, яку ми використовуємо сьогодні,
походить від спалювання викопного палива. Парникові гази, які утворюються
внаслідок спалювання викопного палива, збільшують інтенсивність зміни
клімату, яка, своєю чергою, має загрозливий характер для існування людей на
планеті.
П’ятий день – Підсумки тижня
Публікація результатів роботи учнів у проєктах. Учителі, які беруть
участь у Тижні роблять аналіз робіт і виставляють відео у групу в соцмережі де
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анонсували цей захід та виставляють оцінки учням. Результати роботи
обов’язково висвітлити на сайті закладу та сторінці в Соцмережах.
Список використаних джерел:
1. Бойчук Ю.Д., Солошенко Е.М., Бугай О.В. Екологія і охорона
навколишнього середовища. – К.: Суми, Університецька книга, 2002. – 365 с.
2. Довкілля України у 2009 р. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
syb.org/publications/dovkilya-ukraini-u-2009-rotsi
2. Україна без сміття: [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
https://nowaste.com.ua/
3. Наука для дітей. Вивчаємо поверхневий натяг. Експеримент з
молоком, kreidochky.com
4. Наука дітям. Експеримент з мушлею. Вплив кислоти на мушлі
молюсків, kreidochky.com
5. Яскраві експерименти для школярів, як змінити колір світла та
розчинів, naurok.com.ua
6. Ідеї та експерименти для уроків в початкових класах, vseosvita.ua
Медведєва Світлана, вчитель
інформатики, Криворізький природничо-науковий
ліцей Криворізької міської ради.
ПРОЄКТ STEM-ТИЖНЯ «ВСІ МИ З КОСМОСУ!»
Вікова категорія: здобувачі освіти 7-10 класів (12-16 років).
Актуальність заходу полягає в тому, що космос завжди вабив людство з
давніх давен. На сьогодні, завдяки засобам масової інформації, сучасні
відкриття стають швидко відомими широкому колу людей, а героєм цієї події
може стати кожен з нас. Такий підхід дає можливість сприймати науку не
відокремленою, а в контексті реального життя. Отже, здобувачі освіти віком
12-16 років мають можливість зацікавитися наукою, здійснити власні відкриття
та зробити досліди, які можуть підштовхнути їх до вибору майбутньої професії.
Мета проекту: повторити історію розвитку космонавтики, збуджувати
інтерес до предмета та до історії рідної країни; розвивати пізнавальні здібності
учнів і зацікавленість історією космонавтики та її майбутнім, відкривати
можливості космічних досліджень у царині біології, хімії, фізики та
встановлення міжпредметних зв’язків; виховувати постійну потребу в
розширенні кола знань, виховувати національну свідомість і патріотизм,
прищеплювати почуття поваги й любові до рідного краю, викликати інтерес до
його минулого й сучасного; формувати в учнів такі групи компетентностей:
✔ комунікативні (вміння донести свою думку, відстояти свою точку зору);
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✔ полі культурні (використання інформації з історії);
✔ соціальні (бути готовими до самостійного пошуку правильних рішень,
виявляти ініціативу й підкріплювати її фактами);
✔ самоосвітні та саморозвивальні (заохочення до самоосвіти).
Умови проведення: захід проводиться протягом тижня, задіяні всі класні
кімнати, обладнані приладами для хімічних та фізичних дослідів, а також
комп’ютерні класи. Для створення часової смуги можна використати коридор.
Методична порада: кожен день тижня має відповідний освітній напрям,
наприклад:
1 день – День Хімії та Біології
2 день – Фізичний марафон
3 день – Літературне занурення
4 день – Інформатикон.
5 день – Історичний квест
Перебіг події:
Тиждень STEM-весни розпочнеться в Криворізькому природничонауковому ліцеї з Дня Хімії та Біології.
Мета: навчальна: з’ясувати хімічний склад космічних тіл і речовини, що
заповнюють космічний простір;
Розвивальна: сформувати уміння роботи в команді, складати причиннонаслідкові зв’язки;
Виховна: виховати інтерес до знань, допитливість та повагу до
оточуючих.
Тип заходу: урок-дослідження. Узагальнити такий інформаційно цікавий
день допоможе розв’язування кросвордів, головоломок, ребусів тощо.
Обладнання:
✔ комп’ютер, принтер, аркуші паперу А-4;
✔ мікроскоп, листові пластини кімнатних рослин, паперові заготовки.
Здобувачі освіти дізнаються про Космохімію - науку про космос, що
вивчає хімічний склад космічних тіл і речовини, що заповнюють космічний
простір, закони розподілу хімічних елементів у Всесвіті, процеси творення й
міграції (переміщення) космічних речовин. Розширити світогляд допоможуть
теоретичні знання про космос, планети, еволюцію (розвиток) космічних тіл і
пояснення їх походжень, космічний політ, невагомість тощо.
Пошукова діяльність. Познайомитись з раціоном харчування космонавтів,
як вона зберігається та її склад.
Дослідна діяльність. За допомогою набутих знать та вмінь під
керівництвом педагогів ліцею зможуть добути в лабораторних умовах водень,
що складає 82 % сонячної атмосфери.
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Розрахункові задачі дозволять з’ясувати відсоткову частку певних
елементів на різних планетах Всесвіту.
Учні підсумовують урок виконуючи ребуси, кросворди, головоломки.
Матеріали для викладення на уроці: «Космічна роль зелених рослин».
Починаючи з кінця 1960-х років по теперішній час широке коло
космічних експериментів з вищими рослинами in vivo та in vitro (культури
органів, тканин, клітин і протопластів) та водоростями було виконано на борту
біосупутників, космічних кораблів і орбітальних станцій. Експерименти мали
різні завдання та різну тривалість — від двох діб до місяців і більше,
неоднакові технічні можливості тощо. Організація життєзабезпечення
космонавтів у міжпланетних космічних польотах принципово неможлива без
відтворення на борту продуктів харчування, що, в свою чергу, потребує
культивування на борту сільськогосподарських рослин. Майже 40-річні
експерименти з розробки біорегенеративної системи життєзабезпечення за
допомогою мікроорганізмів (мікроводорості, водоневі бактерії) виявилися
невдалими, в першу чергу внаслідок поганого засвоєння мікроводоростей у
харчовому тракті людини та тварин. Розрахунки продукції на основі
культивування вищих рослин, зіставлені з характеристиками запасів рослинної
їжі з поправками на зниження якості запасеної їжі при тривалому зберіганні,
виявили переваги використання космічних оранжерей у польотах тривалістю
більш ніж півтора роки.
Основними напрямами досліджень з космічної біології рослин в Україні
є: 1) біологія клітини в умовах мікро- та гіпергравітації, 2) біологія розвитку в
умовах мікрогравітації, 3) взаємодія рослин із симбіотичними та патогенними
бактеріями та вірусами в умовах мікрогравітації, 4) астробіологія, 5)
використання магнітного поля для вивчення гравітропізму рослин, 6) розробка
субстратів для вирощування рослин в умовах мікрогравітації.»
Додатково ліцеїстам пропонується текст: «Біля 5 – 7 млрд років потому в
круговому вирії газів та космічного пилу were for med the Sun, the Earth та інші
планети Сонячної системи. The Earth поступово охолола, її затверділу кору
surrounded гази – ammonia, methane, hydrogen, сірководень та water steam.
Охолоджуючись steam, випадав byrains та formed первинний ocean of the Earth.
В його верхньому шарі 4 млрд років потому first organism sappeared, вони
weregivenenergy та матеріал для побудови свого тіла тільки з organicfood. З
часом їх кількість hasgrown, почалася конкуренція за food. В цей період
з’явилася чудо – молекула в деяких клітинах. Її поява викликала in the Earth
справжню біохімічну революцію.
За участю цієї молекули із звичайної water та carbondioxide в клітинах
організмів здійснювалось independent утворення органічної речовини для
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побудови тіла та енергії. А water на світлі розпадалась до hydrogenandoxygen. В
результаті atmosphere наситилась oxygen.»
Ліцеїсти закріплюють знання отримані на уроках англійської мови,
набуваючи при цьому навички читання наукових текстів.
Дослідницька діяльність: На партах учнів лежать листкові пластинки
рослини та паперові заготовки, за допомогою яких можна визначити площу
листкової поверхні.
Завдання для учнів:
✔ Виміряйте площу листкової поверхні рослини та розрахуйте теоретичну
інтенсивність фотосинтезу (кількість мг СО , яка поглинається 1 м листкової
поверхні за 1 год.), знаючи, що за 1 годину 1 м 2 поглинає 2000 мг С0 .
✔ Використовуючи дані з мережі Інтернет, визначте наскільки більшими
(або меншими) є розміри листової пластинки подібної рослини вирощеної в
умовах космосу.
✔ Сформулюйте висновок про кількість поглинутого С0 .
За теоретичними матеріалами уроку біології ліцеїсти можуть зробити
ментальну карту або лепбук. Таким чином буде встановлено зв’язок біології та
інформатики.
Другий день – фізичний марафон.
Мета: навчальна: розвинути критичне та просторове мислення при
створенні моделей, складати причинно-наслідкові зв’язки;
Розвивальна: сформувати основні компетентності: уміння роботи в
команді, володіння іноземними мовами;
Виховна: виховати інтерес до знань, допитливість та повагу до
оточуючих.
Тип заходу: квест, освітня конференція, загально ліцейська виставка.
Обладнання: паперові моделі космічної техніки, матеріали для
проведення квесту(кольорові папірці з OR-кодами)
Заходи відбуватимуться за таким планом:
7 клас
✔ Виставка моделей «Космос майбутнього» - моделі космічних кораблів.
Ліцеїсти презентують свої роботи, виготовлені з підручних засобів.
✔ Квест «Що знаєш ти про Всесвіт?»
8 клас
✔ Виставка моделей «Космос майбутнього» - будинки на інших планетах.
Запропоновані моделі мають короткий опис, переглянути який можна за
допомогою сканування QR-коду на бірках виробів.
✔ Квест «Що знаєш ти про Всесвіт?».
✔ Вікторина «Енергія і безпека довкілля» (до річниці Чорнобильської
катастрофи)
9 клас
2

2

2

2
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✔ Демонстрація відео «Чорнобильська катастрофа»та участь у вікторині за
мотивами відео.
✔ Захист проектів «Історія розвитку космонавтики», «Сучасні дослідження
Всесвіту»
✔ Створення відео «Планета майбутнього».
10 клас
✔ Конференція «Всесвіт – що відомо про нього» (До дня першого пілотованого
польоту в космос).
✔ Захист проектів «Збережи свою планету» (енергозбереження).
✔ Таким чином встановлюються міжпредметні зв’язки фізики з інформатикою,
технологіями, екологією та історією.
Середа - літературне занурення.
Мета: навчальна: розвивати художній світогляд ліцеїстів репрезентувати
людей технічних професій кріз призму літератури;
Розвивальна: сформувати уміння виступати на загал, відстоювати власну
думку при написанні есе;
Виховна: розвивати емоційну культуру, створювати емоційно-пізнавальну
атмосферу.
Тип заходу: урок-роздум.
Обладнання: презентації з матеріалами для уроку, картки-заготовки з
описаннями характерних рис людей технічної сфери діяльності.
Ліцеїсти на уроках літератури знайомляться з біографіями відомих
письменників-фантастів. Цікавим досвідом може бути презентація доповіді про
твори – пророки, які містять сюжет або елемент, який наразі існує, а в часи
написання твору був фантастичним припущенням. Запропонуйте дискусію про
те, чому так сталося. Що сприяло втіленню мрій автора в життя?
Як результат – пишуть есе на тему «Передбачення майбутнього чи його
свідомий план?».
Протягом для влаштуйте демонстрацію зразків відомих видів фіксування
інформації: ієрогліфи, клинопис, вузликове письмо тощо.
Четвер – інформатикон.
Мета: навчальна: використання мобільних та прикладних за стосунків для
вивчення зоряного неба;
Розвивальна: сформувати інформаційно-комунікаційну компетентність
учнів;
Виховна: виховати інтерес до знань, допитливість та повагу до
оточуючих.
Тип заходу: урок-дослідження.
Обладнання: комп’ютерний клас, доступ до мережі Інтернет.
На уроках інформатики застосовуємо елементи BOYD-технологій
навчання. Ліцеїсти, окрім наявної комп’ютерної техніки, можуть використати
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власні гаджети для ознайомлення з сайтами (google Earth, stellarium-web.org,
nasa.gov тощо), додатками та сервісами, які дозволяють досліджувати космос не
виходячи з дому. У підсумку ліцеїсти створюють низку інтерактивних вправ
або квізів для позакласного тематичного заходу.
П’ятниця - великий історичний квест «Космос у минулому та
сьогоденні».
Мета: навчальна: з’ясувати загальний розвиток історичних знань
ліцеїстів, а також визначити рівень можливостей та знань з суміжних
дисциплін;
розвивальна: сформувати уміння роботи в команді, складати причиннонаслідкові зв’язки;
виховна: виховати інтерес до знань, допитливість та повагу до оточуючих.
Тип заходу: квест.
Обладнання: конверти з загадками, QR-коди, зображення історії вивчення
космосу.
Примітка: завдання для дітей мають диференційований характер,
молодші знають менше за старших, а тому мають різні завдання для досягнення
кінцевої мети.
Діти отримують конверти з початковою загадкою. Відгадавши відповіді
вони за підказкою шукають наступний конверт чи QR-код. І так до кінцевого
конверту з вирішальним завданням. Конверти знаходяться у вчителів, які
допомагають, а QR-кодів настільки багато усюди, що можна заплутатись. Серед
них є і такі, які ведуть в нікуди. У разі дистанційного навчання захід спокійно
можна проводити з посиланнями на Learningapps.org чи інших хмарних
ресурсів. Тоді можна створити можливості для координування однією людиною
груп дітей чи окремого ліцеїста. Усі загадки стосуються історії, астрономії,
фізики і географії.
Результат: діти приходять до зображень єдиного хронологічного ряду про
космос. За кожну активність учні отримують бейджі, розміщені на сайті
www.badgecraft.eu, за якими наприкінці тижня під час підведення підсумків
видаються сертифікати всім учасникам заходу.
Список використаних джерел:
1. Є. Л. Кордюм. Біологія рослин в космосі: наукові результати та проблеми.
Космічна наука і технологія. 2013. Т. 19. № 4. С. 65–77
2. STEM-освіта. Режим доступу: https://imzo.gov.ua/stem-osvita
3. Цинкалюк Р. В. Уроки інформатики, як основа впровадження елементів
STEM-освіти. Збірник науково-практичної конференції «STEM-освіта та
шляхи її впровадження в навчально-виховний процес», м. Тернопіль, 2017
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Мостєпан Наталія, заступник
директора з НВР,
вчитель хімії, Криворізький Центрально-Міський ліцей
STEM-ЧЕЛЕНДЖ-КВЕСТ: Я ЗА СТІЙКИЙ РОЗВИТОК
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 7-10 класів
Актуальність та мета:
Метою заходу є привернути увагу учнів до цілей сталого розвитку,
проаналізувати власний внесок у вирішення проблем, залучити учнівську
молодь (і їх батьків) до аудитів власного споживання ресурсів, до виконання
мейкерських STEM-проєктів і їх презентації.
Обладнання:
Таймінг вправи/завдання: квест проходитиме протягом 5 днів, під час
Європейського STEM-тижня з 26 по 30 квітня 2021 року.
Умови проведення: можливий варіант в реальному режимі і в форматі онлайн.
Завдання квесту виставлятимуться на інтерактивній дошці. Кожен день
присвячений певній тематиці (загальні положення концепції сталого розвитку
та чотири з 17 глобальних цілей сталого розвитку).
https://padlet.com/mostepannn/v3zed1db7fe1ny2l
Хід вправи/завдання, алгоритм дій:
Кожного дня на дошці з’являтимуться завдання дня, серед яких:
✔ коротке ознайомлення з питанням дня (презентації, відеоматеріали);
✔ вікторини, інтерактивні вправи, ігри, тести-калькулятори для закріплення
теми дня;
✔ мейкерський STEM-проєкт, який передбачає створення певного продукту,
пристрою, моделі тощо, пов’язаного з темою дня;
✔ створення фото- або відео презентації проекту і розміщення на спільній
дошці padlet. Кожен день – новий колір публікацій (щоб організаторам
легше було їх розміщувати у відповідну колонку).
✔ голосування за проекти, коментарі.
Після завершення учасники отримують дипломи переможців, дипломи
глядацьких симпатій та сертифікати учасників.
І. Онлайн-формат. Участь індивідуальна або малими групами. Учні проходять
тести, вправи з тренувальною метою, фото чи відео про створені проекти
розміщують на онлайн-дошці квесту.
ІІ. Формат в реальному часі. Команди класів (4 учня, склад може змінюватися
протягом тижня) виконують завдання в ліцеї на 7 уроці (актова зала). Матеріали
для виконання проєктних завдань готуються заздалегідь.
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Зміст завдань.
1. День перший. Глобальні цілі сталого розвитку.
✔ ознайомлення з поняттям «сталий розвиток», «глобальні цілі сталого
розвитку»;
✔ інтерактивна вправа «Глобальні цілі сталого розвитку» (вправа на
відповідність на LearningApps – означення певної проблеми і її відповідності
глобальним цілям сталого розвитку)
✔ челендж-проєкт «Баланс», метою якого є побудова конструкції, що
знаходиться у стійкій рівновазі.
✔ Під час захисту-презентації проекту учням пропонується зробити висновок
чи легко побудувати збалансовану конструкцію, наскільки цей баланс
стійкий, чи легко зберігати сталість розвитку в світі?
2. День другий. Чиста вода
- ознайомлення з поняттями «дефіцит прісної води», «водний слід», «водні
екосистеми»;
- розрахунок власного водного сліду на онлайн-калькуляторі (на вибір)
водний калькулятор 1, водний калькулятор 2, водний калькулятор 3, водний
калькулятор 4.
Матеріали: Як зменшити свій водний слід, інтерактивні карти «Водний слід»,
ресурси для вчителя.
Проєкти (на вибір учасників)
✔ водяна помпа
✔ водяний годинник
✔ фільтрування води у природі (макет)
✔ пристрій для опріснення води
3. День третій. Чиста енергія
- ознайомлення з проблемою забезпечення доступу всіх людей до
прийнятних за ціною, надійних, сталих і сучасних джерел енергії,
поняттями «альтернативні джерела енергії», «чиста енергетика», «зелена
енергетика»
- інтерактивна вікторина «Енергозбереження» (мультимедійна презентація
PowerPoint)
- інтерактивна гра «Енергоефективний будинок»
Проєкти:
✔ водяна турбіна
✔ сонячна піч
✔ вітрова турбіна
✔ Сонячний автомобіль
✔ Сонячна панель
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4. День четвертий. Відповідальне споживання
- Ознайомлення з поняттями «раціональне споживання», «утилізація
відходів», «сортування сміття», «екологічне маркування»;
- Інтерактивна гра «сортування сміття», гра 2, гра 3
- Вікторина «Утилізація відходів» (Google Forms)
Проєкти:
✔ Друге життя - використання пластикових відходів для виготовлення
корисних дрібничок
✔ Екоторба (виготовлення екоторбинок)
✔ Виставка «Тrash-timeline»
5. День п'ятий . Пом'якшення наслідків зміни клімату
- Ознайомлення з поняттями «парниковий ефект», «парникові гази»,
«вуглецевий слід», «глобальне потепління», про заходи щодо боротьби зі
зміною клімату та її наслідками;
- Розрахунок
вуглецевого
сліду
на
онлайн-калькуляторі
https://www.carbonfootprint.com/calculator.aspx
,
https://www.mamaplantatree.com/calc-3/
,
https://footprint.wwf.org.uk/#/questionnaire
Проєкти:
✔ Модель, що демонструє парниковий ефект;
✔ Модель «Торнадо в пляшці»;
✔ Модель барометра
✔ Моделі молекул парникових газів CO2, CH4, N2O, O3, H2O
Список використаних джерел:
1. https://climatekids.nasa.gov/menu/play/
2. https://pbskids.org/designsquad/build/
3. https://academy.animaljam.com/posts
4. http://www.man.gov.ua/UserFiles/File/NOVINI/NOVINI%20AKADEMII/15%20
Krugliy%20stil%2028_11_08/3.pdf
5. https://www.seti.org/sites/default/files/2020-07/Act5_Adult.pdf
6. https://www.teachengineering.org/activities/view/cub_weather_lesson04_activity1
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Олійник Ірина, вчитель хімії,
Пересадівська ЗОШ І-ІІІ ступенів Воскресенської
селищної ради Вітовського району Миколаївської
області
ПРОЄКТНА STEM-РОБОТА З ТЕМИ: ЗНАЧЕННЯ РОЗЧИНІВ У ЖИТТІ
ЛЮДИНИ, ЇХ ВИКОРИСТАННЯ. ОХОРОНА ВОДОЙМ. «WATER IS
LIFE»
Трейлер до проведення «STEM-тиждень–2021»: розвивати в учнів уміння
бачити проблему, формулювати дослідницьке питання і шукати шляхи його
розв’язання. Заняття STEM – цікаві та динамічні, креативні і продуктивні.
Мета:
✔ ознайомлення учнів з особливостями «STEM-технологій», формування у
школярів навичок дослідницької діяльності у формі, психічного і
ментального розвитку учнів; навчати досліджувати, аналізувати,
узагальнювати здобуті знання;
✔ закріпити знання, уміння та навички працювати в Інтернеті (виконувати
пошук та зберігати інформацію з Інтернету);
✔ навчити використовувати здобуті знання на практиці; вчити конструювати
та моделювати готові програмні продукти;
✔ розвивати винахідництво, логічне та дивергентне мислення, інформаційну
компетентність, комунікативні навички.
Вікова категорія: учні 5-11 класів
Міжпредметні зв’язки: інформатика, біологія , технології, , основи здоров’я,
природознавство, хімія.
Методична порада: інформаційна та матеріальна допомога у реалізації
креативних ідей.
План тижня проведення STEM заходів
День 1. Вивчення складу та властивостей води.
День 2. Методи очищення води в домашніх умовах
День 3. Конструювання лепбука
День 4. Фотоквест з теми “ Вода”
День 5. Мейкерство. Миловаріння
Ідеї щодо організації та проведення заходу
1 день – День Siense.
Учням запропоновано зробити моделі будови молекули води з відповідних
речовин та предметів вдома. Учні вивчають агрегатні стани речовини,
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використовують метод інфоонографіки. Досліджують розчинність речовин у
воді.

Рис.1 Матеріали учнів
Аналізують фізико-хімічний склад води та виготовляють розчини в домашніх
умовах.

Рис.2. Матеріали учнів
2 день – День Technology.
Учням запропоновано підготувати медіапродукти ( відеоролики) з теми
«Речовини навколо нас», керуючись знаннями з медіаграмотності
проаналізувати склад розчинів( сумішей) , які людина використовує у побуті.
https://drive.google.com/file/d/1jeU0gwoAeFhlFgcQOto1ay5eKrkg5DH/view?usp=s
haring
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Учні об’єднуються у групи: опрацьовують матеріал з питання про причини і
наслідки забруднення води( заповнити « рибний скелет»); створюють колаж на
тему « Кожна краплинка має значення» та за допомогою XMind створюють
інтелект – карту про використання води людиною та її значення. Учням
пропонується виготовити фільтр в домашніх умовах для очищення забрудненої
води. Відео розміщено на онлайн дошці Padlet
https://ru.padlet.com/olijnukira87/t334onxjmx3z

Рис.3. Матеріали учнів
3 день - День мистецтва та інженерії
Конструювання лепбука . Лепбуки допомагають швидко і ефективно засвоїти
нову інформацію і закріпити вивчене в пізнавально- ігровий формі. Ці
тематичні посібники мають яскраве оформлення, чітку структуру і в ідеалі
розробляються спеціально під конкретну дитину з її рівнем знань.

Рис.4. Матеріали учнів
4 день – День Art
Учням пропонується прийняти участь у фотоквесті. 22 березня відзначається
Всесвітній День Води.
Користі від такого заходу багато: по-перше, діти хоч на трохи відірвуться від
монітора і з подивом зрозуміють, який великий і загадковий світ нас оточує.
По-друге, на практиці легше зрозуміти фізичні, хімічні та інші закономірності.
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По-третє, батьки й діти згадають багато інших дослідів, поділяться своїми
фотозвітами , які зроблять з ними. Завдання фотоквесту розміщені на онлайн
стіні Padlet
https://ru.padlet.com/olijnukira87/voo5tka7pkq6
Учні знайомляться з умовами фотоквесту, виконують
запропоновані завдання. Результати роботи висвітляють на
сайті
закладу
та
сторінці
в
Соцмережах.

Рис.5 Матеріали учнів
5 день-День технологій та мейкерства
Респіраторні вірусні інфекції, такі як коронавірусне захворювання (COVID-19),
поширюються, коли слиз або краплі, що містять вірус, потрапляють у ваш
організм через очі, ніс чи горло. Найчастіше це відбувається через ваші руки.
129

Руки – це також один із найпоширеніших способів поширення вірусу від однієї
людини до іншої. Під час глобальної пандемії один з найдешевших,
найпростіших та найважливіших способів запобігти поширенню вірусу – часто
мити руки з милом. Тому ця тема є зараз актуальною « Виготовлення мила в
домашніх умовах».
https://drive.google.com/file/d/1Csi0u5pFkwCwEeCJiaGdJG7gIIi5dsrK/view?usp=s
haring
https://drive.google.com/file/d/1CWM00XPhOeFZzO3MSziJFyyDhDfRyOF_/view?
usp=sharing
Майже в кожній український родині є мейкери, народні майстри та умільці.
Мейкер має володіти не тільки мистецькими, прикладними або інженернотехнічними знаннями, але бути креативною, кмітливою і винахідливою
людиною з хорошим почуттям смаку та фантазією.
“Прекрасна дівчина – це символ України” Белевят Єва, учениця 11 класу.

Рис.6. Створила образ до Дня Води. Матеріали учнів
Список використаних джерел:
1. STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції, 9–10 листопада 2017 року, м.
Київ. – К.: ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2017 – с.160
2. STEAM-освіта:
інноваційна
науково-технічна
система
навчання
[Електронний ресурс].– Режим доступу: http://ippo.kubg.edu.ua/content/11373
3. Презентація
STEM-тиждень–2021:
https://drive.google.com/file/d/1MOgvA43sKnGtOEfsWNi3rwiubpKoD_jW/view
?usp=sharing
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Онищак Вікторія, вчителька
математики,
Мостівський
НВК
Мостівської
сільської ради Миколаївської області
STEM-ТИЖДЕНЬ 2021 «САЛОН КРАСИ «МАТЕМАТИКА »
Форма
проведення:
щоденні
завдання
Інтеграція предметів :
✔ історія;
✔ інформатика;
✔ Web-дизайн;
✔ математика;
✔ мистецтво.
Вікова категорія: учні 5-11 класів Мостівського НВК
План на тиждень:

(дистанційно)

Як проходив наш STEAM-тиждень?
Всі подробиці та роботи розміщені на сайті, за посиланням:
https://sites.google.com/view/vikaonishakstem2021/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%
D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
26.04.2021 - ДЕНЬ НАУКИ
Тема дня: Жінки в науці
131

Уявіть, що ви агент, який готує красуню-вчену на конкурс краси. Розкажіть про
цю жінку-вчену так, щоб вона стала переможницею! Успіхів)
Можливі конкурсантки:
✔ Гіпатія Александрійська;
✔ Ада Лавлейс;
✔ Еммі Амалі Нетер;
✔ Катерина Ющенко;
✔ Оксана Дубинчук;
✔ Зінаїда Слєпкань.
Список доповнять ще ці 11 жінок-українок
27.04.2021 - ДЕНЬ ТЕХНОЛОГІЙ
Тема дня: STEM, STEAM, STREAM.
Цього дня можна пофантазувати і відчути себе Web -дизайнером по створенню
рекламих плакатів. Вам потрібно створити власний (можливо, схожий на дудл)
малюнок-абревіатуру або інформаційну афішу (інфографіка) на тему STEM,
STEAM, STREAM.
Де тут математика?
✔ -Вміння планувати заповнення простору, площини.
✔ Розміщення елементів.
✔ -Аналіз інформації та власних дій.
✔ -Алгоритм добору кліпарта та створення колажу - це все тісно пов'язано з
математичними операціями.
Отож, встановлюйте зв'язки, розвивайте логіку та тренуйте свій мозок!!!
Гарних вам малюнків!
28.04.2021 - ДЕНЬ ІНЖЕНЕРІВ
Тема дня: Споруди з геометричних фігур
Завдання - створити конструкцію - будинок, міст, вежу з підручних
матеріалів(шпажки, макарони, спагеті, з-д ручка, термоклей, папір, пластик,
сірники, палочки для морозива тощо)
29.04.2021 ДЕНЬ МИСТЕЦТВА
Тема дня: 3-D малюнки та математичні ілюзії
Власна мета : Намалювати малюнок з 3-Д ефектом або математичну ілюзію.
Можна надсилати відео створення цього витвору мистецтва або фото (зверніть
увагу, фото- не передасть оптичну ілюзію так виразно як відео) готового
малюнку. Заздалегідь дякую з роботу. Впевнена, що у таких творчих учнів, як
ви, все ОБОВ'ЯЗКОВО вийде!!!!
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30.04.2021 ДЕНЬ РОЗУМНИКІВ
Тема дня: Математичні цікавинки та лайфхаки.
В чому полягає завдання?
Вам потрібно створити відео на вищевказану тему(по можливості залити його
на свій Ютуб - канал або ж скинути мені на Viber чи Telegram) та з допомогою
рідних, створити пост про це відео. У пост обов'язково вставте теги
#STEMтиждень_spring2021! та #Мостівський_НВК
та не забудьте відмітити мене (щоб я не пропустила жодного витвору
мистецтва:)
Всім-всім-всім ДЯКУЮ ЗА УЧАСТЬ У STEАM-ТИЖНІ!!!!!Ви у мене НАЙНАЙ-НАЙ...А роботи ваші взагалі - ШЕДЕВРАЛЬНІ! Пишаюся вами!!!!!!
Свої роботи учні та учениці Мостівського НВК прикріплювали на дошці Padlet
за посиланням:
https://padlet.com/vikaonishak/adln5n59uxcv0946
Список використаних джерел:
1. Інтернет ресурс: https://rubryka.com/article/ukrainian-women-in-science/
2. Фейсбук-пост з тегом : https://www.facebook.com/permalink
Поляруш Світлана вчитель
початкових класів, Ворожбянський НВК:ЗОШ І-ІІІ
ст.-ДНЗ№1
STEM-ТИЖДЕНЬ – 2021. ЗАОЧНА МАНДРІВКА: ПЕРША ЗУСТРІЧ ЗІ
ЛЬВОВОМ
Вікова категорія: молодші школярі (3-4 класи)
Форма проведення: заочна подорож
Мета:
- ознайомлення учнів з особливостями «STEM-технологій»;
формування у школярів навичок дослідницької діяльності у формі, доступній
для певного віку, психічного і ментального розвитку учнів;
навчати досліджувати, аналізувати, узагальнювати здобуті знання; закріпити
знання, уміння та навички працювати в Інтернеті (виконувати пошук та
зберігати інформацію з Інтернету); навчити використовувати здобуті знання на
практиці; вчити конструювати вправи в Learning Apps.org;
- розвивати винахідництво, логічне та дивергентне мислення,
інформаційну компетентність, комунікативні навички, уміння інтегрувати
знання з різних галузей науки, здійснювати міжпредметну взаємодію
шкільних предметів;
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- виховувати інтерес до вивчення та застосування інформаційних
технологій, інформаційну культуру, почуття відповідальності, зацікавленість у
спільній творчості дітей і батьків.
Навчання і виховання дітей за напрямками STEM- освіти дає вчителям
можливість розвивати в учнів уміння бачити проблему, формулювати
дослідницьке питання і шукати шляхи його розв’язання.
Заняття STEM – цікаві та динамічні, вони не дають учням сумувати.
Для дітей – це натхнення, випробування власних сил, це – емоції!
Міжпредметні зв’язки: інформатика, математика, технології,
інженерінг, українська мова, ЯДС, мистецтво.
Завдання тижня:
✔ 1.Інтегроване навчання.
✔ 2.Застосування знань у реальному житті.
✔ 3.Розвиток критичного та логічного мислення.
✔ 4.Активна комунікація і командна робота.
✔ 5.Розвиток інтересу до навчальних дисциплін.
✔ 6.Креативність та інноваційний підхід до роботи.
✔ 7.STEAM як доповнення до шкільної програми.
Кроки тижня:
1. Мета. Завдання. План роботи. Вибір власного напрямку роботи.
2. Збір інформації за напрямками.
Інструктаж під час роботи в мережі інтернет.
https://support.google.com/chrome/answer/95440?co=GENIE.Platform%3DAndroid&hl=uk

1Відкрийте додаток Chrome на телефоні або планшеті Android.
✔ Введіть пошуковий запит в адресному рядку.
✔ Натисніть результат, кнопку Перейти або значок .
Порада: під час введення тексту можуть з'являтися підказки. Вони створюються
на основі вашої Історії додатків і веб-пошуку. Ви можете видаляти окремі
підказки з історії пошуку або ховати розділи підказок на основі своїх дій, коли
вони з'являються.
а)Дізнаємося цікаве про м. Львів.
Місто Лева (аудіо легенда)
https://www.youtube.com/watch?v=UMsIMhyR3X4

Екскурсія «Сім чудес Львова»
https://www.youtube.com/watch?v=0eX6ahOEQYM

б ) Цікава людна Львова
Презентація С. Крушельницька
https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-solomia-kruselnicka-144259.html

в) Легенда Львова -Високий Замок https://www.youtube.com/watch?v=lgA1GQigEiA
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г ) Про смачний Львів https://www.youtube.com/watch?v=AlStch3EUrA
Галицький борщ –(Рецепт Галицького борщу)
https://www.0342.ua/news/2578493/najkrasi-stravi-galickoi-gastronomicnoi-kuhni-galickij-bors

Г )Не пройдемо осторонь. Моршинська мінеральна вода
http://www.dzerelce.org.ua/Morshyn/morshynska.htm

3. Презентація зібраної інформації.
4.Цікава ідея того, що можна зробити разом…
5. Спробуй і ти…
(Діти створюють вправу у LearningApps.org.
https://learningapps.org/display?v=pqbpj4pc521;
малюють етикетку до моршинської води, варять борщ, будують Високий
Замок з LEGO, створюють поштівку.)
6. Математична мозаїка.
Знайти периметр міста Львова з допомогою карти та підручного матеріалу
(смужки, стрічки, нитки…)
7. Складаємо письмову розповідь.
( 5-7 речень «Моя заочна подорож до Львова.»)
Тиждень відбувається згідно затвердженого плану.
Заходи тижня спрямовані на створення умов для реалізації творчих
здібностей учнів, на активізацію та розвиток пізнавального інтересу до
математики, інформатики, природничих наук, мистецтва, дизайну.
Список використаних джерел:
1. Концепція Нової української школи. Ухвалено рішенням колегії МОНУ
від 27 жовтня 2016 року. [Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://www.kmu.gov.ua/.../ukrainska-shkola-compressed.pd...
2.https://drive.google.com/file/d/1I4wSc5ehliDveT83jCcWriWuRqQM5Xp9/view
3.https://support.google.com/chrome/answer/95440?co=GENIE.Platform%3DAndroi
d&hl=uk
4. https://www.youtube.com/watch?v=UMsIMhyR3X4
5. https://www.youtube.com/watch?v=0eX6ahOEQYM
6. https://vseosvita.ua/library/prezentacia-na-temu-solomia-kruselnicka-144259.html
7. https://www.youtube.com/watch?v=lgA1GQigEiA
8. https://www.youtube.com/watch?v=AlStch3EUrA
9.https://www.0342.ua/news
10. http://www.dzerelce.org.ua/Morshyn/morshynska.htm
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Рижик
Тетяна,
вчитель
фізики,
астрономії
та
природознавства,
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 11 Миколаївської міської ради Миколаївської
області.
ГОРОД НА ПІДВІКОННІ. ПРОЄКТ З ПРИРОДОЗНАВСТВА ДЛЯ УЧНІ 5
КЛАСУ
Актуальність. Цей проєкт дозволяє виростити город на підвіконні, що є
прекрасною альтернативою покупній зелені. Невеликі паростки овочів, зелені і
трав, які збирають і вживають в їжу після 7-14 днів від початку посіву, є дуже
корисними. Вирощування зелені є економічно вигідно. Учні на власному
досвіді зрозуміють, що вирощування рослин – це не складно і може бути
цікавою справою. Проект дозволяє учням розширити кругозір, проявити свою
креативність, наполегливість, ініціативність і самостійність.
Мета: з’ясувати умови, які необхідні для вирощування рослин, навчитися
доглядати за ними, фіксувати свої результати та презентувати їх; навчитися
власноруч створювати вазон для рослин; розвивати в учнів дослідницькі
навички.
Обладнання: горщик, вторсировина (пластикова пляшка, паперовий стакан
та інш.) суміш для посадки, насіння (за власним бажанням)
Умови проведення. Проект виконується вдома (під час карантину) або в
кабінеті на підвіконні.
Таймінг. 7 – 14 днів.
Зміст з методичним поясненням: Для участі у проекті необхідно:
1.Визначитися, як ви будете працювати (у групі чи індивідуально).
2.На час проекту стати трохи архітектором, будівельником, агрономом,
біологом, дослідником.
Які рослини вирощують на підвіконні ? Яку саме зелень можна виростити на
підвіконні? Листові салати, пряні рослини, цибулю, часник або помідори та
огірки? Дізнайтеся про мікрогрін. Чи вирощують його на підвіконні? Чому його
рекомендують споживати
Де можна втілити свою ідею? На підвіконні. Продумайте в чому ви будете
вирощувати свої рослини. Це буде звичайний горщик? Створіть власноруч свій
креативний, неповторний вазон для рослин. Краще використовувати для цього
вторсировину або інші не потрібні речі.
Що потрібно для проростання рослини? Для проростання насіння необхідний
ґрунт та наявність води, повітря й тепла. Якщо не буде виконуватися хоча б
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одна з умов, насіння не проросте. Тому насіння треба саджати у вологий
розпушений ґрунт, що нагрівся до певної температури.
Коли чекати результат ? На 5-9 день.
Чому необхідно вміти вирощувати рослини? Людина вирощує рослини
насамперед для того, щоб отримати продукти харчування. Подумайте і дайте
свою відповідь на це питання.

Список використаних джерел:
1. https://trends.rbc.ru/trends/education/5ec2c38a9a7947a60ae70212
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Старікова Алла, вчитель
початкових класів, Кременчуцька гімназія №31
Кременчуцької міської ради Кременчуцького
району Полтавської області
STEM_ТИЖДЕНЬ_SPRING2021: ПРОГУЛЯНКИ З ДИНОЗАВРАМИ
З 26.04.2021 по 30.04.2021 у Кременчуцькій гімназії №
31 м. Кременчук в початковій школі, 3-В класі відбудеться
STEMтиждень_spring2021 на тему: «Прогулянки з
динозаврами». Заходи тижня будуть спрямовані на
створення умов для реалізації творчих здібностей учнів, на
активізацію та розвиток пізнавального інтересу до
математики, інформатики та природничих наук.
Чому стиль STEAM? Зараз
все — від гаджетів до
інформації —
дуже
швидко застаріває. І традиційні методики навчання не
виняток — для кожного наступного покоління дітей вони все
менш ефективні. Альтернативою сьогодні є STEM-освіта.
Щоправда, це не лише методика, а й модель, підхід тощо.
STEM — це абревіатура зі слів:
✔ Science (наука)
✔ Technology (технології)
✔ Engineering (інженерія)
✔ Mathematics (математика).
Саме ці напрями лежать в основі STEM-освіти. Науку, технології, інженерію та
математику учні вивчають не окремо, а комплексно. При цьому чи не
найважливішу роль відіграє практичне застосування отриманих знань.
Більшість вчених сходяться на тому, що динозаври, яких було тисячі
видів, з’явилися на Землі приблизно 230 мільйонів років тому. Вони панували
на нашій планеті аж 160 мільйонів років і зникли майже 60 мільйонів років
тому.
Ви зможете краще уявити собі ці величезні часові проміжки, дізнатися
про життя тих давніх істот, доторкнутися до історії та побачити гігантські
кістяки цих велетенських тварин здійснивши подорож в часі разом з
кондуктором Троодоном. Вперед!!!
STEM проект «Прогулянки з динозаврами»
Завдання тижня:
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✔
Інтегроване навчання;
✔
Застосування знань у реальному житті;
✔
Розвиток критичного та логічного мислення;
✔
Активна комунікація і командна робота;
✔
Розвиток інтересу до дисциплін природничо-математичного
циклу;
✔
Креативність та інноваційний підхід до роботи;
✔
STEAM як доповнення до шкільної програми.
Мета проекту:
розширити знання про життя і теорію загибелі динозаврів на
планеті Земля , а також переконатися на особистому досвіді теорію
загибелі динозаврів;
розвивати пам’ять ,уяву;
розширювати світогляд учнів;
формувати вміння спостерігати;
виховувати почуття любові до природи.
створення умов для реалізації творчих здібностей учнів, на
активізацію та розвиток пізнавального інтересу до математики,
інформатики та природничих наук.
Тип – проекту: інформаційно – дослідницький.
День перший Science (Науки)
Здійсни подорож в часі з кондуктором
Троодоном та дізнайся про гіганських
ящірок які панували мільйони років тому.
Дослід: перевірка гіпотези про загибель
динозаврів під час вивереження вулканів.
Опис: потрібно: пластилін, харчова сода,
столовий оцтет (9%), будь-який барвник
(фукорцин, харчові барвники), рідина для
миття посуду. Пластилін поділити на дві
частини. Одна розкочується в підложку
вулкана, інша – в його конус, частини
зліплюються між собою. Важливо, щоб
конус не протікав, перевірити пів склянкою
води (загальний об’єм конструкції має бути приблизно зі склянку).
«Вулкан» ставлять на тарілку чи піднос. Готують «лаву» - суміш
рідини для миття посуду (1 ст. л.), сухої харчової соди (1 ст. л.),
барвника. Цю суміш заливають у вулкан, а потім туди додають
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четвертину склянки оцту. Починається бурхлива реакція з виділенням
вуглекислого газу. З жерла вулкану показується яскраво забарвлена
піна.
Висновок: Таке виверження вулкану – наглядний приклад утворення
вуглекислого газу після реакції оцтової кислоти та соди (бікарбонат
натрію).

День другий Technology (технології)
Разом з кондуктором Троодоном віртуально відвідай 5 захопливих музеїв світу:
Музей природознавства, Берлін; Королівський інститут природничих
наук, Брюссель; Американський музей природознавства, Нью-Йорк; Музей
природознавства, Лондон; Музей природної історії ім. Філда, Чикаго.
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Знайди Рештки динозаврів на карті та отримай сувенір з музею надувний
«Диноглоб».
(Рис.1)
М
ал
.1

М
ал
.2

День третій Engineering (інженерія)
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Виготовлення класного Парку
Юрського Періоду разом з

LEGO конструктором та
створення досліду
«Лавова Лампа».
Дослід "Лавова лампа"
Лавова лампа була винайдена Едвардом Крейвеном Уолкером в 1963 році. Для
тих, хто не знайомий з лавовими лампами, вони були головним декором
квартир в 60-х роках. «Лампа» складається з трохи трикутного лабораторного
скляного стакана, який заповнений рідкою «лавою». При включенні «лава»
починала плавати.
Для виконання досліду знадобиться:
✔

Сіль.

✔

Водопровідна вода.

✔

Чашка оливкової або рослинного масла.

✔

Кілька харчових барвників.

✔

Великий прозорий стакан.

Час на виконання експерименту: Близько 5-10 хвилин.
Починаємо експеримент:
✔

Наповніть на 2/3 стакан водою. Пізніше Вам потрібно буде додати масло,

тому переконайтеся, що для масла є місце.
✔

Вилийте масло в склянку. Масло буде плавати на поверхні води, не

намагайтеся змішати його з водою.
✔

Додайте кілька крапель різних барвників до води і маслу.

✔

Повільно висипаючи 1 чайну ложку солі в склянку з водою і маслом.

Спостерігайте, що відбувається з масляною і водною сумішшю.
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Примітка:
Додайте кілька крапель харчового барвника для кращого ефекту. Це зробить
практично справжній вид лавової лампа в вашому стакані!
Спостереження:
Що станеться, якщо додати дві чайні ложки солі? Як Ви думаєте, інша речовина
буде впливати на масло і воду? Що відбувається, якщо Ви замість солі додали
цукор, пісок або навіть кавову гущу?
Результат:
Масло легше води, тому плаває на її поверхні. З іншого боку сіль більш важче,
ніж масло. Коли Ви додаєте сіль в стакан, вона опускається на дно склянки,
беручи з собою частинки масла. Коли сіль розпадається, вона відпускає частки
масла і ті піднімаються на поверхню. Дослід «Лавова лампа» схожий з
концепцією лавової лампи і показує, як вона працює. Кулька в лампі
складається з воску, який танцює вниз і вгору. Він розширюється, стаючи менш
щільним, ніж рідина навколо нього, викликаючи послідовність.
День четвертий Mathematics (математика)
Разом з кондуктором Троодоном пограй в математичну гру на
закріплення усного рахунку в межах 1000 та зроби творчу роботу в
стилі Оп Арт (від англ. op art (optical art)) або оп-мистецтво — стиль
сучасного мистецтва, який широко використовує оптичні ілюзії.
Митці оп-арту досягають створення ілюзій руху або мерехтіння
нерухомих об'єктів через зображення періодичних структур і влучне
використання кольорів та форм. Зазвичай твори оп-арту
носять абстрактний характер.

Список використаних джерел :
1. https://subject.com.ua/teaching/nature/5klas/157.html
2. https://pedsovet.su/load/241-1-0-10572
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3. https://naurok.com.ua/zhittya-i-zagibel-dinozavriv-na-planeti-zemlya-90121.html
4. https://naurok.com.ua/zvit-pro-provedennya-tizhnya-matematiki-steam93006.html
5. https://www.pedrada.com.ua/article/1915-z-dosvdu-stem-osvti-u-pochatkovihklasah
6. https://eventukraine.com/travel/progulyanka-z-dinozavrami-5-zakhoplivikhmuzeiv-svitu/
7. https://www.pinterest.com/
8. https://artsycraftsymom.com/printable-dinosaur-additiongame/#Printable_Dinosaur_Addition_Game
Щолок Галина, заступник
директора з НВР, Черна Олена, заступник
директора з ВР Барвінківській ліцей №1 Харківська
область
STEM-ТИЖДЕНЬ У БАРВІНКІВСЬКОМУ ЛІЦЕЇ №1 ХАРКІВСЬКОЇ
ОБЛАСТІ
(Орієнтовний план)
Барвінківський ліцей №1 Харківської області цьогоріч у числі учасників
STEM-тижня.
Чому? Хочемо перетворити життя у ліцеї на захопливий процес, коли
результат приносить задоволення.
Хто? Учителі заходу залучають дітей у всіх вікових категорій, а також
батьків та активних мешканців громади до активної співпраці під час
підготовки та проведення заходів.
Що очікуємо?
1. До використання STEM-технологій долучиться значна кількість
педагогів закладу освіти, учнів, батьків, мешканців громади.
2. У здобувачів освіти будуть сформовані логічне та дивергентне
мислення, навички дослідницької діяльності у формі, доступній для певного
віку, психічного і ментального розвитку.
3. Учні зможуть досліджувати, аналізувати, інтегрувати знання з різних
галузей науки, узагальнювати здобуті знання, а також використовувати їх на
практиці.
4. Зростає зацікавленість у спільній творчості дітей і батьків.
Як?
Тиждень проходить згідно затвердженого плану.
Слоган:
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Ваші руки знають те, що Ваш розум не знає, що він знає!
Передмова
STEM-освіту часто називають «навчанням навпаки». Ланцюжок «від
теорії до практики» у STEM зазвичай зворотний: спочатку – гра, експеримент,
придумування і майстрування пристроїв і механізмів, а вже пізніше, у процесі
цієї діяльності, – опанування нових знань. Але STEM-освіта – це не тільки
«навчання навпаки». Як відомо, абревіатура STEM розшифровується як science
(природничі науки), technology (технологія), engineering (інженерія),
mathematics (математика). Та найбільший плюс STEM-освіти у тому, що вона
допомагає опанувати їх не відокремлено, а за допомогою інтеграції усіх
дисциплін в єдину систему навчання.
Універсальних рецептів щодо впровадження такого навчання немає. Ми
це зробили так:
День 1.
Засідання детективного агентства (написання листів кодованих та
шифрованих)
Кожен прочитає написаного від руки чи електронного листа. А як можна
зашифрувати своє повідомлення? Чому кажуть «читати між рядків»?
Таємні агенти багатьох монархів писали секретні донесення соком цибулі
чи лимона саме поміж рядків у звичайних листах. Достатньо було цей лист
підігріти над полум’ям – і між рядками з’являлися заховані послання.
Листування не переривалося, навіть якщо шпигун був у в’язниці! Для таємного
листування було достатньо виліпити з хліба «чорнильницю», налити в неї
молока і писати невидимі листи. Якщо ж до камери ув’язнення підходив
наглядач, таємний агент просто з’їдав «чорнильницю». «Молочні» написи
можна було побачити, якщо аркуш посипати сажею або підігріти. Відома
шпигунка Мата Харі у своїй професійній діяльності також використовувала
невидимі чорнила. Під час затримання у її паризькому готельному номері було
знайдено склянку з розчином кобальт (ІІ) хлориду, який при нагріванні
забарвлюється у синій. І зараз, у століття розвитку високих технологій, цікаво
вміти використовувати невидимі чорнила. Тому тема «приготування чорнил з
відомих речовин та написання ними листів» є актуальною і зараз.
Саме такі зашифровані листи будуть у центрі увага учнів-членів
детективного агентства. Протягом дня діти матимуть змогу написати листи
парафіновою свічкою, молоком, соком лимона, апельсина, цибулі та оцетом, а
юні детективи прочитають написане за допомогою праски, акварелі та фена.
Молоко є органічною речовиною і здатне окислюватися, тобто вступати в
реакцію з киснем. При нагріванні феном, такі чорнила стають коричневими, бо
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«горять» швидше, ніж папір. Такий же ефект дає оцет, лимонний, апельсиновий
і цибульний сік, мед.
«Молоком писати» – спосіб таємного листа молоком між рядків: при
підігріві такого листка рядки, написані молоком «проявляються». Звідси і
з’явився образний вислів «Читати між рядків», що означає, проникати в саму
суть тексту, вміти осягати його таємниці.
Переглянути матеріали до проведення першого дня STEM-тижня можна
за посиланням.
День 2.
Фестиваль «LEGO_LEND: політ фантазії»
Заздалегідь учні початкових класів отримують запрошення стати
учасниками фестивалю. Кожен клас має завдання: виготовити вітрячок за
допомогою конструктора LEGO. Презентація результатів роботи проходить у
вестибюлі ліцею.
Моделювання вітрячка вимагає високої зосередженості уваги у дітей.
Перш ніж приступити до створення споруди, необхідний попередній
розрахунок, продуманість, послідовність і точність у роботі. 1-і класи будуть
конструювати вітрячок за зразком, 2-і класи – за планом, а 3-4-і класи – за
власним задумом.
Поєднання знань інтегрованого курсу « Я досліджую світ», математики та
фізики дасть можливість дітям в ігровій формі засвоїти такі поняття як вітер,
сила вітру, обертальний рух, швидкість, час, залежність між величинами.
День 3.
Мейкерспейс (виготовлення екосумки)
Все більш актуальною в наш час стає відмова від пластику та
поліетилену, тому магазинні пакети користуються все меншою популярністю.
Щоб вирішити проблему походу за покупками, а також подумати про майбутнє
нашої планети, варто використовувати альтернативні варіанти аксесуара. У ході
проведення цього дня учні в спеціально обладнаному кабінеті-лабораторії
обслуговуючої праці під керівництвом учителя зможуть пошити власними
руками сумку шоппер (еко-сумку), яка стане прекрасним рішенням в даній
ситуації. Крім виконання розрахунків, складання необхідної технологічної
документації, розвитку екологічної грамотності, у процесі виконання цієї
роботи учні отримують ще один важливий результат: профорієнтація
(знайомство з професією дизайнер одягу).
День 4.
STEM-перерва 1 (проведення дослідів на спеціально обладнаному
майданчику)
STEM-перерва 2
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У вестибюлі ліцею старшокласники разом із учителями організовують
майданчик, на якому розміщуються локації у вигляді «STEM-лабораторій». На
кожній перерві учні мають змогу побачити та пояснити цікаві досліди
«Самонадувна куля», «Цитрус-мореплавець», «Апельсин-убивця кульок»,
«Яйце-стрибунець», «Діючий вулкан», «Фараонові змії» та інші. Такі досліди
дають можливість більш глибше дослідити фізичні та хімічні явища, сприяють
підвищенню пізнавальної активності, зацікавленості до вивчення природничих
предметів.
День 5.
Екологічне маркування: просто про складне
Стан навколишнього середовища погіршився настільки, що мотивацією
для покупців у виборі продуктів стали «екологічний» імідж виробника та
екологічна якість продукції. Протягом дня здобувачі освіти, учителі, батьки та
бажаючі мешканці громади матимуть змогу дізнатися про українські екологічні
знаки (національний знак оцінки відповідності, знак «Без ГМО», знак «Зелений
журавлик»), перевірити та проаналізувати їх наявність/відсутність на найбільш
вживаних продуктах у місцевому супермаркеті та створити комікси «Знаки
екологічного маркування» з метою проведення подальшої інформаційної
роботи серед мешканців громади щодо того, як зберегти здоров’я, купуючи
екологічно чисту продукцію та заходів, направлених на захист екології на рівні
особистого споживання.
P.S.:
Під час проведення STEM-тижня учні отримують можливість не просто
вивчати, наприклад, закони фізики чи хімії, а одразу зможуть випробувати їх
дію на практиці, здійснюючи справжні наукові відкриття. STEM об’єднує всі
природничо-математичні науки в одне ціле. І що найбільш важливо, саме такий
підхід дозволяє зацікавити наукою навіть тих учнів, які раніше вважали, що не
мають до неї жодного хисту.
Список використаних джерел:
1. https://vseosvita.ua/library/
2. https://www.pinterest.com

147

Розділ 3.
STEM-освіта: Методичні розробки
STEM-заходів: уроки, заняття
Василенко Ірина, науковий
співробітник сектору досліджень освітніх процесів
відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ STEMЗАХОДІВ: УРОКИ, ЗАНЯТТЯ
Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку освіти є STEMорієнтований підхід до навчання, який сприяє популяризації інженернотехнологічних спеціальностей, формування мотивації в учнів до вивчення
дисциплін, на яких ґрунтується STEM-освіта. За STEM методикою в центрі
уваги є практичне завдання чи проблема. Це дозволяє учням знаходити рішення
практичним шляхом.
Найчастіше з-поміж запропонованих форм реалізації STEM-напряму в освіті
використовують STEM-заходи. Серед них: STEM-уроки/заняття, STEMпроєкти тощо.
STEM-уроки/заняття спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків і
сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації
особистісного ставлення до питань, що розглядаються на уроці/занятті. Такі
уроки/заняття можуть проводитися шляхом об’єднання схожої тематики
кількох навчальних предметів або формування інтегрованих курсів чи окремих
спецкурсів.
STEM-проєкт – це спосіб досягнення цілі шляхом детальної розробки
проблеми, що завершується реальним практичним результатом. Педагог
здійснює супровід проекту і спонукає до пошукової діяльності вихованців,
допомагає у визначенні мети, завдань проекту, орієнтовних методів/прийомів
дослідницької діяльності та пошуку інформації для розв’язання окремих
навчально-пізнавальних завдань. Реалізація STEM-проекту сприяє формуванню
соціальних компетентностей, дозволяє пройти технологічний алгоритм від
виявлення проблеми, зародження ідеї до створення продукту – стартапу, а
також навчитися презентувати його.
В рамках заходу «STEM-тиждень 2021» педагогічна спільнота мала змогу
поділитися своїми ідеями та методичними розробками STEM-уроків/занять та
STEM-проєктів, які допоможуть в подальшому успішно впроваджувати STEM в
освітній процес та підвищувати педагогічну майстерність.
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Список використаних джерел:
1. STEM-освіта. URL: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
2. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти).[Електронний ресурс] – Режим доступу:
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text
Андріїв
Тетяна,
фізики, Ліцей 25 м. Івано-Франківськ

вчитель

ПРОЄКТ: ІНТЕРАКТИВНА ПАНЕЛЬ ЗАПИТАНЬ
Експеримент до теми «Послідовне та паралельне з’єднання провідників»
Вікова категорія: учні 5-9 класів
Мета проекту: розвивати практичні навики та вміння учнів, удосконалити
вміння отримувати користь з досвіду, шукати, думати, братися за справу,
адаптувати ситуацію під власні можливості, співпрацювати, моделювати,
робити висновки, вміти отримувати кінцевий результат процесу, застосовувати
вивчений теоретичний матеріал на практиці.
Обладнання: цупкий картон, прямокутні смужки паперу (може бути оргскло),
провідники, батарейка, лампочка, кнопки канцелярські.
Таймінг вправи/завдання: близько 45 хв
Умови проведення: виконання можливе як в умовах класу, так і в домашніх
умовах
Хід вправи/завдання, алгоритм дій:
1. На аркуш цупкого картону наклейте у два стовпчики 10-16 прямокутних
смужок із паперу (можна використовувати розрізане оргскло, яке може
кріпитися на гарячий клей)
2. На смужках, розташованих у лівому стовпчику, напишіть запитання.
3. На смужках у правому стовпчику напишіть відповіді, причому так, щоб
пара «запитання-правильна відповідь» не становила один рядок.
4. Поряд із кожним прямокутником вставте в картон кнопку з довгим
вістрям.
5. За допомогою проводів з’єднайте кнопки на звороті картону так, щоб
утворилися пари «запитання-правильна відповідь» та складіть електричне
коло.
6. Перевірте знання своїх однокласників, попросивши їх торкнутися
вільними кінцями проводів до клеми із запитаннями і клеми відповіддю.
Якщо правильна відповідь, то лампа має світитися.
Зміст з методичними поясненнями
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Робота учня 8-Б класу Ліцею 25 м.Івано-Франківськ Кушніра Дениса за
посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=DeRZ-TyoMLQ

Рис. 1

Рис.2

Модель «Інтерактивні запитання»
Список використаних джерел:
1.«Фізика» підручник для 8 класу загальноосвітніх закладів за редакцією В.Г
Бар’яхтара, С.О Довгого 2016р. - ст.167.
Астанова Олена, вчитель
початкових класів, Миколаївський заклад загальної
середньої освіти Соколівської сільської ради
STEMIE ЗАХІД. БІЗНЕС-КВЕСТ: МОЛОКО. ВІД ФЕРМИ ДО СТОЛУ.
ВИГОТОВЛЕННЯ БРИНЗИ
Тема: «Молоко. Від ферми до столу. Виготовлення бринзи» (Бізнес-ідея. Як
побудувати власний бізнес? Організація виробництва, планування діяльності
підприємства)
Форма проведення: ділова гра
Мета: навчати вдало поєднувати складники освітньої системи STEMIE:
S (Science) - наука
T (Technology) - технології
E (Engineering) - інженерія
M (Mathematics) - математика
І (Innovation) - винахідництво
E (Entrepreneur) - підприємництво
в процесі розробки винаходів, аби результат вийшов не тільки креативним, але
й привабливим для майбутніх інвестицій та розробок; навчати бути
конкурентно спроможними не тільки на національному рівні, але й на
міжнародному;
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- надихати наступне покоління, що збираються вирішити проблеми, з
якими ми всі стикаємось сьогодні і будемо стикатися завтра стати
винахідниками та підприємцями.

Ферма
Прийом Storytelling
Історія, як Бебі Бос гостював на фермі Петрика.
Друзями вони стали, коли Петрик привіз до офісу Бебі Боса замовлення
екологічно чистої продукції, вирощеної на власній фермі. Бос і фермер
співпрацювали, бо мали спільні інтереси та зацікавленість у розвитку бізнесу та
налагодження, у майбутньому, імпорту продукції фермерського господарства
Петрика до інших країн.
Одного сонячного погожого дня Бебі Бос знайшов час у своєму щільному
діловому графіку і відправився до товариша на ферму.
Петрик радо зустрів гостя на своєму обійсті.
Ранкова зустріч
Він знав, що гість любить порядок та точність, тому їх ранкова зустріч
розпочалась з Кейс-Новин Бебі Боса:
✔ Пора року
✔ Місяць
✔ Дата
✔ День
✔ Погода
✔ Місце розташування
✔ План дій
Що ж день розпочався вдало. Гість та господар вирушають оглядати
володіння екоферми.
Петрик показує Бебі Босу свої володіння - Ферму. Інтерактивний плакат
"Ферма" (Від імені корівки) (Корови, бик, телята… Вся інформація
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відкривається натисканням на посилання та супроводжується розповідями
фахівців - учасників заходу).
Макет корівки. (Без пятен на тілі, готові форми п’ятен для корови, поле із
гофрованого паперу, білий халат, хустинка, відро).
Пісня корівок Моя корівка
✔ Подивіться хто нас сьогодні зустрічає?
✔ Так - це корова. Її звати Красуля.
✔ Чому вона сумує, як ви гадаєте? (Відповіді)
✔ Подивіться на плакаті у всіх корівок є п’ятна, а у нашої немає. Давайте
приклеїмо нашій Красулі гарні п’ятна. (Вчитель приклеює перше п’ятно, а
за ним і кожен учасник заходу, говорячи корівці приємні слова, щоб підняти
їй настрій).
✔ Тепер наша корівка посміхається. Ми зробили її гарною та приємними
словами підняли настрій. Тож вона вирішила пригостити нас самими
найкориснішими на світі ласощами. Які це ласощі? (Відповіді).
✔ -Щоб спробувати ці ласощі потрібно корівку спочатку подоїти. (Макет
корівки з прикріпленою медичною рукавичкою у яку налили молоко та
проколені отвори. Діти одягають білі халати і хустинки та намагаються
видоїти корівку у відерце).
Ти моя корівонько,
Ти моя краса,
Все збродила полечко,
Ох , і маєта!
Бризни, цівко тоненько,
В дінце дійниці,
Лийся, як із джерела,
Струмочок молока
Пісенька про молоко (Під час перегляду роликів, прослуховування пісень
учасники заходу вільно рухаються, підспівують, танцюють. Обмежень
немає).
✔ Подивіться скільки молока нам подарувала Красуля. Чому ж його
вважають найкориснішими ласощами? (Відповіді).
Перегляд відео, або презентації про користь молока та молочних продуктів
(Наприклад Презентація)
Співаємо разом: Корівонька
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Проблемне питання від Боса:
- Молоко та молочні продукти корисні! Як на цьому заробити?
(Мотивація, критичне мислення, “Мозковий штурм”… Відповіді учасників).

Петрик пропонує відвідати лабораторію екоферми. (Досліди демонструють
учасники заходу).
Лабораторія екоферми
Вчитель демонструє присутнім дві прозорі склянки. Дається загальна
характеристика цих склянок. Які вони? (Прозорі, чисті, через них все видно…).
Після цього в одну склянку наливає воду, а в іншу молоко. Присутні
дають характеристику кожній склянці. Який він став?
Після злиття рідин із склянок спостерігаємо різницю. Що змінилось у
зовнішньому вигляді посудин. Склянка від води залишилась прозорою, чистою.
Склянка у якій було молоко стала мутною, через неї стало погано видно
предмети.
Вчитель пропонує учасникам доторкнутись до стінок обох склянок і
спробувати відповісти на питання “Чому молоко залишилося на стінках
склянки?”. (Пояснення цього явища та користь молока).
Бебі Бос: - Отже, ви мені довели, що молоко супер-корисне і ми з вами
маємо ідею, як на цьому заробити. Але мені потрібні помічники та
консультанти.
Ви зі мною?! (Відповіді)
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Кожна праця, вид діяльності оплачується. Пропоную на сьогодні ввести
валюту, для розрахунку за надані послуги - Бейбіки. (Виплачується за відповіді,
за участь, за інформацію, за досліди, за раціональні пропозиції). В кінці нашої
співпраці обміняємо їх на сертифікати з правом працювати на виробництві Бебі
Боса та Петрика.

ВАЛЮТА - 1 БЕЙБІК
Бебі Бос: - Що ж, командо, розпочнемо реалізовувати мою ідею. Сподіваюсь на
вашу допомогу, бо лише робота в команді та з гарними фахівцями принесе
позитивний результат та прибуток.
Про догляд за коровами (...та доставка молока до молокозаводу).
Руханка
(Естафета з іграшковими молоковозами).
Молокозавод
- Молоко доставлено. Щоб воно не зіпсувалось та було готовим для
виготовлення з нього молочних продуктів, потрібно його пастеризувати. На
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жаль, перед нашим приїздом лінія пастеризації вийшла з ладу. Потрібно
допомогти полагодити її. Ділимось на дві бригади та з кубиків LEGO будуємо
нову лінію. Працюємо швидко та злагоджено, щоб не зіпсувався наш продукт.
Особливу відзнаку отримає бригада, яка не тільки швидко відновить її, а й
внесе нові зміни , обгрунтувавши їх доцільність.
- Лінії відновлені та модернізовані тож можна відправляти його до цеху з
виготовлення бринзи - продукту, який ми з Петриком плануємо імпортувати у
країни Європи. Але перед цим ми проведемо дослідження у лабораторії
молокозаводу.
Лабораторія молокозаводу
Лаборанти (учасники заходу) проводять досліди по звертанню молока.
В свіжому парному молоці, яке тільки-но видоїли, бактерій немає, проте
коли бактерії починають розмножуватися, то в молоці відбуваються різні
хімічні реакції, у тому числі згортання білка. Саме тому молоко скисає, тобто
густіє, а також поділяється на дві складові частини — сироватку і більш густу
частину, що згорнулася. Розмноження бактерій провокує температура
зберігання.
Багато що залежить від температури повітря. Чим тепліше, тим швидше
молоко скисне. В теплі свіже молоко починає скисати вже через 8-12 годин, а
то й швидше – в ньому оселяються "дикі" кисломолочні бактерії.
Для виготовлення бринзи нам не потрібні “дикі” кисломолочні бактерії.
Для її виробництва існують спеціальні ферменти та закваски.
Зараз наші фахівці обрахують правильні пропорції та нададуть вам
готовий рецепт бринзи. (Учасники обраховують пропорції та готують рецепт
бринзи).
Цех виготовлення бринзи
Діти у білих халатах та шапочках, медичних рукавичках у підігріте
молоко вводять ферменти, перемішують, спостерігають за звертанням,
контролюють час, перемішують, відціжуюють та ставлять під гніт продукт
(майбутню бринзу).
Майстерня з виготовлення упаковки та етикетки готової продукції
Поки бринза відтискається, потрібно виготовити упаковку та етикетку
для продукту (Аплікація, колаж, малюнок. На вибір.) Працює дві бригади:
“Пакувальники” та “Рекламники”.
Магазин
Наші фахівці повідомили, що бринза ще не готова для відправлення до
магазину. Вона має деякий час полежати у міцному сольовому розчині.
Лаборанти обрахують концентрацію солі для розчину та замочать у ньому
бринзу. Після дегустації ми зможемо відправити товар споживачу та рахувати
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прибутки. А ми з вами у цей час ознайомимось із книгою домашніх рецептів,
яку підготували ваші батьки “Молоко на моїй кухні”(Електронний варіант у
спільному доступі, який заповнили батьки учнів заздалегідь).
✔ Технологи запрошують нас на дегустацію. (Дегустують)
✔ Що ж пакуємо продукцію і до магазину?!
✔ Гарних нам продаж та стабільних доходів!!!
Бебі Бос: - Я пам'ятаю про свою обіцянку. Обмінюємо Бейбіки на сертифікати з
правом працювати на нашому з Петриком виробництві бринзи. (Бебі Бос вручає
сертифікати активним учасникам).
-Ви справжні маленькі підприємці з великим майбутнім. Я не прощаюсь з
вами надовго. Нас чекають нові проекти та звершення. Дякую за співпрацю До
зустрічі!
-А ще я хотів би подякувати корівці Красулі за основний інгредієнт молоко! І в подарунок для неї пісенька Мало молока.
Список використаних джерел.
1. Типова освітня програма, розроблена під керівництвом Савченко О. Я.
затверджена наказом Міністерства освіти і науки Українивід 08.10.2019 року
№ 1272
2. Я досліджую світ: підруч. Інтегр. курсу для 1-го кл.закл.заг.серед.освіти: (у2х ч.) ч.1/ Гільберг Тетяна та ін. – київ: Генеза, 2018. – 112с. : іл.
3. Я досліджую світ: підруч. Інтегр. курсу для 2-го кл.закл.заг.серед.освіти: (у2х ч.) ч.1/ Гільберг Тетяна та ін. – київ: Генеза, 2019. – 114с. : іл.
4. Я досліджую світ: підруч. Інтегр. курсу для 3-го кл.закл.заг.серед.освіти: (у2х ч.) ч.1/ Гільберг Тетяна та ін. – київ: Генеза, 2020. – 160. : іл.
5. https://www.thinglink.com/scene/1370354262617358338
6. https://www.youtube.com/watch?v=Zu28Db-wDPg
7. https://www.youtube.com/watch?v=JhDjBU8hpd4
8. https://ppt-online.org/300823 Зайченко Тетяна учениця групи 14-109-ККД
ДПТНЗ Чернігівський центр професійно-технічної освіти
9. https://www.youtube.com/watch?v=9G2souS8esI
10. https://www.youtube.com/watch?v=WwtBllmM2ac
11. https://www.youtube.com/watch?v=STTjP-S16fI
12. https://www.youtube.com/watch?v=2Kgu8Wf78cU
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Братошевська
Світлана,
заступник директора з навчально-виховної роботи,
вчитель фізики та природознавства Миколаївська
ЗОШ І-ІІІ ступенів №29 Миколаївської міської ради
Миколаївської області
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОВЕДЕННЯ STEMМАЙДАНЧИКУ. STEMІВСЬКА ІСТОРІЯ МІСТА МИКОЛАЄВА
Вікова категорія: здобувачі освіти 5-9 класів
Актуальність: Однією із сучасних форм організації навчальної діяльності є
створення
STEM-майданчиків,
які
забезпечують
комплексний
міждисциплінарний підхід до навчання та дозволяють кожному суб'єкту
навчання стати активним учасником, а не пасивним спостерігачем.
Мета: Розвивати здатність і готовність до самостійної освітньої діяльності
учнів, до отримання знань на основі власних спостережень, дослідження явищ;
формування вміння добирати і використовувати інформацію з історії міста для
підготовки проєктів з фізики.
Обладнання: підручні засоби для виготовлення фонтанів, мостів, водонапірної
вежі, макетів кораблів та суден
Таймінг вправи/завданн: 45 хв
Умови проведення: Історію рідного міста Миколаїв вивчаємо через STEMпроєктні завдання з фізики. Учні матимуть змогу заздалегідь ознайомитися із
завданнями, які будуть розміщені на сайті закладу. Сповіщають через
заповнення гул-форми обраного ними дослідження. Із числа старшокласників,
які добре знають фізику і історію рідного краю, будуть обрані керівники
майстерень.
Хід вправи/завдання, алгоритм дій
1 майстерня. Використовуючи QR-код, познайомтеся з історією будівництва
Богоявленського фонтану.

Рис.1
У 1797 році було розпочато будівництво Богоявленського фонтану. Проект
фонтану і купальні розробив архітектор І. Старов. Споруду здійснив кам'яних
справ майстер Аладов. Будова нагадувало своєрідне святилище. Купальню
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накрили куполом на 9 колонах. Оздоблення фонтану була виконана з
чавуну. Вода прямувала в чотири труби через які цілюща струмінь падала в
спеціальні чаші. Над фонтаном був встановлений циліндр близько трьох метрів,
на якому розташовувалися 4 великих і 12 невеликих сюжетів на біблійні теми,
виконані в техніці гарячої емалі. Вінчала трубу чавунна кришка, нагорі якої був
куля з хрестом. Згодом аналогічний куля з хрестом будемо позначений на
першому гербі Миколаєва в 1803 р Є достовірні відомості про те, що це
джерело був багатим на воду і міг задовольнити потреби значної кількості
людей.«У Богоявленське джерела видають щодоби 61000 відер води, з яких
використовують 16000 відер, а 45000 - йдуть в Південний Буг».
Завдання:
Сконструювати власну модель фонтану з підручних засобів, продемонструвати.
https://sdelairukami.ru/fontan-kotoryj-rabotaet-sam-iz.../

Класична схема фонтана Герона описується ще в підручниках з
фізики 7 класу, і являє собою 3 ємності з водою, розташовані одна над іншою і
з'єднані трьома трубками. Для домашнього експерименту якраз підійдуть
порожні пластикові пляшки з-під мінеральної води або газованої води. Перша
трубка виходить з верхньої чаші і опускається до самого дна
конструкції. Друга, яка кріпиться окремо від першої, виходить з нижньої
ємності, заходить в середню і доходить практично до самого верху. Третя
трубка йде з дна середньої місткості і входить у верхню чашу.
«За замовчуванням» вся рідина знаходиться в середній ємності. Щоб фонтан
почав працювати, потрібно додати трохи води в верхню чашу - тоді по першій
трубці рідина почне автоматично надходити в нижню ємність, поки не
заповнить повністю. В цей час буде зростати тиск повітря, який за другий
трубці буде передаватися в середній резервуар. При цьому на воду також буде
впливати тиск, в результаті чого вона за третій трубці почне підніматися у
верхню чашу і струмувати вгору.
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Источник:
butylok/

https://sdelairukami.ru/fontan-kotoryj-rabotaet-sam-iz-plastikovyh-

2 майстерня. Доступ до води – одна з головних умов успішного існування
населеного пункту будь-якого рівня. Вибираючи місце для поселення, завжди
вибір зупинявся неподалік від водної артерії, тому більшість міст розташовані
на берегах річок. Переправа з одного берега на інший – важлива і непроста
задача. Миколаїв має декілька власних рекордів. Тут є Інгульський міст –
сьогодні він вже реконструйований та сучасний. Це перший міст в Миколаєві,
що розташувався на злитті річок Інгул та Південний Буг. Міст розвідний, а його
підйомна частина – найбільша в Європі.

Рис.2
Перший Варварівський міст був споруджений в Миколаєві в 1855 році в період
Кримської війни. Він був дерев'яним, наплавним і прослужив 109 років.
Варварівський міст, що з’явився наступним, був збудований на місці
переправи. Сьогодні це єдиний в Україні міст, розведення якого виконується
горизонтально з поворотом на 90 градусів.

Фото 1
159

Завдання: сконструювати власну модель мосту з підручних засобів. Інженерну
думку ілюструють на моделі моста Леонарда да Вінчі.
3 майстерня. Питання про будівництво водогону виникло в липні 1904 року.
Ключовим його об’єктом мала стати водонапірна вежа. Було запропоновано
кілька різних проектів, але найбільш вдалим виявився той, що розробив
всесвітньо відомий у ті часи інженер московського заводу Барі Володимир
Шухов. Фахівці і досі називають його вежу у Миколаєві історико-інженерним
шедевром. Особливістю проекту стало те, що вежа була в 12 разів легшою за
інші, а її вага — менша за вагу тієї води, яку вона вміщувала. Вежу ввели в
експлуатацію 15 березня 1907 року. Сьогодні мова йде про те, щоб внести вежу
Шухова до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

Рис.3
Завдання: сконструювати власну модель водогону з підручних матеріалів.
4 майстерня. У Миколаєві знаходиться єдиний в Україні унікальний Музей
суднобудування і флоту. Пишатися, дійсно, є чим: за всю історію побудовано
понад дві тисячі кораблів і суден, як військових, так і для мирних цілей. Ви
побачите моделі фрегатів, броненосців, міноносців, підводних човнів,
пасажирських і рибальських суден, виготовлених в Миколаєві.

Фото 2
https://ua.igotoworld.com/.../1019_populyarno-ob-istorii...
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Завдання: 4.1 Сконструювати власні моделі миколаївських кораблів та
продемонструвати.
4.2 Змоделювати, виготовити та запустити модель вітрильної яхти.
Прогнозований результат: проведення STEM-майданчику в 29 школі,
оформлення буклету STEMівська історія міста Миколаєва.
Список використаних джерел:
1. https://sdelairukami.ru/fontan-kotoryj-rabotaet-sam-iz.../
2. https://ua.igotoworld.com/.../1019_populyarno-ob-istorii...
3. Манькусь, І. В. Впровадження STEM-майданчиків як сучасних освітніх
середовищ у професійній діяльності вчителя [Текст] / І. В. Манькусь, Л. С.
Недбаєвська, В. М. Дармосюк // Фізико-математична освіта : науковий
журнал / Міністерство освіти і науки України, Сумський державний
педагогічний університет імені А. С. Макаренка, Фізико-математичний
факультет ; [редкол.: М. П. Вовк, М. Гр. Воскоглу, Т. Г. Дерека та ін.]. –
Суми : [СумДПУ імені А. С. Макаренка], 2019. – Вип. 1 (19). – С. 130–134.
4. http://bazar.nikolaev.ua/content
Біла
Ірина,
учитель
початкових класів, комунальний заклад «Ліцей
№13» Кам’янської міської ради
РОЗРОБКА УРОКУ З ЯДС ( МАО, ПРО, СЗО) В РАМКАХ STEMПРОЄКТУ «ЯБЛУКО», 1 КЛАС
Об’єкт пізнання: яблуко.
Урок формування компетентностей.
Провідна проблема: тематичне вивчення яблука
І. Організаційний момент
Встали діти всі рівненько ,
посміхнулися раденько.
настрій на урок взяли,
працювати почали.
Так, діти, справді, від настрою залежить дуже багато у нашому житті. Тож,
доброго всім настрою та успіхів на уроці.
Отже, Міркуємо – швидко !
Відповідаємо - правильно !
Досліджуємо – уважно!
Лічимо – точно !
Пишемо – гарно !
ІІ. Вступна частина. Бесіда про яблука.
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1.Мотивація пізнавальної діяльності.
- Діти, прийшовши сьогодні вранці до класу, я помітила біля столу оцей
невеликий кошик. Що ж там знаходиться? Давайте пограємо в гру і спробуємо
відгадати.
Білий, іскристий, рипучий….(сніг)
Діти, може бути в кошику сніг? Чому?
Прозора, чиста, текуча….(вода).
Так тут вода? Чому?
Солодкі, соковиті, крутобокі, червоні…(яблука)
-Так, дійсно, в кошику соковиті яблука.
-Діти, а ви любите яблука?
Давайте спробуємо з’ясувати, де в житті вам зустрічались яблука?
✔ У садку на дереві плоди яблучка
✔ У різних смачних стравах
✔ Телефони марки Ейпел, відомі на весь світ айфони,
✔ У мистецтві ( дуже багато художників присвятили свої творчі роботи саме
яблукам, так, К.Білокур: відомий натюрморт « Богданівські яблука»)
✔ В іграх, пазлах.
✔ В оповіданнях, казках, віршах, міфах.
Красою яблук захоплювалися поети і письменники. Дуже багато творів
присвятили вони цим осіннім дарам.
Яку казку ми з вами читали , працюючи над проєктом? Казку Володимира
Сутєєва «Яблуко».
Яка головна думка цієї казки ? ( Що треба ділитись і бути завжди чесним і
справедливим, як герой цієї казки -ведмідь. Він всім поділив яблучко порівну.
Перше місце в світі, як по площі насаджень, так і зі збору плодів займає
яблуня. Яблуня - це цінний, живильний плід, відомий з найдавніших часів. Про
яблуко згадується в Біблії як про найсмачніший плід. Наш урок присвячений,
здавалося б, звичайнісінькому, знайомому всім яблуку. ( відкриваю по слово
Яблуко). Але, виявляється, воно приховує в собі багато таємниць, про які ми
сьогодні дізнаємося. Зараз про деякі цікавинки ви дізнаєтеся. Треба бути дуже
уважним , тому що вам необхідно буде виконати математичні завдання за
допомогою ЛЕГО:
1 Жовта цеглинка
В Україні Днем яблука вважається яблучний СПАС , який святкується
наприкінці серпня. Прийнято святити яблука у цей день. На Яблучний Спас
традиційно готують випічку з яблуками. Отож, мама на пиріжки використала 10
яблук , а на штрудель( рулет) -7. На скільки більше яблук пішло на пиріжки ,
ніж на штрудель. на 3 Відповідь: 3 – це –
----кольору
2.Синя
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Яблука мають протимікробні , протизапальні, загальнозміцнюючі властивості .
Вони зміцнюють імунітет. Тож лікар приписав Андрійкові,кожного дня їсти по
2 яблучка. Скільки ж хлопчик повинен з’їсти за 3 дні? Відповідь: 6--------------3. Червона
За 4 дні?
Відповідь: 8 ---------------------------------------------------4.Зелена
Для приготування компоту у школі кухар використала 5кг груш – це на 2 кг
менше ніж яблук. Скільки кг яблук використала кухар? Відповідь: 7
5.Помаранчева
Американка Кетті Волфер встановила рекорд по змаганню на зрізання
найдовшої смужки шкірки з яблука і попала у книгу рекордів Гіннеса.(
52метри-довжина цільної смужки). Отож, вона працювала 11 годин - це на 2
години більше , ніж її суперниця. Скільки ж витратила часу суперниця.
Відповідь: 9---------------------------------------------------6.Блакитна
Йод- це мікроелемент ,який необхідний людині протягом всього життя.
У насінні одного яблука міститься денна норма йоду. Скільки яблук треба для
п’ятьох дітей на 2 дні -? яблук. Відповідь: 10--------------------------------Тож,
перевіряємо : увага на екран. Яка команда має такі відповіді візьміться за
руки. А які геометричні фігури нагадують вам форму яблук? ( Овал, круг.)
IIІ. Основна частина.
1.Актуалізація опорних знань. А) Практична робота.
- У вас на парті лежать малюнки яблук. Візьміть і розфарбуйте чисту сторону
яблучка.( поки всі фарбують , 1 учень_________________ виконає звукову
модель слова
ЯБЛУКО( буква –я, звук йа
Порівняйте яблучка, які є у вашій групі. Чим вони відрізняються.( вони
відрізняються формою, розміром і кольором) - Якого кольору бувають
яблука?(…) ( діти відповідають) Підніміть і покажіть.
Зверніть увагу на виставку малюнків , які ми з вами намалювали. Чим
відрізняються?( кольором), а що спільного у цих яблук ?( розмір і форма)
Отож, яблука можуть бути різного розміру, кольору).
Тепер перегорніть яблучка, ви побачите там букви . Складіть у групах з них
слова і по сигналу озвучте гуртом по черзі кожна група. Що у нас
вийшло?Які ж яблука максимально корисні?
Корисні свіжі добре помиті яблука зі шкіркою. Повторіть всі разом.
(Спікери зберуть всі яблучка і принесуть мені, будь ласка.)??? на дерево?
А ми тим часом пропрацюємо з української мови. Напишіть за 1 хвилину
одну чи декілька ознак на планшеті і покажіть нам.( смачне, красиве,
соковите, рум’яне, червоне…
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( діти пишуть, а яблучка чіпляють на дерево вчитель або асистент)???
Тепер з’ясуємо, назви ваших команд. Вчитель читає назву , всі діти
показують відповідний колір ЛЕГО і підіймають руки ті, чия команда має
таку назву.
Назви на прямокутниках кольорів ЛЕГО. Оголошує в якій команді ця назва.
1.
« Голден»
2.
« Еліза»
3.
« Симиренко»
4.
« Чемпіон»
5.
« Спартак»
6.
« Джонатан»
В якому слові з цих слів 6 букв ? Голден. Тож, розберіть по звуках це слово за
допомогою ЛЕГО. ( БІЛЯ ДОШКИ Кріпак). А тепер озвучте таким чином
приголосний твердий
ОДНЕ ЯБЛУКО, в якому назва на палочці або на аркуші
Тепер справжнє яблучко роздивіться. У кожної групи різні сорти яблук. Ваше
завдання, не поспішаючи, уважно його роздивитися, передати далі,
скористатися Лу́пою.( діти уважно роздивляються, муз фон). - А тепер давайте спробуємо, які бувають яблука на смак? ( В кожній групі
стоїть тарілка з нарізаними яблучками. Скільки їх, до речі. Покажіть Лего
кількість а скільки вас у групі?Тож скільки отримує кожен---2. У дітей
шматочки на зубочистках, вони куштують по одному.(Солодкі, кислі, кисло –
солодкі).
Тільки після обговорення доповідає той. Хто виходить по умовам гри,
проговорюємо разом
2. Гра «Котись, котись, яблучко»
Котись, котись, яблучко,
По нашому класу.
Знайди, знайди, яблучко,
З кожної команди встає 1 спікер
1.
« Голден» ( яскраво –жовті, солодкі, трішки нагадує грушу)
2.
« Еліза» ( дуже соковито кисло- солодкий смак, гладенькі)
3.
« Симиренко» (насичено зеленого кольору, пухкі, хрусткі, кисло-солодкий
смак)
4.
« Чемпіон» ( ароматний , дуже соковитий , солодкий смак)
5.
« Спартак» (тверді, червоні, жовті, дуже смачні)
6.
« Джонатан» ( запашні, зеленувато-жовтий, солодкий)
Форма, розмір, колір та смак
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А тепер проведемо експеримент, щоб з’ясувати , у якому розчині яблуко стає
найсмачнішим. Для чого це нам потрібно?, Як ви вважаєте? Щоб потім
використовувати ці знання, коли будемо готувати страви із яблук.
В кожній групі є певний розчин. Ваша задача посмакувати, покуштувати і
з’ясувати, який же смак у яблучка в цьому розчині . Беремо шматочки яблучка
дегустуємо. Діти куштують.
1.Проста вода. 2. Содова. 3. Сіль. 4. Лимон 5. Вітамін С. 6. Мед
Починаєм аналізувати, по черзі кожна команда.
ЕКСПЕРИМЕНТ: висновки, які треба зробити
1.Проста вода не працює, смак яблука залишився без змін.
2. Содова – краще, але не набагато. Зате вона робить яблуко трішки
солодшим.
3. Сіль залишає яблуко у природному кольорі, але псує смак.
4 Лимонний сік працює добре, але також змінює смак яблука. Він підійде
для фруктових салатів, але не для яблук, нарізаних скибками.
5.Вітамін С – нормально, але не вартий того, щоб подрібнювати таблетки.
6. Від меду яблука не такі білі, як від солі чи лимону, але найсмачніші).
Тож переможець – мед!
Отже,( спікери зберуть яблучка, кладемо наші яблучка в кишеньку «Які
бувають яблучка»
Б) Дослідження корисності яблук.
- Діти, а як ви думаєте, чому людям подобаються яблука?
(Бо вони смачні, корисні, красиві….)
Яблука не тільки смачні, але й дуже корисні. У них є вітаміни, які корисні
для нашого організму.
Давайте зазирнемо в кишеньку ,КУТОЧОК « Все про яблука» яка називається
«Користь від яблук».
( діти по черзі вибігають та витягують
вітамін А – впливає на процеси обмінів речовин
вітаміни групи В –активізують розумово-мозкову діяльність;
вітамін РР – допомагає берегти серце та судин
Вітамін С впливає на настрій, , загальний стан здоров’я;
Вітамін 12 сприяє міцному сну.
Вітамін 5 покращує стан нігтів і волосся.
вітамін Е – сприяє зміцненню м’язів
вітамін К – покращує травлення
Також в яблуках високий вміст органічних кислот, каротину, пектину і
глюкози, які так необхідні для здоров’я організму
2. Робота в групах. Прислів’я про яблука. М’ячик , хто знає прислів’я
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Об’єднайтеся та складіть з розсипаних слів прислів’я.
(В день, хто, з’їдає, не буває, у лікаря, буває, яблуко.)
1.Хто яблуко в день з’їдає, у лікаря не буває.
- Чому не буває у лікаря?( Тому , що як ми з’ясували яблука насичують
організм вітамінами).
- Навіть прислів’я підтвердило користь яблук.(Яблуко, варто, гарне, доктора).
2. Гарне яблуко доктора варте ( дуже корисне)
Поясніть, як ви розумієте це прислів’я. ( Замість пігулок , треба вживати
свіжі яблука)
(Не з’їси, не виростиш, яблуко, яблуню)
3.Не виростиш яблуню, не з’їси яблука.
Що хотів сказати народ цим прислів’ям? ( Що необхідно доглядати за
яблунею, щоб отримати яблучка).
(Сусідні, яблуко, гниле, псує).
4.Яка яблунька, такі й яблучка.- Як ви розумієте це прислів’я?( Що яблучко
– це як дитина своїх батьків . Які батьки, такі і діти)
Ми добре з вами попрацювали, час відправити наші прислів’я до
кишеньки «Прислів’я про яблука» нашої книги знань.
3.Фізкультхвилинка.
Щоб нам яблучка зірвати,
То потрібно пострибати.
А вони на землю впали,
В руки щось нам не попали.
Тепер треба присідати
І ті яблука збирати.
Мій яблучний стіл
1.
Оладки
2.
Компот
3.
Узвар
4.
Салат
5.
Сік
6.
Млинці
7.
Оцет
8.
Повидло
9. Шарлотка
10 Кисіль
11 Сухофрук
т
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-

1.
2.

12 Штрудель
Робота з моделю карти « Мій яблучний стіл». « Читання» карти.
Позначте + , якщо знаєте, пробували цю страву і - , якщо не пробували.
Зафарбуйте зеленим кольором, що найбільше полюбляєте. Значення якого
слова вам не розуміле ? Або гра: плескаємо за браком часу
Фронтальна робота над значенням слів: узвар, шарлотка, штрудель, оцет).
4.2 Індивідуальна практична робота. Робота з позначками +/Тепер я вам тлумачу, а ви відгадуєте назву страви всі разом
Кисіль- смачний густий десерт, напій зварений з крохмалю.
Штрудель- десерт, рулет, такий собі смаколик.
Шарлотка- яблучний пиріг.
Узвар - із сухофруктів,
Компот із свіжих яблук.
Яблучний оцет – це кислота. Ця речовина може бути небезпечною, тому
дітям з нею треба бути обережними. Увага! Не сплутай оцет і сік. Читай підпис
на упаковці!!!. Діти самостійно придумують знак «Небезпека» і позначають
нею оцет).
Сьогодні ми спробуємо з вами яблучний пиріг Шарлотку
ІІІ. Рефлексія.
Виставка-презентація карт «Мій яблучний стіл»
Вправа «Незакінчене речення".
Я дізнався на уроці, що….
Продовж ланцюжок назв страв із яблук…
Я люблю вживати яблуко, бо….
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Бондар Ярослава, методист,
керівник гуртка «Розробка мобільних додатків»,
Луцький
міський
Центр
науково-технічної
творчості учнівської молоді
ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ В ПОЗАШКІЛЛІ
Вікова категорія здобувачів освіти: для педагогів
Актуальність та мета: Якщо раніше трендом сучасних інформаційних
технологій вважалась віртуальна реальність, то сьогодні спеціалісти пальму
першості все впевненіше віддають доповненій (Augmented Reality) або
змішаній еальності (Mixed Reality). Щоб йти в ногу з часом і відповідати
потребам сучасних дітей, підлітків, молоді, педагогам потрібно самим
опанувати цю передову технологію.
Обладнання: мобільний гаджет (телефон або планшет, маркери
(роздруковані або викликані на іншому комп’ютерному пристрої).
Таймінг вправи/завдання: 60-90 хв
Умови проведення: в кабінеті, з власними мобільними гаджетами+
екскурсія містом (для лучан та гостей міста), віртуальна екскурсія (для всіх
інших)
Хід вправи/завдання, алгоритм дій:
✔ Фронтальна робота
✔ Групова робота
✔ Обмін ідеями
✔ AR-екскурсія
Зміст з методичними поясненнями
Акцент заняття робиться на практичному використанню
AR-технологій. Педагогам пропонується встановити на свої
мобільні гаджети програми і перевірити їх, навівши на
зазадлегідь підготовані маркери. Для зручності роботи назви
пропонованих програм, QR-коди для їх скачування і відповідні
маркери роздруковані на одному листі А4 або постері (кілька
листів
А4)
(папка
«AR-застосунки
з
маркерами»
http://surl.li/pgzp ).
1.
Фронтальна робота
Коротке пояснення про суть і сфери використання доповненої реальності.
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Знайомство з програмами Bridges AR і Skyscrypers AR. В ході перевірки
AR-ефектів ведучий розповідає про види мостів, про місцезнаходження,
особливості побудови і висоту хмарочосів, що оглядаються [1,2].
2.
Групова робота.
Педагогам пропонується розділитись і пересісти за окремі столи за
напрямами їх діяльності. Кожному напряму дається завдання перевірити роботу
програм за їх специфікою роботи (основним напрямком діяльності нашого
закладу є науково-технічний.):
Початково-технічний напрям: Da Vinci Machines (інженерні пристрої
Леонардо да Вінчі в дії, тільки для Android)
Художньо-технічний напрям (дизайн): 3D Artist (малювання для
наймолодших, для Android i IOS), Artivive (сучасне мистецтво, для Android i
IOS)
Предметно-технічний напрям (радіоелектроніка, винахідництво):
Electricity AR (перевірка дії електричних вимірювальних пристроїв, тільки для
Android)
Спортивно-технічний напрям (картинг, спортивна радіопеленгація):
Futurio (автомобіль, що автоматично припарковується, поновлювана енергія,
танцюючий робот, для Android i IOS), AR Human Atlas (системи людського тіла,
тільки для Android)
Інформаційно-технічний напрям (інформатика): Artivive (створення
AR-ефектів, для Android i IOS)
3.
Обмін ідеями.
Після ознайомлення, педагоги кожного напряму демонструють ARефекти, з якими щойно ознайомились, своїм колегам.
У педагогів інформаційно-технічного напряму було найскладніше
завдання – не просто переглянути готові ефекти доповненої реальності, а й
створити за допомогою програми Artivive власні. Буде цікаво, якщо вони прямо
під час заняття знімуть коротке відео і створять та продемонструють усім ARефект, що викликає відео при наведенні на емблему закладу або якесь інше
зображення.
4.
AR-екскурсія
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Встановлюємо на мобільний гаджет програму AR Murals (для Android і
IOS).

Мал. 1. QR-коди для встановлення мобільного застосунку AR Murals

Лучани подорожують пішки. Жителям інших міст
пропонуємо приїхати до Луцька або переглянути AR-ефекти,
використовуючи роздруковані маркери (папка «Маркери для
AR-екскурсії» http://surl.li/phad ,

презентація «AR на вулицях міста» http://surl.li/phaf ).
Місто Луцьк древнє і сучасне. Воно багате на історичні
пам’ятки і на твори сучасного мистецтва. Мурали художників
Андрія Калькова, Андрія Присяжнюка, Сергія Радкевича,
групи Magic Art Group та інших митців, визнаних в Україні і
закордоном, прикрашають будівлі міста. А п’ять із них ще й
оживають за допомогою доповненої реальності.
Це мурали:
- «Рівновага» Сергія Радкевича по вул. Шопена, 16 (житловий будинок).
Автор зберіг в ефекті доповненої реальності особливості оздоблення, що
раніше були на фасаді будівлі. Роботи цього художника несуть глибокий зміст,
вони схожі на ікони. В цьому муралі використано духовні символи – руку,
складено молитовно, квіти. Родзинкою Сергія Радкевича є і використання
шрифту Брайля. В лівому верхньому куті цим шрифтом написано «0 0 над
рівнем моря».
- «Споглядання» Тараса Довгалюка по вул. Винниченка, 30
(навчальний корпус Волинського Національного університету імені Лесі
Українки)
Цей мурал – це частинка спокою та згадка про природу серед
урбанізованої локації із нестримним рухом. Надзвичайно вражає те, що
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природнє світло сонячних променів плавно перетікає у промені в доповненій
реальності. «Глуха» стіна стала тепер окрасою екстер’єру.
- Мурал Андрія Присяжнюка по вул. Богдана Хмельницького, 40
(колишній кінотеатр «Зміна»)
Автор бережно підійшов до культурної спадщини міста, він зберіг сюжет,
що був зображений на будівлі ще за радянських часів, осучаснивши його,
вдихнув у нього нові кольори. Стінопис зображає заняття спортом, рух,
фізичний розвиток. Використано стриману кольорову гаму, щоб мурал
органічно вписувався в екстер’єр.
- «Круговорот» Андрія Калькова по вул. Коперника, 13в (компанія
«Інвестор»)
Спіраль є символом життєвої сили та образом еволюції всесвіту. З
приходом ери інформаційного розвитку значення цього знаку набуває ще
більшої актуальності. Саме тому цей символ закодовано в ключовому
орнаменті абстрактної композиції.
- «Квантовий стрибок» група Kickit Art Studio (Віталій Грех, Сергій
Грех, Володимир Федусів) по пр. Волі, 27
Робота символізує розвиток планети та суспільства в останні кілька
століть. Головний персонаж здійснює стрибок, знаходячись на перетині двох
середовищ.
Ми проклали маршрут на Google-карті, він виявився довжиною 4 км. Але
ці 4 км були варті того! Зупиняючись біля кожного муралу, ми слухали
розповідь ведучого про автора муралу, які ще мурали він намалював у нашому
місті, за його межами, за кордоном, про символи, використані в зображеннях.
Як дивно було спостерігати появу аудіовізуальних фрагментів на фоні
заклопотаного міста, машин, людей, будівель!
Щоб краще зрозуміти стиль і символізм кожного художника, варто
ознайомитись з іншими його роботами. Прогулянка вулицями міста дала нам
таку можливість.
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Мал. 2. Карта AR-екскурсії

В мобільному застосунку AR Murals передбачена можливість самому
отримати інформацію про назву, автора, місцезнаходження кожного
стінопису, смисл використаних символів та образів.
Після екскурсії (реальної чи віртуальної) пропонуємо
учасникам заповнити форму “AR-екскурсія” http://surl.li/pgzb
Підписані та пронумеровані креслення, фото, малюнки

Відео AR-ефекту:
http://youtu.be/fjskjH-1Iv4
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Відео AR-ефекту:
http://youtu.be/f249oH8V7Y
Y

Відео AR-ефекту:
http://youtu.be/jZRvMcKfiA

Відео AR-ефекту:
http://youtu.be/qJ2tOCvJ_EU

173

Відео AR-ефекту:
http://youtu.be/uR0mXxUx64

Мал. 3. Деякі слайди з презентації «AR на вулицях міста»

Список використаних джерел:
1.
Мацокін Д. В., Пахомова І.М. Використання технологій доповненої
реальності при викладанні фізики // Проблеми сучасної освіти». Збірник
науково-методичних праць, Харків. ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2019.–№.–С. 151159.
2.
Мацокін І.Д. Пахомова І.М. Авторські мобільні додатки із
доповненою реальністю для освітнього процесу. // Джерело педагогічних
інновацій Цифровий простір навчання природничо-математичних дисциплін:
науково-методичний журнал. // Випуск №4 (28). – Харків: Харківська академія
неперервної освіти, 2019. Шкільні уроки про нові технології. — Режим
доступу: http://thefuture.news/school/
3.
PlayMarket, AppStore
4.
Генератор QR-кодів http://www.qr-code-generator.com/
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Бойко
Наталія,
вчитель
біології, ОЗОНЗ «Жоравський НВК «ЗОШ І-ІІІ
ступенів – ДНЗ (ясла-садок)» Яготинської міської
ради Бориспільського району Київської області
ПРОЄКТ «СКЕЛЕТ ХРЕБЕТНИХ ТВАРИН»
Назва теми: «Скелет хребетних тварин»
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 5 – 9 класів
Актуальність та мета: закріпити та узагальнити знання учнів з теми
«Опорно-рухова система хребетних тварин»
Обладнання: картон, клей, макаронні вироби (вермішель, лапша, ріжки,
спіральки, зірочки та інші)
Таймінг вправи/завдання: 45 хвилин
Умови проведення: проєкт виконується індивідуально на уроці на етапі
закріплення вивченого матеріалу. Може бути як домашнє завдання.
Хід вправи/завдання, алгоритм дій:
Щоб зробити модель скелету хребетних тварин
1. Беремо аркуш картону, бажано темного кольору (синій, фіолетовий,
коричневий, чорний). Легенько малюємо контур тварини, скелет якої
плануємо змоделювати.
2. Створюємо модель скелету за допомогою різноманітних макаронних
виробів, наклеюючи їх на аркуш картону. Дотримуємося всіх деталей
анатомічної будови скелету конкретної тварини. Наприклад: плече –
плечова кістка, передпліччя – ліктьова і променева кістка, пояс верхніх
кінцівок – парні кістки: лопатка і ключиця. Якщо це скелет жаби: має
бути уростель (закінчення хребта) і відсутня грудна клітка.
Зміст з методичними поясненнями:
На підготовчому етапі учні вивчають будову скелетів різних
представників хребетних тварин: риб, земноводних, плазунів, птахів і ссавців.
З’ясовують особливості й відмінності скелету у представників різних класів
хребетних тварин.
Працюючи над проектом, діти дотримуються всіх деталей анатомічної
будови скелету конкретної тварини.
Наприклад:
✔ передня кінцівка: плече – плечова кістка, передпліччя – ліктьова і
променева кістка, кисть – фаланги пальців;
✔ задня кінцівка: стегно – стегнова кістка, гомілка – велика і мала
гомілкові кістки, стопа;
✔ пояс верхніх кінцівок – парні кістки: лопатки і ключиці;
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✔ скелет жаби: має бути уростель (закінчення хребта) і відсутня грудна
клітка;
✔ скелет птахів: має бути вилочка – ключиці, які зрослися і грудина –
виріст грудної клітки.
Якщо треба змоделювати трубчасту кістку (наприклад, стегнову, плечову,
променеву), використовуємо трубчасті макаронні вироби, якщо плоску
(наприклад, ребра) – плоскі макаронні вироби (лапшу).
Захист проєктів: діти характеризують особливості будови скелету
тварини, називають відмінності, порівнюючи з іншими класами хребетних
тварин.
Додаток А. Скелет жаби

Додаток Б. Скелет ящірки
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Додаток В. Скелет слона

Додаток Г. Контури жаби

Список використаних джерел:
1.https://www.google.com/search
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Бойко
Наталія,
вчитель
біології,
природознавства,
Опорний
загальноосвітній навчальний заклад «Жоравський
навчально виховний комплекс «Загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів – дошкільний навчальний
заклад (ясла-садок)» Яготинської міської
ради
Бориспільського району Київської області
АВТОРСЬКИЙ ПРОЄКТ «ФАЗИ МІСЯЦЯ»

✔
✔

1.

2.

3.

Вікова категорія здобувачів освіти: учні 5 – 9 класів
Актуальність та мета: ознайомити учнів з природним супутником Землі, його
впливом на Землю, фазами Місяця, та їхніми змінами.
Завдання проекту:
створити модель «Фази Місяця»;
відпрацювати, використовуючи модель, зміни фаз місяця.
Обладнання: два одноразових стаканчика: пластиковий і паперовий,
жовтий картон, ножиці, клей, перманентний маркер чорного кольору.
Таймінг вправи/завдання: 30 хвилин .
Умови проведення: проєкт виконується індивідуально на уроці на етапі
закріплення вивченого матеріалу.
Хід вправи/завдання, алгоритм дій:
Взяти паперовий стаканчик, зафарбувати його перманентним маркером чорного
кольору, дати підсохнути. Вирізати коло з жовтого картону і наклеїти на
стаканчик вище середини.
Паперовий стаканчик вставити в пластиковий прозорий стаканчик і чорним
маркером намалювати фази Місяця (див. рис. 1). При цьому орієнтиром
служить жовте коло на паперовому стаканчику.
Випробуємо макет «Фази Місяця» поступово прокручуючи паперовий
стаканчик в середині прозорого.
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Рис. 1. Два одноразових стаканчика: пластиковий і паперовий

Рис. 2. Фази Місяця
Місяць холодне небесне тіло, а світить нам відбитим від його поверхні
сонячним світлом.
Фази Місяця - це зміни видимої з Землі освітленої частини поверхні
Місяця. Вирізняють чотири фази Місяця: новий Місяць (чорна куля, її зовсім не
видно), перша чверть Місяця (ліва півкуля чорна, права півкуля світла), повний
Місяць (світла куля), остання чверть Місяця (ліва півкуля світла, права півкуля
темна).

Рис. 3. Фази Місяця
Зміна фаз Місяця пояснюється рухом місяця навколо Землі.
Список використаних джерел:
1. http://tshumak.blogspot.com
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Богодист Наталія, вчитель
трудового
навчання
та
основ
здоров’я,
Мелітопольська загальноосвітня
школа І-ІІІ
ступенів №6 Мелітопольської Міської Ради
Запорізької області
ПРОЄКТ: ВИГОТОВЛЕННЯ ОРГАНАЙЗЕРУ ІЗ ВТОРИННОЇ
СИРОВИНИ
Вікова категорія: учні 5 - 9 клас. Тривалість: 90 хв.
Мета:
✔ формувати вміння та навички виготовлення органайзера з вторинної
сировини, оздобленого аплікацією;
✔ навчитися вести пошук та вибір об`єктів для проектування, розвивати
естетичні та художні смаки, творче мислення, уяву; вміння економно
використовувати матеріали.
✔ формувати підприємницькі компетентності, вміння реалізувати продукт
своєї праці
✔ виховувати в собі - вміння правильно спланувати роботу; наполегливість;
посидючість;
✔ пропагувати збереження екології.
Операційні цілі (завдання):
Після закінчення уроку учень знає
⮚ технологію виконання органайзеру з вторинної сировини;
⮚ поєднання технік оздоблення виробів;
розуміє
⮚ значення власноруч виготовлених виробів для розвитку підприємницької
діяльності;
вміє
⮚ створювати композицію проектованого виробу;
⮚ виконувати органайзер з вторинної сировини, аплікації;
може
⮚ самостійно чи в групі виготовити та оздобити органайзер з вторинної
сировини;
⮚ прогнозувати майбутні результати;
⮚ презентувати готові вироби;
⮚ висловлювати свою думку і захищати її.
Обладнання:
✔ вторинна сировина (залізні банки різних розмірів, картон, джинсова тканина,
шкіра з використаної сумки, блискавка);
✔ ножиці;
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✔
✔
✔
✔
✔

клейовий пістолет із силіконовим стержнем
клей-дракон;
лінійка;
ручка;
допоміжні аксесуари з сумки.
Умови проведення:
✔ майстерня трудового навчання;
✔ робочій одяг;
✔ вторинна сировина;
✔ бажання творити;
знання техніки безпеки.
Інструктаж: 1. Робота з ножицями.
2. Робота з клейовим пістолетом.
3. Поведінка у майстерні.
Технологічна карта.
Підготовчий етап.
1.З джинсової тканини виміряти та вирізати стрічку тканини по довжині кожної
банки. Висота кожної стрічки на 1 см меньша самої банки. Це буде внутрішня
вкладка.
2. З джинсової тканини виміряти та вирізати коло – внутрішнє дно з припуском
на шви 1 см. Цей припуск розрізати кожні 2 см по колу.
3. Зі шкіри виміряти та вирізати стрічку по довжині кожної банки. Зробити
припуск на шви 2 см. Розрізати його кожні 2,5 см. Це буде зовнішня сторона
органайзера.
4. З картону вирізати коло для кожної банки. Це буде дно ззовні. Якщо картон
тонкий то потрібно по два таких кола.
5. Виміряти та вирізати з картону квадрат. Виміряти та вирізати квадрат з
джинсової тканини з припусками на шви по 2 см з джинсової тканини. Це буде
підставка на яку збиратиме виріб.
Основний етап.
6.За допомогою клейового пістолета приклеїти шкіру ззовні.
7.Розрізані припуски на шви заклеїти всередину банки.
8.Закріпити на дно картон ззовні .
9. Приклеїти джинсовий круг в середину, використаєм клей – дракон. Закривши
дно банки. Закріпити припуски на шви по боках виробу.
10. Приклеїти джинсову тканину в середину виробу.
11.Вирізаний з картону квадрат обробити джинсовою тканиною.
12. Верхню внутрішню частину банок оздобити блискавкою.
13. Приклеїти їх на підставку.
181

14.Прикрасити. Можна, за бажанням, використовувати різноманітні прикраси,
наприклад допоміжні аксесуари з сумки.
Завершальний етап.
Захист свого виробу.
Список використаних джерел:
1. https://naurok.com.ua/uroki-z-pidpriemnickim-tlom-vigotovlennyaorganayzera-z-vtorinno-sirovini-ozdoblenogo-aplikacieyu-14161.html
2. https://oblacco.com/post279618037/
3. https://www.mastera-rukodeliya.ru/dzhinsovyj-organajzer-dlya-karandashej
4. https://sdelay.tv/blogs/ole4901/organayzer-iz-staryh-plastikovyh-upakovoksvoimi-rukami
Бурдакова Оксана, асистент
вчителя в інклюзивному класі, Мелітопольска
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 6
Мелітопольської міської ради Запорізької області.
ПРОЄКТ «САМОРОБНИЙ ПЕНАЛ З ПЛАСТИКОВИХ ПЛЯШОК».
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 4-6 класів.
Актуальність: пропонуємо зробити пенал для школи з пластикових
пляшок, який є відмінним способом зберігання в порядку олівців, маркерів,
ручок. Пенал з пластикових пляшок своїми руками є прикладом, що не всі на
світі речі треба купувати, деякі можна зробити самостійно. Такі вироби вчать
дітей екологічної свідомості, розвивають фантазію. Пластикові пляшки- це не
просто тара для води, але і матеріал для творчості і рукоділля. Використовуючи
пластикові пляшки, ми рятуємо їх від загибелі в смітті на благо порядку та
чистоти. Такі пенали підійдуть також для зберігання намистин, бісеру, скріпок і
всяких різних дрібниць. Саморобний пенал простий у виготовленні і
практичний в застосуванні. В такі акуратні контейнери хочеться упакувати всі
дрібниці.
Мета:
✔ ознайомити учнів з особливостями STEM-технологій;
✔ створити пенал для школи з підручного матеріалу;
✔ розвивати пізнавальні інтереси здобувачів освіти;
✔ розвивати креативні навички, фантазію у здобувачів освіти;
✔ навчати екологічної свідомості здобувачів освіти;
✔ розвивати логічне мислення, комунікативні навички;
✔ використовувати готові вироби у реальному житті.
Обладнання: дві прозорих пляшки однакового розміру і форми,
макетний ніж або ножиці, застібка-блискавка, клей, лак різного кольору,
блискітки.
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Таймінг: 90 хвилин
Умови: класна аудиторія, батьки і діти вдома, майстер клас з
виготовлення поробок з підручних матеріалів.
Хід завдання: підготовча робота-зібрати необхідний для виготовлення
пеналу матеріал, розрізати пляшки(дорослі). Перед початком роботи провести
інструктаж з техніки безпеки при роботі.
Порядок дій:
✔ Відрізати ножицями нижню частину пляшок. Різати пляшки залежно від
того, якого розміру потрібен пенал (фото 1, фото 2).
✔ Обернути блискавку навколо пляшки, щоб виміряти (фото 3).
✔ Нанести клей уздовж блискавки і приклеювати обидва кінця так, щоб
вистачило загорнути (фото 4).
✔ Прикрасити, малюючи лаком на поверхні яскравий малюнок. Можна
прикрасити наліпками, блискітками (фото 5, фото 6).
✔ Пенал зроблений. Діти з легкістю зможуть витягнути все необхідне (фото 7,
фото 8)

Фото 1

Фото 2
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Фото 3

Фото 4

Фото 5

Фото 6
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Фото 7

Фото 8

Проєкт виконала: Бурдакова Єва учениця 4 класу Мелітопольської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 6 Мелітопольської міської ради
Запорізької області
Список використаних джерел:
1.Збірник матеріалів « STEM-тиждень-2020»/укладачі: Василашко І.П.,
Патрикєєва О.О., Булавська Л.Г.-К.: Видавнічий дім «Освіта»,2020.-335с.
Возіян Валентина, вчитель
початкових класів, Миколаївський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Соколівської
сільської ради
STEMIA – УРОК. ЕКОЛОГІЧНА КАЗКА: ПАПІРЧИК У ПОШУКАХ
ДОМІВКИ
УРОК ЯДС
Вікова категорія: учні 1-4 класи закладів загальної середньої освіти.
Актуальність:
Зміни клімату останніми роками стають все більш руйнівними й очевидними.
Наслідки цієї проблеми цілком реальні й відчутні вже сьогодні. Заклики до дій
звучать дедалі гучніше… Настав час подбати про нашу планету, наш єдиний
дім.
Глобальні зміни неможливі без маленьких кроків, без участі й допомоги
кожного. STEM-STEAM-STREAM-освіта покликана вирішувати ці проблеми та
спрямована на стрімкий економічний розвиток та зростання країни.
Вже зовсім у недалекому майбутньому діти, які навчаються сьогодні у школах,
будуть працювати на 6 з 10 невідомих на сьогодні нам професіях, які повязані з
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використанням технологій. Тому я хочу, щоб мої діти стали конкурентно
спроможними не тільки в своїй державі, а й на міжнародному рівні.
Форми організації освітньої діяльності: індивідуальна, парна, групова.
Обладнання: інтерактивна дошка, інтерактивний плакат, картки з завданнями,
аудіо запис, дидактична гра «Сортувальники».
Час: 40 хвилин.
Мета: Формувати вміння сортувати відходи, розрізняти, який термін
розкладання мають різні види відходів; узагальнювати знання дітей про
використання людиною природних багатств Землі; учити передбачувати
можливі негативні наслідки для природи в процесі недбалої господарської
діяльності людини; сприяти розвитку пізнавальних інтересів учнів,
розширенню їх світогляду; формувати екологічно доцільну поведінку учнів,
пов’язану зі скороченням відходів вдома та у побуті, їх повторне використання;
розвивати соціальну, комунікативну та інформаційну компетентність;
підвищувати рівень екологічної свідомості та екологічної культури; залучати
дітей до дій, які приводять до збереження чистоти рідного краю; виховувати
відповідальне ставлення до природи, власного здоров’я, нового
світосприйняття та виробляти новий підхід до діяльності, що ґрунтується на
формуванні екологічних цінностей.
Основні завдання педагога:
✔ залучення до пошукової діяльності;
✔ актуалізація дослідницької потреби учня;
✔ пошук засобів, процес пізнання;
✔ допомога у виробленні індивідуальної стратегії пізнання;
✔ скеровування учня до результативності в діяльності;
✔ сприяння в усвідомленні дослідження як відображенні пізнавальної потреби;
✔ створення умов пізнавальноїї активності.
Очікувані результати:
учні знатимуть:
✔ роль як і за який період часу розкладається сміття;
✔ як вирахувати економію бюджету під час правильних покупках і для чого;
✔ як правильно сортувати сміття;
✔ як дати друге життя вживаним речам.
учні вмітимуть:
✔ пояснювати, як досягнути мінімальних відходів у родині;
✔ об’єднуватися в групу та взаємодіяти в ній;
✔ проводити дослідницьку діяльність;
✔ сортувати сміття.
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Хід уроку
Ранкова зустріч
Вправа «Ранкові враження» : Розкажіть про свої ранкові враження за опорою.
Уранці мене здивувало…
Сьогодні я помітим(ла)…
Дорогою до школи я почув(ла)…
Я звернув(ла) увагу на…
Мене засмутило…
«Занурення» у казку
(Вчитель)
✔ Я звернула увагу на купи сміття біля будинків, пакети та папір, який
шарпав вітер та кидав з боку у бік.
✔ Мене засмутило таке відношення людей до навколишнього та до
речей,які могли б ще приносити користь. І згадалась мені повчальна
екологічна казка «Папірчик у пошуках домівки». Чому саме вона
екологічна? На це запитання ми зможемо дати відповідь, прослухавши її.
Сідайте зручно та слухайте уважно.
В одній родині міста «N» перед розчиненим вікном, за яким буяла весна,
хлопчик малював на аркуші авто, літачки, чоловічків та різних коників.
Набридла йому ця справа, він зіжмакав Папірець та кинув його на столі. Гірко
стало Папірцеві, що ним знехтували та кинули, як сміття. Лежить на столі
понівечений та й сумує. Раптом у віконечко залетів Вітерець-пустунець, весело
промчав кімнатами, пошарудів на полицях з книгами, навіть каструльками
дзенькнув… Аж ось він наткнувся на Папірця, який аж сльозу пустив,
спостерігаючи за безтурботним Вітерцем-пустунцем.
- Друже, чому сумуєш? Подивись за вікнов весна господарює, даруючи
всім навколо гарний настрій та розваги. Всі упорядковують свої домівки,
створюють родини, прикрашають оселі, веселяться...
- Сумую, бо нікому не потрібний, зіпсований малим пустуном, який вирвав
мене з альбому, понівичив і кинув. Тепер лежу самотньо та й нічого мені
не миле. Що буде зі мною далі? Смітник, звалище брудне та неохайне
стане моєю домівкою. Лиха моя доля…
Знаєш, я багато світами мандрував і знаю, що недалеко від нашого міста
побудували нове з дивною назвою "Zero West" (Нуль відходів). У ньому
живуть тільки щасливі жителі, які мають родини, власні будиночки, а коли
зістаріються, потрапляють у будинок, де їм продовжують життя, або
перетворюють на корисні у побуті речі .
Шлях до нього далекий та небезпечний. Сам дороги ти не знайдеш та й
небезпеки чатують, тому я допоможу тобі. У мене всюди знайомі та шлях я
знаю. Рушаймо!
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Кого ж взяти на допомогу?
- Діти, чи не згодитись нам подорожувати разом з Папірчиком та Вітерцемпустунцем до диво-міста "Zero West" (Нуль відходів)? (Діти люблять
пригоди, люблять бути героями-рятівниками, тому погоджуються)
Визначення проблеми та складання шляхів її вирішення.
✔ Перед початком великої пригоди давайте разом визначимо проблему та
шукатимемо шляхи її вирішення.
✔ Чому екологічна казка? (Піднімається питання забруднення навколишнього
сівту, несанкціонованих звалищ та вторинної переробки сировини…)
✔ Чому виникають звалища?
✔ Чому вони приносять шкоду навколишньому?
✔ Чи можливо цьому запобігти?
✔ Як мати прибуток та одночасно позбутися проблеми?
✔ Що ж рушаємо до міста "Zero West" (Нуль відходів) та долаймо перешкоди
дружно та з легкістю.
Ділова гра «Ланцюжок ідей».
✔ Ділимось на групи за кольором папірців , які ви дістаєте зі скриньки.
✔ Кожна група на аркуші по черзі пишеІдею вирішення проблеми та передає
товаришу справа.
✔ Коли до вас повертається папірець, відповідальний зачитує ідеї.
Перегляд відеоролика «Скільки часу розкладається сміття?»
Вражаюче відео. Перед вами таблиця–пам’ятка. Разом з батьками обговоріть
цю проблему та покажіть пам’ятку, використовуйте поради в побуті.
Робота в групах:
Щоб продовжити мандрівку, потрібно розвязати екологічні задачі (на картках)
Розвязування екологічних задач. (За таблицею, згідно віку)

Творча вправа»Скажи своє слово про місто "Zero West" (Нуль відходів).
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- Розкажіть, яким ви хочете бачите місто "Zero West" (Нуль відходів)?
- Що для нього можете зробити вже сьогодні?
Висновок. Щоб місто для Папірчика стало прекрасним, всі жителі повинні
дбати про його чистоту та вчились заробляти на сортуванні та переробці. Ваша
любов та турбота, сприятиме процвітанню міста та доброботу його жителів.
Обговорення після перегляду та створення інтерактивного плакату
ThingLink Місто "Zero West" (Нуль відходів).
Тепер Папірчик матиме рідне місто, родину та власне житло. Завдяки вам, він
щасливий та потрібний.
Дослідницький практикум (підсумки попереднього дослідження проведеного
з батьками)
Перегляд
відео
за
покликанням:https://www.youtube.com/watch?v=91OM9aZLxyg
Дидактична гра «Сортувальники»

Гра допоможе вам дізнатися про принципи сортування та в легкій і цікавій
формі навчитися сортувати відходи.
Інструкція до гри у сортування
Сортування рятує природу від сміття, а повітря — від диму.
Сортуючи сміття, ти рятуєш ліси і річки від забруднення відходами, а повітря
— від диму палаючого сміття. Ти бережеш природу свого краю, адже всі
сортовані відходи стають потрібною вторинною сировиною, якій не місце на
звалищах. Всі сортовані відходи завдяки переробці можуть стати новими
речами, щоб не потрапити в річки та океани.
А щоб навчатися сортуванню відходів було просто і цікаво, пропоную вам
«Гру у сортування».
✔ Уважно прочитай інструкції по сортуванню та про типи вторинної сировини.
✔ Виріж квадратні карточки з предметами.
✔ Склади їх у колоду, перемішай та роздай всім учасникам гри.
✔ Розклади на великому столі або на підлозі великі карточки з контейнерами.
✔ А тепер на кожний контейнер правильно поклади карточки з предметами
відходів.
Вітаємо! Ти вмієш сортувати сміття і знаєш як зберегти природу!
Визначення та обгрунтування своєї позиції, щодо проблеми дослідження.
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Виготовлення буклету «Дамо друге життя Папірцю!»

(Малюнки взято з мережі Інтернет)
Дидактична гра «Ми відходи перетворюємо на ресурси»
Перегляд відео за покликанням: https://www.youtube.com/watch?v=FmvgPiu0hyo
Згадаймо, на прощання, з чого все починалось…
Технологія «Ромашка Блума»
Перша пелюстка (проста) Що означає вираз «сортування сміття»?
Друга пелюстка (уточнювальна) Чи всім потрібно займатись сортуванням
сміття?
Третя пелюстка (пояснювальна) Чому потрібно сортувати сміття?
Четверта пелюстка (творча) Що корисного ви можете зробити для нашої
країни?
П’ята пелюстка (оцінювальна) Чи добре, що ваша діяльність сприяє
процвітанню вашої малої батьківщини?
Шоста пелюстка (практична) Яку діяльність для охорони навколишнього ви
пропагуєте?
Нарешті Папірчик-мандрівник, пройшовши ряд випробувань, має домівку
європейського зразка. Він поселився у місті "Zero West" (Нуль відходів).
Випробування сортуванням сміття, пошуком шляхів вирішення ліквідації
стихійних звалищ, вирахуванням термінів розкладання відходів та навіть
проєктуванням мобільних переробних заводів. А цеглинки LEGO, зробили
пригоду цікавою та незабутньою!
Чим більше все ми будемо здавати вторсировини, тим більше відкриється
пунктів прийому, а отже і компаній по її переробці. Так кожен з нас принесе не
тільки користь нашій природі, а й посприяє створенню нових робочих місць.
Давайте смітити правильно – сортуймо вторсировину!
Долучайтесь до творення майбутнього! ПОЧНІТЬ ІЗ СЕБЕ!
Список використаних джерел:
1. https://www.youtube.com/watch?v=91OM9aZLxyg
2. https://www.youtube.com/watch?v=FmvgPiu0hyo
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Гонтар
Таміла,
асистент
вчителя, Жашківська спеціалізована школа № 1 з
поглибленим вивченням окремих предметів
ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК: «ВЕЛИКОДНІ ДЗВОНИ». МЕТОДИЧНА
РОЗРОБКА.
Мета:
✔ сформувати розуміння що таке – Великдень;
✔ ознайомити з головними атрибутами свята;
✔ розвинути інтерес до традицій і звичаїв святкування Великодня;
✔ виховати шанобливе ставлення до української культури.
Обладнання та матеріали: ілюстрації із зображенням писанок та паски,
мікрофон, ноутбук, телевізор, папір, клей, олівець, ножиці.
Хід уроку
І. Етап орієнтації. Мотивації діяльності.
Продзвенів уже дзвінок,
починається урок.
Приготуйте без мороки
Все, що треба до уроку.
Книжку, зошит, ручку, олівці.
Приготувались?
Молодці!
Все у нас уже на місці,
залишилось тільки сісти!
Сядьте, дітки, всі гарненько,
Руки покладіть рівненько.
Голову вище підніміть,
Плечі свої розведіть.
Всі на мене подивіться,
і приємно посміхніться!
Інтерактивна вправа «Очікування»
Вправа «Мікрофон»
✔ Чого кожен з нас очікує від уроку?
✔ Яким має бути наш урок? (Цікавим, навчальним,
продуктивним, пізнавальним, творчим).
✔ А ви на уроці якими повинні бути? (Уважними,
активними, вправними, наполегливими)
✔ Отже, якщо ви будете такими активними та
допитливими, то ми разом створимо цікавий,
творчий, продуктивний урок.
Хвилинка календаря
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Перш ніж Ви дізнаєтесь тему сьогоднішнього уроку ми заглянемо в календар і
побачимо, яке ж сьогодні число, місяць та які свята є в цьому місяці.

(Учні називають яке число на календарі та місяць, а також які є свята в цьому
місяці.)
II. Мотивація навчальної діяльності.
2. 1. Відгадування загадки.
Сьогодні ми поговоримо про православні свята. А про яке ви повинні мені
сказати.
Серця вільні від пристрастей …
Так чудодійно впливають
Слова святі на людей! ..
Христос Воскрес!..
Про мить священний! ..
Про диво, вище всіх чудес,
Які були у всесвіті! ..
Христос Воскрес!
Христос Воскрес!
Хто дасть відповідь на питання «Як це
свято називається?» (Відповіді дітей)Вірно - це Великдень.
III. Повідомлення теми, мети уроку.
Саме про Великдень ми з Вами поговоримо на сьогоднішньому уроці та
дізнаємось багато нового про традиції його святкування та головні атрибути без
яких свято просто не можливе.
IV. Сприймання й усвідомлення нового матеріалу.
4.1. QR-код «Цікавинки від Кролика»
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4.2. Кросворд «Відгадай атрибут свята»

1.

2.
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1.
2.
3.
4.
5.

3.

4.

5.

4.3. Дидактична гра «Склади Великодній кошик».
Продукт із м’яса,
Без якого немає свята. (Ковбаса)
Білі стіни, білий дах,
Заховався в ньому птах. (Яйце)
Молоко в казан налили,
Довго парили, варили,
Аж поки притомилося
І твердим зробилося. (Сир)
Лиш один зубочок взяв,
Разом з хлібом пожував –
Мов вогнем, язик припік.
Називається … (Часник)
Що то за гість, що сам себе їсть?(Свічка)
Барвисте яйце
По столу котилось.
З ковбасою подружилось,
Біля хрону покрутилось
І в храмі освятилось. (Писанка)
Ось і кошика ми склали,
В великодні ігри грали,
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Співали, веселились
Ну і славно потрудились.
Хай же буде світлим свято
Несе радості багато.
4.4. Творче завдання «Великодня паска»
Учні самостійно малюють або ж роблять паску з паперу.
VI. Підсумок уроку.
6.1. Вправа «Малюємо враження»
Учням потрібно за допомогою слова висловити-намалювати враження
від сьогоднішнього уроку.

Список використаних:
1. https://www.qr-code.com.ua/
2. https://www.youtube.com/watch?v=WgdkXg3ZMtc
3. https://www.youtube.com/watch?v=ugy2fuyJ0Mc
4. https://www.youtube.com/watch?v=gGmU5YK9Y-U
5. https://www.youtube.com/watch?v=BS_1QnCi6Nc
6.https://www.google.com/search?q
7. https://vseosvita.ua/library/urok-ukrainski-velikodni-tradicii-237466.html
8. https://naurok.com.ua/calendar/may/velikden/typ-7
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Горбунова
Інна,
вчитель
географії, Миколаївський заклад І-ІІІ ступенів
Соколівської сільської ради
STEM-ПРОЄКТ НА ПРИКЛАДІ УРОКУ ГЕОГРАФІЇ «УКРАЇНСЬКІ
КАРПАТИ»
Мета. Сформувати в учнів систему знань про Українські Карпати, особливості
географічного положення, клімат, рослинність, тваринний світ; стимулювати учнів
до самостійного пошуку та аналізу необхідної інформації; вдосконалити практичні
навички учнів (робота з матеріалом сайтів, додатковою літературою, картами,
атласом та використовуючи інтернет -ресурси); виховувати екологічну свідомість,
патріотизм, любов до природи, до рідного краю та до різних наук
Тип уроку: вивчення нового матеріалу, урок-подорож.
Обладнання: фізична карта України, атласи, краєвиди Карпат, електронні
сервіси, інтернет-ресурси ,картосхема Українських Карпат, фарби, папір для
малювання.
Структура уроку.
I. Організаційний момент.
II. Активізація опорних знань та умінь учнів.
Бесіда за запитаннями. Які природні зони виділяють у межах України? Які
гірські системи розміщені на території нашої держави? В якій частині України
розташовані Українські Карпати, яка їх висота, звідки походить назва?
III. Мотивація пізнавальної діяльності учнів.
Розповідь учителя. Українські Карпати є своєрідним музеєм, де зберігаються
важливі геологічні «документи», створені самою природою. Українські Карпати один з наймальовничіших регіонів України, чиї гірські краєвиди неповторні, а
рівень забрудненості довкілля дуже низький. Саме тому тут надзвичайно
сприятливі умови для санаторно-курортного й туристичного господарства
міжнародного
значення.
Вивчення природних ресурсів і природних умов Карпат дає змогу раціональніше їх
використовувати.
З'ясуємо, у чому ж краса цього мальовничого краю?
IV. Вивчення нового матеріалу.
✔ Перегляд презентації на тему: «Українські Карпати» за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=WblyuNsNYwA
✔ Завдання: (поділ класу на 4 групи)
Користуючись інтернет – ресурсами, картами, атласами підготувати
повідомлення:
1) Походження гір;
2) Геологічна будова Карпат;
3) Клімат Карпат;
4) Водні ресурси Карпат;
(учні готуються, і по черзі розповідають)
3.Завдання для учнів:
Переглянути відеоролик, намалювати (за вибором) рослини або тварини Карпат.
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(заданная
виконати
на
блозі
вчителя
за
посиланням)
http://geografikinna.blogspot.com/p/blog-page_26.html)
4. Руханка «Кава зі Львова» ( Смакуємо кавою з круасанами)
5. Завдання. «Як дістатись з Кропивницького до Букавелю через міста ІваноФранківськ, Чернівці, Тернопіль та Львів?»
Переглянути сайти Укрзалізниці, автовокзалів міст та вибрати зручний маршрут і
підрахувати суми квитків . (працюэмо в группах)
V. Закріплення нових знань.
Виконати тест на блозі вчителя на тему: «Українські Карпати» за посиланням
1. Найвища точка Карпат:
а)г. Сивуля; б)г. Говерла; в) Піп-Іван.
2. За утворенням Карпати:
а)складчасті; б)складчасто-брилові; в)вулканічні.
3. За висотою Карпати:
а)високі; б)середньо високі; в)низькі.
4. Як називають безлісі вершини Карпат:
а)яйли;б)долини; в)полонини.
5. Найбільш високогірне озеро Карпат:
а)Несамовите; б)Синевир; в)Бребенескул.
6. Гірський масив, у якому знаходиться г. Говерла:
а)Чивчинський б)Чорногорський; в)Рахівський.
7. Озеро Синевир знаходиться на висоті:
а)989 м; б)938 м; в)968 м.
8. Українські Карпати утворилися близько:
а)32 млн років; б)35 млн років; в)25 млн років.
9. Рослини-релікти:
а)дуб скельний; б)тис ягідний; в)бук лісовий.
V. Підсумок уроку. Виставлення оцінок.
У чому ж краса і особливість Карпат?
Список використаних джерел:
1. http://geografikinna.blogspot.com/p/blog-page_26.html)

Грабенко
Наталія,
практичний психолог, Миколаївський заклад
загальної
середньої
освіти
І-ІІІ
ступенів
Соколівської сільської ради
ЗУБИ ТРЕБА ДОГЛЯДАТИ
Мета: Збагачення знань та розуміння емоцій страху за рахунок усвідомлення
того, що страх може бути результатом незнання; вчити розрізняти і розуміти
емоції радості і страху і їх експресивні прояви; розвивати творчість, мислення,
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художні навички; виховувати почуття дружби, бажання допомагати; показати
дітям важливість догляду за зубами; навчити їх правильно це робити.
Хід заняття
Психолог:
Дзвіночок весело лунає
І усіх-усіх вітає.
Психолог: Закрийте, будь ласка очі. Хто почує своє ім’я, відкриває очі і сідає
на будь-яку хмаринку (подушку). А тепер візьмемося за руки і скажемо
«доброго ранку!».
Психолог: Діти, ви любите казки? Я приготувала для вас дуже цікаву казку. Ви
хочете дізнатися, що це за казка? А потрапити до неї нам допоможуть чарівні
квіточки. Виберіть собі, будь ласка, кожний по квіточці, яка вам найбільше
сподобалась. Бережіть її, щоб потім вона допомогла нам повернутися назад. Всі
вибрали? А зараз покладіть на квіточку праву долоньку, закрийте очі і
продумайте про те, якими ви школярами будете. Як ви будете вчитися, що
будете робити, як себе поводити. Хто готовий, відкрийте очі. Ось ми з вами і
потрапили у казку (казковий ліс) і зараз послухаємо казкову історію, яка
називається «Зубки треба доглядати» (читання казки Марини Панфілової).
ЗУБКИ ТРЕБА ДОГЛЯДАТИ
В одному місті жив маленький Зубчик, який дуже любив солодощі. Він їв
цукерки за сніданком, обідом та вечерею. Та ось одного разу Зубчик заболів.
Пішов він шукати того, хто міг би його вилікувати. Але ніхто не зміг йому
допомогти. Сів Зубчик на лавку і гірко заплакав. Раптом до нього прийшла
Зубна фея і запитала:
- Що сталося? Чому ти плачеш?
- Я їв солодощі за сніданком, обідом і вечерею. І ось я захворів, і ніхто не
може мені допомогти.
Зубна фея каже: Я знаю, хто тебе вилікує. Йди ось по цій стежинці, і вона
тебе виведе до будинку, в якому живе Зубна щітка. Вона тобі обов’язково
допоможе.
Побіг Зубчик по стежинці і незабаром опинився біля маленького ошатного
будиночка. Він постукав. Двері відчинились, і на порозі з’явилася Зубна щітка.
- Привіт, Зубчику! Що тебе до мене привело?
- Зубна фея сказала, що ти можеш мене вилікувати, - жалібно проскиглив
Зубчик.
- Але я не можу вилікувати тебе без моєї помічниці – Зубної пасти, - сказала
Зубна щітка: Йдемо швидше, бо скоро стемніє, а йти нам треба далеко.

198

Відправились вони в дорогу. Йшли лісами, полями, лугами і, нарешті,
дібрались до будинку Зубної пасти. Постукали у віконце. Зубна паста
вийшла до них і говорить:
- Мабуть, вам потрібна моя допомога, якщо ви прийшли до мене так пізно?
- Будь ласка, добродійко, вилікуйте мене! – закричав Зубчик.
Зубна паста. з Зубною щіткою взялися дружно чистити Зубчик, і він
незабаром виздоровів.
З тих пір Зубчик подружився з Зубною пастою і Зубною щіткою. Він
перестав їсти багато солодощів. А нові друзі приходили до нього кожен день і
чистили його вранці і ввечері.
Більше Зубчик ніколи не хворів і завжди мав чудовий вигляд.
Запитання:
✔ Яким настроєм проникнута казка? Чому ви так думаєте?
✔ Хто головний герой казки?
✔ У чому полягає радість кожного героя?
✔ У кого з героїв казки відрізнявся настрій? Чому? Як ви здогадалися?
✔ Хто пам’ятає назву казки? Як ви гадаєте, чому автор дав саме таку назву?
✔ А у вас бувають страхи і хвилювання?
✔ А чи здорові у вас зубки і коли ви відвідували лікаря?
Дидактична вправа «Відпусти свій страх»
Психолог:
Дзвіночок весело лунає
До цікавих завдань нас закликає.
Психолог: А зараз настав час вам самим спробувати виготовити маленькі зубки
(майстер-клас з виготовлення зубків, учні самостійно виконують завдання)
Психолог: сідайте зручніше, заплющіть оченята і уявіть, як за помахом
чарівної палички, ми опинилися з вами на уроці в лісовій школі.
Прислухайтеся, як тихо (Пауза). Відчуйте подих свіжого вітерцю на своїх
щічках. На повні груди вдихніть аромати лісу. Погляньте навколо. Кого ви
можете тут зустріти? Ви можете ще деякий час побути на уроці та подружитися
з її учнями, а коли будете готові повернутися назад – розплющуйте очі.
(Хвилинка релаксу)
- Чи сподобалася вам наша подорож?
- А як ви думаєте: у нашій уяві ми побачили одну й ту саму школу? Чи
різні?
- Так, діти, кожний із нас уявив свою казку, тож образ її у кожного буде
свій.
Психолог: ось ми з вами і повернулися із казкової подорожі. У квітах, які у вас
в руках знаходиться цукерка, тому ви коли захочеться чогось солоденького
дістанете її і посмакуєте, але пам’ятайте про нашу з вами розмову.
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Висновок: Діти зрозуміли важливість догляду за зубами, побачили як
правильно це робити, навчилися розуміти емоції радості і страху і їх
експресивні прояви; розвивати творчість, мислення, художні навички;
виховувати почуття дружби, бажання допомагати один одному.
Список викорастаних джерел:
1.https://docs.google.com/document/preview?hgd=1&id=1LBaZokiVCkqD_ZkEz_w
uUvmaiMh03qHhql1TK07Vzjw

Гофтарчук
Яна,
вчитель
біології, керівник гуртка «Біологія людини засобами
Stem-освіти» Комунальний заклад Очеретинський
навчально-виховний комплекс: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
окремих предметів та курсів - дошкільний
навчальний заклад (опорний навчальний заклад)
Очеретинської селищної ради Покровського району
Донецької області
ТАЄМНИЦІ КРАПЛИНИ ВОДИ
Мета: Сформувати знання про організацію будови та життєдіяльності
інфузорій, їх значення в природі та житті людини; ознайомитись з методами
дослідження об’єктів, а саме методом – мікроскопії; розглянути будову
мікроскопу; створити свій мікроскоп із власного смартфону; виростити
інфузорій; розглянути краплину води під мікроскопом; створити модель
одноклітинних.
Відчути себе дослідником, отримати емоційне задоволення від відкриття;
дослідити краплину води. Розвивати здібності учнів до комунікації; розвивати
вміння порівнювати будову та життєдіяльність інфузорії та амеби.
Виховувати у учнів старанність, наполегливість, бажання творчо працювати;
розуміння єдності органічного світу Землі.
Форма заняття: міні-проєкт
Таймінг: щоб виростити інфузорії(10-15 днів), 45 хв.
Хід роботи:
І. Колонія інфузорій.
1.Взяти банку покласти в неї сіно.
2.Залити водою.
3.Поставити в тепле місце.(біля батареї)
4.Почекати 10 днів на поверхні води утвориться плівка.
200

5. За допомогою скляної трубки набрати рідину та краплинку помістити на
предметне скло.
ІІ. Мікроскоп із смартфону.
1.Тобі потрібні: лінза з лазерної указки(брилок),
смартфон.
2. Зафіксувати скотчем лінзу в оправі з
металевого дроту.
3. Користуйся. Досліджуй.
ІІІ. Модель інфузорії
1.Розібрати рамку. Обережно скло!!!
2.Шаблон інфузорії, перенести на скло.
3.Заповнити пустоти пластиліном
4. Збираємо рамку. Готово! Милуйся результатом.
Рисунок 1 Набір матеріалів та
інструментів.
Результат:
Виростили колонії одноклітинних організмів, серед яких розпізнали
інфузорію туфельку; створили модель інфузорії; використали свій смартфон
для майстрування мікроскопу; розглянули краплину води з різних джерел;
зробили висновки.

Рисунок 2
«Модель
інфузорії».

Рисунок 3Мікроскоп із
смартфону

Список використаних джерел:
1. https://www.youtube.com/watch?v=mEdZHAfk74I Як створити мікроскоп із
смартфону за 5 хвилин?
2. https://www.youtube.com/watch?v=QeqTo--3BF8 Інфузорія туфелька
3. http://surl.li/vyrm Вирощування інфузорій у домашніх умовах
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Гофтарчук
Яна,
вчитель
біології, керівник гуртка «Біологія людини засобами
Stem-освіти» Комунальний заклад Очеретинський
навчально-виховний комплекс: загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів з поглибленим вивченням
окремих предметів та курсів - дошкільний
навчальний заклад (опорний навчальний заклад)
Очеретинської селищної ради Покровського району
Донецької області
ТЕМНА КІМНАТА
МЕТА:
90% інформації про навколишній світ ми отримуємо завдяки зоровій
сенсорній системі.
Як утворюється і сприймається оком зображення предмета? Багато століть
художники користувалися камерою-обскура для створення пейзажів, поки
вчені не винайшли хімічні сполуки, чутливі до світла.
Ознайомити учнів з будовою ока як оптичної системи;
розвивати вміння застосовувати одержані теоретичні знання для роботи з
технічними приладами; виховувати бережливе ставлення до своїх очей,
практичні навички в користуванні оптичними приладами.
Стань дослідником.
Створи свою темну кімнату, так в перекладі з латині звучить камера-обскура.
Матеріали:
Паперове горнятко мале(велике), кнопка, резинка для
грошей, фарба гуаш(чорний колір),клей ПВА, серветка
одноманітного забарвлення(біла, жовта) або папір для
випічки 10Х10 см,
Інструменти:
Ємність для розбавлення фарби, пензлик, свіча
Хід роботи:
Рисунок1. Матеріали та
інструменти для досліду
1.У ємність для розбавлення фарб додати 2:1 гуаш та
клей.
2. Розмішати, фарба готова( замість можна використати акрилову фарбу)
3. Паперове горнятко з внутрішнього боку зафарбувати у чорний колір.
4. Накриваємо горнятко серветкою та фіксуємо резинкою.
5. У протилежному боці за допомогою кнопки робимо отвір по центру.
6. Все камера –обскура своїми руками готова до випробування.
7.Збираємо експериментальний майданчик за фото.
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Рисунок 2. «Темна кімната» у дії

Список використаних джерел:
1. http://surl.li/pocs
2. http://surl.li/podp
Дзядик
Наталя,
вчитель
німецької мови, заступник директора з НЕР,
Китайгородська ЗОШ І - ІІІ ст. Томаківської
селищної ради
ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК: DIE BERUFE. WAS WILLST DU WERDEN?
Мета.
Практична: розвивати навички монологічного та діалогічного мовлення шляхом
активізації вживання в мовленні відомих лексичних одиниць та граматичних
конструкцій; удосконалювати фонетичні навички учнів; перевірити вміння учнів
розуміти прослухане.
Освітня: учити аналізувати отриману інформацію, висловлювати власну думку,
будувати зв’язне висловлювання, пов’язане із заданою ситуацією; учити писати на
задану тему; поглибити знання учнів про можливості вибору професій
Розвивальна: розвивати мовну здогадку, пізнавальну активність учнів засобами
іноземної мови.
Виховна: виховувати культуру мовлення, старанне ставлення до навчання, повагу до
професій.
Очікувані результати:
✔ Учні розуміють фрази та вирази, на належать до сфери спілкування даної теми;
✔ розуміють короткі тексти, що містять широковживану лексику теми;
✔ спілкуються в межах теми, виконуючи завдання;
✔ пишуть короткі прості повідомлення в межах теми;
✔ повідомляють про перспективи свого професійного вибору;
✔ проявляють обізнаність і своє ставлення до фінансових можливостей сучасних
професій.
Обладнання уроку: підручник із німецької мови, картки з прислів’ями,
персональний комп’ютер, гаджети для учнів, папір А3, фломастери, робочі картки.
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Хід уроку
I. Початок уроку
1. Привітання
- Guten Tag, Kinder!
-Nun gut. Ich freue mich euch gesund und lustige zu sehen
2. Фонетична розминка
https://www.youtube.com/watch?v=Xve-C81J7KQ

3. Комунікативна хвилинка
- Wir haben jetzt Deutschunterricht. Welche Stunden haben Sie heute noch?
- Wer macht was nach dem Unterricht?
- Habt ihr die Freunden in ihrer Klasse?
- Was kann man mit dem echten Freund machen?
4. Повідомлення теми і мети уроку
- Unsere Stunde dauert aber nur 45 Minuten. Wir müssen schnell arbeiten, nicht war?
Welche Regeln haben wir in der Stunde?
Sei positiv!
Sei aktiv!
Sei tolerant!
Sprich der Reihe nach!
Achte andere Meinung!
- Heute in der Stunde werden wir über die ….Berufe sprechen. Wir wiederholen
Wörter zum Thema, arbeiten mit diesen Wörtern, machen verschiedene lexikalische
Übungen, wiederholen grammatischen Stoff, sehen ein Video zum Thema „Berufe“
an, beantworten die Fragen zu diesem Video, präsentieren Dialoge, hören
monologische Mitteilungen und werden aktiv und sehr aufmerksam.
ІІ. Основна частина
1. Актуалізація опорних знань
А) Робота в парах
- Was passt zusammen? ( На партах акруші з прислів’ями. Завдання поєднати)
1 Aller Anfang …
2. Es ist noch kein Meister …
3. Man wird alt wie eine Kuh …
4. Ohne Fleiß …
5. Übung macht …
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6. Wer die Wahl hat …
a) … hat die Qual.
b) … und lernt immer noch dazu.
c) … kein Preis.
d) … ist schwer.
e) … den Meister.
f) … vom Himmel gefallen.Welches Sprichwort gefällt Ihnen am besten?
Interpretieren Sie es!
Б) Повторення назв професій людей німецькою мовою
Відео: https://www.youtube.com/watch?v=g0VwQfCzo4U&ab_channel=RusLan
- Welche Berufe habt ihr gehört?
В) Інтерактивна вправа «Мікрофон»
- Wer sammelt und bearbeitet Informationen und macht Reportage?
- Ja, das ist ein Journalist. Heute Journalist ist in der Stunde ….. (Ім’я учня, який
ставить запитання)
- Welche Berufen könnet ihr nennen?
- Wie ist jeder Beruf? (Jeder Beruf ist in seiner Art interessant)
- Ist die Wahl von Berufen groß? (Die Wahl von Berufen ist wirklich sehr groß, es ist
schwer zu wählen)
- Ist es leicht, einen richtigen Beruf für das ganze Leben zu wählen?(Es ist nicht
leicht, einen guten Beruf für das ganze Leben zu wählen)
- Was ist es Hauptsache in jeder Beruf?(Hauptsache ist es, schöpferisch zu arbeiten)
- Was willst du werden? Und du, ….?
Г) Робота в групах
- Jetzt arbeitet ihr pro Gruppe. Aufgabe: Ergänzt die Sätze
I Gruppe
Gute Arbeit haben, bedeutet …
✔ nette Kollegen haben
✔ viel Geld/ ein gutes Einkommen verdienen
✔ interessante Arbeit
✔ kurze Fahrt zur Arbeit
✔ Karriere machen
✔ Karriere machen
II Gruppe
Um ein guter Spezialist zu werden, braucht man …
✔ Bestimmte Kenntnisse
✔ Kompetenz
✔ Ordentlichkeit
✔ ehrlich zu sein
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✔ mobil zu sein
✔ mit dem Computer umzugehen
✔ gute Ausbildung zu haben
✔ kontaktsfähig zu sein
✔ Pünktlichkeit
✔ guter Fachmann zu sein
✔ Verantwortung
1. На
дошці
прикріпити
малюнок
людини
–
фахівця.
(На партах маленькі аркуші паперу, учні завершують речення і
прикріплюють на дошку)
Gute Arbeit haben, bedeutet …
Um ein guter Spezialist zu werden, braucht man……
2. Вивчення нового матеріалу
А) Ознайомлення з новими л.о
Флешкартки
https://quizlet.com/567963439/9-klase-was-hast-du-vor-flash-cards/
- Bildet die Sätze mit neuen Wörtern. (Mожна вибрати якийсь тренажеp)
Б) Граматика
* Утворення іменників назв професій жіночого роду та чоловічого роду
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/Ber
ufe/Berufe_at1362486mq

3. Виконання вправ на закріплення
А) Робота в парах
- Es gibt viele verschiedene Berufe auf der Erde.
- Wie können die Beruf sein?
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- Nennt die Berufe, die populär sind.
- Welche Charaktereigenschaften sollen Menschen dieses Berufs haben?
- Eine Wortwolke hilft Ihnen bei der Ausführung dieser Aufgabe.
Б) Робота в парах

- Jetzt arbeitet ihr pro zwei. Schreibt:
Das erste Schülerpaar: kreative Berufe und welche Charaktereigenschaften sollen
Menschen dieses Berufs haben?
Das zweite Schülerpaar: Hochbezahlte Berufe und welche
Charaktereigenschaften sollen Menschen dieses Berufs haben?
Das dritte Schülerpaar: Pflegeberufe und welche Charaktereigenschaften sollen
Menschen dieses Berufs haben?
Das vierte Schülerpaar: Lehrberufe und welche Charaktereigenschaften sollen
Menschen dieses Berufs haben?

B) Аудіювання
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-

1.
2.
-

- Könnt ihr Berufe der Zukunft nennen?
- Jetzt haben wir Hörverstehen. Ihr habt die Arbeitblätter mit Aufgaben.
Hört ein Gespräch über Zukunftsaussichten der folgenden Berufe gesagt. Kreuzt an.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/de/Deutsch_als_Fremdsprache_(DaF)/H
%C3%B6rverstehen/Berufe_mit_Zukunft_th33232ix
Д) Проектна робота «Заселення»
Es gibt einen Planeten, der auf die Besiedlung durch Menschen vorbereitet sein muss.
Jetzt sollt ihr nennen die Leute welcher Berufe fliegen in diesen Planet und warum?
Was müssen sie dort machen.
Der Koch kocht das Essen. …..
(Підготувати ватман , фломастери…)
Е) Захист робіт
IІІ. Заключна частина
Пояснення домашнього завдання
Творча робота . Есе « Моя майбутня професія»
Підсумок уроку - Bald unsere Stunde zu Ende. Alle Schüler haben sehr gut und
aktiv gearbeitet. Das freut mich sehr. Hat euch die Stunde gefallen?
War die Stunde interessant? Was gefällt am beste?
Alle bekommen gute Noten.
Und jetzt schätzt eure Arbeit selbst ein!
Was könnt ihr schon gut machen?
Könnt ihr gut die Lexik verstehen?
- den Text anhören?
- die Übungen gut erfüllen?
- Was hat ihnen sehr gut gelungen?
- Für heute wäre es alles. Ihr seid frei. Auf Wiedersehen. Danke schön für die Arbeit
in der Stunde!
Список використаних джерел:
1. Deutsch lernen mit Musik https://www.youtube.com/watch?v=Xve-C81J7KQ
2. Moderne Berufe https://www.youtube.com/watch
3. Berufe (Grammatik) https://www.liveworksheets.com/worksheets
4. Hörverstehen https://www.liveworksheets.com/worksheets/
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Дудко Наталя, вчитель,
Полонська гімназія
УРОК – ЕКСКУРСІЯ: КОСМОС — ДИВОВИЖНЕ МІСЦЕ, ПОВНЕ
ЗАГАДОК І РИЗИКУ, І… ЕМ… КРУТОСТІ!
Тема уроку: Віртуальна екскурсія до Національного музею космонавтики
ім. С.П. Корольова
Мета уроку: навчальна: познайомити учнів з історією розвитку
космонавтики
розвиваюча: розвивати інтерес учнів до вивчення космосу; розвивати
асоціативно-образне мислення, пам'ять, здатність аналізувати, порівнювати.
виховна:виховувати любов до праці, до предмету.
Тип уроку:засвоєння нових знань.
Обладнання: комп'ютер, комп'ютери з виходом в Інтернет.
Хід і зміст уроку
І. Організаційний момент
1.
Привітання;
2.
Перевірка присутності учнів за журналом;
3.
Перевірка підготовленості учнів до заняття;
4.
Ознайомлення учнів з планом заняття.
ІІ. Актуалізація опорних знань і вмінь учнів
Актуалізація проводиться у вигляді бесіди.
- Що ви знаєте про українських космонавтів?
- Яких відомих космонавтів ви знаєте?
ІІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності учнів
Дорогі любителі віртуальних подорожей та екскурсій. Сьогодні ми
віртуальну екскурсію в одне з найцікавіших місць, не виходячи за межі наших
будинків.
ІV Повідомлення теми та завдань уроку
Тема уроку: Віртуальна екскурсія до Національного музею космонавтики
ім. С.П. Корольова
Завдання уроку: ознайомитися з історією створення та експозиціями
Національного музею космонавтики ім. С.П. Корольова
V. Вивчення нового матеріалу
Сьогодні ми з вами відправимося до
Національного музею космонавтики ім. С.П.
Корольова. Національний музей космонавтики
імені Сергія Павловича Корольова — музей
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Рис.

космонавтики в Україні, у м. Житомир на батьківщині українського вченого у
галузі ракетобудування та космонавтики — Сергія Павловича Корольова.
Історія заснування музею
1970 відкрито меморіальний будинок-музей академіка Сергія Павловича
Корольова.
1987 — Музей космонавтики імені Сергія Павловича Корольова.
1987 завершено будівництво спеціальної будівлі для експозиції «космос»,
яка була відкрита 1 червня 1991 року.
Сергій Павлович Корольов
Український радянський вчений у галузі
ракетобудування та космонавтики, конструктор.
Вважається основоположником практичної космонавтики.
Академік АН СРСР (з 1958), очолив ракетну
програму СРСР. Під його керівництвом було запущено
першу міжконтинентальну балістичну ракету, перший
штучний супутник Землі, здійснено перший політ людини в Рис.
космос та вихід людини в космос.
Експозиція « Меморіальний будинок-музей академіка С.П.
Корольова»
Меморіальний будинок-музей академіка С.П. Корольова є пам’яткою
історії та архітектури і охороняється
законом. 1 серпня 1970 року Марія
Миколаївна Баланіна – мати Сергія
Корольова, у присутності житомирян і
численних гостей урочисто відкрила музей
свого сина – частину квартири, в якій на
початку минулого століття мешкала родина
Корольових. За два роки до 70-річчя з дня
Рис.
народження С.П. Корольова, було прийнято
рішення про передачу музею усього будинку. Напередодні ювілею, 7 січня 1977
року, відбулося друге урочисте його відкриття з повністю відновленою
меморіальною частиною та новою експозицією про життєвий і творчий шлях
видатного конструктора.
Експозиція «Космос»
Незвичайне поєднання світла і музики експозиції «Космос» створюють у
залі дивовижну атмосферу присутності в космосі. Спеціально створена
сценічна зона дає можливість проводити тут конференції, семінари, літературні
і музичні вечори, виставки дитячої, технічної і художньої творчості,
кінофестивалі, мистецькі акції та ін. Неабиякий інтерес відвідувачів
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викликають представлені в
експозиції спускний апарат
космічного корабля «Союз-27»; 9
міліграмів місячного грунту;
виставковий зразок космічного
корабля «Союз», макети «Лунохода2» та спускного апарату
гагарінського «Востока» у
натуральну величину; польотні речі
Рис.
космонавтів, космічна їжа.
VІ. Закріплення нових знань
Фронтальна бесіда.
Протягом екскурсії ви вели записи. Хотілося б, щоб ви їх озвучили,
розповіли
Яка експозиція вам сподобалась найбільше?
Чи хотіли б ви відвідати музей насправді?
Наша екскурсія закінчена, але у музеї є ще велика кількість цікавих
експозицій та багато корисної інформації. Сподіваюсь, ми продовжимо нашу
екскурсію у реальному житті. Цікавтесь навколишнім світом, любіть свою
планету!!!!
Підведення вчителем підсумків:
✔ Вчитель повідомляє про досягнення цілей заняття;
✔ Проведення об’єктивної оцінки результатів роботи; виставлення
оцінок у класний журнал та щоденники учнів;
Домашнє завдання: Повторити матеріал, який вивчили на уроці.
Список використаних джерел:
1. https://cosmosmuseum.info/#
2. https://mykniga.com.ua/poradi/citati-i-aforizmi-pro-kosmos-vsesvitzirki.html
3. https://uk.wikipedia.org
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Іщук
Олена,
вчитель
англійської мови, Миколаївський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської
сільської ради
STEM-ЗАХІД З АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ «СВІТ ДИКОЇ ПРИРОДИ.
ТВАРИНИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ НАШОГО ЗАХИСТУ
Вікова категорія: учні 4 класів
Мета: узагальнити знання теми «Світ навколо нас», удосконалювати
комунікативні навички, навички роботи у групі, вміння шукати інформацію,
аналізувати, порівнювати, робити висновки, впроваджувати STEM-елементи на
уроках англійської мови, формувати екологічну свідомість школярів.
Обладнання: проектор, ноутбук, ілюстрації до теми «Дикі тварини»,
географічна карта світу, смартфони з доступом до мережі Інтернет,
встановлений додаток доповненої реальності Quiver, 3D розмальовки диких
тварин з використанням технології доповненої реальності, зображення диких
тварин, які знаходяться на межі зникнення, заготовки для постерів, кольорові
олівці, фломастери, клей.
Попередня підготовка: учні під керівництвом вчителя заздалегідь, під час
вивчення теми, підбирають додаткову інформацію про зникаючих тварин,
систематизують і представляють у вигляді таблиці (Додаток 1)
Зміст заняття:
1. Організаційний етап
Привітання. Повідомлення теми, мети заняття, емоційне налаштування
учасників.
2. Актуалізація опорних знань
Прийом «Мозковий штурм» (пригадати та назвати тварин, які живуть
у дикій природі)
3. Мотивація навчальної діяльності
Опрацювання ключових понять
Rare animals – animals that are very uncommon, classified as “at risk” of existence
Endangered animals – animals that is very likely to become extinct in the near future
Extinct animals – animals that do not exist any more
Перегляд відеоматеріалу (https://www.youtube.com/watch?v=kp4niHtPP18)
Асоціативний кущ «Animals' basic needs»
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Рис.1 Основні потреби тварин
4. Робота з технологією доповненої реальності
Учні шляхом жеребкування діляться на 3 групи, отримують та
розмальовують 3D розмальовки диких тварин з використанням технології
доповненої реальності (доступ для завантаження за посиланням
https://quivervision.com/ ).
За допомогою мобільного додатка Quiver – 3D Colouring App сканують
зображення тварин, вивчають додаткову інформацію про тварин, які
знаходяться на межі вимирання.
5. Рідкісні тварини на мапі світу.
Створення власного рейтингу рідкісних та зникаючих тварин світу,
оформлення мапи їх проживання.

Рис.2 Територія проживання деяких зникаючих тварин
6. Дослідження у групах, презентація результатів у вигляді постерів.
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На основі заздалегідь підготовленої інформації (Додаток 1), учасники
аналізують характеристики деяких видів зникаючих тварин відповідно до їх
розмірів, типу харчування, приблизної чисельності, оформлюють результати у
вигляді постерів.
1 група: «Зникаючі тварини: від найменших до найбільших»
2 група: «Харчові уподобання рідкісних тварин»
3 група: «Антирекордсмени за чисельністю»
7. Узагальнення результатів, обговорення
Як пов’язаний ризик зникнення тварин з їх розмірами, територією
проживання, типом харчування?
Чи є зв’язок між цими характеристиками?
8. Підсумки, рефлексія
У чому саме причини зникнення деяких тварин?
Для чого турбуватись про збереження біорізноманіття у світі?
Які умови необхідні для збереження популяції тварин, що перебувають у
небезпеці?
Що може зробити кожен з нас, щоб допомогти збереженню зникаючих видів?
Додаток 1
Some endangered and rare animals
Animal
sea turtle
gorilla

rhino

orangutan

sumatran
elephant
panda
vaquita

Size/weight

Place of
living
Up to 1.5 m long Warm seas
400 kg
Up to 2 m hegh
Western
140-170 kg
and central
Africa
2-5 m long 1-3
Africa and
m high
Asia
3600 kg
Up to 120-140
Sumatra
cm high
Kalimantan
80-200 kg
islands
2-3 m high
Sumatra
2000-4000 kg
island
1.2-1.5 m high
China
90-160 kg
1.2-1.5 m long
Mexican
30-55 kg
and
California
waters
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Approximate
quantity
57000-83000
100000200000

Hunter/planteating
mostly planteating (adults)
mostly planteating

around 27000

plant-eating

around 120000

2400-2800

mostly planteating
(+insects)
plant-eating

around 1900

plant-eating

around 10!

hunter

tiger

Up to 3.5 m long Europe
around 3900
300 kg
Список використаних джерел:
1. https://www.youtube.com/watch?v=kp4niHtPP18
2. https://quivervision.com/
3. https://en.wikipedia.org/wiki/Sea_turtle
4. https://en.wikipedia.org/wiki/Gorilla
5. https://www.youtube.com/watch?v=0fts6x_EE_E
6. https://en.wikipedia.org/wiki/Rhinoceros
7. https://a-z-animals.com/animals/sumatran-elephant/
8. https://www.worldwildlife.org/species/vaquita
9. https://www.worldwildlife.org/species/giant-panda
10. https://www.worldwildlife.org/species/tiger
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hunter

Зінчук Василина, керівник
гуртка, КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості
Кам’янка-Бузької міської ради»
«СТВОРЕННЯ ЛОГОТИПУ ДЛЯ ТВОРЧИХ МАЙСТЕРЕНЬ. ОНЛАЙНСЕРВІС CANVA»
Форма проведення: ІТ-тренінг у рамках семінару-практикуму для педагогів
ЗПО
Учасники: педагоги-позашкільники – 12 чол.
Вікова категорія: 27-71 рік
Мета: Пропагувати комп’ютерну грамотність та розширити знання, уміння і
навички роботи з Інтернет-ресурсами, реалізувати вивчення інноваційної
технології STEM-освіти..
Розвивати творче мислення, ознайомити з можливим інструментом створення
логотипів, візиток, презентацій і т.д.
Обладнання: комп’ютер або будь-який ґаджет, який підтримує підключення до
Інтернету, проєктор та екран.
Таймінг завдання: 60 хв
Умови проведення: комп’ютерний клас КЗ «Публічна бібліотека для
дорослих»
Хід завдання:
I.
Підготовка робочих місць
II.
Повідомлення теми і мети ІТ-тренінгу
III. Мотивація діяльності
IV. Пояснення матеріалу
V.
Технологія створення логотипу в програмі Canva
VII. Самостійна робота
VIII. Огляд та оцінювання проєктів
Актуальність
Якщо озирнутися навколо себе, то всюди можна побачити логотипи. Все,
що робить людство, має маркування від творця. Воно дає можливість
прорекламувати товари, сервіс, поширити про них інформацію, щоб дізналося
якомога більше споживачів. Під словом логотип розуміють графічні
зображення бренду. За своєю суттю за допомогою цього малюнка, наповненого
квітами, символами, вдається створити образ, що відображає діяльність особи,
компанії, закладу, а тепер і гуртка. Щоб ваші вироби або послуги почали
відрізняти від тих, що пропонують конкуренти, варто створити свій власний
логотип.
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Дизайнери рекомендують, створюючи дизайн логотипу, дотримуватися
певних принципів. Ось основні з них.
✔ Простота. Прості емблеми краще запам’ятовуються і сприймаються
споживачами. Найбільш яскравим прикладом цього можна вважати логотип
компанії Nike, адже це звичайна, трохи розширена галочка, а впізнають її
сьогодні всі та всюди.
✔ Запам’ятовування. Досягти запам’ятовування дозволяє простота. У
пам’ятних LOGO містяться елементи, які легко натрапляють на очі або
нагадують споживачам щось знайоме.
✔ Довговічність. Хороший логотип використовується протягом багатьох
років. Він і створюється з перспективою на майбутнє.
✔ Відповідність діяльності фірми чи будь-якої іншої компанії. Логотип може
прямо або побічно вказувати на те, чим займається компанія. Крім того, що
виробляє фірма, на логотипі можна відобразити її особливості. Наприклад,
на LOGO страхової компанії можуть бути нанесені елементи, що
асоціюються з упевненістю, стабільністю, надійністю. Відповідно до цього
будуть обрані кольору і шрифти.
✔ Унікальність. Емблеми повинні не тільки відповідати діяльності компанії, її
особливостям, а й бути унікальними, тому при їх створенні важливо
упевнитися чи не копіюються деталі з LOGO фірми-конкурента.
✔ Універсальність. LOGO повинні добре вписуватися в будь-які умови,
доповнювати собою різні предмети, починаючи рекламними буклетами та
закінчуючи одягом. Наскільки вийшов універсальним зразок можна
перевірити, задавши такі питання: чи буде відмінним LOGO, якщо зробити
його одноколірним; надрукувати маленьким або навпаки великим; оформити
в чорно-білій колірній гамі.
Якщо дотримуватися цих простих рекомендацій, то вийде ідеальний
логотип для тривалого користування, а зробити його можна не тільки
професіоналам, але й дітям.
Тему створення логотипу можна використовувати на творчих заняттях
гуртків. Це стане не лише хорошим способом зацікавлення дітей до професії
графічного дизайнера, але й сприятиме розвитку творчого мислення та фантазії.
Під час заняття можна оголосити конкурс на кращий логотип закладу чи
логотип гуртка, а готові роботи подати учням на голосування.
I. Підготовка робочих місць
Керівник озвучує необхідні матеріали та інструменти для ІТ-тренінгу.
Педагоги, підготувавши усе необхідне, сідають на свої робочі місця.
II.
Повідомлення теми і мети ІТ-тренінгу
III. Мотивація навчально-трудової діяльності
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Комп’ютерна грамотність – запорука світлого майбутнього. Багато учнів
обирають «комп’ютерний напрям» для роботи у творчій галузі та подальшого
навчання. Ці майбутні спеціалісти стають програмістами, графічними
дизайнерами, дизайнерами інтер’єрів, ландшафтів, фотографами тощо. Як нам
відомо, на сьогодні ці професії не лише актуальні для замовлень, але й добре
оплачувані. Тому нам, як педагогам, необхідно впроваджувати заняття з
вивченням нових технологій, дизайн-програм та загальної комп’ютерної
грамотності.
IV. Пояснення нового матеріалу. Логотип
Логотип – це графічний або текстовий символ, який представляє якийсь
конкретний суб’єкт або об’єкт, наприклад: компанію, організацію, приватну
особу або продукт.
Логотип має пряме відношення до єдиного стилю підприємства чи іншої
організації, та може бути наділений усіма його ознаками – зображувальними та
комбінованими.
Комбіновані фірмові/товарні знаки вміщують у себе знаки зображувального й
словесного виду. Композиція таких знаків може бути поєднанням: рисунку та
слова, рисунку та літери, рисунку та цифри, слів та літер, літер та цифр.
На прикладі програми Canva, розглянемо можливості створення майбутніх
проєктів. Отже, Canva – програмне забезпечення для графічного дизайну з
опціями Drag&Drop і сотнями готових макетів. За його допомогою можна
створювати презентації, обкладинки та ілюстрації для акаунтів в соцмережах,
рекламні плакати, логотипи, листівки, банери, меми та запрошення. У фондовій
бібліотеці сервісу містяться понад мільйон фотографій, шрифтів і графічних
картинок для роботи. Програма працює в Інтернеті і доступна для реєстрації
через електронну пошту або через акаунти Google і Facebook.
Платформу можуть використовувати як професіонали для віртуальних і
друкованих матеріалів, так і фрілансери, початківці-художники і окремі
користувачі для особистих розсилок і оформлення сторінок у соціальних
мережах. Акаунт-менеджери оцінять можливість адаптації розмірів під вимоги
Facebook, Twitter, Google, Pinterest та Instagram, а дизайнери і фотографи широкий вибір готових шаблонів і фільтрів.
Програма надає фільтри для фото і інструменти для редагування, у тому
числі можливість додавання наклейок, тексту і рамок. Доступне завантаження
власних фотографій, картинок і векторів. Софт пропонує не тільки різноманітні
шрифти, але і їх найбільш вдалі комбінації. Можна створювати карти і діаграми
для повноцінної інфографіки. Готові проєкти розсилаються електронною
поштою і через список контактів в інтегрованих месенджерах або миттєво
публікуються у соцмережах.
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V. Технологія створення логотипу в програмі Canva
На цьому ІТ-тренігу ми розглянемо технологію створення логотипу на
прикладі логотипу для студії дизайну «Креатив».
Етап 1.Реєстрація та налаштування
Реєстрація в сервісі займає декілька хвилин: вказуєте електронну пошту або
реєструєтеся через акант Facebook або Google – і готово (іл.1).
За замовчуванням в сервісі використовується англійська мова, але її можна
замінити на українську в налаштуваннях профілю.
Довідка та навчальні матеріали, на жаль, тільки англійською мовою, але сам
сервіс інтуїтивно зрозумілий.

Рис.1
Етап 2. Пошук шаблона
Обираємо клавішу «створити
дизайн». Із неї нам варто і почати
роботу. У безкоштовній версії Canva
розмір полотна змінити не вийде,
тому вибираємо із запропонованих
варіантів.
Обираємо
«логотип»
(Рис.2).
Виберіть один із професійних
шаблонів або створіть власний
логотип із нуля. У нас є шаблони для
будь-якої галузі: торгівля, сфера
послуг, індустрія краси, туризм,
освіта і т.д. Варіантів надзвичайно
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Рис.2
багато, тому з цього етапу можна
вмикати
свою
фантазію
та
створювати найрізноманітніші ескізи.
Мені сподобався шаблон із
мазком фарби, тому обираю саме його
(Рис.3).

Етап 3. Шрифт
Натискаємо на шрифт вибраного
шаблону, видаляємо та вписуємо
необхідний текст. У верхньому
лівому куті можемо обрати дизайн,
розмір та колір шрифту.
Один із істотних недоліків
програми – це те, що сервіс добре
працює з англомовними шрифтами,
але, на жаль, у ньому не так багато
українськомовних візуально красивих
шрифтів (Рис.4).

Рис.3

Рис.4
Етап 4. Елементи
У розділі елементи ми вибираємо потрібні смужки, фігурки, лінії, кліп-арти і
інші складові для нашої картинки. Ви можете вибрати те, що сподобалося з
першого погляду, або вбити ключове слово в пошук англійською.
Експериментуйте, змінюйте кольори елементів, шрифтів. Добавляйте
настрою вашому логотипу. Ось що вийшло в мене ( Рис.5,6,7,8).

Рис.5

Рис.6
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Рис.7

Рис.8

Етап 5. Зберігання файлу
У верхньому правому куті обираємо
«ЗБЕРЕГТИ» у форматі PNG,
оскільки цей формат дозволяє
вносити
подальші
істотні
коригування у логотип. (Рис.9)

Рис.9
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VI. Самостійна робота
VII. Огляд та оцінювання проєктів
VIII. Підсумок заняття. Рефлексія
Сьогодні ви дізнались про значення терміну логотип та познайомились із новим
онлайн-ресурсом Canva, засвоїли алгоритм створення логотипу, та проявили
креативне бачення у власних проєктах. А також дізнались, що за допомогою
програми можна створювати не лише логотипи, але й презентації, банери та
візитки. Таким чином ми сьогодні змогли реалізувати вивчення інноваційної
технології STEM-освіти.
– Які ваші враження від ІТ-тренінгу?
– Чому так важливо у сучасному світі мати практичні навички роботи з
інноваційними інформаційними технологіями?
Готова робота

Список використаних джерел:
1. http://www.canva.com
2. http://www.coba.tools/canva
3. http://www.free-writing.ru
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Конюченко Любов, вчитель
початкових класів, Миколаївський заклад загальної
середньої освіти І – ІІІ ступенів Соколівської
сільської ради.
STEM - ЗАХІД З ЕЛЕМЕНТАМИ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: «ЖИВИ,
ВОДА – ПРИРОДИ СКАРБ БЕЗЦІННИЙ! »
Мета: допомогти учням усвідомити цінність води в природі та в житті людини,
вчити учнів розумно користуватись дарами природи, зокрема водою, викликати
інтерес до знань про неї, розвивати спостережливість, увагу, мислення;
виховувати дбайливе ставлення до природних багатств - води, розуміння її
значимості та шанобливого ставлення до цього скарбу, бажання стати
активними помічниками у справі збереження води.
Обладання: репродукції картин,малюнки, глобус, шаблони краплинок,
матеріали для розвиваючих ігор, дослідів.
На дошці плакат: «Любімо, шануймо, бережімо природу - вічне джерело
нашого життя».
М. Рильський
Хід заходу
I. Організація класу
Доброго дня, ласкаве сонечко!
Доброго дня, життєдайне повітря!
Доброго дня, чиста водичко!
Людям усім і всьому прекрасному!
ІІ. Відгадування загадок
1.Що таке: живе і ллється,
З каменем не раз зіткнеться.
Як немає – все всихає
І від спраги потерпає. ( Вода)
2.Стоїть корито,
повне води налито. ( Ставок)
3.Його не вичерпати нікому
І не засипати піском,
На ньому не зробити стежку,
Щоб іти пішком.
Воно безкрає, синє,
А хвилі все біжать,
І кораблі красиві
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по водній гладі йдуть. ( Море )
4. Хоч без ніг, а біжу прудко;
Не сплю ні вдень, ні вночі,
Хоч ніколи з ліжка не встаю. ( Джерело )
5. Тече , тече - не витече,
Біжить, біжить - не вибіжить. ( Річка )
IIІ. Тема та мета заходу
Живи, вода – природи скарб безцінний!
Гра « Мікрофон»
- Як ви розумієте вислів?
- З чого утворюється вода?
- Яке значення має вода в житті людини? (Відповіді дітей)
На ці запитання ми маємо знайти відповіді.
IV. Поетична сторінка
Вода для нас - друг, захисник, помічник. Вона рідний дім для риб. На берегах
водойм живуть птахи та звірі.
1. А вода це справжнє диво!
Як прожити без води?
З нею ми завжди щасливі,
З нею в нас нема біди.
Кругообіг повсякчасно
На Землі вода веде.
2.Жива вода дає життя
Всьому живому в світі.
Якщо живе жива вода,
тоді земля у цвіті.
3.Тваринкам теж вода потрібна,
Так як і людям необхідна,
Чи спека й навіть холода,
Вода для звірів смакота.
Не лише люблять її пити,
А деякі у ній і жити.
Для них це справді дивний рай,
Цей кольоровий дивограй.
Водичка для тварин життя,
А це здорове майбуття,
Водичку треба усім пити,
Щоб весело у світі жити.
4.Пам'ятайте, люди, назавжди:
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Неможливо жити без води!
Бо вода – це дар природи,
Без води загине світ.
5.Є вода — ростуть рослини:
Ліс, сади, рясні поля.
Це чудово для людини
І радіє вся Земля.
Плавають в водичці діти,
Риби у воді живуть.
Розцвітають в лузі квіти.
І рясні дощі ідуть.
6.Щоб могли ми з джерельця
Чисту воду пити,
Берегти водойми слід
Й звісно не смітити.
Щоб цілющою була й чистою водиця,
Бережи ріку і став, джерело й криницю.
VI. Складіть і поясніть прислів’я про воду
✔ Де вода,
там травиця росте
✔ Куди водиця тече,
то не буде біди
✔ Буде вдосталь води,
там і верба.
✔ Українському народу –
бо доведеться з неї води напиться.
✔ Не плюй у криницю,
чисту і цілющу воду!
VII. Розв’язуємо ребуси
VIII. Математичний дощик
Вирізати хмарки і крапельки. Обчислити приклади на крапельках та сполучити
їх з правильною відповіддю на хмаринках.
IX. А зараз складемо сенкан.
Вода
Чиста, джерельна
Тече, поїть, розчиняє
Я люблю воду.
Життя
X. Перегляд та обговорення відео «Кругообіг води в природі»
XI. Цікаві досліди з водою
Дослід №1.
"Вода – рідина, не має власної форми"
Вода ллється, тече. Візьміть пляшечку з водою і вилийте трохи води на
блюдечко.
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Вода ллється, тече і розтікається по блюдечку.
Висновок: Вода - це рідина.
- Чи є форма у води?
Будемо наливати воду в чашку, блюдце, баночку, пляшечку.
-Яку форму вона приймає?
Вода прийняла форму цих предметів.
Висновок: Вода не має власної форми, вона приймає форму того предмета, в
який її наливають.
Дослід №2.
"Вода може нагріватися"
Вода може кипіти, булькати та шипіти. Це відбувається тоді, коли її нагрівають.
А яка кип'ячена вода?
Вона дуже гаряча. Можна обпектися.
Дослід №3.
"Пара – це також вода"
Вода стає спокійною, але ще залишається гарячою.
- Що це піднімається ?
Це - пара. Якщо сильно нагріти воду, то вона перетворюється на пару. Я
обережно потримаю дзеркало над парою .
-Що ви бачите на дзеркалі?
Воно запітніло і з'явилися крапельки. Пара - це теж вода.
Дослід №4.
"Вода - розчинник".
Загадки:
✔ Білий камінь у воді тане.(Цукор).
✔ У воді народилась, а води боїться.(Сіль).
✔ Жовте, а не сонце, Ллється, а не вода,
На сковороді - піниться, Бризкається і шипить(Олія).
Що станеться з сіллю і цукром, якщо ми їх зануримо у воду?
Візьміть дві склянки з водою. В одну покладіть цукор і розмішайте його
ложечкою.
Цукор розчинився у воді. Сіль також розчинилася у воді.
А чи всі речовини можуть розчинятися у воді, як ви вважаєте?
Що сталося з олією в воді?
Олія не розчинилася у воді. Вона плаває на поверхні води жовтими
крапельками.
Дослід №5.
"Очищення води".
Вода пахне олією та неприємна на смак.
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Така вода не придатна для пиття. Її потрібно очистити від олії.
Це можна зробити за допомогою фільтра.
Найпростіший фільтр для очищення води ми можемо зробити зі звичайної
серветки.
Вода стала чистою.
Вся олія залишилася на фільтрі.
Вода, яка потрапляє до нас, в наші квартири через водопровід, теж фільтрована.
Спочатку воду беруть з річки або з якогось підземного водосховища. Потім
вона потрапляє на спеціальні водоочисні станції, де за допомогою складних
фільтрів, несхожих на наші, воду очищають від піску, бруду, різних мікробів. І
тільки після цього вода вже потрапляє в водопровід.
XII. Вікторина
Про який стан води говорять:
падає… (сніг) ;
ллє…(дощ);
йде… (дощ);
випала …(роса);
сідає…(туман);
барабанить …(град).
- Чому вода має бути чистою?
- Чи хочете ви бути здоровими і від чого це залежить?
- Чому на Землі стає все менше чистої води?
Для чого на Землі необхідна вода? (Вода необхідна для життя).
XIII. Дидактична гра «Яка буває вода»
Людина ні дня не може прожити без води. А яка ж все таки буває вода?
Хід гри.
Діти стають в коло. Вчитель ставить запитання і кидає м'яч одному з дітей. Той
ловить м'яч, відповідає на питання "Яка буває вода?" і повертає м'яч. (Варіанти
відповідей: мінеральна, несмачна, без запаху, прозора, без кольору, морська,
водопровідна, річкова, болотна, джерельна).
Вода - одна з найдивовижніших речовин на планеті.
Які властивості води ви дізналися?
✔ Вода це рідина;
✔ Вода не має власної форми;
✔ Вода може нагріватися, бути гарячою;
✔ Вода може розчиняти одні предмети і не розчиняти інші.
✔ Воду можна очистити за допомогою фільтра.
Подивіться на глобус. На Землі запаси води величезні, але це переважно
солона вода. Запаси прісної води обмежені. Три чверті населення світу
відчувають гостру потребу чистої питної води. На Землі все менше стає чистої
води. Отрутохімікати і мінеральні добрива дощ змиває з полів у річки. Іноді на
227

берегах річок, озер, ставків люди миють автомобілі і забруднюють воду
бензином та побутовим сміттям.
У нашій країні робиться багато для того, щоб у водоймах вода була
чистою. Для цього на фабриках і заводах будують очисні споруди. Тут вода
очищається через фільтри від шкідливих речовин і чистою повертається в
річки, озера, ставки або знову на виробництво. Оберігати водойми дорослим
допомагають школярі. Вони збирають різне сміття уздовж берега річки. Щоб
водойми не замулювалися, на берегах річок і ставків висаджують дерева і кущі.
XIV. Дидактична гра «Так чи ні»
✔ Без води неможливе життя на Землі. (Так)
✔ Більша частина поверхні Землі вкрита прісною водою. (Ні)
✔ Прісної води на планеті значно менше, ніж солоної. (Так)
✔ В Україні достатньо води для пиття. (Ні)
✔ Для поливу городу доцільно використовувати питну воду. (Ні)
✔ Вода з крану тече зі швидкістю 3-4 л за хвилину. (Так)
✔ Людям потрібно дбати, щоб вода не виливалася даремно. (Так)
✔ Промислові підприємства не забруднюють воду. (Ні)
Без води неможливо прожити на землі і ми будемо завжди з вами воду
охороняти і дбати про неї.
XV. Перегляд і обговорення інтерактивної книги Book Creator
«Раціональне використання води»
https://read.bookcreator.com/L65X0MxYg1W9WAHzsTEHLL11IYa2/tHCxR3qRR
Y6OMvU-7rctRw?fbclid=IwAR1XWqEW2wJJO1i2RLROFDgSFUs5lL3cck_Dh9sl0bb12pvTV207m65Unw
XVI. Правила безпеки на воді
✔ Купатися можна лише у спеціально відведених для цього місцях.
✔ Не можна заходити у воду глибше пояса, якщо не вмієш плавати.
✔ Не запливати далеко, оскільки можна не розрахувати свої сили.
✔ Не можна купатися в річках зі швидкою течією.
✔ Не можна стрибати у воду або пірнати в незнайомому місці.
✔ Не пустувати у воді.
XVII. Підсумок заходу
Пам’ятка
✔ Не слід купатися у забруднених водоймах.
✔ Розчищайте дрібні водойми (джерела).
✔ Не засмічуйте річки сміттям.
✔ Не мийте машини біля водойм.
✔ Обсаджувати берег річки деревами й кущами.
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✔ Пийте тільки очищену воду.
Закрийте очі. Прислухайтеся до шуму води. Що вона вам розповіла?
(Розповіді дітей)
Вода – це життя,
Без води ми не можем
Ні жити, ні пити, ні їсти варити.
Не засмічуйте річки, любі друзі,
Бо вода – це все живе
У нашій окрузі.
Вода добрий друг і помічник людини. Вода - це справжнє диво!
Список використаних джерел:
1.https://read.bookcreator.com/
Костіна Катерина, вчителька
хімії та природознавства, Запорізький колегіум
"Елінт" Запорізької міської ради Запорізької області
ОСВІТНІЙ STEM ПРОЄКТ: ЗДОРОВЕ ХАРЧУВАННЯ – ЦЕ ЗДОРОВО!
АБО «ВІТАМІННИЙ БУКЕТ»
Актуальність:
Харчові звички, які закладаються і формуються ще в дитинстві,
зберігаються на все життя. Достатня кількість поживних речовин і правильна
культура споживання їжі не тільки будуть сприяти фізіологічному розвитку та
підтримувати імунітет, а й зроблять дитину бадьорішою і уважнішою.
Згідно із рекомендаціями МОЗ України харчування повинно бути
збалансованим і крім білків, корисних жирів і вуглеводів школярі повинні
щодня отримувати овочі, фрукти, ягоди та у невеликій кількості горіхи та
насіння.
Сьогодні дітей приваблюють яскраві обгортки, реклама мереж швидкого
харчування, думка друзів та іноді приклад дорослих у споживанні шкідливої,
некорисної їжі. Ця «модна» тенденція призводить до появи захворювань ШКТ,
порушення обмінних процесів, цукрового діабету навіть у дитячому і
підлітковому віці. Тому дуже актуально показати на цікавих прикладах, з
використанням різних прийомів важливість корисного та різноманітного
харчування.
Цілі завдання проєкту:
✔ Сформувати поняття здорове харчування;
✔ Згадати чому корисні овочі та фрукти, ягоди,зелень, горіхи;
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✔ Розвивати правила культури споживання їжі;
✔ Активізація діяльності щодо навичок здорового харчування – вітамінний
букет.
Учасники проєкту: учні школи; батьки; вчитель.
Характеристику проєкту:
✔ інформаційно-прикладний;
✔ короткотривалий (2 уроки, до 60 хвл. - як виховний захід);
Етапи реалізації:
І. Мотиваційний етап « Здорове харчування – це здорово!»
Мета: мотивувати школярів до бесіди стосовно здорового харчування;
сприйняття інформації, навчанню у грі.
Групова гра у лото «Їжа. Травнева система»
Учні в класі об’єднуються у групи. Ті учні які сидять за 1, 3 5 партою
розгортаються до учнів, які сидять за 2, 4, 6. Якщо у класі є діти які сидять
по-одному, то їм потрібно запропонувати приєднатись до групи. У групі
кількість учасників 4-6. Групі видається поле для заповнення, вчитель
знайомить із правилами гри (Додаток1). Гра починається.
Після закінчення гри у лото, вчитель пропонує учням виконати завдання.
✔ Назвіть номера фотографій із зображенням корисної їжі, речовин та
некорисної (шкідливої) їжі. Вчитель записує на дошці. Корисна – 2,3,4,5, 6,
9, 15,16, 17, 18. Некорисна – 1,8, 10, 11, 12, 13, 14,20.
✔ А чому гамбургер, картоплю фрі, солодкі газовані напої ми відносимо до
шкідливої їжі?
А ж тоді ми вважаємо здоровим харчуванням?
✔ А як Ви гадаєте чому велика кількість овочів, бобових, фруктів, ягід повинна
входити до раціону людини?
✔ «Здогадайся про що мова» Послухайте уважно твердження і здогадайтесь
про що зараз йде мова? Хто здогадався, підіймаємо руку.
1. Сполуки різної хімічної природи, що необхідні для життєдіяльності
живого організму.
2. Не утворюються в організмі в достатній кількості, через що повинні
надходити із їжею.
3. Організму людини необхідні принаймні 13 видів цих речовин, добові
потреби яких коливаються від 0,01 до 100 мг.
4. Вони не виконують в організмі ані енергетичної, ані структурної функції,
але є необхідними для використання тих сполук, які ці функції
виконують, зокрема білків, ліпідів і вуглеводів.
5. Більшість з цих речовин є попередниками коферментів, що беруть участь
у багатьох ферментативних реакціях.
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6. Всі основні групи харчових продуктів багаті на ці речовини, хоча жоден
продукт сам по собі не може повністю задовольнити потреби організму.
7. Недостатня кількість цих речовин або навпаки їх надлишок небезпечні і
можуть визивати захворювання.
8. Люди, що дотримуються правил раціонального харчування, не
потребують вживання добавок або комплексів, які призначають лікарі, із
цими речовинами.
Мова йде про (відповідь дають учні) ВІТАМІНИ.
ІІ. Інформаційний
Мета: пригадати які бувають вітамін, у яких продуктах вони зустрічаються.
Дослід. Жиро- та водорозчинні вітаміни.(Дослід демонстративно можуть
проводити учні, перед початком досліду нагадати їм правила ТБ)
Обладнання та реактиви: 3 хімічні склянки, 2 скляні палички, вода,
аскорбінова кислота у вигляді пігулки (щоб швидше розчинилась можна
розтерти у порошок), 2 капсули риб’ячого жиру, соняшникова олія.
Хід досліду
✔ У дві хімічні склянки налити 50 мл води.
✔ В третю хімічну склянку налити 15-20 мл соняшникової олії.
✔ В одну склянку з водою покладемо аскорбінову кислоту та перемішаємо за
допомогою скляної палички. Спостерігаємо розчинення.
✔ В другу склянку з водою капаємо з капсули риб’ячий жир та перемішаємо за
допомогою скляної палички. Спостерігаємо, що він не розчиняється.
✔ В третю склянку склянки із олією додаємо риб’ячий жир та обережно за
допомогою скляної палички перемішуємо. Спостерігаємо розчинення.
✔ Висновок, який роблять учні. Вітаміни бувають: водо – та жиророзчинні.
Запитання. Щоб жиророзчинні вітаміни засвоювались із чим вони повинні
потрапляти до організму? (із жирами).
ІІІ. Практичний етап
Мета: самостійно із обраних матеріалів – овочів та фруктів, ягід, застосовуючи
набуті знання зібрати вітамінний букет.
Виготовлення вітамінного букета.
Для того щоб краще запам’ятати те про що ми говорили зробимо вітамінний
букет для своїх батьків або друзів.
Розглянемо безпосередньо процес виготовлення букета. Для цього потрібно:
дерев’яні шпажки для їжі, невеликі за розміром різні овочі, фрукти, зелень,
скоч, гофрований або пакувальний папір, ніж.
Нагадуємо учням що у нас традиційно прийнято дарувати букети у яких
кількість квітів непарне тобто 3, 5, 7. Для того щоб наш букет виглядав горно
краще брати не менше 7 дерев’яних шпажок. Учні за бажанням обирають овочі,
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ягоди, фрукти та нанизують їх на шпажки, повністю не проколюючи обранений
матеріал. Потім за допомогою скочу ці шпажки фіксуються у букеті. Щоб скочу
не було видно, нижню частину букета закриваємо гофрованим або пакувальним
папером. Також до букету додається у якості прикраси зелень – окріп,
петрушка. листя салату, шпинат. Обов’язково дітям треба сказати що можна
використовувати об’єкти різної форми, кольору та навіть можна розрізати
навпіл.
Рефлексія
✔ Для кого Він(Вона) зробили букет?
✔ Сподобалось заняття?
✔ Що запам’ятали із заняття?
Додаток 1
Дидактична гра лото «Їжа. Травна система»
Автор: Костіна Катерина Ігорівна
Опис: лото – настільна дидактична гра, яку можна використовувати в роботі із
учнями середньої школи як на уроках біології під час розгляду травлення та
обмінних процесів та на уроках основ здоров’я; класних виховних заходах.
Мета: розвиток зацікавленості учнів, нагадування про корисну і шкідливу їжу.
Правила гри: в грі приймають участь 2-6 учасників. Групі учасників видається
ігрове поле, на якому під номерами розміщенні кольорові фотографії об’єктів.
Ведучий або вчитель отримує 20 карток на яких написані запитання. Ведучий
випадковим чином дістає картку із запитанням та зачитує. Гравець (учасник
групи) повинен назвати номер відповіді та озвучити її. Відповіді на картках із
запитаннями написані у дужках. Якщо відповідь правильна, то команда
отримує картку із запитанням та за допомогою її закриває відповідний осередок
на ігровому полі. Виграє та команда, яка першою закриє усе ігрове поле.
ПОСИЛАННЯ на ігрове поле для лото та картки із завданнями до цієї гри.
https://drive.google.com/file/d/19PBJ3YW9CGAjO3WL0FKRUH4FqzjAvtJ_/view?
usp=sharing
Список використаних джерел:
1. https://www.samotuzhky.com.ua
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Краснянська
Тетяна,
вчителька інформатики і творча група вчителів
природничо-математичного
циклу,
КЗ
«ОЗ
«Кодимський заклад загальної середньої освіти №1»
Кодимської міської ради Одеської області:
Бурденюк О.І., заступниця директорки з НВР, вчителька біології
Яцинюк О.О., вчителька біології
Кірік О.П., вчителька математики
Джуган Г.М., вчителька математики
Шевчук Л.В., вчителька хімії
Ворсуляк Ю.В., вчителька фізики
Чегурко О.М., вчитель фізики
Пенчак С.І., вчителька географії
STEM-КВЕСТ: БУДІВЕЛЬНИЙ БУМ
Ідея: Використання STEM-технологій для формування ключових і
предметних компетенцій.
Мета: надихнути дітей вивчати STEM-науки, дослідити процес
проектування та створення доступних/екологічних і надійних будівель в епоху
урбанізації, змоделювати будинки майбутнього.
Вікова категорія: учасниками можуть бути учні 5-9 класів, батьки,
вчителі.
Хід виконання:
Командоутворення
Вчитель інформатики вітає учасників, розповідає про мету і правила
проведення STEM-квесту, поділяє присутніх на команди і корегує процес
командоутворення.
Обладнання: презентація, цеглинки LEGO
чотирьох кольорів - 20-40 шт., ножиці - 4 пари,
скотч - 4шт., соломинки коктейльні - 4×50=200
шт., яйця курячі сирі - 4 шт. (по 1 на кожну
команду), карта маршруту – 4 шт.
Розподіл на команди (2-3 хв.): кожен
учасник витягує з торбинки цеглинку LEGO одного з 4 кольорів. Оптимальна
кількість учасників у команді 5-8 чоловік. Всі учасники поділені на чотири
команди: червоні, сині, зелені, жовті.
Згуртування команд (15 хв.): командам необхідно з отриманих матеріалів
за 10 хвилин спорудити конструкцію - контейнер, завдяки якому яйце кинуте з
висоти 2-2,5 м залишиться цілим. У кожної команди є тільки одна спроба.
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Далі кожна команда отримує свою карту подальшого маршруту, під час
якого відвідує 5 локацій (математика, фізика, хімія, біологія, географія) (10-15
хв. на кожну) і потім повертається назад.
Біологія
Обладнання: підсвічник із свічкою, чорнильниця, перо, робот-дослідник з
LEGO WeDo 2.0, відеоматеріали, презентація, мікроскопи, предметні скельця,
препарувальні голки, серветки, цибуля, дистильована вода, чашка Петрі.
Вчитель біології. Доброго дня! Ви потрапили у шкільну лабораторію, де
можна відкрити завісу у невидимий світ усього живого. Світ клітин не можна
побачити неозброєним оком. Він залишався повністю невідомим доки людина
не навчилася шліфувати лінзи й використовувати їх для розширення
можливостей зору.
Перенесемося у далекий 1665 рік.
(Перегляд відео «Історична довідка відкриття клітини Антоні ван
Левенгуком») 2хв.
(Звучить музика. Імітація кімнати ученого. Посеред кімнати стоїть
стіл. На столику стоїть підсвічник, енциклопедія, перо в
чорнильниці. За столиком сидить Антоні ван Левенгук,
розмірковуючи та щось записуючи у щоденник.)
Учень (у ролі Антоні ван Левенгука).
Я, Антоні ван Левенгук – голландський учений
натураліст. Мене завжди захоплював невидимий світ, який
відкривався мені тільки через лінзи мого мікроскопу. Одного разу, розглядаючи
краплину води, з великим подивом побачив у ній величезну кількість
найдрібніших живих істот. Деякі з них, завдовжки були у 3-4 рази більші, ніж
завширшки.
(Демонстрація відео «Рух інфузорій під мікроскопом»)
Вчитель біології. Минали роки та століття. Світ змінювався. Людина
удосконалювала свої технічні можливості.
Хлопчик-дослідник. Я навчаюсь у 4 класі й дуже захоплююся
робототехнікою. Я сконструював робота-дослідника Майло, модель наукового
всюдиходу, який допомагає науковцям шукати певні види рослин, або надає
можливість зазирнути у недоступні місця, де можна побачити багато цікавого.
(Демонстрація роботи моделі)
SEQ Рисунок \* ARABIC 1.
Я мрію удосконалити його, щоб він міг пробратися у
Робот-дослідник Майло
найвіддаленіші куточки земних таємниць, щоб за допомогою нього
досліджувати, фотографувати та відкривати нове.
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Вчитель біології. Переконатися у тому, що живі організми побудовані із
маленьких «цеглинок» – клітин, ви зможете, виконавши дослідження у нашій
шкільній лабораторії.
(Вчитель біології проводить Інструктаж виконання лабораторного
дослідження «Виготовлення тимчасового мікропрепарату шкірочки цибулі»)
(Учасники виготовляють та розглядають мікропрепарат під
мікроскопом)
Вчитель біології. Дякуємо усім за роботу. Пам’ятайте, що допоки є живе
на планеті – будівельний БУМ не припиняється.
Математика
Обладнання: презентація, вимірювальний прилад з LEGO WeDo 2.0,
цеглинки LEGO DUPLO – близько 30 штук, лінійка, папір, олівці.
Вчитель математики. Доброго дня вас вітає будівельна кампанія
«МІФ»!
Будівництво – це вид людської діяльності, спрямований на створення
будівель, інженерних споруд (мостів, доріг, аеродромів), а також супутніх їм
об'єктів (інженерних мереж, малих архітектурних форм, гаражів). У будівництві
ніяк не обійтися без математики – будівельникам потрібно постійно щось
вимірювати, підраховувати кількість необхідного матеріалу,
складати
кошторис тощо.
Ми пропонуємо Вам побудувати фундамент будинку з цеглинок LEGO
DUPLO. Для цього потрібно розрахувати необхідну кількість цеглинок.
Учениця 4 класу змоделювала роботизований
вимірювальний прилад, який допоможе виміряти розміри
тільки однієї цеглинки LEGO DUPLO розмірністю 1×2.
(Демонстрація роботи приладу)
SEQ Рисунок \* ARABIC 2.
Вчитель математики. Прилад показав розміри 1,6
Вимірювальний прилад
см×3,2 см. Тепер ваша команда має розрахувати розміри цеглинки розмірністю
2×4.
(Члени команди виконують розрахунки 1 хв.)
(Правильна відповідь: 3,2 см×6,4 см)
Вчитель математики. А тепер підрахуйте необхідну кількість таких
цеглинок для побудови фундаменту будинку у два слої, якщо будинок повинен
мати розміри 16 см×28,8 см.
(Команда виконує розрахунки 3 хв.)
Вчитель математики. Яку кількість цеглинок замовляє Ваша команда?
(Команда називає розраховану кількість цеглинок, відповідно до цього
одержує її, незважаючи на те, чи вірно виконали розрахунок)
(Правильна кількість цеглинок: 24)
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(Учасники квесту виконують побудову 3 хв.)
(Перевіряються результати побудови, робиться аналіз помилок(якщо
необхідно))
Вчитель математики. Сьогодні ви навчилися робити необхідні
розрахунки для побудови фундаменту будинку. Сподіваємось, ці знання і
вміння стануть Вам у нагоді!
Хімія
Обладнання: презентація, роздатковий матеріал, таблиця ,клей, довідник,
планшет, модель водяної помпи з LEGO WeDo 2.0.
Вчитель хімії. Доброго дня! Кажуть, що кожній людині потрібно
посадити дерево, виростити дітей та побудувати будинок. На сьогоднішній день
промисловість виготовляє багато різноманітних будівельних матеріалів. Рада
Вас вітати в нашому салоні «Кристал». У нас Ви зможете обрати якісну
продукцію, екологічні матеріали, гарну фурнітуру, зручні меблі тощо. Наші
спеціалісти проконсультують Вас по всіх питаннях, пов’язаних з будівництвом
і ремонтом, допоможуть в оформленні комфортного затишку Ваших осель і
присадибних ділянок. Тож, скористайтеся послугами нашого салону і Ваш
ремонт стане швидким, легким та комфортним, а Ви залишитесь задоволеними
та з приємними спогадами. Постійно діють знижки на різноманітні товари.
Особливі умови для дизайнерів та будівельних організацій.
Пропоную Вам спробувати себе в ролі виконробів і скласти будинок
«Ваших мрій». Для цього необхідно підібрати матеріал для будівлі та те з чого
цей матеріал виробляють. Ви можете скористатися роздатковим матеріалом на
Вашому столі, довідником в папці на планшеті, Вашою уявою та фантазією.
Вам необхідно заповнити таблицю, наклеївши заготовки на аркуші паперу. На
виконання завдання - 8 хв. Будьте уважними, є схожі матеріали! Успіхів!
(Учасники виконують завдання)
Вчитель хімії. Час вийшов, перевіряємо.
(Учасники звіряють свої результати зі зразком)
Вчитель хімії. Проаналізуйте, що Ви зробили не так, де помилились і
чому?
(Вчитель коментує можливі помилки)
Вчитель хімії. Проаналізувавши свої помилки Ви внесли корективи і
склали будинок «Ваших мрій».
Ми всі полюбляємо зручності. Але, яка будівля
без води? Пропонуємо Вашій увазі модель водяного
насосу, який сконструював для Вас учень 4 класу.
(Демонстрація моделі)
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Вчитель хімії. Раді були Вас бачити у нашому
SEQ Рисунок \* ARABIC 3.
Водяна помпа
салоні. До нових зустрічей!
Фізика
Обладнання: презентація, робот-тягач з LEGO WeDo 2.0, додаткові деталі
LEGO, вантажі.
Вчитель фізики. Доброго дня, шановні учасники квесту! Ви знаходитесь
в бюро конструювання моделей механізмів для будівництва. Люди завжди
прагнули до полегшення умов праці, використовуючи спочатку прості засоби
виконання роботи: важіль, гвинт, похила площина. Потім ці прості засоби, які
ми сьогодні називаємо механізмами, удосконалювали, комбінували і
створювали більш складні конструкції – машини. На будівництві
використовують величезну кількість різноманітних машин: підйомні крани,
самоскиди, бульдозери, трактори, бетономішалки тощо.
(Демонстрація слайдів з видами машин на будівництві)
Вчитель фізики. При будівництві важливим етапом є доставка вантажів.
Вантаж потрібно вчасно та в повному обсязі доставити в певну точку. Для
даних цілей використовують сучасну потужну та надпотужну техніку.
Приклади транспортуючих машин, що переносять, перевозять, перетягують
різні вантажі, – це вантажний автомобіль, трактор, бульдозер, екскаватор, кран,
транспортер, тягач. Вони бувають загального призначення та спеціалізовані.
Перші мають єдину конструктивну схему та складаються з трьох основних
частин: двигуна, кузова та шасі. Другі експлуатуються без кузова з так званими
напівпричепами. В такому випадку на раму шасі замість кузова встановлюють
опірно-зчіпний пристрій за допомогою якого напівпричеп передає частину
свого навантаження на ходову частину автомобіля,
одержуючи через нього необхідну силу тяги для свого
переміщення. Тягач повинен мати потужний двигун
та порівняно не надто велику швидкість.
Зараз учень 4 класу продемонструє модель робота-тягача, якого він сам
сконструював.
(Демонстрація роботи моделі)
SEQ Рисунок \* ARABIC 4.
Вчитель фізики. Тягач створений учнем з даною
Робот-тягач
задачею справляється гарно, але при збільшенні маси вантажу його виробничі
потужності різко зменшуються.
Тож перед вами постає задача: Як покращити стійкість тягача і збільшити
його вантажопідйомність для здійснення виробничих цілей.
Для обговорення та виконання завдання у вас 5хв.
(Учасники квесту удосконалюють модель робота-тягача)
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Вчитель фізики. Проаналізувавши результати випробувань, можемо
підсумувати, що найдієвішою модернізацією даного робота є використання
коліс з гумовим покриттям. Крім потужності двигуна, необхідно щоб тягач мав
гарне зчеплення з ґрунтом. Тому всі тягачі мають міцні та великі карби на
шинах, а в деяких моментах ще й використовують спеціальні сітки.
Конструювання транспортних засобів – складний і відповідальний
процес, від якого в значній мірі залежить їхня надійна і безпечна робота.
Підвищення ефективності досягається за рахунок застосування засобів
автоматики, що забезпечують контроль і передачу на пульт керування
кількісних і якісних показників, а при необхідності реєструють вимірювані
параметри технологічного процесу. Експлуатація транспортних машин тісно
пов'язана з питанням охорони навколишнього середовища, тому саме машинироботи сьогодні є найбільш актуальні. Гадаю відвідування нашого
конструкторського бюро було для вас цікавим і пізнавальним!
Географія
Обладнання: презентація, відео, симулятор землетрусів з LEGO WeDo
2.0, додаткові деталі LEGO.
Вчитель географії. Доброго дня, шановні учасники квесту! Усім зичу
доброго настрою, взаєморозуміння, хорошого спілкування.
(Демонстрація презентації)
Із власного життєвого досвіду ви знаєте, що все у світі має будову, тобто
складається з окремих частин. Людський організм має зовнішню і внутрішню
будову: очі, ніс, руки, ноги – зовнішня будова; серце, мозок, легені, печінка –
внутрішня будова. Також з окремих частин складається будинок, у якому ми
живемо (фундамент, стіни, дах).
Так само і Земля. Вчені вважають, що Земля складається з трьох частин:
ядра, мантії, земної кори.
Мантія – внутрішня частина Землі, простягається до глибини 3000 км,
має високу температуру, верхня частина мантії – астеносфера, на глибині 200
км, вона дуже пластична, по ній рухаються літосферні плити.
Вони можуть розходитись або стикатись (утворюючи гори, улоговини).
І в місцях зіткнення літосферних плит виникають землетруси – підземні
поштовхи, коливання земної поверхні.
(Демонстрація відео)
Найбільші коливання відбуваються в гіпоцентрі (вогнище) на глибині 60700 км – місце, де відбуваються розриви і зміщення.
Місце над гіпоцентром на земній поверхні, де сила землетрусу найбільша
– епіцентр.
Сила землетрусів визначається в балах за шкалою Ріхтера (12 б).
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Найбільш сейсмонебезпечні зони: Тихоокеанський пояс, охоплює береги
Тихого океану (Японія, Курильські острови, Філіппіни, Індонезія, Чилі).
Вони розташовані на двох літосферних плитах (Тихоокеанська і
Євразійська), тому тут і найбільша кількість землетрусів. За рік до однієї тисячі.
В січні 1995 року в Японії стався на о. Хонсю в місті Кобе сильний землетрус.
Було зруйновано дороги, мости, міста, села, загинуло 6 тис. осіб. Шкоди
нанесено на сотні мільярдів доларів.
У Карпатах знаходиться сейсмоактивна зона Вранча, розташована на
ділянці стикання Південних (Румунія) та Східних (Україна) Карпат.
Найнебезпечніші епіцентри у Румунії, Болгарії, Молдові. Гори Вранча мають
вплив на Одеську область, де з 1107 року відбулося 90 землетрусів (7-8 балів).
Вчитель географії.
Пропонуємо дослідити мінімальну магнітуду
землетрусу, при якому падають будівлі різних видів, за допомогою симулятора
землетрусів, змодельованого учнем 4-го класу.
(Демонстрація роботи симулятора)
(Учень
пропонує
учасникам
квесту
вдосконалити будинки, щоб вони впевнено
витримували землетрус магнітудою 8 балів (2 хв.).
Учасники пропонують свої ідеї, випробовують їх.
Учень демонструє свої власні удосконалені моделі
SEQ Рисунок \* ARABIC 5.
Симулятор землетрусів
будинків)
Вчитель географії. На жаль, сучасна наука не може точно передбачити
землетруси. Тому найкращий засіб зменшити втрати – підготуватися до
землетрусу. Для того, щоб послабити шкідливі наслідки землетрусів, при
будівництві важливо:
- закладати міцний пружний фундамент;
- будувати сейсмостійкі будинки;
- не будувати будинки над обривами, на пухких, болотистих ґрунтах.
Дякую за увагу! Бажаю здоров’я і миру!
Моделювання
Обладнання: презентація, цеглинки LEGO DUPLO – близько 4×40=160
штук, мапа міста, роботи учнів 1-4 класів з LEGO.
Учасники повертаються в початкову
точку. На завершальному етапі квесту,
використовуючи отриманні знання, команди
будують з цеглинок LEGO моделі екобудинків і презентують їх (20 хв.) В
результаті
утворюється
чудове
місто
Зразок
майбутнього)))
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Підводяться підсумки STEM-квесту.
Після завершення всі учасники відвідують виставку LEGО-творчості, на
якій представлені роботи учнів 1-4 класів у двох категоріях "Будівництво" і
"Транспортні засоби".
Список використаних джерел:
1. https://help.pinterest.com/uk
Кузьмінська
Валентина,
методист, керівник гуртків, КЗ «Чернівецький
обласний центр еколого-натуралістичної творчості
учнівської молоді»
ПРЄКТ: РОЗГАДУЄМО ТАЄМНИЦІ ЯБЛУКА
Мета:
освітня: поглибити знання учнів про яблуко в розрізі біології, медицини,
міфології, мистецтва; формувати знання учнів про новий вид декоративноприкладного мистецтва; ознайомити з технікою пап’є-маше та з основними
прийомами роботи й послідовністю виготовлення виробів в техніці пап’є-маше;
розвиваюча: сприяти розвитку в учнів екологічної культури та
екологічної свідомості; розвивати творчу уяву, оригінальність мислення;
виховна: виховувати естетичне ставлення до природи, прагнення берегти
та примножувати її; виховувати відповідальність, працелюбність, акуратність,
основи культури праці та роботи у команді.
Обладнання: паперовий рушник, білий та газетний папір, пластикова
ємність, клей, ножиці, малюнки та зразки, натуральні експонати яблук різних
сортів, ніж, водоемульсійна фарба, гуашеві фарби, лак, набір пензликів,
мультимедійна дошка, інструкційні картки, нітратомір.
Тип заняття: комбіноване.
Методи навчання: традиційні – словесні (розповідь, пояснення,
інструктаж), наочні (ілюстрування, демонстрування), практичні (вправи,
практична робота), сучасні – репродуктивні, частково-пошукові, проблемного
викладу матеріалу;
Хід заняття:
І. Організаційний момент
Ось нам дзвоник дав сигнал,
Починати час настав.
Тож і ми часу не гаймо.
Працювати починаймо.
Щоб почути у кінці.
240

Що ми просто молодці.
ІІ. Мотивація навчально-трудової діяльності
Ознайомлення із картинами Катерини Білокур «Богданівські яблука» та
«Натюрморт».

Аналіз картин
- Якими зобразила Катерина Білокур яблука? (яблука стиглі, червонощокі,
свіжі, великі, соковиті, медові, золотаві)
- На чому лежать яблука? ( Вони лежать на селянській картатій хустині)
- Що зображено на задньому плані? (Розквітлі яблуневі квітки)
- Коли достигають яблука? (В кінці літа)
- А коли цвітуть яблуні? ( навесні)
- Як ви думаєте, який настрій був у художниці, коли вона створювала ці
полотна? (Художниця милувалася осінніми дарами матінки природи та з
радісним піднесеним настроєм писала ці натюрморти)
Біографічна довідка про Катерину Білокур.
Спробуйте й ми на мить стати митцями. Створімо на нашому занятті свою
композицію.
ІV. Вивчення нового матеріалу. Розповідь з елементами бесіди
Всі люди з дитинства і до старості полюбляють яблука. Безцінний фрукт! І
ніхто по-справжньому не задумується над тим, яка ж історія вирощування цієї
плодової рослини, яким чином яблука досягли такої любові людей, наскільки
важливу роль відіграє яблуко для людської цивілізації, чи існує наука, яка
вивчає яблуні та її плоди? Звичайно, існує. Така наука носить назву
помологія. Яблуко присутнє в житті людей протягом тисяч років, тому часто
використовується в якості символу і атрибуту протягом всієї історії людства.
Робота в групах:
1. Повідомлення групи ботаніків:
Морфологічні особливості яблуні. Яблуня – плодова рослина родини
Розових, що досить невибаглива до грунтів і добре переносить морози. Яблуня
– дерево до 10 м заввишки, хоча завдяки селекційній роботі розміри можуть
бути зовсім невеликі. Гілки розлогі, кора темно-коричневого або сірого
кольору. Листки чергові, черешкові, суцільні, широкояйцевидні або
241

видовженояйцевидні, рідше широкоеліптичні або майже округлі, біля основи
заокруглені. Квітки правильні, двостатеві, до 4 см в діаметрі; віночок
роздільнопелюстковий, пелюсток 5, білого або рожевого забарвлення Цвітуть у
квітні – травні.
Плід – яблуко. За формою плоди відрізняються у залежності від сорту. В
основному вони кулясті або округло-яйцевидні. За розмірами від кількох см у
діаметрі до 10 і більше. За кольором зелені, жовто-зелені, червоні, жовточервоні, смугасті. На смак також найрізноманітніші, у залежності від сорту. За
строками дозрівання плодів сорти яблунь є літні, осінні й зимові. Всі сорти
запилюються комахами.
2. Повідомлення групи географів
Скам’янілі залишки яблуні знайшли в доісторичних стоянках на території
сучасної Швейцарії. Згідно з ученням Вавилова, вихідною територією
культурних форм яблунь є Східно-азіатський центр, який включає помірні та
субтропічні частини Центрального і Східного Китаю. Вчені-генетики
встановили походження яблук. Вони виявили, що «предками» їстівних яблук
були дикі яблука яблуні Сіверса (Malus sieversii), які росли в передгір’ї Алатау на
півдні Казахстану. На цій території досі трапляються дикі яблуні. Назва одного
з найбільших міст Казахстану – Алма-Ати (до 1997 року – столиця Казахстану)
– перекладається як «Яблуко-Дід».
3. Повідомлення групи міфологів
У міфах та легендах різних країн і народів яблуко має різнобічнe
символічне значення. У християнській традиції з яблуні починається історія
людства – адже, за Біблією, саме вона була тим райським Древом Пізнання
добра і зла, плоди якого на свою біду вкусили наші прабатьки, піддавшись
спокусі лукавого Змія. За що і були вигнані з Раю: Адам, – щоб у поті чола
добувати хліб свій, Єва – в муках народжувати дітей своїх.
Яблуня і яблуко в міфології всіх індоєвропейських народів - символ вічної
молодості та безсмертя. У давніх релігіях існували Боги-покровителі дерев.
Наприклад, Помона – римська Богиня плодових дерев, її свято помональ –
свято врожаю плодів. Грецька міфологія розповідає про німф Гесперид. що
живуть на краю світу і стережуть золоті яблука вічної молодості, які Гера
отримала як весільний подарунок від Геї. Яблука охороняв дракон Ладон, якого
вбив Геракл, щоб заволодіти молодильними яблуками. Однак Богиня Афіна
повернула на місце викрадені яблука, щоб Боги не старіли. Завдяки цим
яблукам Боги зберігають вічну молодість. Червоне яблуко вважалося символом
богині любові – Венери.
Одне з найбільших наукових відкриттів нового часу, за легендою, теж
пов’язано з яблуком. Вважається, що Ньютон прийшов до закону всесвітнього
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тяжіння, звернувши увагу на яблуко, що впало з гілки, і вперше задумавшись
над тим, чому, власне, предмети падають вниз.
У слов'янських казках молодильні яблука ростуть на прадубі (Доб-рослав,
Дерево-цілитель). У поетичному світогляді українців яблуко вважається плодом
із неба, недаремно воно оспіване в колядках. У казках яблуку завжди
притаманні деякі чарівні властивості, воно може бути путівником (а яблуня
прихистком) для подорожніх, молодильним для бажаючих знайти красу та
молодість, джерелом багатства та щастя для свого володаря. З іншого боку, не
менш часто, зустрічається в казках і отруєне яблуко, як, наприклад в
«Білосніжці», однак в таких історіях завжди знаходиться протиотрута у вигляді
добра, краси та любові..
4. Повідомлення групи медиків
Це дуже цінний продукт харчування. Яблука – скарбниця вітамінів і
мікроелементів. Напевно, нашим далеким пращурам вже тоді була відома
цілюща дія цих фруктів, інакше б вони не стали називати їх молодильними.
Дослідження ж сучасних учених підтвердили мудрість наших предків: у
яблуках було виявлено величезну кількість антиоксидантів і вітамінів, зокрема
А та Е, які прийнято вважати вітамінами краси та молодості. Яблуками
приємно вгамовувати спрагу, так як в середньому ці плоди містять 87% чистої
води. Найважливіші для життєдіяльності речовини – жири, білки та вуглеводи –
складають 0,4, 0,4, і 11% яблука відповідно. Яблука належать до
низькокалорійної їжі, оскільки в середньому 100 г яблука містить лише 47 ккал.
Лікарі встановили, що в разі вживання щодня 2 яблук −
можна вберегтися від більш як 100 хвороб. Найкорисніші свіжі
яблука, проте й за термічної обробки ці фрукти здатні зберігати
свою цінність. Дієтологи стверджують: для підтримки здоров'я
ми повинні споживати 48 кг яблук на рік, і, хоча б, половину цієї
кількості в свіжому вигляді.
При тривалому зберіганні свіжих яблук кількість вітаміну C в них
зменшується; а в консервованих яблуках і в яблучному компоті вітамін C
зберігається дуже довго (за 2 роки зберігання зникає всього 30% аскорбінової
кислоти). Народна мудрість говорить: «Хто з’їдає в день хоч би два яблука,
тому не потрібні лікарі».
Експериментальна хвилинка
«Визначення концентрації нітратів у яблуках за допомогою нітратоміра»
Не завжди яблука приносять користь здоров’ю, іноді, як це не дивно, вони
навіть можуть завдати шкоди. Як таке може статися? Це можливо, якщо в
плодах міститься велика кількість речовин, які в них потрапили в результаті
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надмірного додавання добрива під час росту і дозрівання (наприклад,
нітратами). Такі продукти не зможуть пройти санітарний тест на нітрати.
Нітрати входять до складу азотистих добрив, які використовуються для
підвищення врожайності сільськогосподарських культур. У мінімальних дозах
вони не шкідливі. Однак, якщо господар перестарається з підгодівлею, фрукти
можуть становити серйозну небезпеку для здоров’я. І, при чому від нітратного
отруєння постраждають всі системи організму. На жаль, випадків отруєння
нітратами, не так вже й мало.
Визначити концентрацію нітратів у плодах можна за допомогою
спеціального побутового приладу – нітратоміра. У нашій
STEM-лабораторії є такий нітратомір Аrumes Greentest 3.
За допомогою нітратоміра перевіримо концентрацію
нітратів у наших яблуках різних сортів.
Як користуватися нітратоміром?
Перевірка на кількість нітратів в аналізованих фруктах
відбувається шляхом проколювання продукту зондом,
розташованим у нижній частині приладу. У результаті
вимірювання на дисплеї відобразиться точна кількість
нітратів у мг на кг продукту, що перевіряється.
За нормами ВООЗ, допустимою добовою дозою нітратів для людини
вважається 5 мг на кожен кг ваги. Тобто для людини вагою 70 кг досить з’їсти
половинку яблука, і все – норма перевищена. Гострі отруєння у дорослих
наступають уже при прийомі від 1 до 4 г нітратів, смертельна доза – 8-14 г.
Перевіряємо наші яблука. Як показує нам нітратомір, концентрація
нітратів у фруктах знаходиться в межах норми.
Пам’ятайте, що правильний вибір фруктів і овочів, дозволить зробити ваші
страви смачними, настрій гарним, а здоров’я – міцним.
Математична хвилинка
Задача 1. Три хлопчика ділять 24 яблука. Поки у них є три купки: 11, 7 і 6
яблук відповідно, але вони хочуть поділити їх порівну. Один з них
запропонував двом іншим таке парі:
– Ви повинні будете зрівняти кількість яблук в купках, але строго по моїй
системі: з однієї купи берете стільки яблук, скільки їх у тій купці, куди ви
додавати збираєтеся. Але зробити це ви повинні строго за 3 перекладання.
Вкладетеся – всі яблука ваші, якщо ні – вони мої.
– Давай! – погодилися двоє. Подумали з хвилинку і виграли суперечку.
Питання: як вони це зробили?
Відповідь: Початок – 11, 7, 6
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1-й хід: 11-7. Маємо: 4, 14, 6
2-й хід: 14-6. Маємо: 4, 8, 12
3-й хід: 12-4. Маємо:8, 8, 8.
Задача 2. У кошику було два яблука. Як поділити їх між
двома учнями так, щоб одне яблуко залишилось у кошику?
Відповідь: Віддати одне яблуко разом із кошиком .
V. Практична робота учнів «Виготовлення яблука в техніці пап’ємаше». Ознайомлення з правилами техніки безпеки та гігієни праці
Евристична бесіда. Техніка пап’є-маше належить до одного із
найпоширеніших видів декоративно-прикладного мистецтва. Слово «пап’ємаше» в перекладі з французької мови означає «рваний» або «жований» папір.
Батьківщиною цього мистецтва є Китай, де і був винайдений папір.Китайці
застосовували пап’є-маше для виготовлення багатьох речей, в тому числі і
бойових шоломів та обладунків.
Широкого застосування і популярності набуло виробництво предметів в
техніці пап’є-маше у Франції на початку ХVІ ст. Ляльки, виготовлені із
паперової маси, користувалися великою популярністю. А ще французи за
допомогою пап’є-маше створювали статуетки, маски і навіть меблі.
Техніка пап’є-маше в наш час переживає друге народження. Дуже
популярна вона зараз в Європі. Сьогодні особливо модні вироби пап’є-маше,
виконані в стилях етнічному та «еко» (оформлення за допомогою природних
елементів, наприклад, засушених рослин).
Інструкційна картка №1
1) Папір нариваємо або нарізаємо невеликими клаптиками..
2) Розбавляємо клей з водою. В іншу посудину набираємо воду. Яблуко
змащуємо олією (або можна обгорнути целофаном).
3) Тепер починаємо обклеювати яблуко у такій послідовності: 1-й шар –
папір з водою; 2-й шар – папір з водою; 3-й шар – папір з водою та клеєм; 4-й
шар – папір з водою; 5-й шар – папір з водою та клеєм; 6-й шар – папір з
водою; 7-й шар – папір з водою та клеєм; 8-й шар – папір з водою; 9-й шар –
папір з водою та клеєм; 10-й шар – папір з водою та клеєм.
Ставимо виріб для висихання.
Інструкційна картка №2
1. За допомогою гострого ножа розріжте
підготовлене яблуко вздовж до центру. Вийміть
справжнє яблуко з кожної половинки.
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2. З’єднайте одержані половинки «паперового» яблука, змастивши їх краї
клеєм ПВА. Візьміть від справжнього яблука хвостик і прикріпіть його до
моделі.
3. Обклейте шов муляжа яблука шматочками білого (обгорткового) паперу
і зверху ще раз повністю обклейте виріб білим папером.
4. Покрийте виріб грунтом, використовуючи водоемульсійну фарбу і клей
ПВА. Дайте виробу просохнути. А потім відшліфуйте його поверхню
дрібнозернистим шліфувальним папером.
5. Розфарбуйте виріб гуашевими або акриловими фарбами.
6. Коли яблуко добре висохне, покрийте всю його поверхню лаком.
З готових виробів створюємо композицію

VI. Підведення підсумків уроку. Сьогодні на занятті ми дізналися багато
цікавої інформації про яблуко. Кожен із нас створив свій неповторний виріб,
який подарував гарний настрій усім нам. А чи цікаво було вам робити ці
вироби?
Зараз ми дізнаємось про це! Перед вами кошик, ми його наповнимо
вашими враженнями від заняття – яблуками різного кольору.
Червоне яблуко:
- усе сподобалося;
- усе вийшло;
- вдома ще буду робити.
Жовте яблуко:
- усе вийшло, але трохи було складно
і нудно;
- більше робити не хочу.
Зелене яблуко:
- нічого не вийшло;
- більше робити не буду.
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Зараз, в епоху блогерів та соціальних мереж, які яскраво закликають до
безмежного віртуального світу, дуже важко учнів зацікавити рядовою темою
з шкільного курсу. Тому сучасний педагог повинен постійно слідкувати за
новими тенденціями та, як кажуть, «бути на хвилі».
Запропонована форма навчання не є новою. Точніше, вона по-новому
об’єднує, вже знайомі методи та інструменти, такі як: інтеграційне заняття,
челендж, сторітелінг, соціальні мережі. Додайте сюди навички, які потрібні
дитині: планування, структурування, творчий підхід, використання
підручного матеріалу та смартфону, як інструменту, для реалізації власного
проєкту.
Мета:
✔ набуття вихованцями базових теоретичних знань з астрономії;
✔ розвивати навички роботи з необхідними підручними матеріалами;
247

✔
✔
✔
✔
✔

виховувати старанність, акуратність в роботі, уважність;
установка нового програмного продукту на смартфон/ планшет;
дослідження програми StopMotion Studio.
Обладнання:
матеріал для творчості (кольоровий картон, папір, олівці, ножиці, клей, та
інше);
✔ інший підручний матеріал/ реквізит (книги, конструктор тощо);
✔ смартфон або планшет на Android чи іOS;
✔ тримач для смартфону.
Вікова категорія: 2-11 класи
Таймінг:
✔ виготовлення реквізиту (наприклад, космонавт, земля, зорі тощо) - 30-40
хв.
✔ підготовка програмного забезпечення (завантаження, установка та
перегляд відеоінструкції) – 15 хв.
✔ зйомка стоп моушену – 30 хв.
За умови якщо використовується готовий реквізит, то час витрачається
тільки на установку та зйомку анімації.
Умови проведення: запропонований захід доцільно провести в системі
активностей СТЕМ-тижня. Або як самостійний тематичний або
підсумковий проєкт.
Хід роботи, алгоритм дій
1. Підготувати матеріал: ножиці, папір, фольга, олівець тощо (Рис. 1.1.)

Рис. 1 1

2. Вирізати коло та оформити у вигляді Землі (Рис.1.2. )

248

Рис. 1 2

3. Намалювати та вирізати основу космонавта (Рис. 1.3.)

Рис. 1 3

4. Підготувати довгі паперові смужки та методом плетіння виготовити
руки й ноги космонавту. (Рис. 1.4 та 1.5)

Рис. 1 4

Рис. 1 5

5. Додати окремі деталі космонавту (кісті, стопи, шолом тощо) та все
з’єднати за допомогою клею (Рис. 1.6)
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Рис. 1 6

6. З фольги, скріпок, бусин створити додаткові космічні об’єкти.
7. Підготувати темне тло для сцени космосу. Та розташувати всі елементи
за задумкою (Рис.1.7.)

Рис. 1 7

8. На смартфон або планшет встановити з Google Play або App Store
відповідний додаток – Stop Motion Studio (Рис. 1.8).

Рис. 1 8

9. Переглянути
відеоіструкцію
за
посиланням
https://youtu.be/IWoXdPNj_jA
10. Створити стоп моушен згідно відеоінструкції.
11. . Додати до своєї анімації напис «З днем Космонавтики» та в публікації
вказати хештег #Космонавтика_СтопМоушен_2021
Для успішного виконання дуже важливо дотримуватися порад
відеоінструкції.
Список використаних джерел:
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1. https://sites.google.com/site/pedpraktika2/primery-video-v-formate-stopmotion
2. https://www.pinterest.com/
Ласько Оксана, керівник
гуртка розмовної англійської мови «Rainbow», КЗ
«Центр дитячої та юнацької творчості Кам’янкаБузької міської ради»
STEМИМО З LEGO
Вікова категорія здобувачів освіти: діти старшого дошкільного віку (5-6
років) та молодшого шкільного віку (1 клас, 6-7 років)
Таймінг заняття: 30-45 хв.
Кількість учасників: 30 чол. (3 навчальні групи)
Актуальність: Розвиток освітнього середовища через впровадження STEMінновацій у позашкільну освіту.
Мета: розвиток новітніх технологій у позашкільній освіті; пошук цікавих
форм навчальної діяльності, зацікавлення до вивчення іноземної мови;
застосування LEGO-конструктора у вивченні англійської мови.
Завдання:
✔ сприяти засвоєнню іноземної мови через інноваційні технології STEMосвіти та цікаві форми навчальної діяльності;
✔ зацікавити дітей у використанні LEGO-конструктора при вивченні
англійської мови;
✔ закріпити назви цифр за допомогою LEGO-конструктора;
✔ вправляти у вживанні лексичного матеріалу з теми “Colours” ;
✔ застосувати LEGO-конструктор при виконанні команд;
✔ інтегрувати LEGO-конструктор у закріплення теми “Animals. On the
farm.”, “Wild Animals”;
✔ застосувати LEGO-конструктор у рухливій грі та закріпленні теми
“Shapes”;
✔ сприяти розвитку дрібної моторики дітей, образному мисленню;
✔ виховувати повагу один до одного;
✔ забезпечувати рухову активність учнів.
Тип заняття: закріплення вивченого матеріалу, практикування у
спілкуванні.
Форма навчальної діяльності: training (заняття з елементами STEM–освіти).
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Інтеграція галузей знань: логіко-математична діяльність, довкілля,
англійська мова, музика, образотворче мистецтво, конструювання,
фізкультура, ІКТ.
Обладнання: LEGO-city з конструктора LEGO DUPLO, LEGO-потяг,
тварини LEGO (лев, слон та інші), великі цеглинки LEGO (викладене з них
слово “HELLO!”), аркуші А4 (6 шт.), 2 LEGO-чоловічки, LEGO-цеглинки,
різнокольорова башта LEGO, картки з тваринами (можуть бути
іграшковими), фломастери, магніти, комп’ютер, ноутбук.
Методичні ресурси: відео-ролики.
Умови проведення: навчальний клас, облаштований зонально ігровий
простір (кожен вид дидактичних матеріалів – в іншій локації: на столах, на
дошці).

Хід заняття
І. Привітання
1.1. Вірш “Good morning!”
Good morning, good morning,
Good morning to you!
Good morning, good morning,
I’m glad to see you!
- Ну, що ж, заспіваємо?
1.2. Пісня “My hands, your hands!”
1.3. Гра “My fast finger”
Мета: сприяти розвитку моторики рук та навичок концентрування уваги на
завданні.
- Look? What should we do with these objects on your desks? Діти, подивіться, у
вас на столах щось є.
- How do you think… Не розумію, що з цим усім робити, як ви гадаєте?
(Діти: обвести за контуром!)
- Let’s try! Спробуємо?
( Діти обводять кожен по літері)
- Що ж це в нас вийшло? Я вам допоможу!
(Педагог викладає на мольберті слово “Hello!”)
- Діти, та це ж слово “Hello!” А що воно означає?
- (Діти: “Привіт!”)
- Правильно! А я чую, що ще хтось нам каже “Hello!”. Та це ж LEGO хлопчик!
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Рис.1 LEGO- логотип
ІІ. Основна частина
2.1. Постановка проблеми заняття
- Привітаємося з ним та запитаємо, як його звати.
Діти: -Hello! What’s your name?
John: Hello! My name is John. And what’s your name?
Діти по черзі відповідають (My name is … or I’m…)
Керівник гуртка відповідає останнім.
- My name is MRS Oksana. How can we help you?
John: I want to visit my dear friend Tom. But this city is new for me. Can
you help me to find the way to his beautiful house?
- Малята, Джон хоче відвідати свого друга Тома, але місто нове для
нього. Він просить нас допомогти йому знайти шлях до будинку Тома.
Допоможемо?
- Тоді заходимо в LEGO-city!
- О, ні! На нашому з Джоном шляху стоїть башта. Можливо треба з нею
пограти, щоб вона звільнила нам шлях?
2.2. Гра “Який колір зник?” - “What colour is missing?”
Мета: повторити назви кольорів англійською мовою, сприяти розвитку
уваги та візуальної пам’яті.
(На партах у дітей набори цеглинок LEGO. Педагог відвертається та
прибирає з башти цеглинку певного кольору і запитує, який колір зник.
Потім просить знайти дітей цеглинку відповідного кольору в наборах і
назвати його.)
- What colour is missing? (yellow)
- Find the yellow brick!
- Name it! (a yellow brick)
(green, red, blue, yellow, orange, white, purple, pink)
- Good job! You’ve done it! The road’s clear. Let’s go forward. Добре, діти,
башта звільнила нам шлях, можемо йти далі! Але шлях, я відчуваю, у
нас буде нелегким, тож треба добре розім’ятися.
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Гра “Спортивні цеглинки” - “Sporty bricks”
Педагог – тренер, діти – спортсмени. Він дає команди, діти виконують
їх із цеглинками LEGO в руках.
- Put your bricks up!
- Put your bricks down!
- Turn left!
- Turn right!
- Spin around!
- Walk!
- Run!
- Sit down!
- Clap!
- Jump!
2.3 Warming-up “Walking in the jungle”
- Як гадаєте, куди нам піти? Малята, напевно, лев заблукав у місті та
хоче повернутися до своїх друзів у зоопарк. На чому ж йому туди
дістатися? ( by train - потягом)
- Гарна ідея, але потяг повністю завантажений дикими та свійськими
тваринами, і нікуди сісти. Потрібно назвати їх, і може знайдеться вільне
місце для нашого друга.
(Діти називають по черзі диких африканських та свійських тварин).
- Let’s sing “Old Mc Donald had a farm”
- Заспіваймо пісеньку про свійські тварини.
2.4. . Гра “Порахуємо” - “Let’s count”
Мета: закріпити назви цифр іноземною мовою, сприяти розвитку графічного
мислення.
- А зараз розвантажимо потяг! У вас на столах є вагони з вантажем. Вам
необхідно порахувати вантаж і викласти цеглинками LEGO відповідну
цифру та назвати її.
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Рис. 2 Потяг з цифрами

Рис 3

«Цифрова» локація

2.5. Пісня “Numbers “10 little children””
- Молодці! А тепер заспіваємо пісню про цифри.
Let’s sing “10 little happy children”
- Let’s play a game “My fast fingers”. Пограємо у гру “Мої швидкі
пальчики”.
На дошці прикріплені ігрові flash-cards. Діти шукають тваринки, яких не
вистачає на карточках, рахують тварин, доповнюють потрібними кольорами і
цифрами.

Рис. 4 Flash-cards «Animals» локація
- Ну, що ж, малята, можемо їхати до друзів і продовжити свій шлях.
2.6. Гра “Холодні цеглинки” - “Cold bricks ”
Мета: сприяти закріпленню назв кольорів, розвитку уваги, оперативної
пам’яті, швидкості мислення.
Діти і педагог стають у коло. Спочатку передають цеглинку червоного
кольору і називають її колір, потім педагог додає жовту цеглинку, зелену
(білу, блакитну)
ІІІ. Заключна частина
- Молодці, діти, ми дісталися до будинку Тома. Тепер Джон та Том
можуть святкувати довгоочікувану зустріч. Але Том також приготував
для нашого друга сюрприз, а який, ви дізнаєтесь, погравши в гру.
3.1. Гра “Малюнок на тілі ” - “Body drawing ”
Мета: спряти розвитку тактильного відчуття, художньо-образного
мислення, креативного мислення.
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Педагог “малює” на спині дитини фігури (коло, квадрат, трикутник)
цеглинкою LEGO. Дітям треба вгадати та назвати.
- Діти, нас також запрошено на вечірку, отже, будемо танцювати!
3.2. Танок “Shape Song”
IV. Прощання
- Let’s sing the goodbye song! Заспіваємо пісню!
Пісня “If you’re happy”
Список використаних джерел:
1. Welcome Starter A by Elizabeth Gray, Virginia Evans (Express Publishing).
Pupil's Book (+Audio), Activity Book. Video:
2. Welcome Starter A by Elizabeth Gray, Virginia Evans (Express Publishing).
Activity Book.
3. Welcome Starter A by Elizabeth Gray, Virginia Evans (Express Publishing),
Picture Flashcards
4. Welcome Starter A by Elizabeth Gray, Virginia Evans (Express Publishing),
video DVDs.
Список використаних джерел:
1.https://www.youtube.com/watch?v=NNELmTbw9yM
2.https://www.youtube.com/watch?v=5oYKonYBujg

Левченко Ірина, учитель
хімії, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №12 Бахмутської міської ради Донецької
області
СТВОРЕННЯ ПРИСТРОЮ ДОМАШНЬОЇ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ
ПРИ УТРУДНЕНОМУ ДИХАННІ (СИСТЕМА ЗБАГАЧЕННЯ
ПОВІТРЯ КИСНЕМ)
Вікова категорія До розробки також можуть долучитись здобувачі освіти
10-16 років. Робота також буде цікава для вчителів та батьків.
Актуальність: сьогодення - час для швидких рішень. Особливо це
стосується питань здоров’я. Життя в період пандемї, спричиненої
коронавірусом 2019-nCoV (COVID-19), вимагає від людей не тільки
виконання певних правил, а й готовності та здатності брати відповідальність
за життя своїх близьких.
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Унікальність проєкту: органічне поєднання всіх складових STEMтехнологій.
Мета: створити пристрій, який допоможе людині з легеневою недостатністю
дихати повітрям, збагаченим киснем, до надання професійної екстреної
медичної допомоги.
Обладнання:
1. Для збирання приладу: система для внутрішньовенних інфузій в
упаковці, пластикові пляшки: 1л з широким горлом - 1шт, 1л- 1шт, 2л1шт, скотч, бинт медичний 10см - 1 упаковка, ніж канцелярський,
викрутка-1 шт, спиртівка, клейовий пістолет.
2. Для добування кисню - розчин гідроген пероксиду стабілізований, 35%
(для тестування приладу-1л), картопля очищена та подрібнена на
тертці- 40г
3. Для зволоження кисню - спирт медичний етиловий, 96%, 200 мл, вода
очищена - 300мл.
Таймінг вправи: за умови надання алгоритму, збирання приладу та
налаштування відбувається протягом 25-30 хвилин. Якщо завдання
пропонується без готового рішення, потрібен певний час на роздуми. Можна
надати інформацію на початку STEM-тижня, а презентацію діючї моделі
провести під час активностей наприкінці.
Завдання:
1. Для групи 1 інженерів: знайти опис апарату Боброва, створити модель
пристрою для дихання медичною сумішшю, збагаченої киснем. Створити
модель для добування і подачі кисню, використовуючи розрахунки, надані
групою 3, та доступні в побуті речі.
2. Для групи 2 біохіміків: Вивчити фізіологію процесу дихання повітрям,
збагаченим киснем, прилаштувати пристрій, створений групою 1, до
анатомічних особливостей людини, яка потребує допомоги. Надати
рекомендації щодо об‘єму кисню та концентрації рідини для зволоження
газової суміші.
3. Для групи 3 хіміків. Згідно з даними, наданими групою 2, розрахувати:
3.1 об‘єм гідроген пероксиду, необхідний для добування такого об’єму
кисню, щоб підтримати життєдіяльність людини протягом 1-2 годин.
3.2 об‘єм медичного етилового спирту та води, щоб отримати 400 г розчину
з масовою часткою етанолу 46,5%
3.3 надати групі 1 результати розрахунків реагентів, опис процесу добування
та зволоження кисню для створення апарату.
Умови проведення: запропонований захід доцільно провести в системі
активностей STEM-тижня, в день, присвячений технологіям.
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У Бахмутській ЗОШ І-ІІІ ступенів N12 заплановано 5 Тематичних днів
з різними викликами. Створені STEM-CAMPS є своєрідними осередками,
куточками, зі своїм особливим гаслом. Будівля школи на завершальному
етапі капітального ремонту, через що здобувачі освіти не мають змоги
повною мірою користуватись кабінетами та лабораторіями свого закладу.
Організація STEM-простору певним чином вирішує цю проблему.
Хід вправи/завдання, алгоритм дій
І. Вивчіть (Science) принципову схему апарату Боброва (пристрою,
яким подають кисень хворим для безінвазивного дихання через
респіратор). Підготуйте необхідну інформацію для використання
іншими групами команди.
ІІ. Проведіть розрахунки (Mathematics):
1. об‘єму гідроген пероксиду, необхідного для добування такого об’єму
кисню, щоб підтримати життєдіяльність людини протягом 1 години.
2. об‘ємів медичного етилового спирту та води, щоб отримати 400 г
розчину з масовою часткою етанолу 46,5%, (саме такий розчин
використовують для зволоження кисню).
Корисна інформація (результат роботи групи І)
✔ Частота дихання в нормі -16-20 дихальних рухів на хвилину.
✔ Об’єм повітря, який вдихає людина, - 300-500 мл.
✔ Медичний етиловий спирт розчин для зовнішнього застосування 96 % по
100 мл у флаконах або банках, по 5 л у каністрах, має масову частку
розчиненої речовини не менше 95,1 % об/об (92,6 % м/м) і не більше 96,9
% об/об (95,2 % м/м) етанолу, а також вода, густина спирту 0,789г/мл.
✔ Густина води 0,998г/мг.
✔ Гідроген пероксид, 35%, каністри 10л (густина 1,45г/мл)
✔ Період напіврозкладу Н2О2 за даних умов складає 15,86 мин., для розкладу
за тих же умов 99% Н2О2 потрібно 1год 45 хв
Розрахунки
1. Об’єм повітря на 1 годину дихання
Vповітря=(500мл/видих)*20вдих/хв*60хв=600000мл=600л;
Vкисню=30*0,21=126л
2. Обєм гідроген пероксиду, необхідний для дихання протягом години
2Н2О2=2Н2О+О2
2*34—————22,4
X. —————-126
X=(2*34*126)/22,4
X=382,5(г)
V(Н2О2)=382,5/1,45=263,8(мл)
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Рис. 2,3,4. Підготовка з’єднувальних трубок
1. Розігрій викрутку в полум‘ї та зроби по 1 отвору у вузьких пробках та 2 у широкій. Встав трубки в отвори. (Рис. 5,6,7)
2. Зроби також отвір у дні пляшки, яка буде резервуаром для дихання. (Рис.
8)
3. Приготуй розчин спирту з водою (дивись розрахунки групи ІІ) та налий у
пляшку з широкою кришкою (з 2 отворами). Зверни увагу, що трубка,яка
виходить з першої пляшки, має діставати до дна другої. (Рис. 9)
4. Приготуй каталізатор: натри картоплю на тертці. Додай у пляшку, потім
налий гідроген пероксид (об’єм розрахувала група ІІ, проте візьми з
невеликим надлишком) та швидко закрий кришку. (Рис 10)
5. Переконайся, що прилад герметичний - у пляшці 2 має виділятися газ
через трубку, занурену в рідину (Рис. 11).
6. Газ, який збирається в пляшці 3, - зволожений та готовий для дихання
кисень у суміші з повітрям.
7. Протестуй прилад (Рис. 12). Перевір, чи дійсно виходить кисень з пляшки 3.
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Рис. 5,6,7. Отвори в пробках, під’єднання газовивідних трубок
Рис. 8. Отвір в резервуарі для дихання
Рис. 9. З’єднання пляшки 2 з газовивідними трубками
Рис. 10,11.Кисень, що виділяється при додаванні каталізатора-тертої картоплі.
Рис. 12 Готовий пристрій для дихання киснем.
Презентація результатів відбулась під час проведення активностей
#STEMтиждень_spring2021 у дистанційному режимі. Цікавим досягненням
була координація діяльності членів дослідницьких груп під час ZOOMконференцій. Звіти супроводжувались демонстраціями графіків, схем,
розрахунків в онлайн режимі. А сам прилад та його випробування стали
яскравими подіями дня технологій.
Висновки. STEM-проєктування - один з ефективних способів формування
ключових компетентностей, які необхідні людині для особистого
інтелектуального зростання
і розвитку, розширення можливостей
працевлаштування, соціальної інтеграції та активного громадянства. Такі
компетентності набуваються в процесі навчання протягом усього життя,
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починаючи з раннього дитинства. Робота над подібними проєктами розвиває
не тільки талант до творчості, новаторства, а й емпатію, чуйність, розуміння
життя як найважливішої цінності.
Отже,
саме
STEM-освіта
виступає
динамічним
поєднанням
компетентнісного підходу та інноваційних технологій навчання, вдалим
способом пошуку особистого шляху здобувача освіти до творчості та наукового
відкриття.
Список використаних джерел:
1. https://med.mcfr.kz/article/1252-apparat-bobrova-dlya-irrigatsii-i-nagnetaniya
2. http://amosovmop.narod.ru/Novikova/apparat_bobrova.docx
3. https://www.fairview.org/patient-education/87982
4. https://www.volgmed.ru/uploads/files/2018-11/94464-badalova_2018__nir.pdf

Лотошникова
Наталія,
вчитель інформатики, Запорізький загальноосвітній
навчально-виховного комплекс №108
STEM-УРОК «АРХІТЕКТУРНІ ПРОЄКТИ В 3D»
Мета: популяризувати STEM-освіту серед учнів середньої школи,
проінформувати учнів про можливості їхньої кар’єри у «Інженерії»,
ознайомити з професією «Інженера», «Архітектора», «Дизайнера»,
стимулювати розвиток природничої потреби учнів до дослідження та вивчення
всього нового, аналізувати та робити висновки.
Вікова категорія: учні 6-9 класів.
Тип заходу: проєкт
Перебіг заходу
І. Актуалізація навчально-пізнавальної діяльності
ІІ. Мотивація навчально-пізнавальної діяльності
- Чи займались ви, у дитинстві, будівництвом власних будинків для
ігор?
- Чи подобаються вам дитячі майданчики чи парки відпочинку біля
квартирних будинків?
- Отже, сьогодні я пропоную вам змінити все це та втілити власну мрію
у оформлення, будівництві – створення будинку чи парку відпочинку.
- Для роботи нам знадобиться платформа https://www.tinkercad.com/
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Приклади робіт учнів:

Список використаних джерел:
1. https://www.tinkercad.com/ - Тінкеркад.
2. https://naurok.com.ua/urok-trivimirna-grafika-klasifikaciya-program-dlyaroboti-z-trivimirnoyu-grafikoyu-196776.html - Конспект уроку за темою:
"Тривимірна графіка. Класифікація програм для роботи з тривимірною
графікою".
3. https://naurok.com.ua/rozrobka-uroku-informatiki-dlya-9-klasu-trivimirnagrafika-principi-trivimirno-navigaci-209398.html
Конспект
уроку
«Тривимірна графіка. Принципи тривимірної навігації».

Лотошникова
Наталія,
вчитель інформатики, Запорізький загальноосвітній
навчально-виховний комплекс №108
STEM-ІДЕЯ «ЛІТАК»
Мета: закріпити знання учнів з теми «Моделювання», «Алгоритми та
програми», розвинути просторову уяву, технічне та
логічне мислення,
креативність, мислення, практичні навички з блочного програмування.
Вікова категорія: учні 7-8 класів.
Тип заходу: дослідно-практичний
Зміст
1. Актуалізація навчально-пізнавальної діяльності
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- Які види транспорту вам відомі? (супровід презентацією)
2. Практичний
- Учням пропонується створити літак з чотирьох частин: соломинка, папір,
пластилін, скотч.

Задача: створеним літаком влучити у ціль, попередньо вмокнувши частину
літака у фарбу для відмітки.

4. Виконання практичної роботи – закріплення практичних навичок з
програмування https://studio.code.org/flappy/1
Список використаних джерел:
1. https://studio.code.org/flappy/1 - Вправа «Пташка Флеппі» з сайту Code.org
2. https://drive.google.com/file/d/1eSOYOaU3NrKoimhG3_cYKVgs6qRd3Ch/view?usp=sharing – Презентація до уроку
3. https://lh3.googleusercontent.com/proxy/hKuVU9Fysdndz6BUfTZkVNQztobToWT6W0TIQU_w5Oq98hSHOy8Wjr5ybIh_mbzN7iDdfjnqZSwe
UVQelDADplQ3AhwWZ8HCqsXvdX_C2ssTQ21uGgi8XeuzXoSML4zGbE5R8 - мішень
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Лук'янчук Любов, вчитель
початкових класів, Ройлянський загальноосвітній
заклад середньої освіти І-ІІІ ступенів Успенівської
сільської ради Білгород-Дністровського району
Одеської області
ВЕЛИКИЙ МАНДРІВНИК
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 1 класу.
Актуальність: кожна дитина мріє відправитись у подорож, що є не
обов’язковим їхати у далекі країни. Можна здійснити віртуальну подорож,
зібравши рюкзачок та маршрутний лист , який допоможе здійснити неймовірну
мандрівку до інших країн..
Мета:
✔ Розповісти про відомих мандрівників світу та їх дослідженнями.
✔ Подорож по країнам та пам’яткам культури світу, рідного краю.
✔ Повторення правил поведінки туристів у природі, в громадських місцях, на
вулиці.
✔ Проведення найпростіших досліджень за інструкцією,
узагальнення
висновків за результатами дослідження.
✔ Ознайомити та використати елементи STEM – технологій.
✔ Висловлення своїх емоцій, почуттів та переживань.
✔ Опис негативних наслідків засмічення природи.
Завдання 18 тижня:
1. Ознайомити учнів з відомими мандрівниками світу та їх дослідженнями.
2. Формувати навички дослідницької діяльності, класифікувати, узагальнювати
набуті знання та використовувати їх у повсякденному житті.
3. Виробляти навички дбайливого ставлення до природи.
4. Навчати висловлювати свою думку, активно слухати в умовах усного
спілкування, взаємодіяти з однокласниками.
Очікувані результати . На кінець тижня учні знатимуть:
✔ хто такий мандрівник;
✔ найважливіші географічні об’єкти та пам’ятки культури світу, рідного краю;
та вмітимуть:
✔ пояснювати, які речі необхідно взяти із собою в мандрівку;
✔ описувати місцевість, у якій проживають;
✔ планувати власну мандрівку;
✔ висловлюватись про свої емоції, почуття, переживання;
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✔ проводити найпростіші дослідження за інструкцією, робити узагальнюючі
висновки за результатами дослідження;
✔ дотримуватися безпечних прийомів праці;
✔ описувати негативні наслідки засмічення природи.
Обладнання: глобус, мапа України, мапа Світу, робочий зошит, підручник,
відеоролик, телевізор, ПК з ОС Windows, склянки з водою, сіль -для досліду,
пластилін, 6 цеглинок –лего, маршрутний лист з завданнями , солодощі для
привалу, шаблон взуття для шнурування.
Подорож по розробленому маршрутному листу 12 країнами світу, таких як:
Австралія, Японія, Росія, Китай, Індія, Єгипет, Туреччина, Англія, Канада,
Мексика, Бразилія, Україна.
Віртуальна подорож за допомогою складеного мною відеоролика, в супроводі
колоритних народних мелодій та пам’яток країн світу, добірка вправ, ігор,
майстер-класу та гарного настрою.
«Віртуальна
мандрівка
навколо
світу»
https://www.youtube.com/watch?v=c7r2svjPNSE. Переглянь ролик проведеного
уроку:
«Віртуальні
мандрівники»
https://www.youtube.com/watch?v=UCaTwTnZpBU
І. Вступна частина
Ранкова зустріч. 1. ХТО ТАКИЙ МАНДРІВНИК?
1. Вітання ( навколо круглого столу, на ньому глобус)
Привіт, друже!
Кивок одному сусіду
Привіт, друже!
Кивок одному сусіду
Руку мені дай і я тобі дам!
І буде весело нам.
Крикнемо ми дружно
На весь білий світ.
Сонце, привіт!
Друже , привіт!
2. Щоденні новини
Доброго дня!
Сьогодні: (день, число, місяць).
Погода… Настрій…
3. Тема дня «Хто такий мандрівник?»
— Ви любите подорожувати?
— А навіщо людям узагалі подорожувати?
— А як ви вважаєте, хто такий мандрівник? (Мандрівник — людина, яка
здійснює подорож.)
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— Подорож — це коли йдеш, їдеш або летиш у якесь нове місце, щоб побачити
нашу землю. Це моря, річки, гори, рівнини, поля, ліси, де мешкають різні
тварини і велике різноманіття рослин. Ми можемо побачити різні народи, які
населяють нашу планету.
— Якими є мандрівники? (Розумними, сміливими, спритними, хоробрими,
відважними, сильними.)
— Але є найголовніша їхня якість — це дружба. Отже, побудуймо коло дружби
та вирушаймо в дорогу!
— Молодці! Як приємно відчувати одне одного!
- А тепер раз, два, три – в подорож поспішай!
ІІ. Основна частина
1.
Отримання білетів в подорож.
2.
Гра «Збери рюкзак у похід» Додаток 1.
Збираючись у похід, потрібно взяти дуже багато речей, що знадобляться в
дорозі, для того, щоб не замерзнути, не залишитися голодним, не загубитися.
Пропонуємо всім зібрати свої рюкзаки.
Потрібно взяти тільки необхідне, що знадобиться під час мандрівки.
(викресліть на картці непотрібні речі)
— Отже, рюкзак зібраний. А тепер перевіримо, чи знаєте ви, як поводитися під
час подорожі.
Метод
«Прес»
1.
Я вважаю, що
4.
Отже…
2.
Тому що…
5.
Скільки
таких
речей
3.
Наприклад…
6.
Правила поведінки туристів у природі, в громадських місцях, на
вулиці.
- А тепер перевіримо, чи знаєте ви, як поводитися під час подорожі.
1.1.купивши білет, ми повинні сісти на своє місце і здати свій багаж, не
запізниться.
2.2. Без дозволу вчителя не залишати місця перебування.
3.3. В разі поганого самопочуття повідомити вчителя.
Політ триватиме 35 хвилин, подивіться який план нашої подорожі.
Додаток 2
(показую виставку на текстильній дошці)
ВИВЧАЄМО КРАЇНИ
1.
Австралія
Масові пожежі можуть виникати в спеку та при посухах від ударів блискавки,
необережного поводження з вогнем, очищення поверхні землі випалюванням
сухої трави та з інших причин.
Завдання Правила
1.
Правило не можна відправлятися в туристичну поїздку, якщо там є
якась глобальна катастрофа: війна , пожежа, вулкан зірвався.
2.
Ми не можемо їхати в цю країну.
2. Японія
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Завдання
Судоку. Додаток 3 Назву придумали японці, а гру ще китайці.
3.
Росія
Завдання
Дослідницька робота
Порівняти властивості солоної та прісної води.
Для проведення досліду необхідно мати: 2 склянки з водою, 2 шматочки
морквини, ложку та сіль.
Інструктаж щодо проведення досліду
1.
Налий води в обидві склянки.
2.
В одну склянку поклади столову ложку солі, розколотити.
3.
В обидві склянки поклади по шматочку моркви.
4.
Поспостерігай за ними. Що помітили?.
5.
Зроби висновок.
Солона вода щільніше, ніж звичайна водопровідна, а чим щільніше рідина, тим
легше предмету плавати в ній. Коли ви занурюєте яйце в першу склянку зі
звичайною водою, воно опускається на дно, оскільки щільність води низька.
Коли ви опускаєте яйце у третю склянку, в якій знаходиться тільки соляний
розчин, яйце залишається на поверхні, оскільки щільність солоної води висока.
У морі трохи легше плавати, ніж у річці чи озері, оскільки морська вода солона
і її щільність вище. Виходить, що морська вода виштовхує ваше тіло точно так
саме, як солона вода у склянці виштовхує на поверхню морквину.
Правила поведінки на воді.
4.
Китай
Завдання
Гра «Мандрівник» Додаток 4
5.
Індія
Завдання Фізхвилинка «А ти лети…»
6.
Єгипет
Завдання Піраміди з 6 цеглинок (робота в парі). Додаток 5.
7.
Турція
Завдання Привал «Частування рахат-лукумом» Додаток 6

8.
Англія
Завдання Лего-Челендж (Я – крутий) Додаток 7
Склади з деталей LEGO своє ім”я
9.
Канада
Завдання
10. Мексика Додаток 8
11. Бразилія
Завдання «Шнурування взуття»
Фізхвилинка Черепаха -Аха
У Бразилії через невідомий виток нафти масово помирають черепахи.
267

КИЇВ. 12 жовтня. УНН. У Бразилії більше десяти морських черепах померли
через розлив нафти невідомого походження. Про це повідомляє УНН з
посиланням на Time.
"Минув понад місяць відтоді, як на пляжах Бразилії почали з’являтись чорні
плями, які проникали в пісок, вбиваючи морських черепах і відлякуючи
рибалок. Походження нафти досі залишається невідомим. Масовий розлив вже
поширився на узбережжя всіх дев’ятьох штатів на північному сході Бразилії.
Понад десять морських черепах були знайдені мертві, покриті нафтою. Близько
800 маленьких черепашок, які тільки вилупились, не змогли потрапити до
моря", - йдеться у повідомлені.
12. Україна Завдання «Складання пазлів»
— Як же називається наша країна?
— А люди, які живуть у ній?
— Якою мовою розмовляють українці?
— Наша країна дуже гарна, мальовнича, дружна.
Слухання легенди про Україну Додаток 9
— Що заповів Бог робити з землею, що подарував дівчині?
— Які символи нашої держави ви знаєте?
— Що означають кольори на прапорі?
— Що ви можете сказати про Герб України?
— Як слід поводитися під час виконання Гімну України?
— Яке місто є нашим обласним центром?
ІІІ. Підсумок уроку
1.
Інтерактивна гра «Мікрофон»
Чи вважаєте Ви себе мандрівником?
Куди ви здійснювали мандрівки?
Як потрібно поводитись в незнайомому країні?
Куди ми здійснювали мандрівку протягом уроку?
Що Вам запам’яталося?
Що необхідно брати з собою коли вирушаєш у подорож?
Яка країна вам більше сподобалась, відзначте її своїм іменем.
2. Теми для щоденника вражень
□ Світ, який би я хотів(ла) відкрити для себе.
□ Ми мандруємо з сім’єю...
□ Я мрію побачити...
ДОДАТОК

1.

2.
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.3

6.

4.

6.

7.
8.
9.
Список використаних джерел:
1.
Підручник за 1 клас » Я досліджую світ Автор: Гільберг, Тарнавська,
Гнатюк, Павич, 2018.
2.
Я досліджую світ, 1 кл., Робочий зошит в 4-х частинах, - Гільберг Т.
3.
«Я – мандрівник». 18 тиждень НУШ: додаткові матеріали та рекомендації
Модельної навчальної програми.
4.
Практичні завдання Розвиток дитини - сайт для батьків – Childdevelop:
Числові головоломки «Судоку» №1, LEGO-челендж: виконуємо завдання,
Тренуємо логіку: «Дороги й транспорт»
5.
Музичний супровід: angliyskaya-narodnaya-muzyka-xvi-veka-green-sleeves;
braziliya-vechernee-rio-de-zhaneyro; egipetskaya-muzyka-dorozhka-2;
meksikanskaya-muzyka-gitara; muzyka-indii-sur-ya; turciya-hudayya
6.
Руханка : Черепаха –Аха https://www.youtube.com/watch?v=7tdvrQiQroM
Руханка "А ти лети у далекі світи"
https://www.youtube.com/watch?v=_eD21EzS5ig
Дітям
легенда
про
Україну
http://dnz32.edu.kh.ua/nacionaljnopatriotichne_vihovannya/dityam_legenda_pro_ukrainu/

Михайленко Лідія, учитель
хімії, Полтавський обласний науковий ліцейінтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка
ПРОГРАМА КВЕСТУ: ВІДТВОРИ ПЕРІОДИЧНУ СИСТЕМУ
Вікова категорія: учні середньої та старшої ланки (9-11 класи).
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Мета: узагальнити знання учнів про хімічні властивості неорганічних сполук та
окремих хімічних елементів в ігровій формі. Створити необхідність мислити,
аналізувати, конструювати.
Таймінг: 40 хвилин.
Обладнання:
✔ на фінальній базі розмістити макет таблиці, розділеної на 8 груп та 7
періодів;
✔ картки із зображенням символів хімічних елементів 4 кольорів у асистентів
на 4 базах;
✔ на кожній із баз – завдання для учасників, папір, ручки;
✔ на практичній базі – лабораторний посуд та обладнання: речовини для
аналізу, таблиці розчинності, штативи із пробірками, сухе пальне,
дистильована вода, розчини: хлоридної кислоти, барій хлориду, аргентум
нітрату.
✔ на математичній базі: таблиці атомних мас хімічних елементів.
Учасники формують 4 команди.
Бази квесту:
1. Історична
Завдання: Визначити елемент за історією його відкриття
а) У класичній статті "Природна система елементів і застосування її до вказівки
властивостей невідкритих ще елементів" (1871) Менделєєв передбачив
існування декількох елементів і серед них ека-алюмінію (Eka-Aluminium).
Виходячи з періодичного закону, Менделєєв описав основні властивості екаалюмінію і передбачив, що він буде відкритий методом спектрального аналізу.
Все це повністю виправдалося. У 1875 р Лекок де Буабодран, досліджуючи
цинкову обманку з гори Пьерфітт (Піренеї), спектроскопічно виявив в ній
новий елемент, виділив солі цього елемента і визначив деякі його властивості.
б) Ще в 1871 р Менделєєв передбачив існування елементи, схожого з кремнієм,
ека-силіцію (Eka-Silicium). Через 15 років, в 1885 р, професор мінералогії
Фрейбергскої гірничої академії Вельсбах відкрив на копальні Хіммельфюрст,
поблизу Фрейберга, новий мінерал, названий ним Аргиродита, через наявність
в мінералі срібла. Вельсбах попросив Вінклера провести повний аналіз зразка
мінералу. Вінклер знайшов, що загальна сума складових частин мінералу не
перевищує 93 - 94% взятої наважки і, отже, в мінералі присутній якийсь
невідомий елемент, що не виявляється аналізом. Після наполегливої роботи на
початку лютого 1886 року він відкрив солі нового елемента і виділив кілька
самого елемента в чистому вигляді. Вінклер припускав назвати елемент
нептунієм, маючи на увазі, що історія його відкриття подібна історії відкриття
планети Нептун, передбаченої Леверрье. Однак виявилося, що ім'я нептуний
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(Neptunium) вже було дано одному помилково відкритого елемента, і Вінклер
перейменував відкритий ним елемент на…
в) У 1869-1871 рр. Менделєєв шляхом дослідження питомої теплоємності
Елемента і його хімічних властивостей прийшов до висновку, що він повинен
мати атомну вагу близько 114 і по його здатності утворювати галун повинен
бути віднесений до елементів підгрупи алюмінію. Пізніше Мозлі за допомогою
рентгенівського аналізу повністю підтвердив висновки Менделєєва. Незабаром
їм вдалося виділити з мінералу незначну кількість (не більше 0,1%) нового
елемента, який був названий від назви давньоіндійської синьої фарби - індиго.
г) Марія Кюрі-Склодовська зробила повний аналіз уранової смолки, ретельно
контролюючи радіоактивність кожного виділеного з неї продукту. Аналіз
виявився дуже складним, так як в мінералі містилося кілька елементів.
Підвищену радіоактивність мали дві фракції; одна з них містила солі вісмуту,
інша - солі барію. З вісмутовой фракції було виділено продукт, активність якого
в 400 разів перевищувала активність урану. Кюрі-Склодовська прийшла до
природного висновку, що така висока активність обумовлена присутністю
солей якогось досі невідомого металу. Вона назвала його … в честь своєї
батьківщини Польщі .
2. Практична

Завдання: використовуючи запропоновані прилади і матеріали провести
якісний аналіз запропонованих зразків речовин у трьох пронумерованих
пробірках:
а) розчини калій нітрату, натрій нітрату, барій хлориду;
б) розчини натрій нітрату, натрій хлориду, натрій сульфату;
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в) розчини калій хлориду, калій броміду, калій йодиду;
г) сухі речовини кальцій карбонату, натрій карбонату, натрій хлориду.
3.Математична

Завдання : шляхом алгебраїчних розрахунків визначити елементи:
а) елемент 4а групи утворює оксид, масова частка оксигену в якому складає
30,6%.
б) елемент 2б групи утворює хлорид із масовою часткою хлору 52,2%
в) елемент 1а групи утворює сульфід із масовою часткою сульфуру 41%
г) елемент 3а групи утворює оксид із масовою часткою оксигену 68,5%
4. Фізична
Завдання: створити « живу модель» молекул, де атоми – учасники групи,
зв’язки – з’єднані руки.
а)H2O б) CO2 в) H2S г) CH4
На кожному етапі група отримує до 6 карток присвоєного їм кольору із
символами елементів залежно від якості виконання завдання.
Кінцева мета квесту – зібрати картки із зображенням символів хімічних
елементів та розмістити на макеті в необхідній послідовності.
ФІНАЛЬНА БАЗА: на макеті розмістити картки із символами в необхідному
порядку. Елемент, розміщений не на своєму місці видаляється асистентами. За
кількістю, швидкістю та правильністю розміщення символів визначають
переможця.
Нагородження переможців
Список використаних джерел:
1.http://library.kpi.kharkov.ua/vustavki/mendeleev/index.html
2. http://www.kalush.in.ua/php/show_aj_item_kalush.php?id_item=298
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Німчук Уляна, за підтримки
творчої групи вчителів природничо-математичного
циклу,
Старогвіздецька
гімназія
Гвіздецької
селищної ради
STEM-КОНФЕРЕНЦІЯ
Ідея: Використання STEM-технологій для формування ключових і предметних
компетенцій.
Актуальність та мета: зацікавити дітей до вивчення дисциплін природничоматематичного циклу, впровадження STEM – технологій у навчанні;
ознайомити їх із математичними особливостями унікальних архітектурних
споруд, дослідити процес проектування та створення, змоделювати голограму.
Вікова категорія: учасниками можуть бути здобувачі освіти 5-9 класів, батьки,
вчителі.
Хід виконання:
Вчитель математики та інформатики оголошує мету і правила проведення
STEM-конференції, поділяє присутніх на команди і корегує процес
моделювання голографічного 3D зображення.
Обладнання: цеглинки LEGO чотирьох кольорів, канцелярський ніж, оргскло
або прозора тверда плівка чи прозора упаковка від CD диску, двосторонній
скотч, шаблон трапеції (висота — 3,5 см, довжина основ — 6 і 1 см), гарячий
клей пістолет, смартфон із встановленим додатком, комп’ютер або
інтерактивна дошка, папір та Padlet дошка
Алгоритм дій:
1. Команди розприділяються за допомогою цеглинок LEGO: кожен учасник
витягує (називає колір) 1 цеглинки. І так учасники розподілились на три
команди: сині, зелені, жовті.
2. Ознайомлення з моделлю за допомогою мобільного додатку.
3. Інструктаж з ТБ. Виготовлення макету голограми.
Налаштування команд на позитив та хороший результат дослідження. Далі
кожна команда отримує своє завдання.
Щоб виготовити призму, потрібно взяти 4 коробки від комп'ютерних дисків з
прозорими кришками. Цей пластик підходить для створення конструкції, яка
робиться в такий спосіб:
Біологія (Оксана Шпарик)
Вчитель біології та хімії розповідає учасникам конференції про будову клітини
(одноклітинний організм).
В тому що всі живі організми побудовані з клітин здобувачі освіти
переконуються, відвідавши 3D лабораторію.
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Математика (Уляна Німчук)
Вчитель математики відламує від коробки прозору кришку, звільняємо від
бічних частин, залишивши тільки гладку поверхню.
Тепер потрібно вирізати з заготовок геометричні фігури за трафаретом.
Виготовляємо картонну рівнобедрений трапецію з основами 2 і 12 см і
заввишки 8 см.
Цей трафарет прикладаємо до пластику і обводимо маркером (краще чорним).
За допомогою металевої лінійки та канцелярського ножа робимо точні прорізи
по намічених лініях. Зусилля повинне бути значним, або необхідно провести
інструментом кілька разів.
За даним розрізу легко розламати пластик. Згладжуємо краї.
Вийшло 4 трапеції. Вони однакові за формою і розмірами. Трапеції потрібно
склеїти між собою скотчем, для чого розкладаємо їх на одній площині,
приклавши ребрами один до одного.
Після перевертання отриманої плоскої фігури формуємо з неї об'ємну призму.
Тепер її ребра з зовнішньої сторони закріплюємо скотчем.
Моделювання (Уляна Німчук)
Піраміда готова! Де ж узяти спеціальне відео? Його можна переглянути на
YouTube або скачати програму з відповідними відеодобірками на свій
смартфон, наприклад, Holapex Hologram Pyramid Videos. Її можна безкоштовно
завантажити на Apps і Google Play.
На завершальному етапі конференції, використовуючи отриманні знання,
команди будують із цеглинок LEGO модель ілюзійного тривимірного
зображення та модель голографічного 3D зображення за допомогою раніше
сказаного матеріалу і презентують їх.
Підводяться підсумки STEM-конференції.
Проєкт реалізовується в онлайн і офлайн- режимі.
#STEM_fest_spring2021 #STEMтиждень_spring2021
Проблема сміття настільки глобальна, що розглянути всі її чинники в одній
роботі абсолютно неможливо. Однак, весь світ вже усвідомив, якої шкоди це
завдає планеті. В навколишньому середовищі викинуті пакети зберігаються
тривалий час і не піддаються біологічному розкладанню. Таким чином, вони
утворюють стійке забруднення. Тому здобувачі освіти разом із своїми
наставниками хочуть привернути увагу до проблеми забруднення середовища
пластиковими пакетами, показати значущість еко-сумки як альтернативного
способу збереження навколишнього середовища.
Наш план STEM - ТИЖНЯ
✔ презентацiя STEM-локацiī
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✔ дослідити проблему забруднення навколишнього середовища пластиковими
пакетами;
✔ проаналізувати темпи скорочення використання пластикових пакетів;
✔ навчитися виготовляти еко–сумки із крафт-паперу.
✔ Шкільний ярмарок, зроблених здобувачами освiти.
Мета проведення тижня: залучити найбiльшу кiлькiсть дiтей до вивчення
iнженерiī, природничо- математичних дисциплін та вирішення такої проблеми,
як забруднення середовища.
Цiльова аудиторiя: 2- 7 класи.
Список використаних джерел
1. https://osvitoria.media/experience/try-ideyi-steam-proektiv-yaki-spodobayutsyashkolyaram-bud-yakogo-viku
2. Алексеенко И.В. Изобразительная голография: проблемы и перспективы.
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.media-security.ru
3. Анисимова Н. Г. Голографический мир / Н. Г. Анисимова // Демиурге. –
2008. – № 1. – С. 8–13.
4. Вергунов С. В. К вопросу о дизайне и проблемах визуализации.
Понятийный аспект // Вісник ХДАДМ : Зб. наук. пр. / За ред. Даниленка В.
Я. – Харків : ХДАДМ, 2006. – №1. – С. 36–42.
5. Голография. Виртуальная галерея [Електронний ресурс]. – Режим доступу:
http://www.holography.ru
6. Сурмин Ю. П. Теория систем и системный анализ: Учеб. пособие / Ю. П.
Сурмин. – К.: МАУП, 2003. – 368 с.
7. Талбот М. Голографическая Вселенная / Майкл Талбот. Перев. с англ. – М.:
Издательский дом «София», 2004. – 368 с.
Ободзинська Інна, вчитель
хімії та природознавства, Комунальний заклад
«Нікопольська середня загальноосвітня школа І –
ІІІ ступенів № 3» Дніпропетровської області.
ПРОЄКТ ДЛЯ 5 КЛАСУ НА УРОКАХ ПРИРОДОЗНАВСТВА:
«ВНУТРІШНЯ БУДОВА ЗЕМЛІ».
Мета: сформувати наочне уявлення дітей про внутрішню будову Землі –
ядро, мантію та земну кору. STEM – освіта швидко розвивається і тому
використання її методик на уроках природничого циклу дуже ефективно та
осучаснює освітній процес, а також стимулює зацікавленість до предметів
природничого циклу (природознавство – це перший природничий предмет у
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середній школі, з нього і починається «любов» до хімії, фізики та
астрономії))).
Вікова категорія: учні 5 – 9 класів, також можливо застосувати у
молодшій школі 1 – 4 класи, учні з батьками, педагогічні працівники.
Методична порада: допомогти учням засвоїти матеріал уроку та
розвивати критичне мислення. Адже за наявності творчого потенціалу та
натхнення вчителя можливо кожний урок перетворити не тільки у процес
засвоєння знань, а й у процес застосування дитячого потенціалу.
Обладнання: пластилін, кольорові олівці, аркуші А4, канцелярський
ніж, підручник природознавства 5 класу згідно програмі.
Таймінг завдання: урок 45 хвилин.
Сучасні діти покоління Z дуже вибагливі до методик викладання
матеріалу на уроці, адже вони більш візували, а не слухачі. Важко тримати
дитячу увагу майже 45 хвилин просто «сухо» розповідати чим вкрита планета
Земля, що у її середині та який її склад.
Все розташоване на Землі – гори, річки, моря, ліси, океани – більш –
менш доступне для вивчення та розуміння. Набагато складніше досліджувати
внутрішню будову Землі - сюди ще дитяча уява не досягала. Що ж робити?
На допомогу можуть прийти усілякі STEM – штучки, як з просторів
Інтернету, так із особистої розробки. Адже фантазію і уяву дорослих вчителів
ніхто не відміняв!
І як наочний досвід застосування STEM – фішок на уроці
природознавства – виготовлення об’ємної моделі Землі зі зазначенням трьох
основних шарів: земної кори, мантії та ядра. Далі покроковий алгоритм
виконання даної роботи.
Створення об’ємної моделі планети Землі - для цього необхідно пластилін
трьох різних кольорів. Спочатку робиться невелика кулька червоного кольору
– це ядро. Далі жовтим кольором обгортаємо ядро – це мантія. Третій шар –
може бути коричневим, зеленим, синьо – зеленим обгортаємо зверху кульку,
маємо земну кору.
Наступний крок – за допомогою канцелярського ножа зробити розріз кулі,
для того, щоб візуально бачити усі три шари.
По бажанню, можна зверху на планеті зробити дерева, тварини, показати
життя на Землі.
Якщо виникають у деяких дітей труднощі з роботою пластиліном. Можна
запропонувати альтернативу – намалювати у розрізі моделі Землі. Головне,
щоб усі діти були задіяні у творчий процес.
Результат та ефект від виконаної роботи не змусять на себе чекати!
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Список використаних джерел:
1. Природознавство 5 клас. Програма для загальноосвітніх навчальних
закладів, затверджена Наказом Міністерства освіти і науки України від
07.06.2017 № 804.
2. Підручник Природознавство 5 клас Нова програма 2018, Ярошенко О.Р.
Бойко О.М.

278

Осадча
Олена,
Барвінківський ліцей №1 Барвінківської міської
територіальної
громади
Ізюмського
району
Харківської області
МЕТОДИЧНА РОЗРОБКА ІНТЕГРОВАНОГО УРОКУ ДЛЯ 2 КЛАСУ:
«ЗЕЛЕНИЙ КРАСЕНЬ-ОГІРОК»
Актуальність роботи. Використання новітніх технологій сприяє підвищенню
мотивації навчання, заохоченню учнів на уроках, отриманню більш глибоких знань,
всебічному розумінні теми.
Інноваційність роботи: учнями проведено дослідницьку роботу.
Практична значущість роботи полягає у використанні вивченого матеріалу на
практиці та в повсякденному житті, учні розвивають свої здібності і творчу
активність.
Тема уроку: «Зелений красень - огірок»
Очікувані результати:
✔
вивчити цікаві факти, пов’язані з огірком(природознавство);
✔
посадити та спостерігати, як росте насіння огірка (природознавство);
✔
ознайомити дітей з історією появи огірка на нашій планеті;
✔
самостійно здобувати знання і презентувати результати роботи (наука);
✔
словесно описати предмет (українська мова);
✔
розвинути мовленнєві навички (українська мова);
✔
розвивати акторські здібності та вокально-хорові навички (мистецтво);
✔
повторити назви країн, де вирощують огірок (природознавство);
✔
скласти та розв’язати задачі, пов’язані з огірком (математика);
✔
ознайомитися з творами мистецтва, які пов’язан з огірком, висловити
враження від картин художників (образотворче мистецтво).
Тип уроку: інтегрований
Форми роботи: робота в групах, колективна
Інновації: STEM- технологія, технологія розвитку КМ.
Обладнання: карта світу, картки, науковий матеріал, зображення огірка,
загадки, відео «Ходить гарбуз по городу», насіння огірків, помідорів; альбом,фарби.
Регламент уроку: 1. Вступна частина ( до 4 хв )
2. Основна частина ( до 30 хв )
3. Заключна частина ( до 6 хв )
Хід уроку
І. Організаційна частина.
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Ось знову лунає дзвінок,
Запрошує всіх на урок.
Будемо дружно ми працювати,
Створювати та фантазувати.
ІІ. Робота над темою уроку.
1.Діти, відгадайте загадку.
На городі в нас грядки,
На грядках-рясні листки:
Там зростають малюки,
Зелененькі …(огірки)
- Цю рослину дуже часто можна побачити на городах і степових ланах нашої
України. А поети і письменники майстерно змальовують їх і у своїх творах.
2. Запам’ятайте написання цього слова.
–
До якої частини мови належить це слово? (Іменник)
–
Який це іменник? (Загальний)
–
З якої букви пишемо? (З маленької)
4. Гра "Добери прикметник"
Огірок (який?)зелений,розквітлий, смачний, красивий, достиглий, рівний,
довгий, корисний, тонкошкірий,гладкий.
5. Вправа «Перекладачі»
- Переставте склади і прочитайте слова. Знайдіть зайве слово. Доведіть свою
думку.
Киогір – огірки
шагру - груша
Рякибу – буряки
сокваля – квасоля
Няди - диня
6. Розгадування кросворду (робота в групах)
1.
Довгий, зелений, добрий, солоний. Добрий і сирий. Хто він такий?
(Огірок)
2.
Сидить дівчина в коморі, а коса її надворі. (Морква)
3.
І печуть мене і варять, і їдять, і хвалять, бо я добра.(Картопля)
4.
Що то за голова, що лише зуби і борода? (Часник)
5.
Коли він народився
В зелений одяг нарядився.
А минуло кілька днів –
То він почервонів. (Помідор)
о
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7. Гра "Чи вірите ви, що..."
Діти, а зараз пограємо в гру «Чи вірите ви, що…». На парті у кожного з вас
таблиця. Я читаю запитання, а ви ставите у першому рядку під номером запитання
послідовно «плюс», якщо згодні з твердженням, і «мінус», якщо не згодні.
Чи вірите ви, що…
- Що Батьківщиною огірка є Індія?
-Що огірки - одна з найдавніших культур в світі?
-Що бувають огірки довжиною 1м?
-Що бувають огірки вагою до 6 кг?
Дослідницьке бюро
1 .Інформаційна хвилинка.
Учень1. Батьківщиною огірка є тропічні ліси Індії..
Учень 2. Перша письмова згадка про огірки міститься в стародавніх індійських
рукописах, яким, на думку вчених, більш 6000 років.
Учень 3. Огіркові рекорди занесені навіть у книгу Гіннеса. Так найдовший
огірок — 1,83 м вирощений в Угорщині.
Учень 4. У приміщенні вдалося виростити огірок вагою більше 6 кг, а на повітрі
ненабагато менше — 3,7 кг.
2. Розповідь учителя.
Своєю назвою огірки зобов'язані древнім грекам, які називали культуру
«агурос», що в перекладі означає недозрілий або незрілий. Ця культура, одна з
небагатьох, плоди якої вживаються в недозрілому вигляді.
Незважаючи на те, що огірок в свіжому, солоному і маринованому вигляді
складається на 95% з води, він містить вітаміни - В1, В2, Р, С, каротин, білки, цукри,
луги, ефірне масло, ферменти, ароматичні та мінеральні речовини - фосфор, кальцій,
магній, залізо, йод. З огляду на те, що в огірку майже немає жирів і вуглеводів, його
рекомендують вживати тим, хто хоче скинути вагу.
Цікаво, що вміст вітаміну В2 в огірку більше, ніж у редисці, вітаміну В, більше,
ніж у буряку. А за вмістом йоду огірки перевершують усі інші овочеві культури.
І свіжі, і консервовані огірки сприяють засвоєнню їжі, так як є досить сильним
збудником секреції шлункового соку.
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Огірок сприяє кращому засвоєнню жирів і білків. А клітковина, яка міститься в
огірку, регулює роботу кишечника. Тому огірок корисний при будь-якому
дієтичному харчуванні.
3. Цікаво знати!
В Об’єднаних Арабських Еміратах селекціонерами були виведені огірки, які
мають квадратні плоди.
На тихоокеанських островах аборигени заривають огірки в землю, обертаючи їх
в бананові листя - так виходить запас на випадок шторму чи неврожаю. В тих краях
ця їжа є дорогим делікатесом, чим більше у нареченого в запасі огірків, тим більше
він привабливий в матеріальному плані для тамтешніх наречених. На острові Фіджі,
наприклад, батьки не дають згоди на шлюб дочки, поки наречений не пред'явить
свої запаси огірків.
На батьківщині одного з сортів - в місті Ніжині Чернігівської області навіть є
пам'ятник однойменним сорту цього овочу.
4. Дослідницька робота
✔ На столі у вас насіння огірка та помідора. Дослідіть, де насіння огірка.
✔ Чим насіння різних рослин схоже?
✔ Чим відрізняється? Яке воно за розміром?
✔ Проведемо дослід. Посадимо насіння цих рослин. Яка вода є найкращою для
вирощування насіння?
✔ Вивчивши матеріал про життєвий цикл рослин, визначте, як вода підтримує
їхній ріст. Посадіть насіння і поливайте їх різною водою (з-під крану,
бутильованою водою, солодкою та солоною водою), щоб побачити, яка
рослина проростає першою і росте краще.
5.Склади інструкцію для виготовлення салату «Літній».
Використовуй запитання:
✔ Що можна використати для виготовлення салату?
✔ Які інструменти та пристосування можна використати?
✔ З чого почати роботу?
✔ Чим заправити салат?
✔ Як прикрасити салат?
Слова і вирази: 1 огірок, 2 помідора, 1 цибулина, 1 солодкий перець ,сіль 1
ложка французької гірчиці, 2 ст. ложки олії, 1 пучок кропу, перець молотий.
6. Математична сторінка
- Ви складали задачі про огірок. Зараз розв’яжемо одну з них.(На грядці у
Тетянки зійшло 49 огірків, а в Софійки 35. У кого більше і на скільки?
7. Сторінка Літераторів.
а) Багато письменників в своїх творах писали про цю рослину.
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Вправа «Розсипанка»
-на
-на
ня
Ук-

піс--

ська
раїн

-род-

Що за намисто було розсипане? (Українська народна пісня).
- На сьогоднішньому уроці ми познайомимося ще з одним жанром усної
народної творчості – народна пісня. Народні пісні мають форму вірша. За змістом
вони часто нагадують казки. У тих піснях, що ви прочитаєте, природні явища та
рослини зображені як живі істоти. Читати пісні треба наспівно, наче ведеш
довірливу розмову.
- А які українські народні пісні ви знаєте? ( «Веселі гуси», «Ой, єсть в лісі
калина», «Ой на горі жито»)
- Прочитайте вголос назву пісні. – Як ви гадаєте, де будуть відбуватися події?
Про що розповідатиметься в цій пісні?
8. Опрацювання української народної пісні «Ходить гарбуз по городу».
Сприймання та усвідомлення нового матеріалу
Перегляд
відео
«Ходить
гарбуз
по
городу»
https://www.youtube.com/watch?v=QLNRbUsVHAM
- Чи сподобалась пісня? Чим?
- Хто дійові особи пісні? Чи був там огірок?
- Де відбуваються події? Чи правильне було передбачення?
- Який настрій пісні? ( Вона весела, життєрадісна)
. Словникова робота
1.Пояснення значення слів
Свояк – родич
бараболя – картопля
перістий – рябий піддержав – підтримав
2. Прочитати правильно слова:
Гарбузові, господиня, родичі, городу
Інсценізація пісні «Ходить гарбуз по городу»
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- Яким тоном потрібно читати слова автора? Дійових осіб? (Слова автора
потрібно читати розповідним тоном, слова гарбуза – поважним, інших овочів –
радісним, захопленим тоном)
9.Фізкультхвилинка
На город підемо працювати,
Будем овочі збирати,
Вітамінів в них доволі,
Будемо ми усі здорові.
Підемо ми в сад гуляти,
Будем фрукти ми зривати,
Вітаміни в них теж є,
Це здоров’ячко моє.
10.Робота над ілюстрацією
а) Розгляньте малюнок. Чи впізнали ви «гарбузових родичів?» Назвіть їх усіх
зліва – направо.
б) Який настрій передано на малюнку?
11. Художня галерея.
Художники також зображували на своїх полотнах огірки.

Картину, яка зараз перед вами, написала наша землячка, художниця Іванченко
Наталія Олексіївна. Народилася у 1971 році в місті Харкові. Закінчила в 1991
році Харківське художнє училище. У 1998 Харківський художньо-промисловий
інститут, відділення реставрації, а в 2001 році аспірантуру при цьому ж
інституті. Зі студентської лави Наталія зарекомендувала себе як талановитий
художник реставратор. Дипломною роботою художниці була ікона зі СпасоПреображенської церкви села В.Сорочинці Працює в жанрі пейзажу, портрета,
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натюрморту, ікони. Роботи знаходяться в музеях та приватних колекціях
України, а також за кордоном. В даний час живе і працює в Харківській області.
Розгляд учнями репродукції картини «Дари осені»
- А тепер розгляньте цю картину.
- Чи сподобалась вам картина? Чим?
А давайте і ми спробуємо намалювати огірочки!
Порівняємо два огірка, однакових за формою, але різних за пропорціями.
Аналізують діти.
Давайте ще раз згадаємо, які овочі та фрукти ми знаємо і визначимо їх форму.
(Відповіді)
Прошу хлопців порівняти кавун і помідор, огірок, кабачок.
Нам сьогодні належить намалювати огірок і помідор. Давайте подивимося, як
нам розмістити їх на аркуші паперу.
На дошці малюється кілька варіантів розміщення. Разом з дітьми аналізуємо.
На дошці демонструються основні етапи побудови лінійного малюнка:
1. Визначення чотирма лініями загальної величини малюнка на площині.
2.Уточнюються пропорції предметів.
3.Детально промальовуються всі зображення . Самостійна робота .
(Додаток 4)
12. Складання Сенкану
1.Огірок
2. Зелений, корисний.
3.Росте, цвіте, лікує.
4.Огірок-найближчий родич дині..
5.Овоч.
ІІІ. Підсумок уроку.
- Що цікавого розповісте вдома про огірок?
- Які страви з огірків ви любите?
- Чи знадобляться вам знання, які ви отримали на уроці, в подальшому житті?
- Для чого ми вирощуємо огірки?
- Ось такий він, наш вічний супутник – красивий і корисний. Будьте й ви самі
гарні не лише зовнішністю, а й внутрішньо, будьте щедрими на добро, бережіть
його у своїй душі. Дякую вам за вашу чудову роботу на уроці.
Працювали всі старанно
І почуйте у кінці:
Що у нашім 2 класі
Діти - просто молодці!
Висновки та аналіз очікуваних та отриманих результатів.
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Використання інноваційних технологій та міжпредметних зв’язків сприяли
кращому засвоєнню вивченого матеріалу.
Отримані результати: здобувачі освіти
✔
вивчили цікаві факти, пов’язані з огірком (природознавство);
✔
посадили та спостерігали, як росте насіння огірка (природознавство);
✔
ознайомилися з історією появи огірка на нашій планеті;
✔
самостійно здобували знання і презентувати результати роботи (наука);
✔
словесно описували огірок (українська мова);
✔
розвинули мовленнєві навички (українська мова);
✔
розвинули акторські здібності та вокально-хорові навички (мистецтво);
✔
повторили назви країн, де вирощують огірок (природознавство);
✔
склали та розв’язали задачі, пов’язані з огірком(математика);
✔
ознайомилися з творами мистецтва, які пов’язані з огірком, висловили
враження від картин художників (образотворче мистецтво).
Список використаних джерел:
1. https://sverediuk.com.ua/melodiya-zhivopisu-nataliyi-ivanchenko/
2. https://tsikavi-fakty.com.ua/tsikavi-fakty-pro-ogirky/
3. https://prosalat.com.ua/salati-litni
4. https://www.youtube.com/watch?v=QLNRbUsVHAM
Осадча
Раїса,
вчитель
математики,
Діденко
Олена,
вчитель
образотворчого мистецтва Навчально-виховний
комплекс «Ліцей- загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів «Лідер» Смілянської міської ради
Черкаської області
МАТЕМАТИЧНА ПАЛІТРА
Вже традиційно ми вирішили відзначити «STEM – тиждень»
невеликим
проектом,
у
якому
гармонійно
сплітаються
математичні знання та навики з образотворчого мистецтва. І це
не дивно, адже саме математика є унікальним засобом
формування
дитини.

розвивального
Чітке

логічне

та

інтелектуального

мислення,

точність,

потенціалу

лаконічність,

послідовність − усе це якості, які так необхідні при формуванні
будь-яких навичок.

Уроки образотворчого мистецтва
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–

це

територія практики та досліджень, тому тут майже кожну тему
програми можна спрямувати у STEM.
Тож, у нас виникла цікава ідея повторити математичну тему «Дроби» і тему
«Ахроматичні та хроматичні кольори» з образотворчого мистецтва та закріпити
їх на практиці. Ми спланували інтегроване заняття для учнів 5 класу, на якому
діти мають повторити вивчений матеріал, дізнатися багато нового та цікавого
про дроби, годинник, пікселі, трафарет та перевірити свої знання на мистецьких
майстер класах.
Основна ідея проекту: закріпити вивчені теми, створити для дітей
територію успіху та активізувати мотивацію навчання.
Рівень: 5 клас
Час проведення дослідження: 1 заняття (45 хвилин)
Мета: закріпити поняття дріб, властивостей кольору; вчити проводити
порівняльний аналіз; розвивати моторику рук, комбінаторне мислення, зорову
та емоційну чутливість; виховувати охайність під час роботи, почуття
розуміння прекрасного.
Необхідні матеріали: папір, фарби, лінійка, олівець, ножиці.
План заняття:
1. Повторити поняття дробу.
Вправа. Зафарбувати в один і той же колір клітинки, де зображено рівні
дроби.

287

2.«Сторінка історії» Повільним і тривалим був перехід від конкретних до
абстрактних дробів, не пов'язаними з певними мірами. Римляни зупинили свою
увагу на мірі «ас», яка у римлян служила основною одиницею вимірювання
маси, а також грошовою одиницею. (Можна дітям запропонувати розв’язати
декілька вправ ( наприклад рівнять), результатом яких є число

1
12

) Ас ділився

на дванадцять частин - унцій. З них складали всі дроби зі знаменником 12,
тобто

1
12

;

2
12

;

3
12

і т. д. Так виникли римські дванадцяткові дроби, тобто дроби, у

яких знаменником завжди було число 12.
Зараз, «ас» використовується як аптечна одиниця
ваги, рівна 0,373 кг.
Для дробів, знаменник яких отримували шляхом
ділення частки на більш дрібні, були особливі назви.
Навіть зараз іноді кажуть: «Він скрупульозно вивчив це
питання». Це означає, що питання вивчене до кінця, що
жодної найменшої неясності не залишилося. І хотілось
би, щоб ви скрупульозно виконали наступні
запропоновані вам завдання.
3. Практична робота №1. «Створюємо пікселі в
теплих, холодних та ахроматичних тонах»
Дітям пропонується пригадати, які кольори
називають хроматичними, а які кольори та їх відтінки є ахроматичними,
особливості кольорів та виконати завдання за алгоритмом:
1. Розмістіть аркуш паперу горизонтально.
2. За допомогою олівця та лінійки розграфіть аркуш на 15 рівних
прямокутників.
3. Розфарбуйте горизонтальні лінії за наступним алгоритмом: 1 рядок – у
кольорах теплих тонів, 2 – у холодних відтінках, а 3 – у ахроматичних
тонах.
4. Фарбуючи ряди, використовуйте відтінки, створені власноруч,
дотримуючись ось таких пропорцій:
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1 рядок: 1 прямокутник – 1 жовта фарба, 2 прямокутник – жовта та
2 1

червона фарби ( + ), 3 прямокутник – жовта та червона
3 3

1 1

( + ), 4
2 2

1 2

прямокутник – жовта та червона ( + ), 5 прямокутник – 1 червона фарба.
3 3

2 рядок: 1 прямокутник – 1 блакитна фарба, 2 прямокутник –
2 1

1 1

блакитна та синя фарби ( + ), 3 прямокутник – блакитна та синя ( + ), 4
3 3

2 2

1 2

прямокутник – блакитна та синя ( + ), 5 прямокутник – 1 синя фарба.
3 3

3 рядок: 1 прямокутник – 1 біла фарба, 2 прямокутник – біла та
2 1

1 1

3 3
1 2

2 2

чорна фарби ( + ), 3 прямокутник – біла та чорна ( + ), 4 прямокутник –
біла та чорна ( + ), 5 прямокутник – 1 чорна фарба.
3 3

Під час роботи діти повторюють правила користування пензлем та
правила роботи з фарбами.
4.Дроби і годинник
Походження шістдесяткової системи обчислення у вавилонян пов'язано,
як вважають вчені, з тим, що вавилонська грошова і вагова одиниця виміру
поділялися в силу історичних умов на 60 рівних частин: 1 талан = 60 мін; 1 міна
= 60 шекель.
У стародавньому Вавилоні високий рівень
культури був досягнутий ще в третьому тисячолітті до
н.е., там писали не на папірусі, а на глині. Шляхом
натиску клиноподібної палички на м'які глиняні плитки
наносилися рисочки, що мали вигляд клинів. Ось чому
такий лист називався клинописом. Плитки сушилися на
спекотному сонці і набували міцність. Виходили міцні
цегляні «документи»; деякі з них збереглися і до
нашого часу.
Шістдесяті частки були звичні в житті вавилонян, вони записували всі
дроби зі знаменником 60 або його степеня.
Сліди вавилонської шістдесяткової системи числення використовуються і
в сучасній науці при вимірі часу і кутів. До наших днів збереглося розподіл
години на 60 хвилин, хвилини на 60 секунд; кола на 360 градусів, градус на 60
хвилин, а хвилини на 60 секунд.
Вавилоняни внесли цінний внесок в розвиток астрономії.
Шістдесятковими дробами користувалися в астрономії вчені всіх народів до
XVII століття, називаючи їх астрономічними дробами. На відміну від них,
дроби загального вигляду, якими користуємося ми, були названі звичайними.
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5. Що таке трафарет (шаблон)?
6. Практична робота №2 «Пісочний годинник»
Діти створюють свій власний трафарет пісочного годинника. (Для цього
можна використати відео за посиланням
https://www.youtube.com/watch?v=fIpIE40FK6w)
Учитель ставить перед дітьми завдання:
- Використовуючи шаблон, відтворіть зображення годинника у своїх
кольорових пікселях за допомогою кольорових фломастерів.
- Намалюйте пісок, що пересипається в годинниках за алгоритмом, вказаним
нижче:
1 годинник – увесь пісок у верхній частині колби;
2 годинник – 2/3 піску у верхній частині колби, а 1/3 у нижній;
3 годинник – 1/2 піску у верхній частині колби і 1/2 у нижній;
4 годинник – 1/3 піску у верхній частині колби, а у нижній 2/3;
5 годинник – увесь пісок у нижній частині колби.
7. Організація виставки учнівських робіт.
Список використаних джерел:
1. Дизайн годинника. 4 клас, образотворче мистецтво. Як намалювати
годинник [Електронний ресурс]. – URL:
https://www.youtube.com/watch?v=fIpIE40FK6w
2. Король С.В. Використання методу проектів для посилення професійної
спрямованості гуманітарних дисциплін у підготовці майбутніх інженерів /
С.В.Король [Електронний ресурс]. – URL: www.irbis-nbuv.gov.ua
3. МитиоКаку. Учеба уже не будет базироваться на запоминании /
КакуМитио [Електронний ресурс]. – URL: http://22century.ru/popularsciencepublications/michio-kaku
4. Мир симметрии [Електронний ресурс]. – URL:
https://sites.google.com/site/mirsimmetrii/simmetria---eto/vidy-simmetrii
5.
Можаровська І.В. Формування математичних понять молодших школярів
засобами декоративно-прикладного
мистецтва
/ І.В.
Можаровська
[Електронний ресурс]. – URL: http://studentam.net.ua/content/view/7543/
6. Професії найближчого майбутнього [Електронний ресурс]. – URL:
https://radiolemberg.com/ua-articles/ua-allarticles/ futurejobs
7. STEM-ПРОЕКТ у школі: від ідеї до втілення [Електронний ресурс]. –
URL:file:///C:/Users/Home/Downloads/STEM-проект%20в%20школі%20(3).pdf
8.
Сучасна школа – інтелектуальна сила суспільства [Електронний ресурс].
– URL: http://infosvit.if.ua/suchasna-shkola
9. Якишеляк В. Й. Цікава математика.// Математика. – 2002.- № 17.
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10. Використання дробів у повсякденному житті [Електронний ресурс]
http://tatyana2112.blogspot.com
11. Історія
виникнення
дробів
[Електронний
ресурс]
http://bloguchnivistoriki.blogspot.com
Поторокіна Лариса, асистент
учитель інклюзивного класу, учитель музичного
мистецтва, Мелітопольська загальноосвітня школа
І – ІІІ ступенів № 6 Мелітопольської міської ради
Запорізької області
ПРОЄКТ «МЕЛОДІЇ НЕМУЗИЧНИХ РЕЧЕЙ»
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 1-4 класів.
Актуальність: однією зі складових уроку мистецтва в початковій школі є гра
на дитячих музичних інструментах. Ще німецький музичний педагог Карл Орф
у ХХ столітті зазначив, що розвиток творчого потенціалу особистості
здійснюється в процесі елементарного музичення. Сьогодні, на жаль, не
вистачає музичних інструментів для всіх дітей класу, тому ми вирішили
створити їх власноруч, з предметів, які вже були у використанні.
Мета:
✔ ознайомити учнів з особливостями STEM – технологій;
✔ створити класний оркестр шляхом виготовлення шумових музичних
інструментів з підручного матеріалу;
✔ формувати навички дослідницької діяльності у формі, доступній для
певного віку;
✔ навчати аналізувати, узагальнювати здобуті знання;
✔ закріпити знання, уміння та навички роботи з матеріалом;
✔ розвивати критичне та логічне мислення, комунікативні навички;
✔ креативно, інноваційно підходити до роботи;
✔ використовувати набуті знання (готові вироби) у реальному житті;
✔ викликати інтерес до уроку мистецтва.
Обладнання: клей, ножиці, кольоровий картон, папір, пластикові пляшки
(0,250л), основа для паперових рушників, коробка з-під цукерок, ґудзики,
монети, горох, квасоля, насіння… .
Таймінг: 40 хвилин
Умови: класна аудиторія
Хід завдання: Підготовча робота - зібрати необхідний для виготовлення
інструментів матеріал, розрізати основу для рушників навпіл (дорослі). Перед
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початком роботи провести інструктаж з техніки безпеки при роботі з
ножицями.
Для виготовлення шумового інструменту з основи для паперових
рушників :

✔
✔
✔
✔

Обводимо дно основи на кольоровому картоні.
Вирізаємо та наклеюємо на низ нашого інструменту (дно).
Наповнюємо основу горохом та заклеюємо верхню частину.
Прикрашаємо.

Для виготовлення шумового інструменту з коробки з-під цукерок :

✔
✔
✔
✔

Обводимо дно основи на кольоровому картоні.
Вирізаємо та наклеюємо на низ нашого інструменту (дно).
Наповнюємо основу кришками від пляшок та заклеюємо верхню частину.
Прикрашаємо.

Для виготовлення маракасів (пластикові пляшки з-під соусу) :
✔ Обводимо дно основи на кольоровому картоні.
✔ Вирізаємо та наклеюємо на низ нашого інструменту (дно).
✔ Наповнюємо пляшку горохом.
✔ Прикрашаємо.
Для виготовлення кастаньєт (ґудзики, монети) :
✔ Креслимо на картоні смужку 4см х 12см.
✔ Вирізаємо. Заокруглюємо зовнішні кути.
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✔ Обклеюємо заготовку кольоровим папером.
✔ Згибаємо навпіл.
✔ Приклеюємо ґудзики (монетки).

Список використаних джерел:
1. Збірник матеріалів «STEM –тиждень – 2020»/ укладачі: Василашко І.П.,
Патрикєева О.О., Булавська Л.Г. – К.: Видавничій дім «Освіта», 2020.-335с.
Полянчук Лариса, вчитель
хімії, Полянецька загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів Уманської районної ради Черкаської
області
STEM – МАЙСТЕРКА «СМАЧНІ ФОРМУЛИ І НЕ ТІЛЬКИ» ДЛЯ УЧНІВ
7-11 КЛАСІВ
Актуальність. Навчання – це не лише отримання знань – це можливість
знаходити нові рішення, спосіб розширення свідомості, спосіб неординарного
мислення та приклад колективної згуртованої роботи.
STEM, дає зрозуміти, що одна наука є основою для інших наук, а інші
науки – для технічного моделювання. Інженери можуть застосовувати знання з
фізики, хімії, математики, інформатики для створення високотехнічних
новинок.
Результати спостережень та власний досвід роботи дають можливість
стверджувати, що навчання учнів з елементами STEM, робить освітній процес
цікавим, креативним та сучасним.
Багато дітей полюбляють різні конструктори, набори, моделі, але коли
приходе час вивчати предмет, то потяг до навчання зникає. Чому? Тому, що
вивчати потрібно багато теорії, понять, відомостей до яких діти не можуть
доторкнутися, відчути їх. Саме на уроках хімії я стимулюю дітей робити
дослідження, експериментувати, моделювати, навчаю не боятися помилок,
формую вміння робити висновки.
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Уроки хімії є тією лабораторією, в якій є всі можливості для розвитку
здібностей учнів, їх пошукових та дослідницьких вмінь та навичок,
формування життєвих компетентностей, адже наука на дотик більш зрозуміла.
Моделювання – це невід’ємна частина вивчення хімії. На уроках хімії
учні 7-11 класів, мають можливість виготовити моделі атомів, молекул,
кристалів, зробити власноруч структурні формули різних речовин тощо. Одним
із найбільш ймовірних шляхів моделювання є мейкерство – створення чогось
своїми руками.
Моделювання кристалічних ґраток різних речовин, виготовлення
структурних формул речовин з солодощів, овочів, фруктів, сухофруктів
та підручних матеріалів.
Які дисципліни поєднує: інформатика, хімія, трудове навчання, інженерія.
STEM мета: виготовлення моделей кристалів, кулестержневих та масштабних
моделей, структурних формул речовин з різних підручних матеріалів та
продуктів харчування. Навколо нас існує чимала кількість матеріалів, які
проявивши творчість, можна використати як засіб навчання. Це сприяє
розвитку мислення, моторики рук, активізує навчально-пізнавальну діяльність,
уяву.
Обладнання: соломка, зубочистки, дерев’яні шпажки, спагеті, сірники,
пластилін, сухофрукти, мармелад, маршмелоу, зефір, фрукти, горіхи, яблука
тощо.
Таймінг майстерки – 45 хвилин.
Умови проведення майстерки:
1.Учні ознайомлюються з правилами БЖД при моделюванні та роботі з
необхідними інструментами.
2.Роботи виконуються на власний вибір учнів або із запропонованих:
✔ - масштабна модель речовин з молекулярними ґратками (наприклад, кисню)
, для дітей з особливими освітніми потребами;
✔ - масштабна модель речовин з молекулярними ґратками (наприклад, води),
для учнів 7 класу;
✔ - кулестержнева модель речовин з йонними ґратками (наприклад, кухонної
солі), для учнів 8-9 класів;
✔ - кулестержнева модель речовин з атомними ґратками (наприклад, заліза),
для учнів 8-9 класів;
✔ - кулестержнева модель речовин з атомними ґратками (наприклад, алмазу),
для учнів 8-9 класів;
✔ - структурна формула органічної речовини (наприклад, оцту), для учнів 1011 класів:
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✔ - структури білків (наприклад, первинна, вторинна, третинна, четвертинна),
для учнів 10-11 класів.
3. Учні самостійно добирають матеріали для виготовлення моделей.
4.До робіт відносяться моделі виготовлені з солодощів, овочів, фруктів,
підручних матеріалів: соломки, зубочисток, дерев’яних шпажок, спагеті,
сірників, пластиліну, сухофруктів, мармеладу, маршмелоу, зефіру, фруктів,
яблук
Хід виконання.
Учні, знаходять в підручниках, довідниках інформацію щодо будови речовин
їх молекулярних, структурних формул. Отримані знання застосовують для
моделювання. По закінченню, презентують моделі, зазначають матеріали, які
використали та доповнюють цікавими фактами, з мережі Інтернет, про
речовини, які змоделювали. Приклади результату виконання даного завдання
учнями.
Таблиця 1. Масштабна модель речовин із молекулярними ґратками
Масштабна модель
Цікаві факти про
молекули кисню
кисень
За добу здорова
людина переганяє
через легені 7200 л.
повітря, витрачаючи
при цьому 720 л.
кисню.
Масштабна модель
Пригнічені емоції
кисню із зефіру
здатні
стати
причиною нестачі
Масштабна модель
кисню в організмі.
кисню із печива і
Всі рослини Землі
масла
за рік виробляють
близько
300
мільярдів
тон
кисню.
Кисень
може
перебуваєти у трьох
агрегатних станах.
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Таблиця 2. Масштабна модель речовин із молекулярними ґратками
Масштабна
модель Масштабна модель Цікаві факти про
молекули води
води із яблук
воду
Кожна людина на
Землі
за
рік
використовує
1,5
млн літрів води.
8,7% прісної води
на
Землі
знаходиться
у
льодовиках.
30% прісної води
Кулестержнева
модель
води
із знаходиться в землі.
може
сухофруктів
та Вода
розчиняти більше
спагеті
речовин, ніж будьяка інша рідина,
включаючи сірчану
кислоту.
Медуза та огірок –
це 95% води.
70%
людського
мозку – вода.
80%
усіх
захворювань
у
країнах,
що
розвиваються,
пов’язані з водою.
Таблиця 3. Кулестержнева модель речовин із йонними ґратками.
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Кулестержнева
модель
кристалічної
ґратки
кухонної
солі

Кулестержнева
модель кристалічної
ґратки кухонної солі
виготовлена з
пластиліну та
сірників

Цікаві факти
про сіль
Кухонна сіль
володіє
слабкими
антисептичним
и
властивостями.
Застосується в
якості
консерванту
їжі.
У глибоку
давнину сіль
добувалася
спалюванням
деяких рослин
в вогнищах.
Стародавні
народи
цінували сіль
на вагу золота.
SAL, зокрема,
англ. заробітна
плата salary
(«заробітна
плата»).

Таблиця 4. Кулестержнева модель речовин із металічними ґратками.
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Кулестержнева модель
кристалічної ґратки
заліза

Кулестержнева модель
кристалічної ґратки
заліза із маршмелоу і
дерев’яних шпажок

298

Цікаві факти про
залізо
Залізо прекрасно
горить.
На залізо припадає
близько 4,1% усієї маси
кори Землі.
Багато астероїди
складаються з чистого
заліза.
У тілі дорослої людини
міститься близько 5
грамів заліза.

Таблиця 5. Кулестержнева модель речовин із атомними ґратками.
Кулестержнева
Кулестержнева
модель Цікаво факти
модель кристалічної кристалічної ґратки алмазу з про алмази
На Юпітері і
ґратки алмазу
пластеліну і сірників
Сатурні йде
справжній
діамантовий
дощ.
З усіх видобутих
алмазів
діамантами
стають тільки
20%, з яких
згодом
виготовляють
ювелірні
прикраси. При
цьому більша
кількість алмазів
широко
використовуєтьс
яв
промисловості.
Бувають алмази
з відтінком
рожевого,
жовтого,
синього
кольорів.

Таблиця 6. Структурна формула органічної сполуки
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Структурна формула
оцту (оцтової кислоти)

Структурна формула
оцту (оцтової
кислоти) може бути
виготовлена за
допомогою
різнокольорового
мармеладу та
соломки

Таблиця 7. Структура білків
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Цікаво факти про
оцет
Оцет допоможе
вилікувати ангіну.
Якщо у воду добавити
трішки оцту, то
волосся стане
слухняним.
Оцет дозволяє зняти
м'язовий біль.
Прибрати затхлий
запах, можна якщо
протерти контейнер
оцтом.
Оцет допомагає зняти
іржу та видалити
накип..

Структура білків :
первинна, вторинна,
третинна, четвертинна

Четвертинна структура білка
виготовлена за допомогою
кольорового паперу, ножиць

Цікаво
факти про
білки
Вперше
білок було
виділено, у
вигляді
клейковини.,
в 1728, із
пшеничного
борошна.
Білки є
одним з
чотирьох
основних
органічних
речовин
живої
матерії.
Близько 30%
всіх білків
людського
тіла
знаходиться
в м’язах,
близько 20%
– в кістках і
сухожиллях і
близько 10%
– в шкірі.
У природі
існує
приблизно
1010-1012
різних білків
.

Список використаних джерел:
1. Григорович О.В. Хімія 8 клас/ Григорович О.В.// Харків «Ранок». - 2016.265.
2. Гончарова Н. О. Професійна компетентність вчителя у системі навчання
STEM /Гончарова Н. О.//Наукові записки Малої академії наук України. №7.- 2015.- 147.
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3. Методичні
рекомендації
щодо
впровадження
STEM-освіти
у
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України у 2019/2020
навчальному році. Лист Міністерства освіти і науки України від 22.09.2019
№22.1/10-2876.
4. Патрикєєва О.О. Актуальність запровадження STEM-навчання в Україні /
5. Патрикєєва О.О. // Інформаційний збірник для директорів школи та
завідуючого дитячим садочком. -2016.
6. Савченко І. М. Реалізація ідей STEM-освіти Національним центром «Мала
академія наук України» / Савченко І. М. // Наукові записки Малої академії
наук України. – № 7.-2015.157.
7. Засоби та обладнання STEM. [Електронний ресурс]. - Режим
доступу:https://imzo.gov.ua/stem-osvita/zasobi-ta-obladnannya-stem
8. Хімія 7-9 класи. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних
закладів.[Електронний
ресурс].-Режим
доступу:
https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalniprogrami/navchalni-programi-5-9-klas.
9. Як провести STEM-урок? [Електронний ресурс]. - Режим доступу:
https://naurok.com.ua/post/yak-provesti-stem-urok.

Пришлюк Алла, вчитель
початкових класів, Жашківська спеціалізована
школа №1 з поглибленим вивченням окремих
предметів Жашківської міської ради Черкаської
області
УРОК: ЯЄЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ. ЯЙЦЕ, ЯКЕ ВМІЄ ПЛАВАТИ
Мета. Дати уявлення про «густину» речовини, пояснити, на основі
дослідження, як яйце піднімається на поверхню води. Розвивати у дітей
пізнавальний інтерес, спостережливість, увагу. Виховувати емоційну чуйність,
взаємодопомогу, комунікативні здібності.
Вікова категорія: учні початкової та середньої ланки
Види дитячої діяльності: ігрова, пізнавальна, практико-орієнтована,
комунікативна, рухова.
Обладнання. Курячі сирі яйця (2шт.), скляні банки 0,5л (2шт.), оцет, питна
вода, сіль.
Особливості проведення уроку: У дослідженнях беруть учні із ООП.
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Зміст уроку
І. Організаційний момент.
Емоційне налаштування на урок. Вправа «Імпульс душі».
- Потисніть «сусідові» руку, своїм потиском передайте імпульс гарного
настрою.
- Бажаю, щоб такий хороший настрій був до кінця уроку.
ІІ. Повідомлення теми та очікування уроку.
- Сьогодні на уроці ми ознайомимося із поняттям «густина» речовини,
проведемо цікаві перетворення із курячим яйцем.
- Що очікуєте від уроку?
ІІІ. Формування знань, умінь і навичок
- Що знаєте про куряче яйце?
- Де їх використовують?
- Чим вони корисні?
- Яйця не просто смачні, вони ще й чудова знахідка для дослідів! Є безліч
цікавих експериментів з яйцем , в яких використовуються сирі яйця або просто
шкаралупа. На мою думку, , що експерименти з яйцями підходять до
Великодня, але насправді трохи науки про яйця цікаво у будь-яку пору року.
Вправа «Асоціативний кущ»
- Які слова спадають на думку, коли ви чуєте слово «Пасха»
ІV. Практична робота. Дослід «Як сіль яйце із дна піднімала»
Дослід: Акуратно помістити яйце в склянку з простою чистою водою. Як і
очікували, воно опуститься на дно (якщо ні, можливо, яйце протухло і не варто
повертати його в холодильник). У другу склянку налийте теплої води і
розмішайте в ній 4-5 столових ложок солі. Для чистоти експерименту можна
почекати, поки вода охолоне. Потім опустіть у воду друге яйце. Воно буде
плавати на поверхні.
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Висновки: Тут вся справа в густині. Середня густина яйця набагато більша,
ніж у звичайної води, тому яйце опускається вниз. А густина соляного розчину
вище, і тому яйце піднімається вгору.
ІV. Заключна частина
- Чи справдилися ваші очікування від уроку?
1. Технологія «Моя думка»
- Що корисного для себе Ви здобули на сьогоднішньому уроці?
- Які відкриття ви зробили для себе?
- Що найбільше вас зацікавило?
- Що вам було робити найважче?
- Яку ще інформацію Ви б хотіли б отримати, чого навчитися?
2. Інтерактивна вправа «Сенкан»
- Пропоную вам скласти «сенкан» до слова «урок».
1. УРОК
2. Цікавий, повчальний. (захоплюючий, продуктивний)
3. Досліджували. відповідали, працювали.
4. Урок – це нові знання. Нам весело, ми - молодці.
5. Дослідження
P.S. Дослід так вразив учнів, що вони, з дозволу батьків, вдома провели такий
дослід із яйцем.
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Список використаних джерел:
1. STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ
Міжнародної науково-практичної конференції, 9-10 листопада 2017 року, Київ.
К. : ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 2017.
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Птушка Наталя, вчитель
математики, фізики, інформатики, Кремінський
ліцей №4 Кремінської міської ради Луганської
області
STEM-УРОК НА ТЕМУ «ВЕЛИЧНІ СПОРУДИ СВІТУ»
Вікова категорія: учні 7 класу
Актуальність та мета: зацікавити учнів до вивчення дисциплін природничоматематичного циклу, закріпити тему «Тиск твердих тіл»; продовжити
впровадження STEM – технологій у навчання; виховувати інформаційну
культуру; розвивати логічне мислення, креативність.
Обладнання: смартфон із встановленим додатком Skyscrapers AR,
роздруковані ключові зображення, інтерактивна дошка.
Таймінг: 1 урок фізики
Алгоритм дій:
1) Вступна частина.
Архітектура – це мистецтво створення споруд, які формують просторове
середовище для життя і діяльності людини. Якими словами можна описати
будинок?(Можливі варіанти відповідей)
✔ А аварійний, антикварний
✔ Р респектабельний, розважальний
✔ Х хороший
✔ І історичний
✔ Т технічний
✔ Е екзотичний
✔ К культурний
✔ Т технологічний
✔ У універсальний
✔ Р розумний
✔ А автономний
2) Основна частина.
Сьогодні ми поглянемо на справжні шедеври архітектури з точки зору фізики.
Вони є найпопулярнішими місцями серед туристів, адже мають особливість –
значну висоту. Як же такі споруди утримуються на поверхні землі і яка їх
площа основи?
Учні, використовуючи мобільний додаток Skyscrapers AR на своїх смартфонах,
ознайомлюються з моделями наступних хмарочосів:
✔ Бурдж-Халіфа (Дубай, ОАЕ)
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✔ Вежі Петронас (Куала-Лумпур, Малайзія)
✔ Закручений торс (Turning torso) (Мальме, Швеція)
✔ Ліппо-центр (Гонконг)
✔ Ейфелева вежа (Париж, Франція)
Разом з учнями з’ясовуємо, яку площу основи мають представлені споруди
Бурдж Халі́фа — найвищий хмарочос у світі, розміщений у місті Дубай,
Об'єднані Арабські Емірати. На сьогодні він є найвищою спорудою планети.
Хмарочос сягає висоти 828 метрів і складається з 163 поверхів. Башту було
названо на честь президента ОАЕ шейха Халіфа. Вежу видно з відстані 90
кілометрів. При будівництві було використано 330 000 м3 бетона і 55 000 тон
стальної арматури . Будівники виконали заливання бетонного фундамента
загальною площею 7 000 м2
𝐹 𝑚𝑔 330 000 ∗ 2500 ∗ 10
𝑝= =
=
≈ 11785714Па
𝑆
𝑆
7000
Цікаво. https://www.youtube.com/watch?v=U2N_Kryv_UE

Вежі Петронас
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Вежі Петронас в цифрах 451, 9 м - таку висоту становить кожне з будівель
Петронас. 88 поверхів - така висота першої і другої веж. 6 місце в світі
займають вежі-близнюки серед найвищих будівель світу. 16 000 вікон
знаходиться в цих вежах. 10 000 чоловік
постійно миють і чистять вікна веж. 30 днів стільки часу потрібно для того, щоб повністю
почистити всі вікна веж-близнюків. 800 млн
доларів було витрачено на будівництво веж
Петронас. На даний момент будівля має
найбільший бетонний фундамент у світі.
Цікаво.
https://www.youtube.com/watch?v=c5VTXTmI
b0Y
Ейфелева вежа
Перегляд відео. Ейфелева вежа відсвяткувала
130 років світловим шоу – відео
https://www.radiosvoboda.org/a/video/29945830
.html
При визначенні тиску на поверхню необхідно
врахувати 4 опори, площа кожної з них 25м2
Ліппо-центр
Висота Lippo Tower складає 186 метрів.
Використовується як офісне приміщення.
Ліппо-центр відомий як «Дерева коал», адже
віддалено нагадує цих тварин, що обнімають стовбури.
Цікаво. https://www.youtube.com/watch?v=H_YJUZ73lTE&t=32s
Закручений торс
Цікаво. https://www.youtube.com/watch?v=dzEjU3iWFUk
3) Заключне слово.
Фізичні і математичні знання край необхідні для того, щоб побудувати стійнкі,
безпечні для людей споруди.
Список використаних джерел:
1. https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dmatsokin.skyscrapers&hl=uk
&gl=US
2. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D1%80%D0%B4%D0%B6_%
D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%84%D0%B0
3. https://www.youtube.com/watch?v=U2N_Kryv_UE
4. https://www.youtube.com/watch?v=c5VTXTmIb0Y
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5. https://hotfishing.ru/uk/bashni-bliznecy-petronas-bashni-petronas-arhitektorasezara-pelli-malaiziya/
6. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B9%D1%84%D0%B5%D0%BB%
D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B1%D0%B0%D1%88%D0%BD%D1%8F
7. https://www.youtube.com/watch?v=H_YJUZ73lTE&t=32s
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Ворожбянської міської ради Сумської області
МЕЙКЕР-ПРОЄКТ: МОРЯ, ЩО ОМИВАЮТЬ УКРАЇНУ.
ВИГОТОВЛЕННЯ НАОЧНОСТІ
Вікова категорія: учні 8 класу (можлива участь учнів 1-7 класів)
Мета: ознайомлення з органічним життям у морях, що омивають територію
України, створити наочні колекції «Морське дно», «Дно Чорного моря», «Дно
Азовського моря» (зразок рис.2), де розмістити зразки біологічних об'єктів, які
можна зустріти на морському дні: корали, морські зірки, раковини молюсків
(згідно до Концепції НУШ).
Мейкерство – це вміння створювати речі, які можуть допомогти у житті чи під
час вивчення теми однокласниками чи учнями інших класів. Це простір для
реалізації творчих, дослідницьких, інформаційно-цифрових компетентностей,
міжпредметних зв'язків, формування вміння працювати у команді.

Рис.1 КОЛЕКЦІЯ «МОРСЬКЕ ДНО» З
КАТАЛОГУ ШКІЛЬНОЇ НАОЧНОСТІ
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Актуальність: економія освітянського бюджету шляхом самостійного
виготовлення наочності. Подібні колекції (рис.1) для матеріально-технічного
забезпечення кабінету географії коштують від 550 грн до 2500 грн.
Міжпредметні зв'язки: географія, біологія, інформатика, трудове навчання,
фінансова грамотність
Випереджальне завдання. Під час літнього відпочинку на узбережжі Чорного
чи Азовського морів зберіть матеріал для проекту: корали, морські зірки,
раковини молюсків
Обладнання: зібрані учнями зразки коралів, морських зірок, раковин
молюсків; коробка дерев'яна чи картонна, клей-пістолем із силіконовими
стрижнями, стікери з назвами органічних об'єктів, книга-визначник живих
організмів, визначник живих організмів-онлайн
https://drive.google.com/file/d/0Bzyz9PF0lTp8bVZkWjBrbmVOek0/view
https://drive.google.com/file/d/0Bzyz9PF0lTp8Z2tBU1hOaEVOT3c/view та ін..
смартфони з додатком генерації та сканування QR-кодів.
Рекомендації: Обов'язково проведіть інструктаж з техніки безпеки, який
передбачає роботу з електроприладами
У QR-кодах можна розмістити посилання на відеоматеріали про географічне
положення морів, їх органічний світ, опис представлених зразків.
Результат: під час дистанційного навчання учні 8 класу ознайомилися з
географією морів, що омивають Україну, представниками їх флори і фауни,
створили макет колекції «Морське дно»

Рис. 2. Колекція «Морське дно» створена
учнями 8 класу Ворожбянського НВК: ЗОШ І – ІІІ ступенів – ДНЗ №1
Список використаних джерел:
1. В. М. Бойко, І. Л. Дітчук, Л. Б. Заставецька підручник «Географія.
8 клас» Кам’янець-Подільський «Абетка» 2016р.
311

Руденко
Ганна,
учитель
географії, Ворожбянський навчально-виховний
комплекс: загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів –
дошкільного
навчального
закладу
№1
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STEM-КЕЙС: ВИНАХОДИ, МАНДРІВКИ, ПІДКОРЕННЯ…
Вікова категорія: учні 5-7 класів
Актуальність, мета: Історія людства — це не тільки війни, захоплення
територій та зміни суспільного ладу, як може здатися після вивчення шкільних
підручників. Історія — це ще й дивовижні відкриття і винаходи, які змінюють
життя людей, винаходи, пошуки та мрії, що з часом стають реальністю. Саме
без наукових винаходів було б неможливо здійснювати географічні відкриття,
освоєння нових земель, підкорення гірських вершин і океанічних жолобів.
Наприклад, - як киснева маска допомогла Едмунду Хілларі та Норгею
Тенцингу підкорити Еверест
https://www.youtube.com/watch?v=WZWDGBeV7Ho
Жак Ів Кусто – не тільки відомий океанограф. Завдяки йому світ
драйверів поповнився гідрокостюмом, аквалангом, підводною камерою
тощо.
https://uk.trendexmexico.com/novosti-i-obschestvo/72313-chem-znamenit-zhak-ivkusto-biografiya-issledovaniya-izobreteniya.html
Завдяки розробці батискафа"Трієст" Огюстом Пікаром світ дізнався про
Маріанську западину
https://znaimo.com.ua/%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%94%D1%81%D1%82_(%
D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%84)
Завдання: За допомогою різноманітних джерел інформації учасникам
необхідно підготувати матеріали: тексти, мультимедійні чи хмарні презентації,
інтерактивні плакати, відео, колажі, інфографіку, інтерактивні дошки,
електронні посібники та ін.. що розповідають, як винаходи допомогли у
географічних відкриттях, дослідженнях, підкореннях об'єктів на карті.
Міжпредметні зв'язки: географія, фізика, інформатика, механіка
Рекомендації:
Запропонуйте зацікавленим учням у своїх виступах користуватися онлайнресурсами:
https://www.thinglink.com/edu
https://prezi.com/?click_source=logged_element&page_location=header&element_ty
pe=logo
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https://www.genial.ly/login?backTo=https://app.genial.ly/on-boarding/select-sector
https://www.ourboox.com/signup/
https://padlet.com/auth/signup?referrer=https%3A%2F%2Fpadlet.com%2Fdashboard
Результати: захід проходив у онлайн-форматі на платформі Google Meet. До
обговорення із зацікавленням приєдналися і старшокласники. Головна мета
заходу дати розуміння взаємозв'язків наук, того, що без механізмів, інженерних
розробок не можливо здійснити географічне відкриття, дослідження,
спостереження, мандрівку. Також діти продовжили формування навичок
інформаційно-цифрової взаємодії. Учні створили навіть невеличкі відео, в яких
розповідають про батискафи, "Трієст" безпосередньо. Юні мандрівникидослідники згадали про компас, підзорну трубу, акваланг, кисневу маску для
альпіністів, історії їх створення, поділилися інформацію про інженерноархітектурний винахід японських вчених, що у майбутньому допоможе
будинкам вистояти під час землетрусів, присвятили своїрозповіді підкоренню
Південного полюсу Робертом Скоттом, що мав наміри використати для цього
дизель-сани. Результатом зустрічі стали ГАРНИЙ НАСТРІЙ і онлайн-дошка
PADLET (рис.1)
https://padlet.com/lysenkoanna/zygw6ru8fisqpi5g

Рис.1 Онлайн-дошка «Винаходи, мандрівки, підкорення»
Список використаних джерел:
1. https://www.youtube.com/watch?v=WZWDGBeV7Ho
2. https://uk.trendexmexico.com/novosti-i-obschestvo/72313-chem-znamenit-zhakiv-kusto-biografiya-issledovaniya-izobreteniya.html
3. Матеріали
платформи
Znaimo
https://znaimo.com.ua/%D0%A2%D1%80%D1%96%D1%94%D1%81%D1%82
_(%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%84
) та інших інтернет-ресурсів
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Ворожбянської міської ради Сумської області
ВІДКРИТА STEM-СТУДІЯ: ВИКОРИСТАННЯ ВІДНОВЛЮВАНИХ
ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ В УКРАЇНІ ТА СВІТІ
Вікова категорія: учні 9-11 класів
Мета: закріпити знання про основні типи електростанцій, дати поняття
відновлюваних та не відновлювальних джерел електроенергії; розвивати
інформаційно-цифрові компетентності учнів, формувати дослідницькі
здібності, природниче мислення, екологічну культуру школярів; виховувати
національно свідомого громадянина, дбайливого господаря своєї країни та
раціонального природо користувача
Актуальність: Збереження природних ресурсів, перехід використання «зеленої
енергії» з відновлюваних енергетичних ресурсів в умовах Стратегії Сталого
розвитку.
Форма проведення: відкрита STEM-студія для учнів 9 -11 класів з
використанням принципу BYOD (Bring Your Own Device - "принеси власний
девайс")
Обладнання: інтерактивна панель, мультимедійні презентації, відеоматеріали,
смартфони з додатком FUTURIO, маркери доповненої реальності для роботи з
додатком, додаток сканування QR-кодів, електронні посібники програми
OURBOOX, програми генерації ребусів онлайн.
Міжпредметні зв'язки: географія, фізика, інформатика, екологія
Рекомендації: орієнтовно серед учнів-учасників формується дослідницька
група:
✔ Аналітики
✔ Енергетики
✔ Екологи
✔ Краєзнавці
Опис: учні певного фаху отримують випереджальне завдання та протягом,
наприклад, тижня досліджують використання відновлюваних джерел енергії в
Україні та світі, готують демонстраційні матеріали з питань традиційної та
альтернативної енергетики, знайомлять учасників заходу з сучасними
інженерними розробками генераторів, пристроїв для отримання енергії у
космосі, океані; розповідають про найбільші електростанції різних типів у світі,
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Україні, Сумщині. Використовують маркери та додаток доповненої реальності
– зразок використання геліоенергетики у побуті.(рис.1)

Рис.1 Зразок маркеру
Хід заняття:
Фізика пояснює, що енергія це - міра руху всіх видів матерії.
Для хімії це – здатність речовин в процесі хімічних реакцій перетворюватись
на інші речовини. Для біології «енергія» - здатність живих організмів
створювати умови для існування, використовуючи власні ресурси. А для
географії ?Для економічної географії та для господарства країни , «енергія» –
це тепло та світло, рух машин та механізмів, спосіб господарювання, одним
словом це – невід`ємна складова сучасного господарства. Що ж об`єднує всі
ці визначення, що є спільного для всіх наук природничого циклу? Виведіть
спільне поняття слова «енергія».
МОТИВАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ
- Чи траплялося із вами таке, що ви граєте в улюблену гру на смартфоні або
дивитеся цікаве відео і аж раптом у вас закінчується заряд батареї?
Що треба зробити?
- Уявімо, як зміниться життя, якщо ми не зможемо користуватися
електроенергією?
Відповіді учнів:
ОЗНАЙОМЛЕННЯ З МАТЕРІАЛАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕМИ
- Джерела енергії, їх види
Отже, які бувають джерела енергії?
Як ви вже знаєте, джерела енергії ділиться на два типи: поновлювані та не
поновлювані.
- Типи електростанцій, що використовують вичерпні джерела енергії
До джерел не поновлюваної енергії відносяться: нафта, природний газ,
вугілля.За попередніми оцінками у нас є приблизно двісті років до того як
вичерпаються запаси всіх видів горючих корисних копалин.
Але час не єдина проблема.
Учні «Енергетики» презентують електронний посібник «Типи електростанцій»
https://www.ourboox.com/books/%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%b4%d0%b8%d1%86%d1%96%d0%b9%
d0%bd%d1%96-%d1%82%d0%b8%d0%bf%d0%b8-
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%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%ba%d1%82%d1%80%d0%be%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%bd%d1%8
6%d1%96%d0%b9/

Учні «Екологи»:
Традиційні види енергетики, що в основному базуються на спалюванні,
завдають неймовірної шкоди нашій планеті та суттєво погіршують якість
нашого життя. Ці причини і є основною рушійною силою для пошуку та
використання нових поновлюваних джерел енергії, які до речі мають фактично
невичерпний ресурс.
Джерела поновлювальної енергії
- Розгляньмо, на що ж нам можна розраховувати в майбутньому.
Сонячна енергія
Серед усіх поновлюваних джерел саме на сонячну енергію людство покладає
найбільші надії
Сонячна енергія - один з найдешевших видів електроенергії.
https://youtu.be/aI8Yzo3P3J8
Давайте подумаємо, у чому її переваги?
Прийом «Мозковий штурм»
Ось приклад, як сонячна енергія може живити цілий острів:
https://youtu.be/fkQBVoS9lAo
Учні «Енергетики» презентують матеріали про сонячні електростанції в
Україні:
https://www.youtube.com/watch?v=OPR12evy3dQ&t=26s
https://www.youtube.com/watch?v=JrURLnJEJlc
https://www.youtube.com/watch?v=fzR4_pqKi18
Учні «Краєзнавці» розповідають про сонячну електростанцію у с. Куянівка
https://www.youtube.com/watch?v=YhK9ZlxmHEU&t=8s
Виступ учнів «Аналітиків»
Деякі вчені вважають, що можна використовувати сонячну енергію ще
ефективніше. Оскільки земна атмосфера поглинає 55-60 відсотків сонячного
випромінювання, для більшої ефективності сонячні станції мають бути
розміщені в космосі. Завдяки дзеркалам на супутниках енергія
концентруватиметься на спеціальних колекторах, або на сонячних панелях.
Після чого передаватиметься на землю за допомогою мікрохвильових, або
лазерних пучків. На початку 2015 року в Агентстві аерокосмічних досліджень
Японії заявили, що змогли конвертувати 1,8 кіловата електроенергії у
мікрохвилі та передати їх на довжину 50 метрів. Таким чином вони підтвердили
можливість проекту.(рис.2)
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Рис. 2 Сонячні панелі у космосі
Енергія вітру
Ми також можемо здобувати електроенергію з вітру. Електроенергія, яка
з'являється за допомогою спеціальних вітряків - це чиста, поновлювана енергія.
Чому її називають чистою?
Прийом «Коло думок»
Виступ учнів «Аналітиків»
Деякі компанії пропонують таке вирішення проблеми непостійності вітру застосовувати летючі вітряки.
https://youtu.be/kldA4nWANA8
Вітрова енергетика України
https://www.youtube.com/watch?v=2kaAZT0_uZ8
https://www.youtube.com/watch?v=y93DvxAGvLQ
Як працює ВЕС
https://www.youtube.com/watch?v=rwO6VlyNa-o
Енергія води
Виступ учнів«Аналітиків» та «Енергетиків»
https://youtu.be/TP9MqrQ0vyM
Давайте поглянемо як виглядає Дніпровська ГЕС.
Учні «Енергетики» презентують матеріали по ГЕС України
https://youtu.be/5_UbkxA-4lg
Геотермальна енергія
Давайте також розглянемо інші варіанти "чистої" енергії, наприклад
геотермальну енергію.
https://www.youtube.com/watch?v=_e24ADqwhJA
https://www.youtube.com/watch?v=-a2WZhonIqs
Використання біопалива.
Виступ учнів «Екологів»
Поліська електростанція працює на деревних трісках:
https://www.youtube.com/watch?v=W7V2lJMZCsE
Використання альтернативних джерел енергії у побуті
Прийом «Інформаційно-цифровий практикум» ( використання додатку
FUTURIO, маркерів доповненої реальності для роботи з додатком смартфона
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- енергія сонця вдома; (рис.1)

Фото 1. Доповнена реальність відновлювальна
енергія в смарт(розумному)-будинку (рис.4)

Рис.4 Зразок маркеру

Фото 2. Доповнена реальність –
використання відновлювальної енергії у смарт-містечку
Давайте тепер на власному досвіді перевіримо, як можна використовувати
поновлювані джерела енергії у житті. Для цього виконаємо з вами
суперзавдання. Ви отримали спеціальні малюнки.
✔ Дістаньте свої смартфони чи планшети.
✔ Відкрийте додаток Futurio.
✔ Покладіть малюнок-маркер перед собою
✔ Наведіть камеру смартфону так, щоб весь малюнок уміщався на екрані.
✔ Що ви бачите?
Роздивіться малюнок з усіх боків. Наблизьте камеру до малюнку або навпаки,
віддаліть. Торкніться екрану, щоб "ввімкнути" світло.
Виконайте завдання до малюнку.
РЕФЛЕКСІЯ
- Підсумок роботи відкритої STEM-студії підводять вчитель і учні. За
допомогою генератора ребусів онлайн учасники створили для учнів молодших
класів ребуси «Джерела відновлювальної енергії».
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Рис.5. Ребус «вітер»

Рис.6. Ребус «гейзер»
Список використаних джерел:
1. http://thefuture.news/blog/futurio-app-ar-lesson (дозвіл на
файлів
2. Матеріали з ресурсу https://www.youtube.com.

використання

Січ
Вікторія,
заступник
директора з НВР, вчитель географії, Виноградівська
загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №2 Виноградівської
міської ради Закарпатської області
КОМІКСИ НА УРОКАХ ГЕОГРАФІЇ
Метою проведення було зацікавити і залучити учнів нашого навчального
закладу до вивчення географії, систематизувати знання для полегшення
складання правильної сюжетної лінії коміксу.
Вікова категорія учасників: Учні/вихованці середнього віку (5-8 клас);
учні/вихованці
старшого
віку
(9-11
клас);
батьки
разом
з
дітьми;
педагогічні
працівники.
Методична порада: допомогти учням придумати, розвинути та довести
до логічного завершення сюжетну лінію за темами « Гори», «Тваринний світ
материків», «Чорне та Азовське море».
Спостерігаючи за стрімким розвитком технологій, важко передбачити,
яким буде світ, навіть, в недалекому майбутньому. Чи здатна сучасна школа
підготувати школярів до опанування спеціальностей майбутнього, адаптації до
швидких змін?
Відповіддю та допомогою може стати STEАM - освіта.
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STEM – це акронім, утворений від слів природничі науки (Science),
технологія (Technology), інженерія (Engineering) та математика (Mathematics).
STEM-освіта зосереджується передусім саме на цих дисциплінах, але пропонує
вивчати їх не окремо одну від одної, а інтегровано, а також максимально
практично. Передбачається, що STEM-освіта допомагає опанувати «навички
ХХІ століття» та створює фундамент для професій майбутнього.
Як можна урізноманітнити свої уроки? Створювати завдання, враховуючи
захоплення ваших учнів ! Як щодо коміксів? Вони вже стали невід'ємною
частиною культури, а діти з захопленням стежать за цілими «віртуальними
всесвітами» (DC і Marvel). Уроки з використанням коміксів – освітній тренд,
який точно сподобається нашим учням.
Комікс – це не просто розваги, вони можуть перетворитися на
повноцінний дидактичний матеріал та наочно продемонструвати складні
приклади. Комікс як медійний феномен з’явився нещодавно, а до масового
захоплення ним ще далеко. Однак, як завжди в суспільстві, першими
підхоплюють нові віяння саме діти. У деяких учнів саме через комікси
пробуджується бажання читати, через мемну культуру виникає інтерес до
предмету. На уроках географії можна запропонувати учням створити комікс,
герої якого розповідатимуть про мандри певними країнами на кшталт
телепроєкту «Орел і решка».
Яка користь від коміксів?
✔ Полегшують розуміння навіть дуже складних тем.
✔ Візуалізація (більшу частину інформації людина сприймає очима: навіть
якщо дитина відволіклася чи замислилася, то зможе зрозуміти суть теми,
поглянувши на зображення).
✔ Мають захопливий сюжет.
✔ Підходять для повторення матеріалу.
✔ Розвивають логіку та творче мислення дітей.
Отже, можна стверджувати, що комікси — це синтетичний вид мистецтва,
сучасне медіа, яке поєднує в собі книжну графіку, кінематограф і літературу.
Вони можуть розглядатися як інноваційний метод навчання. Комікси можна
використовувати на різних рівнях, етапах навчання. А якщо ті комікси самим
придумати, намалювати, скомпонувати, видати? Ото вже не просто мандрівка, а
ціла географія в картинках з купою додаткових пригод!!
І ось ми вже не лише учні! Ми і художники, і дизайнери, і редактори, і критики,
і математики, і видавці, технологи – митці!
У процесі створення навчальних коміксів буденна перевірка засвоєних знань
може перетворитися на захопливий творчий процес для кожного учня. Комікс
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дозволяє “обгорнути” нудну теорію в казкову “обгортку”. Діти з задоволенням
отримують нові знання.
Як зробити комікс
Пропонуємо дотримуватись такого плану
Узгодження теми: обговоріть з учнями, яку саме частину програмного
матеріалу має ілюструвати комікс (наприклад, вживання синонімів, практичне
застосування знань з оптики у побуті, діяльність Кирило-Мефодіївського
товариства — будь-що).
Розподілення обов'язків (якщо проєкт груповий): узгодьте, обов'язки
кожного учня і його роль у виконанні проєкту (хто вигадує сюжет, хто
прописує репліки головних героїв, хто промальовує кожен фрагмент та інше).
Визначення головної ідеї та окреслення сюжету: узгодьте з учнями, як саме
буде поданий навчальний матеріал (хто головні герої коміксу, які події будуть
висвітлені у межах розкриття навчальної теми).
Розробка сценарію: на цьому етапі діти мають продумати зміну ракурсів
кожного епізоду та прописати усі репліки головних героїв.
Вибір зручного онлайн-інструменту: ознайомте школярів із сучасними
програмами, за допомогою яких можна створювати комікси та запропонуйте
обрати найбільш зручний варіант.
Компонування: на цьому етапі необхідно поєднати всі малюнки, прописати
репліки, створивши єдиний проєкт.
Приклади використання коміксів на уроках географії
Комікси на уроках географії можуть бути виконані в будь-якій зручній для
виконання формі та техніці в залежності від можливостей та бажання кожного
учасника. Користуючись інтернет ресурсом для створення коміксів учні
створили
свої
тематичні
комікси
використовуючи
https://www.canva.com/design/play?category=tACZCigycaA..
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Це невелика частина того, як можна використовувати комікси на уроках
географії, але їхні можливості значно ширші. Генеруйте неймовірні ідеї та
дивуйте своїх учнів новим форматом занять!
Онлайн-інструменти для створення коміксів
Комікси можна створювати як власноруч, промальовуючи кожен епізод, так і за
допомогою спеціальних програм, у межах яких можна вдало компонувати різні
елементи. Пропонуємо обрати найбільш зручний серед таких онлайнінструментів:
https://www.makebeliefscomix.com/
https://www.canva.com/uk_ua/stvoryty/komiksy/
https://app.pixton.com/#/edu
У межах кожного з цих сервісів можна безкоштовно моделювати персонажів
онлайн, додавати власні малюнки і фото, супроводжуючи кожен фрагмент
відповідними текстовими коментарями.
Список використаних джерел:
1. https://www.canva.com/
2. Інструкції зі створення
коміксів
у сервісах
«Storyboardthat»,
«Makebeliefscomix», «Pixton». https://naurok.com.ua/post/tri-internet-servisidlya-stvorennya-navchalnih-komiksiv
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Снігірьова Анна, керівник
гуртка, КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості»
Кам'янка-Бузької міської ради
ЛАБІРИНТАМИ ХУДОЖНЬОЇ АБСТРАКЦІЇ. ГЕОМЕТРИЧНА
АБСТРАКЦІЯ
Мета: Ознайомити учнів з особливостями стилю абстракціонізм та його
представниками;
Завдання:
Навчальні: Навчити учнів розрізняти два типи абстракціонізму, розуміти
побудову геометричних фігур;
Розвивальні: Розвивати уміння характеризувати твори абстракціоністів,
розвивати емоційний світ учнів, розвивати власну фантазію;
Виховні: Виховувати інтерес до творів мистецтва сучасності;
Очікувані результати: Після вивчення теми учні зможуть називати
особливості стилю абстракціонізм, образний зміст мистецьких творів, називати
його представників у живопису, вміти створювати власну абстракцію;
Хід уроку
I Організація пізнавальної діяльності.
II.Актуалізація опорних знань. Технологія «Мозковий штурм»
✔ Охарактеризуйте особливості кубізму, футуризму та кубофутуризму.
✔ Назвіть представників цього стилю та їх твори у різних видах мистецтва.
✔ Які особливості ескізів костюмів П.Пікассо до балета Е.Саті «Парад»?
✔ Геометричні фігури та їхня побудова.
III.Мотивація навчальної діяльності
На початку XXcт. Світ здивували абстракціоністи,які відмовилися від
реалістичності в живописі і внесли ідею неофігуративності в мистецтво.
Якщо попередні течії модернізму втілювали у своїх творах певний художній
образ, то абстракціоністи відкинули ідею художнього образу. Безпредметні
композиції втілювали політ фантазії художників і давали змогу глядачеві вільно
трактувати їх твори. Абстракціонізм виник одночасно в деяких європейських
країнах.
Його засновниками стали: В.Кандинський, К.Малевич, П.Мондріан.
Існувало 2 основні течії: 1Лірико-емоційна абстракція;
2Геометрична абстракція;
ІV. Новий матеріал. Абстракція - відвернення, відволікання, абстрагування.
Представником лірико-емоційної абстракції є Василь Кандинський
(1866-1944).
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Особливостями його композицій є:
а)орієнтація на експресію кольору, вільні форми і ритм;
б)імпровізація в виразі емоцій;
Для художника головне в мистецтві – духовний зміст, а засобом його
вираження може бути комбінація безпредметних форм.
Для В.Кандинського найважливішою була символіка кольорів.
Він вважав, що різні кольори викликають у глядача різні емоційні реакції.
Синестезія- сприйняття кольорів як звукових символів.
Давайте розглянемо полотна В.Кандинського:
«Поперечна лінія»,
«Домінуюча дуга», «Козаки».
Учні висловлюють свої враження від полотен, порівнюють абстрактну та
фігуративну композиції.
Завдання: Знайдіть лінії, кольори, плями й силуети, у яких Кандинський
передає рух козаків.
Геометрична абстракція або інтелектуальна, холодна.
В ній художники створюють художній простір шляхом поєднання різних
геометричних фігур, кольорових площин, прямих і ламаних ліній.
Ця течія мала такі розгалуження, як:
Неопластицизм Піта Мондріана (1872-1944)- Нідерланди
Орфізм Роберта Делоне (1885-1941)
Супрематизм Казимира Малевича.
Робота з підручником: Учні записують в зошит особливості творчості цих
художників, споглядають картини П.Мондріан «Композиція з Червоним,
Жовтим, Синім і Червоним», «Буги - вуги на Бродвеї» - записують свої
враження від них.
Учні обговорюють в парах свої емоції та враження від полотен, потім
презентують їх як висновок.
Чому на ваш погляд Мондріан обрав таку назву для творів?
Чи вдалося художнику передати ритм в геометричній абстракції?
Для характеристики творчості Р.Делоне його дружиною С.Терк-Делоне був
вибраний термін - орфізм, що означало його поєднання з музикою.
Симультанізм- єдність кольору, світла і руху. Зіставлення контрастних кіл,
дисків (без світлотіні) з’являлася глибина простору, що створювала ефект руху.
В Україні також були послідовники орфізму. Серед них В.Баранов - Росіне
(1888-1944)- винахідник, скульптор, художник.. Експериментував в багатьох
стилях і став новатором у скульптурі, створив перші рухомі конструкції.
Давайте розглянемо його композицію «Музичне капричіо».
Розкажіть, як в абстрактній композиції передано рух, динаміку?
Самостійне ознайомлення з творчістю К.Малевича.
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Робота в парах.
Чому художник сказав про свою картину «Чорний квадрат»: «Чорне і біле- це
світло і темрява, площина і безмежність»
V. Закріплення теми.
Творче завдання: Виконання композиції в стилі геометричної абстракції.
Оцінювання творчої діяльності учнів.
VI. Підсумок уроку.
Список викорастаних джерел:
1.https://artsandculture.google.com/entity

Солдатенко Наталія, вчитель
фізики, Харківська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №143 Харківської міської ради Харківської
області
ПРОЄКТ: ДИСПЕНСЕР ДЛЯ ВОДИ
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 7 класів
Таймінг: 1 урок
Актуальність та мета: Диспенсер - це, як правило, ємність для води на 4-6
літрів, в нижній частині якої знаходиться кран для подачи питної води.
Диспенсер видає питну воду кімнатної температури порційно. Це зручно та
безпечно для дорослих та малих. Диспенсери частіше обирають для дому чи на
дачу, але вони досить популярні для користування й в офісі, а також у
різноманітних шкільних та дошкільних установах. Передусім диспенсер
полегшує щоденне користування питною водою на замовлення: не треба кожен
раз піднімати та перевертати тяжкий бутель для води, якщо хочеш пити. В
роботі пояснюється, на яких фізичних законах ґрунтується принцип дії даного
пристрою, разом з учнями досліджуємо цікаві явища що нас оточують та
пояснюємо їх.
Умови проведення: дослідження можна проводити як у школі під час уроку
так і в якості домашньої роботи.
Обладнання:
✔ гофрований картон
✔ ножиці
✔ склянка
✔ вода
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✔
✔
✔
✔
✔
✔
✔

канцелярський ніж
шило чи ручне свердло
клей-пістолет
клей ПВА
пластикова пляшка з кришкою (1 л)
соломинка для напоїв, що гнеться (1 шт.)
лінійка, олівець.
Хід вправи:
1. Зроби невеличкий отвір у нижній частині
пляшки, якнайближче до дна.
2. Відріж довгу частину соломинки, відступивши
від гофрованої частини 2 см.
3. Встав соломинку в отвір коротким кінцем та
герметично зафіксуй за допомогою клей-пістолета.
4. Склей з картону підставку під пляшку такої
висоти, щоб було зручно наливати воду в склянку.
5. Склей короб, щоб сховати пляшку. Зроби в
ньому отвір для соломинки та кришки.
6. Підніми кінець соломинки вгору, закрий його
пальцем та наповни пляшку водою. Закрути
кришку.
7. Відпусти палець і опусти кінець соломинки
донизу.
Диспенсер готовий до використання!
Випробування

Трохи відкрути кришку пляшки. Ну що, склянка наповнюється водою? А якщо
закрутити? Що станеться, якщо залишити кінчик соломинки піднятим догори й
відкрутити кришку?
Теорія
Що ж не дає воді витікати, коли кришка закручена?
І чому вода починає витікати, коли ми її відкручуємо?
Що таке атмосферний тиск, ти знаєш. Повітря тисне на Землю і на все, що на
ній розташоване. Але не тільки зверху, а й з боків, знизу і, звісно, зсередини,
інакше нас і всі предмети просто розплющило б. Це відбувається тому, що
молекули повітря перебувають у постійному хаотичному русі, стикаються одна
з одною, відштовхуються, змінюючи напрямок руху, і летять далі до нового
зіткнення. Вода також складається з молекул, які безупинно рухаються, тож
вона «вміє» тиснути — на дно пляшки, на її стінки та вверх, де стикається із
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тиском повітря. Коли ми затискаємо соломинку, набираємо воду в пляшку й
закручуємо кришку, наш палець, наче стінка, не дає воді витікати. А коли
прибираємо палець та опускаємо кінчик соломинки донизу, роль уявної стінки
продовжує грати... поверхневий натяг та тиск повітря.
Тиск, який чинить вода врівноважений тиском повітря. Коли ми відкручуємо
кришку навіть трохи, повітря потрапляє у пляшку та отримує
можливість натиснути на воду з більшою силою. Тиску, що зупиняв рух води
по соломинці знизу, стає недостатньо, і вода виливається назовні.
Історія
На початку 1900-х років Хелсі Уїллард Тейлор сконструював перший питний
фонтанчик, змінивши тим самим спосіб подачі води в громадських місцях.
Він почав досліджувати безпечність води після того, як у 1896 році від
черевного тифу помер його батько. Працюючи над конструкцією, він намагався
вирішити одразу дві проблеми:
— З одного боку — на той час у школах, фабриках та в інших місцях були
великі скупчення людей, тому звичайною справою було пити воду з однієї
чашки, прив’язаної до крану, що прискорювало поширення хвороб.
— З іншого — Тейлор знав, що нижча температура води, то повільніше в ній
розвиваються хвороботворні бактерії, і шукав спосіб її знизити. У перших
питних фонтанчиках воду охолоджували за допомогою дев‘ятикілограмових
брил льоду. Хелсі Уїллард Тейлор заснував компанію «Хелсі Тейлор», яка й
зараз займається розробкою та виготовленням питних фонтанчиків та кулерів.
Список використаних джерел:
1. https://tehnikaland.ru/ochishhayushhaya-tehnika/istoriya-kulera-dlya-vody.html
2. http://surl.li/pjcb
3. http://ecotronic.com.ua/ru/article/510/
4. https://vue.gov.ua/Атмосферний тиск
5. http://surl.li/pjgy
Тимошенко Альона, вчитель
хімії та біології, Миколаївський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Соколівської
сільської
ради
Кропивницький
район
Кіровоградська область
STEM-ПРОЄКТ НА ПРИКЛАДІ УРОКУ БІОЛОГІЇ « КЛАС КОМАХИ.
МУРАХИ»
Мета проєкту:
✔ Ознайомити учнів з найпоширенішими в Україні видами мурах;
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✔ Розглянути значення комах в екосистемах і житті людини;
✔ Розвивати критичне мислення учнів, творчі здібності, вміння працювати в
команді;
✔ Виховувати естетичні смаки та моральну відповідальність за збереження
рослинного та тваринного світу;
✔ Прагнення досліджувати навколишній світ;
Вікова категорія: учні 5-9 класів закладів загальної середньої освіти;
Актуальність: Сьогодні всім відомо, що мурахи – всюдисущі. Вони мешкають
у лісах, садах, на полях, у луках, болотах і в пустелях. У наших лісах
найчастіше трапляються руді мурахи, які будують піраміди-мурашники.
Надзвичайно корисним є вивчення математичних здібностей руху та
життя мурах, їх здатності до хомінгу, інженерних талантів побудови
мурашника, взаєморозуміння між усіма членами мурашиної сім’ї які працюють
на досягнення мети.
Завдання:
✔ Проводити математичні розрахунки;
✔ Удосконалювати мовні навички;
✔ Формування життєвої компетентності;
✔ Зміцнювати і зберегти своє здоров'я;
Шляхи реалізації STEM – проєкту:
✔ Навички роботи в команді;
✔ Інтеграція шкільних дисциплін;
✔ Готовність до розв’язання проблем;
✔ Почуття відповідальності, гендерної чутливості;
✔ Креативність, критичне мислення;
✔ Емоційний інтелект;
Предмет

S

БІОЛОГІЯ

STEM-проєкт« Клас Комахи. Мурахи».
Тема
Компетентності
(знання, уміння, навички) які
формуватимуться в учнів
Клас Комахи
Формувати
розуміння
про
значення
тваринного
світу,
відповідальність
за
ощадне
використання
природних
ресурсів;
готовність
до
вирішання проблем, пов’язаних зі
станом довкілля.
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Застосувати знання і навички з
технологій у реальних життєвих
ситуаціях.
Спілкуватись
та
грамотно
R
МОВИ
висловлювати
свою
думку
(українська,
державною мовою.
англійська)
Берегти здоров’я та формувати
E
ОСНОВИ
навколо себе безпечне життєве
ЗДОРОВ’Я
середовище.
в Проявляти художні рішення в
A МИСТЕЦТВО Мистецтво
культурі минулого
образотворчому
мистецтві,
формувати естетичний смак.
Здатність учнів застосовувати
M МАТЕМАТИК Обробка
статистичних даних. свої знання та обчислювальні
А
Обчислення
за навички в реальних життєвих
формулами.
ситуаціях.
МАРШРУТ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЕКТУ
Створення 6 домашніх груп
✔ Домашня група «Біологи» (опрацювати систематичне положення Класу
Комахи; будови тіла комах на прикладі мурахи; дослідити породи
найпоширеніших видів мурах України).
✔ Домашня група «Мовознавці» (дослідження слова «мураха» в українській
мові, морфемний розбір слова «мураха», фонетичний і морфологічний
розбір сова «мураха»; підбір спільнокореневих слів в українській і
англійській мовах).
✔ Домашня група «Математики» (дослідження життя мурах крізь призму
чисел – розміри, вага, швидкість, траєкторія руху; повторити формули
відстані, швидкості, часу, множення та ділення десяткових дробів,
розв’язувати задачі).
✔ Домашня група «Мистецтвознавці» (Гасло «МУРАХИ СЕРЕД ЛЮДЕЙ»
- дослідження пам’яток мистецтва, мурахи на картинках, мурахи у
скульптурі).
✔ Домашня група «Технологи» (створення макетів мурах, створення
мінімурах з глини, бісеру, створення копії мурашника, розвиток інженерних
здібностей- креслення мурашника).
✔ Домашня група «На сторожі здоров’я» (дослідження «Великої користі
маленької комахи)
T

ТЕХНОЛОГІЯ

Основи
проектування,
технологія обробки
Фонетика,
морфологія, будова
слова
Здоров’я і безпека

Підсумок: - Створити схему «Професії Мурах»;
Презентація домашньої пошукової роботи (за бажанням)
Прикмети, пов’язані з мурахами :
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-

Мурахи поспішають в свій будинок – чекай дощу.
Мурахи наростили своє житло – буде холодна зима.
Перед грозою мурахи починають активно бігати по мурашнику.
Багато мурашок – готуйте на гриби козубок.

Прислів’я, приказки:
- Мала мураха тілом, та велика ділом.
- Мураха невелика, та гори копає.
- Мурахи гуртом і лева здолають.
- Якщо в будинку з’явилися комахи- до добра.
- Для мурашки роса – злива.
Тестування
1. Мурахи живуть :
а) сім’ями; б) поодинці; в) парами.
2. Висота мурашника сягає :
а) 5метрів; б) 1 метр; в) 120 метрів.
3. Мурашок називають :
а) шкідниками лісу; б) друзями лісу; в) санітарами лісу.
4. Мурахи спілкуються за допомогою :
а) лапок; б) очей; в) вусиків.
Список викорастаних джерел:
1. Впровадження
STEM-освіти
на
уроках
біології:
https://naurok.com.ua/vprovadzhennya-stem-osviti-na-urokah-biologi149010.html
2. Елементи STEM- навчання на уроках біології як важливий чинник
соціалізації
учнів:
https://vseosvita.ua/library/elementi-stem-navcanna-naurokah-biologii-ak-vazlivij-cinnik-socializacii-ucniv-132510.html
Ткач
Валерій,
вчитель
математики, Миколаївська загальноосвітня школаінтернат І-ІІІ ступенів № 3 Миколаївської обласної
ради
БІНАРНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ STEM-УРОК МАТЕМАТИКИ, ФІЗИКИ,
ХІМІЇ, БІОЛОГІЇ, ГЕОГРАФІЇ: АТОМНА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ - ЦЕ
ДЕШЕВО ?
Вікова категорія:8-11 клас
1 . Організаційна частина
330

2 . Перевірка домашнього завдання.
Задача 1 Сім’я споживає за місяць 200 кВт·год електроенергії. Скільки їй
доведеться за це заплатити?
Розв’язання 200∙1 грн 68 к. = 336 грн
Відповідь Сім’я заплатить 336 грн.
Чи можна обійтися без цих витрат? Чому?
Дійсно! Електроенергія настільки вагомо переплелася із життям людини, що
використовується фактично у всіх сферах її діяльності. Чи можна без неї
обійтись? Хто хотів би спробувати таке життя?
3 . Актуалізація та корекція опорних знань
Фізика Що ж таке електроенергія?
Чому саме електроенергія настільки важлива для нас? Що в ній такого
особливого, що вигідно відрізняє її від інших видів енергії?
Звідки береться електроенергія? Що таке електричний струм?
Які фізичні величини пов’язані з цим поняттям? В яких одиницях вони
вимірюються? Як вони пов’язані між собою?
І=U/R І – сила струму (А) U – напруга (В) R – опір (Ом)
В яких одиницях вимірюється електроенергія, за яку ми платимо?
Р=U∙І Р – потужність (Вт) І – сила струму (А) U – напруга (В)

А=Р∙t A – робота струму (Дж) – енергія Р – потужність (Вт) t – час (с)
1 Дж = 1 Вт ∙ 1 с - дуже мала енергія
1кВт∙год= ??? 1кВт∙год= 1000 Вт∙3600 с = 3600000 Дж
1кВт∙год – це багато чи мало? Розглянемо на прикладі
електромобіля.
Коли з’явився електромобіль? Багато хто вважає, що електромобіль з'явився
зовсім недавно. Але це не так. Він був представлений вперше в Парижі ще в
1881 році, коли авто з двигуном внутрішнього згоряння ще не було. Це був
триколісний електромобіль, який міг рухатися зі швидкістю 12 км на годину.
Задача 2 (із зайвими даними)
Скільки треба заплатити за проїзд електромобілем 500 км?
Розв’язання
Електромобіль
BMW i3

Об’єм зарядки
акумулятора
22 кВт·год
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Витрата на 100 км
17,2 кВт·год

Nissan Leaf

24 кВт·год

18,7 кВт·год

Hyundai Ioniq

28 кВт·год

15,7 кВт·год

Tesla

60 кВт·год

22 кВт·год

✔ BMW i3 1) 17,2 ∙5= 86 кВт·год
✔ Nissan Leaf

2) 86∙1 грн 68 к. = 144 грн 48 к.
1) 18,7 ∙5= 93,5 кВт·год 2) 93,5∙1 грн 68 к. = 157

грн 08 к.
✔ Hyundai Ioniq 1) 15,7 ∙5= 78,5 кВт·год

2)

93,5∙1 грн 68 к. = 131

грн 88 к.
✔ Tesla 1) 22 ∙5= 110 кВт·год 2) 110∙1 грн 68 к. = 184 грн 80 к.
4 . Повідомлення теми й мети уроку , мотивація навчальної діяльності
Як електроенергія потрапляє до споживача? Як її використовують?
Комп’ютерна презентація 1 «Електроенергія на службі у людини»
Сьогодні ми поговоримо про «найдешевшу», «найчистішу» електроенергію.
Її виробляють на атомних електростанціях
5 . Практичне застосування знань.
Задача-головоломка 3 Розшифруйте абревіатуру МАГАТЕ
Відповідь М - міжнаро́дна АГ – агенція АТ - з атомної Е - ене́ргії
Комп’ютерна презентація 2 «Реклама від Енергоатома і МАГАТЕ»
Пропоную визначити на скільки безпечною і дешевою є атомна енергія в
Україні. Назвіть АЕС, розташовані в нашій державі.
Географія Рівненська АЕС – м. Вараш, Хмельницька АЕС – м. Нетішин,
Запорізька АЕС - м. Енергодар, Южно-Українська АЕС - м. Южноукраїнськ
Задача 4 На якій відстані від м. Миколаєва знаходяться найближчі дві АЕС?

Рис. 1.
Розв’язання Масштаб 1:5000000 1 см відповідає 50 км
1) 4,2∙50=210 км

2) 2,2∙50=110 км
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Відповідь. До Запорізької АЕС–210 км, до Южно-Української АЕС–110 км.
Практична робота «Дослідження ефективності роботи АЕС в Україні»
Заповніть таблицю (завдання з недостатніми даними, проблемне
питання) - робота в групах
Енергоблоки
Потужність
Доходи
Витрати
1-ий
…..
Всього
Рівненська АЕС – м. Вараш – 1 група
Хмельницька АЕС – м. Нетішин – 2 група
Запорізька АЕС - м. Енергодар – 3 група
Южно-Українська АЕС - м. Южноукраїнськ – 4 група

Баланс

Загальна таблиця
АЕС

Потужність

Доходи

Рівненська АЕС
Хмельницька АЕС
Запорізька АЕС
Южно-Українська
АЕС

2 ГВт 835 МВТ
2ГВт
6ГВт

4772800 грн/год
3360000 грн/год
10080000 грн/год

3ГВт

5040000 грн/год

Всього
23252800

Витрати

13 ГВт 835
23252800 грн/год
МВТ
грн/год·24= 558067200 грн ≈ 560

Баланс

млн

грн.

(прибуток всіх українських АЕС за 1 добу)
560 млн грн·365= 204 400 млн грн= 204 400 млн грн (прибуток всіх
українських АЕС за 1 рік)
Задача 5 АЕС - прибуткові чи збиткові? Як дізнатися - які витрати мають АЕС?
Розв’язання Витрати: - ядерне паливо; - обслуговування реакторів; захоронення ядерних відходів; - безпека. Скільки ж все це коштує? Як
порахувати?
Відповідь ?
Хімія Щоб розібратись в усіх цих речах нам потрібно заглибитись у ще одну
природничу науку – хімію. Насправді чіткої межі між хімією та фізикою просто
не існує. Найяскравішим прикладом цього твердження стала самовіддана
наукова діяльність найвідомішої жінки-фізика…
Про кого йде мова?
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Марія Склодовська-Кюрі (7 листопада 1867 — 4 липня 1934) — польська та
французька науковиця, фізик, хімік, педагог, громадська діячка. Нагороджена
медаллю Деві (1903) і відзначена Нобелівською премією з фізики (1903) разом
з Антуаном Беккерелем та Нобелівською премією з хімії 1911 року. Робота з
радіоактивними речовинами відчутно позначилася на здоров'ї Марії Кюрі.
Фактично вонв стала першою жертвою радіоактивності.
Обслуговування реакторів. Як відбувається ядерна реакція в реакторах
на АЕС? Чому її називають ланцюговою? Ядра урану-235 (U235) часто
діляться на дві частини і при цьому вони виділяють два-три нейтрони (n), які
розлітаються у різні боки. Коли ж ці нейтрони зіштовхуються з іншими ядрами
урану-235, то ті під дією нейтронів також діляться і так само випускають
дватри нейтрони. Новоутворені нейтрони знову зіштовхуються з іншими
ядрами урану-235, і здійснюється черговий поділ ядер. Такий процес
називається ланцюговою реакцією поділу ядер.
Ядерне паливо. Східний гірничо-збагачувальний комбінат — державне
підприємство, один з 28 уранодобувних центрів світу, серед яких він перебуває
в
першій
десятці,
а
також
є
найбільшим
в Європі.
Єдине
в Україні підприємство, що забезпечує видобуток природного урану і
виробництво його оксидного концентрату. Розташовано в місті Жовті Води.
Видобуток уранової руди здійснюється також в Кіровоградській та в
Миколаївській областях. Готове пальне для реакторів Україна закуповує в Росії,
Швеції і США.
Зберігання відпрацьованого ядерного палива
Період піврозпаду Кожен радіоактивний елемент має свій період напіврозпаду.
Він може тривати як мільйони років, так і частки секунди. Знову ж все залежить
від типу радіоактивного елемента. Трансуранові елементи – радіоактивні
хімічні елементи, що розташовані в періодичній системі елементів Д. І.
Менделєєва після урану, тобто мають атомний номер більше 92. Серед них в
зоні відчуження сьогодні наявні радіоізотопи 244Cm (кюрій) з періодом
напіврозпаду 18 років, 241Am (америцій) - 430 років, 238Pu (плутоній) – 88
років, 239Pu – 24 тис. років, 240Pu – 6,5 тис. років та 241Pu (бетавипромінювач) - 14,4 років.
Безпека. Справжня ціна ядерної енергії.
Біологія Вплив радіації на здоров’я та життя людини
Радіоактивне опромінення клітин живих організмів змінює їхню здатність
відновлюватися, що може призвести до загибелі, пошкодження або
неправильного відновлення. Воно також може спричинити мутації у ДНК, які,
якщо не відновляться, врешті призводять до розвитку пухлин.
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Високі дози радіації, отримані за короткий проміжок часу від контакту з
радіоактивними матеріалами, призводять до серйозних наслідків – опіків,
гострої променевої хвороби (ГПХ), численних патологій, що можуть
проявитися протягом тривалого часу, і навіть смерті.
Екологія Комп’ютерна презентація 3 «АЕС аварії»
Яка АЕС не згадується в презентації?
Комп’ютерна презентація 4 «ЧАЕС»
Як вирішують проблеми, пов’язані з ЧАЕС?
Відео 1 «Укриття ЧАЕС»: https://youtu.be/5tGh00yZwCU
Чи варто знати все, що пов’язане з аварією на ЧАЕС?
Відео 2 Трейлер до серіалу «Чорнобиль»
https://www.youtube.com/watch?v=_bXwI5dhXRk
6 . Узагальнення та систематизація вивченого.
Комп’ютерна презентація 5
«АЕС в Австрії і Німеччині. Проєктний термін експлуатації АЕС України»
Що спільного на вашу думку у цих двох АЕС в Австрії і Німеччині?
Спільним є те, що ці дві повністю збудовані електростанції ні хвилини не
працювали! Уряди Австрії та Німеччини, зваживши на екологічні ризики і
економічні витрати, пов’язані з їх експлуатацією, вирішили, що вигідніше
забути про мільярди, вкладені у будівництво та взагалі не розпочинати їх
роботу!
В останньому слайді зверніть увагу на останню колонку таблиці «Проєктна
дата закінчення терміну експлуатації».
Порахуйте скільки енергоблоків на українських АЕС ще спроможні
працювати? На скільки безпечною є експлуатація модернізованих
енергоблоків, експлуатацію яких продовжили?
Задача 6 У процесі виробництва електроенергії на АЕС утворюються
радіоактивні відходи, які залишатимуться небезпечними десятки тисяч років.
Всього Україна накопичила 120 млн м3 твердих та рідких відходів. Переробка 1
дм3 за світовими цінам коштує $50. Скільки це коштуватиме країні?
Розв’язання
120
млн
м3=120000000000
дм3,
120000000000∙50=6000000000000 $
Відповідь Це означає, що Україна має витратити не менше $6 трлн. на умовно
безпечне зберігання цих відходів. Таким чином, проблема перекладається на
майбутні покоління.
7 . Підсумки уроку.
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ЗАПИТАННЯ АЕС прибуткові чи збиткові? (порівняйте витрати на
утилізацію ядерних відходів із прибутками українських АЕС; важливо! – це
витрати лише на утилізацію)
Чи дешева атомна електроенергія? (навіть не заповнивши колонки
«Витрати» і «Баланс» в практичній роботі ми вже можемо визначити
ефективність роботи АЕС)
Тобто дешевизна атомної енергетики - міф. Ми просто перекладаємо свої
витрати (величезні!) на наступні покоління.
В 2015 році Нобелівську премію з літератури присудили білоруській
письменниці українського походження Світлані Алексієвич.
«…Чорнобиль відкрив безодню, щось таке, що далі навіть Колими,
Освенціма, Голокоста. Людина із сокирою і луком, або людина з гранатометом
і газовими камерами не змогла убити всіх. Але людина з атомом… Це не
реактор вибухнув, а вся попередня система цінностей…
Всі ми – продавці апокаліпсису…»
Ви, учні, - майбутнє нашої країни. Ви будете її розбудовувати. Ви
розвиватимете Україну як робітники, інженери, чи просто – як виборці. Завжди
зважуйте, як кожна ваша дія чи бездіяльність вплине на процвітання держави,
ваш добробут і щасливе життя ваших нащадків.
Список використаних джерел:
1. Атомна індустрія України (Експертний огляд) Bellona
2. https://uare.com.ua/novyny/566-mifi-pro-atomnu-energetiku.html
3. https://youtu.be/5tGh00yZwCU
4. https://www.youtube.com/watch?v=_bXwI5dhXRk
Ткачук
Ірина
вчитель
англійської мови, Лукавська Віталія вчитель
англійської мови, Бордун Ірина вчитель біології,
Коломийський ліцей імені Михайла Грушевського
УРОК-ТОК-ШОУ: WE ARE WHAT WE EAT. МИ Є ТЕ, ЩО МИ ЇМО
Мета: сприяти формуванню мовної та мовленнєвої компетенції з теми «Їжа»,
активізувати лексичний матеріал теми, удосконалювати навички аудіювання та
читання, створити умови для формування пізнавальної компетентності учнів та
потреби в практичному використанні англійської мови, прищеплювати
усвідомлення важливості правильного харчування для здоров'я, спонукати
учнів до ретельнішого вибору продуктів харчування, виховувати мовленнєву
культуру та вміння працювати в малих групах.
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Обладнання: папки для ведучих, презентація, йод, пінцети, фрукти і овочі,
велика тарілка.
Клас: 6-7
Presenter 1. We are what we eat, a famous proverb says. Good afternoon, dear
friends. My name’s … and today we are going to talk about useful eating habits. My
guests in this studio are Doctor White and Doctor Black. Give them a warm
welcome!
Dr. White. Hello, everyone. Before I start speaking about healthy and well-balances
diet, I’d like to ask you some questions. All of you have red and green signs. The red
one means “false”, the green one means “true”. So, listen to the question and raise the
correct sign.
Dr. Black (reads the questions)
1. I eat fresh fruit and vegetables every day.
2. I drink 6 glasses of water daily.
3. For lunch I often eat junk food.
4. I never have breakfast because I’m not hungry in the morning.
5. I love eating sweets.
6.I don’t like fish.
7. Red meat is better than chicken.
8.I usually have supper after 8 p.m.
9. I make 6 thousand steps a day.
10. I would like to lose some weight.
Presenter 2. Thanks a lot. As we can see, the problem of healthy eating is really
topical nowadays. Not all of you have a healthy lifestyle. But what does it mean to
have a well-balanced diet? Dear Doctors, tell us about it!
Presentation about 5 types of food
Dr. White. So, If you want to be healthy and strong you should have a well-balanced
diet. There are 5 types of healthy food. Fruit and vegetables have lots of vitamins and
don’t have much fat or calories. They help us fight diseases.
Dr. Black. Grains and potatoes are rich in fibre which helps our body to process its
waste and boost our energy. Dairy products have lots of protein and calcium which
are good for our bones and teeth. Fish, meat and eggs are rich in protein and they help
us grow.
Dr White. However, I should say that cheese and red meat have much fat so you
mustn’t eat a lot of them or you can get overweight. Also, don’t forget that eating too
much sugar and junk food is really harmful.
Presenter 1. What useful information! Thank you. During the quarantine many of us
got overweight. We ate too much sugar and red mea tand didn’t have enough
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exercise. If you want to know the amount of each type of food we need during the
day I’d like all of you to watch a short video about the food pyramid.
Video link (https://www.youtube.com/watch?v=0KbA8pFW3tg)
Presenter 2. So, dear audience, can you tell me, what should we do to be healthy?
Audience. We should … We shouldn’t …
Dr. Black. Really, not only the right food but also regular sporting activities can
prevent diseases and help develop healthy heart, strong bones, manage weight and
levels of stress.
Presenter 1. It’s true, sport is the topic of our next programme. Thank you very
much for your participation. It was really pleasant to talk to you, doctors. Don’t
switch our channel; see you after the short break.
Matching game
I need 5 volunteers from form 6 and from form 7. You need to match these parts
sentences
Slogans
Skittles
Taste the rainbow!
McDonalds’
I’m lovin’ it!
Subway
Eat fresh!
Red Bull
Gives you wiiiings!
Oreo
Milk’s favourite cookie!
Kit-Kat
Give me a break!
M&M’s
Melts in your mouth, not in your hands!
Coca-Cola
Open happiness!
Provebs
1. A hungry man - is an angry man!
2. An apple a day - keeps the doctor away!
3. Eat to live - but not live to eat.
4. Every vegetable - has its season.
5. When life gives you lemons - make lemonade!
6. You can’t make an omelette - without breaking eggs.
7. You don’t need a silver fork - to eat good food.
8. After dinner sit a while, - after supper walk a mile.
Presenter 1. Hello, again and welcome back to our studio. Our next guest is Dr.
Johnson who will tell us about the risk of eating starchy products. He prepared a short
report on the topic.
Dr Johnson. Hello everyone. Thank you for invitation. I would give you brief
information about starch and starchy products. Starch is a white substance that exists
in large amounts in potatoes and particular grains such as rice. (Картинка в
презентації) Starchy foods are our main source of carbohydrate and have an
important role in a healthy diet. Starchy foods – such as potatoes, bread, rice, pasta,
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and cereals – should make up just over a third of the food you eat, as shown by the
Eatwell Guide.
Starchy foods are a good source of energy and the main source of a range of nutrients
in our diet. As well as starch, they contain fibre, calcium, iron and B vitamins.
I have an assistant with me who can demonstrate us with her colleagues which
products have a great amount of starch.
Mrs Willson. Hello! You can see some products on the tray. Today we are going to
do a biological experiment with products which are available at home. I will show
them to you and you name them first. What is this? (a slice of bread, a carrot, an
apple, a potato, a banana, rice, sugar cubes, salt)
Thanks a lot.
For this experiment we need a tincture of iodine and various products. But at
first we need to cut the products.
Put some couple of drops of iodine on each product. (коментує Mrs.Willson
куди кладеться крапля йоду)
As you can see the potato turns into very dark blue or black colour. The potato
contains starch. But potatoes are a healthy choice when boiled, baked, mashed or
roasted with only a small amount of fat or oil and no added salt.
The apple piece just has the reddish tip that it is natural, that’s why it doesn’t
have starch or a little bit.
A piece of bread has a lot of starch, but wholegrain, wholemeal and brown
breads give us energy and contain B vitamins, vitamin E, fibre and a wide range of
minerals.
A banana has a little bit of starch.
A carrot has a little bit of starch.
Rice has starch but it is an excellent choice of starchy food. They give us
energy, are low in fat, and good value for money.
On sugar cubes the colour doesn’t change. (no starch)
Salt doesn’t change her colour too. (no starch)
Mrs. Willson. I hope you all enjoy our experiment.
Dr Johnson. We have some tips for you which can help you increase the amount of
starchy foods in your diet.
✔ Breakfast
Choose wholegrain cereals, or mix some in with your favourite healthy breakfast
cereals. Plain porridge with fruit makes a warming winter breakfast. Whole oats with
fruit and low-fat, lower-sugar yoghurt makes a tasty summer breakfast. Get more
healthy breakfast ideas.
✔ Lunch and dinner
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Try a baked potato for lunch – eat the skin for even more fibre.
Instead of having chips or frying potatoes, try making oven-baked potato wedges.
Have more rice or pasta and less sauce – but do not skip the vegetables.
Try breads such as seeded, wholemeal or granary. When you choose wholegrain
varieties, you'll also increase the amount of fibre you're eating.
Try brown rice – it makes a very tasty rice salad.
Dr Brown. Thank you, dear colleague for such interesting information.
Dr Johnson. We also prepare a video for you about starchy carbohydrates. But for
this you need your phones. We’ll send you a link and you should follow it. Watch the
video, listen carefully and fill in the gaps. You will get a lot of useful information.
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/Natural_Science/Health/Starchy_car
bohydrates_yu27243nv
Dr. Johnson. Hope you like the video and you will remember which products have
starch and which not and when it is better to consume them.
Presenter 2. Thank you, Dr Johnson for such useful information. We continue to talk
about the most popular myths about eating habits. And welcome in our studio a
special guest from Ukraine, who will dispel them.
Експерт з України. Доброго вечора, рада вітати вас у цій студії. Щиро дякую
за чудову можливість розповісти вам про корисні звички харчування та
розвіяти деякі найбільш розповсюджені міфи. Отже, міф 1: Сніданок –
найголовніший прийом їжі. І так, і ні.
Як стверджує біологиня Дарія Озерна, сніданок дійсно важливий для дітей і
підлітків. У них ще не налагоджений глюконеогенез і вони сильно голодні без
сніданку, тому можуть гальмувати, втрачати увагу чи вередувати. Для решти
людей все залежить від біоритмів та стану здоров'я.
Міф 2: Існують продукти, які можуть пришвидшити обмін речовин. Звичайно,
здорове харчування має значення. Воно гарне для кишківника, не затримує зайву
рідину, й загалом впливає на зниження ваги. Але щоб пришвидшити
метаболізм, потрібно більше рухатись. Важливо мати більше м'язової
тканини, яка навіть у спокої, коли ми не рухаємось, витрачає енергію. Вага –
це енергетичний баланс. Або ви менше їсте, або ви більше рухаєтесь.
Міф 3: Їжу не можна запивати водою. Вода уповільнює процес травлення?
Насправді ні, вона може навіть допомогти, пояснюють фахівці
клініки Mayo. "Невідомо звідки взявся цей міф, але фактом є те, що вода довго
не затримується в шлунку. Вона майже відразу потрапляє в кишківник й
шлунковий сік вона не розбавляє. До того ж сама їжа, наприклад, різні фрукти
та овочі містить багато води" Також вона додає, що запивати їжу водою
корисно тим, хто страждає на закрепи, бо це сприяє більш м'якому
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проходженню їжі верхніми відділами шлунково-кишкового тракту.
Міф 4: Треба пити багато води. Рекомендація про те, що потрібно пити 2,5
літри води з'явилася ще у 1945 році. 8 склянок води на день! Ну, хто цього не
чув? Хто не намагався силоміць влити в себе рекомендовану дозу? Причому
часто навіть лікарі, наприклад, уточнюють, що суп, чай, сік, компот – не
рахуються. Так, от це неправда. Все рахується. Всі чомусь забули дуже
важливу частину рекомендації 1945 року: більшість необхідної нам рідини вже
міститься у готових продуктах.
Міф 5: Цукор та сіль – то отрута. "Все є отрутою і все є ліками, справа – в
дозуванні", –вважав відомий лікар давнини Парацельс. Якщо казати про сіль, то
і її надлишок, і її виключення з раціону може бути небезпечним. Сіль – головне
джерело натрію, пише Всесвітня організація охорони здоров'я. Як велика
кількість солі – понад 5 грамів на день, так і мала – менш ніж 3,5 грами на
день можуть підвищувати ризики високого кров'яного тиску, серцевих
захворювань та інсульту. ВООЗ нині фіксує надмірне споживання солі у світі –
до 9-12 грамів на день. Причина цього в тому, що багато солі міститься в
напівфабрикатах, таких як ковбаси чи сардельки. А як щодо цукру? Цукор –
це простий вуглевод. Він міститься у фруктах, які ми їмо, і мало хто
посперечається
щодо
їхньої
користі.
Але
ВООЗ
наполегливо рекомендує зменшувати кількість так званих "вільних цукрів", які
ми часто кладемо собі в чай або споживаємо в тістечках, а саме моносахаридів
(глюкози, фруктози) та дисахаридів (цукроза, столовий цукор). Саме ці цукри у
великій кількості додаються в снеки, солодощі, соки з крамниці тощо. І саме
вони є частою причиною, наприклад, ожиріння та карієсу. При цьому даних, які
б вказували, що цукор, який міститься у свіжих фруктах, овочах та молоці може
погано впливати на наше здоров'я – немає. За рекомендацією ВООЗ, цукри
мають становити не більше 5% нашого раціону. Наприклад, ви споживаєте в
день 2000 калорій, тож 100 калорій має припадати на цукри. Це приблизно 6
чайних ложок цукру в день.
Міф 6: Корисно їсти знежирені продукти. Дієта з низьким вмістом жиру була
популярна в США у 1970-х роках. Мета дієти була досить корисна: заохотити
людей споживати менше шкідливих насичених жирів та знизити ризики деяких
захворювань. Але все пішло не так. "Рекомендації споживати їжу з низьким
вмістом жиру призвела до того, що виробники харчових продуктів зрозуміли,
що нижчий вміст жиру – це менш насичений смак, а значить і нижчі
продажі. В результаті вони компенсовували це високим вмістом цукру та
рафінованого зерна. І продавали ці продукти як "здорові". Також важливо
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знати, що не всі жири шкідливі, й нам вкрай потрібні ненасичені та
полінасичені. Ненасичені жири містяться в оливковій олії, авокадо та горіхах, а
поліненасичені – в лососі, скумбрії, насінні соняшника тощо.
Міф 7: Якщо їсти яйця, збільшиться рівень холестерину. На вміст холестерину
в крові впливають насичені жири та трансжири. У яйцях їх міститься дуже мало
(близько 1,5 г жиру в одному великому яйці, трансжири відсутні взагалі). На
думку науковців, із тієї кількості холестерину, що є в жовтках, лише
невелика частина потрапляє до крові. Цілковита відмова від яєць через страх
холестерину нічого доброго не принесе. Утримуючись від яєць, ви позбавляєте
себе 13 вітамінів і мінеральних речовин, а також доволі смачного сніданку.
Отже, давайте будемо ретельно слідкувати за своїм харчуванням, адже від
цього залежить наше здоров’я, самопочуття та якість нашого життя!
Список викорастаних джерел:
1. https://svitppt.com.ua/angliyska-mova/be-ealty1.html
2. Інтерактивний прийом «Ток-шоу»: вчимося дискутувати професійно:
https://naurok.com.ua/post/interaktivniy-priyom-tok-shou-vchimosya-diskutuvatiprofesiyno
Турчин Валентина, вчитель
хімії, Боярський академічний ліцей «Престиж»
ПРОЄКТ: STEM І Н2О
Вода – найважливіша рідина, найкращий розчинник, основа всіх живих
організмів. Саме цю речовину, хімічна формула якої Н2О, вибрали для
дослідження здобувачі освіти 7-8 класів.
Вода, яку ми споживаємо щодня має бути чистою, тому методи очищення
води завжди будуть актуальними і потребуватимуть вдосконалення і
ускладнення.

342

Рис. 1. «Очищення води в домашніх умовах».
Здобувачі освіти описали, як їхні родини очищають воду в побуті, чи є це
ефективно.

Рис. 2. Ментальна мапа «Фільтри для води»
Було запропоновано різні речовини та матеріали для створення фільтра для
води своїми руками.
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Рис. 3. Підрахунок ціни фільтру, виготовленого власноруч.
Здобувачі освіти експериментували, порівнювали, робили висновки і
вдосконалювали свої фільтри так, щоб очищення було найбільш ефективним.

Рис. 4. Опис та ціна фільтру, виготовленого своїми руками.
Глина, пісок, активоване вугілля, грунт, вата, бинт – здобувачі освіти
використовували матеріали, які доступні всім, є дешевими і простими у
використанні.
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Рис. 5. Очищення
води в домашніх
умовах
Поєднання та
поглиблення знань
в
галузі
хімії,
біології,
математики
та
екології допомогло
здобувачам освіти
не тільки проявити
свої
творчі
та
винахідницькі
здібності,
а
і
навчитися економити та уважно ставитися до свого здоров'я. STEAM допомагає
творити і узагальнювати, робити висновки і робити ґрунтовні дослідження.
Список використаних джерел:
1.https://vseosvita.ua/library/

Турчин Валентина, вчитель
хімії, Боярський академічний ліцей «Престиж»
ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК З ПРИРОДОЗНАВСТВА: «ПЛАНЕТИ
СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ»
Актуальність: дослідження Всесвіту досить актуальна тема для сучасних
здобувачів освіти, допомагає розширити кругозір, заохотити до власної
наукової та дослідницької діяльності.
Мета: заохотити здобувачів освіти вивчати Всесвіт та природничі науки,
робити власні дослідження.
Обладнання: будь-який матеріал (пластилін, солоне тісто, пінопласт,
кольоровий папір і картон)
Таймінг: на виконання проєкту було дано 2 тижні.
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Умови проведення: здобувачі освіти самостійно вдома виготовляли будь-які
об'єкти Всесвіту, або Сонячну систему, а в класі на уроці природознавства мали
захистити свій проект.
Алгоритм дій: здобувачі освіти мають з будь-якого матеріалу виготовити
об'єкти Всесвіту так, щоб це було наглядно, естетично і цікаво. На уроці вони
обмінюються своїми ідеями та творчими напрацюваннями.
Тип уроку: перевернутий урок, урок-захист навчальних проектів.
Учні захищають свої проекти, виготовлені власноруч вдома. Єдина умова – це
не можуть бути просто малюнки, має бути об'ємна поробка, виготовлена з будьяких матеріалів.
Важливо, щоб учні дотримувалися пропорцій, форм та співвідношень, тому я
аналізувала кожну роботу, пояснювала недоліки і відзначала найбільш вдалі
роботи.
Це може бути інтегрований STEM-урок природознавства і мистецтва, або
трудового навчання. Можна об'єднати природознавство і українську та
англійську мову (скласти есе, що стосується твоєї робити).
Висновок: інтегровані уроки сприяють всебічному розвитку здобувачів освіти,
заохочують до досліджень та вивчення нового.

Рис. 1. Сатурн
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Рис. 2. Модель Сонячної системи

Рис. 3. Модель Сонячної системи.
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Рис. 4. Модель сонячної системи

Рис. 5. Дивні мешканці Всесвіту
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Рис. 6. Виставка робіт проекту «Планети Сонячної системи»
Список використаних джерел:
1. https://www.youtube.com/watch?v=xsmX5qq39yI
2. https://www.youtube.com/watch?v=ihfwLQG4jTA

Чернова Наталія, учитель
математики, Навчально-виховний комплекс № 1
Покровської міської ради
УРОК: ТРИКУТНИКИ В КОНСТРУКЦІЯХ
Здобувачі освіти: 5-9 класів
Мета: забезпечити в ході уроку геометрії формування і розвиток розумовопізнавальних 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 знань про застосування відомостей про трикутник і ознак рівності
трикутників для побудов ажурних конструкцій. Розвивати в учнів уміння
виділяти головне, порівнювати, узагальнювати факти.
Інтеграція предметів: математика, трудове навчання, історія.
Форма проведення:підсумковий урок у 7 класі за темою «Трикутники»
Тип уроку: узагальнення знань.
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Обладнання: планшети (телефони), мультимедійна дошка, дерев’яні планки,
цвяхи, молоток.
I. Організація роботи. Вступ
На занятті ми будемо
Не просто слухати,а чути,
Не просто дивитися, а бачити,
Не просто відповідати, а міркувати,
Дружно і плідно працювати.
Як сказав один мудрець:
«Зібратись разом – це початок,
Триматись разом – це прогрес,
Працювати разом – це успіх»
Отже, бажаю вам успіху!
ІІ. Актуалізація знань.
✔ Яка геометрична фігура називається трикутником;
✔ Назвати елементи трикутника;
✔ Сформулювати І ознаку рівності трикутників;
✔ Сформулювати ІІ ознаку рівності трикутників;
✔ Сформулювати ІІІ ознаку рівності трикутників;
✔ Продемонструвати, що трьома сторонами трикутник визначається
однозначно.
Завдання для учнів: побудувати у зошиті трикутник, сторони якого
дорівнюють 3 см, 4 см, 5 см.
Перевірка завдання показала, що одні діти спочатку відклали найбільший
відрізок, а з його кінців провели дуги радіусів 3 см і 4 см. Інші діти спочатку
відклали найменший з даних відрізків і т. д. Хоч будували вони різними
способами, в результаті всі одержали рівні трикутники.
ІІІ. Проблемна ситуація:
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Рисунок 1
На екрані бачимо декілька веж, також учням роздаються картки, де зображені
фото конструкцій мостів, веж різних країн (Рисунок 1). Питання, яке задали
учні: чому ажурні конструкції виготовляють так, щоб вони мали якомога
більше трикутників? Чому саме трикутників?
ІV. Робота з вирішення проблеми (практична робота в групах):
Кожна група учнів отримує дерев’яні планки, цвяхи, молотки, а також кожен
учень отримує інструкцію з техніки безпеки при роботі з інструментами
(інструкція з техніки безпеки). Діти збивають цвяхами з окремих планок
трикутник, чотирикутник. Далі завдання полягає в тому, щоб деформувати ці
многокутники. Учні змінюють кути виготовлених фігур, не змінюючи довжин
сторін. Дослідження показує, що чотирикутник неважко деформувати.
Трикутник так деформувати не вдалося.
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Осмислення: три сторони трикутника однозначно визначають його кути! Третя
ознака рівності трикутників засвідчує, що трикутник – фігура жорстка.
Знаючи, що трикутник – фігура жорстка, ажурні конструкції виготовляють так,
щоб вони мали якомога більше трикутників.
V.Закріплення знань, умінь і навичок.
1. Розв’язування вправ: Інтерактивні вправи в сервісі Learning app
Ці вправи допоможуть учням згадати визначення кожної з ознак рівності
трикутників та зрозуміти, яка з них діє в конкретному випадку. Самі фігури не
зображуються, натомість трикутники, як і рівні елементи в них, тільки
перераховуються за допомогою літер та спеціальних символів. Задачі, що
ставляться перед дитиною, полягають у тому, щоб зрозуміти, про які сторони й
кути йде мова, як їхня рівність співвідноситься з ознаками рівності цих
геометричних фігур. Виконання цих завдань не лише закріплює знання ознак
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рівності трикутників, а й дозволяє учню навчитися більш чітко уявляти ці
фігури, маючи лише назву та перераховані ознаки.
Вчитель:
Існують багато способів вимірювання відстаней на місцевості, але
найлегший і найдавніший спосіб – без сумніву, той, яким грецький мудрець
Фалес за шість віків до нашої ери визначив у Єгипті висоту піраміди. Він
скористався її тінню.
Вся або майже вся геометрія з часів «Начал» Евкліда спирається на трьох
китах – трьох ознаках рівності трикутників.
Як використовувати знання про трикутники для розв’язування
прикладних задач?
2. Практичне завдання групам учнів на використання ознак рівності
трикутників:
✔ знаходження розв’язків практичних задач у загальному вигляді;
✔ алгоритм знаходження відстані між точками А і В на місцевості, якщо між
ними розміщений об’єкт (будинок, гора), який заважає виміряти цю відстань
безпосередньо;
✔ алгоритм знаходження відстані між пунктами А і В за умови, що до пункту
А підійти можна, а до пункту В – не можна (наприклад, між деревами А і В,
що розміщені на різних берегах річки).
Задача
Знайти на місцевості міста Покровська Донецької області відстань між
будівлею Донецького національного технічного університету (ДонНТУ) та
будівлею центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка, між якими знаходиться
будинок № 23 А по вулиці Європейській, який заважає виміряти цю відстань.

Алгоритм розв’язання проблеми:
353

1. Позначимо на рисунку будівлю ДонНТУ точкою А, а будівлю
центральної бібліотеки ім. Т. Г. Шевченка – точкою В.
2.Будівля міської поліклініки, позначена на рисунку точкою К, із якої
можна пройти і до будівлі ДонНТУ (точки А), і до центральної бібліотеки ім. Т.
Г. Шевченка (точки В), і із якої помітні ці будівлі (точки А і В).
3. Відзначити віхами відстань між ДонНТУ і поліклінікою АК та відстань
між бібліотекою і поліклінікою КВ.
4. Продовжити за точку К і виміряти відрізок АК=МК та NК=МК, де
через точки М і N позначили будинки № 142 і № 144 відповідно по вулиці
маршала Москаленка.
5. Довести, що відстань між будівлями ДонНТУ і центральною міською
бібліотекою дорівнює відстані між будинками № 142 і № 144 по вулиці
маршала Москаленка, тобто АВ=MN.

Доведення
Перший спосіб: За першою ознакою рівності трикутників.
Другий спосіб: Побудова трикутника, що дорівнює данному. За двома
сторонами і кутом між ними.
3. Цікавинки у QR-кодах

Учні на смартфонах сканують QR-коди і знайомляться з цікавим історичним
матеріалом про відомі вежі у Франції і в Україні.
VІ. Рефлексія.
Синквейн (сенкан) Синквейн або сенкан - це складання вірша з 5-ти рядків.
Наприклад:
Трикутник
Жорсткий, необхідний
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Вимірювати, будувати, застосовувати
Знаючи, що трикутник – фігура жорстка, ажурні конструкції
виготовляють так, щоб вони мали якомога більше трикутників.
Конструкції.
Список використаних джерел:
1. Геометрія: підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. / А. П.
Єршова та ін.. – Х.: Вид-во «Ранок», 2015.- 224 с.
2. Математика. Навчально-практичний довідник / О. І. Каплун. – Х.:
Торсінг плюс, 2012. – 256с.
3. https://www.zippo.net.ua/data/files/2020/stem_book.pdf
4. https://osvita.cv.ua/stem-osvita-na-urokah-matematyky/
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Розділ 4.
Методичні розробки STEM-заходів:
STEM-перерви, міні-проєкти
Черноморець
Валентина,
завідувач сектору досліджень освітніх процесів
відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації
змісту освіти»
МЕТОДИЧНИЙ КОМЕНТАР. МЕТОДИЧНІ РОЗРОБКИ STEMЗАХОДІВ: STEM-ПЕРЕРВИ, МІНІ-ПРОЄКТИ
Визначення поняття STEM освітнього середовища досить широке,
включає в себе різні структурні компоненти, зокрема й організацію безпечного,
пізнавального, ігрового освітнього простору.
Зрозуміло, що перерва, це насамперед час відпочинку як для учнів, так і
для вчителів. На жаль, не всі діти вміють організувати свій відпочинок без
гаджетів та травмування.
Короткотривалі, цікаві STEM-досліди (до 15 хвилин) можна проводити на
шкільному подвір’ї, або у шкільному коридорі, актовому залі тощо. Важливо
залучати до таких активностей тільки бажаючих, не обмежуючи право учнів
відпочивати на власний розсуд. Але якщо такі навчальні заходи зацікавлять
дітей, вони приєднаються самостійно.
Проведення таких міні заходів є одним з компонентів формування STEM
освітнього середовища в освітньому закладі. Сучасні діти швидше і якісніше
засвоюють інформацію поза межами класної кімнати, у нестандартних
ситуаціях.
STEM-перерви розширюють кругозір, дають інформацію для роздумів та
пошуку, формують безпечний навчальний простір. Дозволяють корисно і
весело проводити відпочинок. Такі перерви необов’язково повинен проводити
вчитель, вони можуть бути відповідальністю чергового по школі класу.
В розділі представлено варіанти міні STEM дослідів, які можна
проводити у позакласний час.
Список використаних джерел:
1. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти),
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text
2. Лист ІМЗО від 19.08.2020 № 22.1/10-1646 «Методичні рекомендації щодо
розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у
2020/2021 навчальному році»: https://imzo.gov.ua/2020/08/20/lyst-imzo-vid-19-082020-22-1-10
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Кириленко Аліна, вчитель
інформатики
та
математики
Херсонська
загальноосвітня школа №34 Херсонської міської
ради Херсонської області
STEM-TIME. STEM-ПЕРЕРВА З МАТЕМАТИЧНОЮ ВІКТОРИНОЮ
Мета: удосконалити знання здобувачів освіти з математики та інформатики,
розвивати допитливість, дослідницьку діяльність, вміння вивчати й аналізувати
проблему, робити висновки.
Вікова категорія: учні середнього шкільного віку (6-7 класи).
У
рамках
проведення
Всеукраїнського
STEM-тижня
(#STEM_тиждень_spring2021) в Херсонській загальноосвітній школі ІІ-ІІІ ступенів
№34 Херсонської міської ради відбувся захід «STEM-TIME», який був спрямований
на удосконалення математичних компетентностей учнів середньої ланки та сприяв
перевірці та закріпленню набутих знань дітей в ігровій формі, що сприяло
формуванню їх пізнавального інтересу.
План –проведення STEM-перерви
І. Перед початком STEM-TIME було підготовлено
10 QR-кодів та
розміщено їх на території школи. (У кожному QR-коді знаходиться 1
математичне запитання чи завдання).

Рис.1. Генерація QR-кодів
ІІ. Поділити учнів на дві команди. Кожна отримує один QR-код, відкривши
який, можна побачити 10 підказок, які спрямують команду на місце знаходження
основних QR-кодів із математичними завданнями.

Рис. 2. Вигляд підказки
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ІІІ. Знайшовши потрібний QR-код, команда повинна його сканувати за
допомогою запропонованої програми. (Дітям було запропоновано програму «Сканер
QR» , яку вони можуть завантажити з додатку Google Play).

Рис.3. Програма «Сканер QR»
ІV. Правильно використавши програму «Сканер QR», команда зможе
побачити основне математичне запитання чи завдання, яке подано в різних
версіях:

Рис. 4. Вигляд завдання та запитання, які запропоновані учням
V. Одержані відповіді кожна команда записує у Google Форму .

Рис. 5. Зовнішній вигляд Google Форми із відповідями
VІ. НАГОРОДЖЕННЯ
Закінчивши
«STEM-TIME»,
визначаємо
команду-переможця,
яку
нагороджують дипломом та цінним подарунком. Також усі учасники заходу
отримують сертифікати.
Список використаних джерел:
1.
https://qrcode.tec-it.com/ru - створення QR-кодів ;
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2.
3.
4.

Додаток Google Play;
https://learningapps.org - створення завдань;
Програмне забезпечення Google Форми .
Лукичова Наталя, вчитель
математики та інформатики, Раківський ЗПЗСО
БМР
МІНІ ПРОЄКТ: ЕКСПЕРИМЕНТ З КУЛЬКОЮ 2 В1

Категорія: учні та учениці 8-11 класів
Актуальність та мета: підвищення інтересу до STEM-предметів; розвиток
дослідницьких навичок, логічного мислення, допитливості, застосування знань
при виконанні експериментів.
Вимоги, обладнання: потрібна кулька, спиця, вода, свічка та сірники.
Таймінг: 10-15 хв
Алгоритм дій: послідовність виконання можна прослідкувати на
демонстраційному відео https://youtu.be/nXimVTIbwGA
Зміст: передбачає кілька видів діяльності з застосуванням закону фізики та
властивостей речовин. Проводимо 2 досліди: «Чи лусне кулька?» та
«Підпалимо?».
Опис діяльності: колективна діяльність вчителя та учнів, взаємодія та
спонукання до активних міркувань, зацікавлення у принципах дії та результатах
діяльності.
1) Чи можна проколоти кульку «наскрізь» так, щоб вона не луснула?
Спочатку учням ставимо питання: “Як проколоти?”. Діти звичайно,
запропонували власну версію: “ви спокійно проткне кульку через клейку
стрічку без будь-якої шкоди для нього”. Пропонуємо знайти рішення без
стрічки. Вчитель нанизує надуту повітряну кульку на спицю неначе шашлик на
шампур, а вона не лопається (рис. 1). Й запропонувати дітям пояснити, чому
так відбулось.
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Рисунок 1
Підказка: Фізика на допомогу! Закон Паскаля. Тиск на “стінки” кульки
більший, і тому вони тонші. Проколювати потрібно у місцях з нижчим
тиском/ меншим розтягом матеріалу.
2) Спочатку учням було поставлено питання: “Як не луснути кульку при дії
вогню?”. Запропонували спробувати свій спосіб, а потім наповнили кульку
водою, піднесли надуту повітряну кульку до вогню, а вона не лопається (рис.
2). Запропонували учням пояснити принцип дії.

Рисунок 2
Підказка: Фізика на допомогу! Теплоємність води. Порожня кулька швидко
лусн , якщо її піднести до вогню. Але якщо наповнити кульку хоча б на 1/5
частину водою, то вона не лусне. Чому? Рідина у кульці “прийме” тепло на
себе. Питома теплоємність води надзвичайно велика в порівнянні з питомою
теплоємністю інших тіл.
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Методична порада: Такі активності прості у виконанні, але потребують для
пояснення знань природничих предметів.
Головна умова дотримуйтесь правил безпеки!
Список використаних джерел:
1. Лукичова Н.С. “Короткі експерименти для реалізації STEM-напрямів
освіти на уроках” - джерело: https://vseosvita.ua/library/korotkieksperimenti-dla-realizacii-stem-napramkiv-osviti-na-urokah108429.html?rl=4914
2. https://youtu.be/nXimVTIbwGA
Червінська Юлiя, викладач,
«МАУП Кропивницький»
ПРОЄКТ: ДОСЛІДЖЕННЯ ПОХОДЖЕННЯ ПРИРОДНОГО ЯВИЩА
ШТУЧНИМ ШЛЯХОМ.
Актуальність й мета: незвичайні явища природи; зміни клімату в світі й в
Україні. Спонукання дітей опановувати STEM предмети для формування
дослідницького компонента завдяки науковим технологіям навіть поза межами
школи. Дізнатись природу походження природного явища ,торнадо, штучним
шляхом в home Lab. Стимуляція пізнавального інтересу.
Категорії учасників: Учні 5-9 класів, діти з батьками, для педагогів.
Міжпредметні зв’язки: природничі науки, хімія, математика
Обладнання:2 однакові пластикові пляшки; вода, спец.перехідник, харчовий
рідкий барвник.
Таймінг вправи:30 хвилин
Умови проведення: вдома, ванна кімната
Природа торнадо до сих пір ще повністю невідома. Поки ще неможливо чітко
описати механізм переходу грози в торнадо, але дослідити невеликий
кімнатний торнадо ми легко зможемо.
Тож долучаємось до продовження пізнавання світу з цим щорічним конкурсом
з власне міжпредметним навчально-дослідницьким проєктом , «Торнадо в
пляшці».
Алгоритм дій:
Підготовка-інструктаж з поясненням
Дія1: видалити на горлишку пляшок пластикові обідки
Дія2: наповнити пляшку водою (десь 3/4 пляшки)
Дія3:додайте в пляшку трішки барвника щоб не дуже забарвити розчин
Дія4:прикрутіть до горлишка повної пляшки спец.перехідник
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Дія5:прикрутіть зверху порожню пляшку
Дія6:Беріть конструкцію до рук, переверніть її так щоб пуста пляшка опинилась
внизу й закрутіть воду всередині обертовими рухами. Краще робити так щоб
рука, що знизу була нерухомою, а обертати верхню частини конструкції з
амплітудою 15см.
Виконав Червінський Микита гімназист комунального закладу «Навчальновиховне об’єднання «Спеціалізований загальноосвітній навчальний заклад І
ступеня «Гармонія» - гімназія імені Тараса Шевченка.
Овва! Спостерігайте як ваш кімнатний торнадо рухається й переміщається з
верхньої пляшки до нижньої.
Список використаних джерел:
1. Інтернет
2. Дитячий
сайт
цікавостей
та
досліджень:
https://childdevelop.com.ua/practice/9984/

Розділ 5.
STEM-освіта: STEM-проєкти
Коваленко Марина, методист
вищої категорії сектору досліджень освітніх
процесів відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут
модернізації змісту освіти»
ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ, ЯК ШЛЯХ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ
САМОРЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ
Сучасний світ швидко змінюється. Мета освіти, забезпечити
функціональну грамотність і соціальну адаптацію учнів на основі набуття ними
компетентного досвіду в сфері навчання, пізнання, професійного вибору,
особистісного розвитку, ціннісних орієнтацій і мислетворчості.
Виховання вільної особистості, здатної мислити самостійно, добувати і
застосовувати знання, чітко планувати дії, аналізувати прийняті рішення та
результати діяльності, ефективно співпрацювати в різноманітних групах, бути
відкритими для нових контактів і культурних зв'язків.
Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
формулює основні, нагальні, завдання галузі, а саме: «формування навичок
розв’язання складних (комплексних) практичних проблем, критичного
мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості, організаційних та
комунікаційних здібностей, вміння оцінювати проблеми та приймати рішення,
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готовності до свідомого вибору та оволодіння майбутньою професією,
фінансової грамотності, цілісного наукового світогляду, ціннісних орієнтирів,
загальнокультурної,
технологічної,
комунікативної
і
соціальної
компетентностей і математичної та природничої грамотності;всебічний
розвиток особистості шляхом виявлення її нахилів і здібностей;оволодіння
засобами пізнавальної та практичної діяльності;виховання особистості, яка
прагне до здобуття освіти упродовж життя, формування умінь практичного і
творчого застосування здобутих знань».
У даному розділі збірника представлено різноманітні проєкти учасників
STEM тижня 2021. Проєкти різноманітні за таймингом ( від декількох днів до
семестру), за видами кінцевого результату ( конструкції, вироби, інформаційна
продукція тощо), за предметними галузями (монопредметні, міжпредметні,
надпредметні).
Широке впровадження таких STEM/STEАM-проєктів, дозволить
реалізувати положення Концепції розвитку природничо-математичної освіти
(STEM-освіти) на практиці. Метод проєктів здатен ефективно забезпечити
компетентнісний, особистісно-зорієнтований та діяльнісний підходи, які
дозволяють здобувачам освіти, отримати знання про структуру проектної та
дослідницької діяльності; способи пошуку необхідної для дослідження
інформації та обробки результатів і їх презентації. Реалізація STEM проєктів,
дозволяє вибудувати цілісну систему роботи з дітьми, схильними до науководослідницької та творчої діяльності; сформувати систему критеріїв оцінювання
робіт, заохочення та нагородження переможців; винайти оптимальні умови для
розвитку і реалізації здібностей учнів.
Список використаних джерел:
1. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти),
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80#Text
2. Лист ІМЗО від 19.08.2020 № 22.1/10-1646 «Методичні рекомендації щодо
розвитку STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти у
2020/2021 навчальному році»: https://imzo.gov.ua/2020/08/20/lyst-imzo-vid-19-082020-22-1-10
Білориха
Ольга,
учитель
фізики та природознавства, Черкаська ЗОШ І-ІІ
ступенів Слов’янського району Донецької області.
STEM- ПРОЄКТ «НАШ ДІМ – СОНЯЧНА СИСТЕМА»
Мета проєкту:
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✔ впровадження в освітній процес процес елементів STEM-освіти;
✔ формування в учнів системних знань та уявлень про світ;
✔ формування в учнів ключових компетентностей;
✔ реалізація наскрізних ліній.
Завдання проєкту:
✔ реалізація наскрізного навчання з теми проєкту;
✔ стимулювання пізнавальної активності;
✔ формування ключових та предметних компетентностей;
✔ розвиток творчих та дослідницьких здібностей, критичного мислення;
✔ створення умов для самореалізації особистості учнів;
✔ виховання свідомого ставлення до себе, довкілля, оточуючих людей.
Тип проекту: практико-орієнтований, учнівський
Учасники проєкту: учні 5 класу
Фасилітатори проєкту: вчителі природознавства, математики, інформатики,
образотворчого мистецтва, трудового навчання, історії класний керівник
Синхронізовані предмети:
✔ природознавство,
✔ математика,
✔ інформатика,
✔ історія,
✔ образотворче мистецтво,
✔ трудове навчання.
Етапи проєкту:
I.Організаційно-підготовчий етап:
✔ створення проектної групи;
✔ визначення теми проєкту;
✔ визначення цільової аудиторії проєкту;
✔ визначення мети, завдань, очікуваних результатів та практичного продукту
проєкту.
II.Організаційно-виконавчий етап:
✔ синхронізація програм, інтегрування предметів;
✔ створення календарного плану реалізації проєкту;
✔ розробка методичного супроводу проєкту.
III.Етап реалізації проєкту: робота за планом.
IV.Підсумковий етап:
✔ систематизація і оформлення матеріалів;
✔ презентація і аналіз отриманих результатів;
✔ презентація моделі Сонячної системи.
Синхронізація програм
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Предмет

в рамках STEM-проєкту «Наш дім – Сонячна система»
Тема уроку
Завдання в проєкті
Результат з предмету
(продукт)

Історія

Становлення
нової
європейської
науки епохи
Відродження
.
Розвиток
астрономії.

Інформати
ка

1.
Пошук
інформації в
Інтернеті.
2.Опрацюван
ня текстових
даних.

Математи
ка

Відрізок.
Вимірюванн
я відрізків.

Образотво
рче
мистецтво

Живопис.

Трудове
навчання

Технологія
обробки
деревинних
матеріалів
(фанера)

Розташовують
у
хронологічній
послідовності історичні
події.
Володіють
інформацією
про
наукові та технічні
досягнення
епохи
Відродження,
представників культури
та їх твори.
Використовуючи
мережу
Інтернет
шукають,
завантажують,
зберігають інформацію.
Опрацьовують текстові
дані
та
складають
таблиці.
Зображають
відрізка
даної
довжини.
Вимірюють
довжини
відрізків. Порівнюють
геометричні фігури.

Історична довідка

1.Таблиця
«Характеристики
планет»

Створення
частин
макету
Сонячної
системи (у масштабі) –
нитки-відстані
від
Сонця до планет.
Підбирають
кулі
відповідного розміру.
Використовуючи
Створення
частин
властивості
кольору макету
Сонячної
(насиченість, світлота, системи – розфарбовані
відтінок),
передаючи кулі планет і Сонця.
об’єм
предметів
кольором відтворюють
красу навколишнього
світу.
Добирають інструмент Складання
та
матеріали
для технологічної
карти
виробу,
визначають виробу.
Створення
необхідну
кількість частини
макету
матеріалу.
Сонячної системи –
Виготовляють виріб.
небесного диска.
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Природозн Сонячна
авство
система

Описують
загальну Макет моделі Сонячної
будову
Сонячної системи.
системи, порівнюють
розміри
Сонця
та
планет,
пояснюють
причини руху небесних
тіл,
розрізняють
небесні тіла (планети,
зорі)
Заняття історичного гуртка «Знаменка»
Вчитель: Соколова Г.І.
Тема. Становлення нової європейської науки епохи Відродження. Розвиток
астрономії.
Мета: з’ясувати особливості наукових та технічних досягнень епохи
Відродження в галузі астрономії, ознайомлення з представниками культури та
їх творами, знайомство з геліоцентричною та геоцентричною моделями
Сонячної системи.
Історична довідка
Геоцентрична система Клавдія Птолемея

Геоцентрична система Миколи Коперника

Інформатика
Вчитель: Пащенко Т.О.
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Тема. Пошук інформації в Інтернеті. Опрацювання текстових даних.
Робота з таблицями.
Мета: формувати вміння шукати, завантажувати та зберігати дані отримані в
мережі Інтернет, закріпити уміння і навички роботи в текстовому редакторі,
виховувати інформаційну культуру, вміння працювати в групі, формувати
вміння дотримуватися безпеки при роботу за комп’ютером, у мережі Інтернет.
Практична робота
Завдання 1.
✔ В мережі Інтернет знайти інформацію про основні характеристики планет
Сонячної системи, Сонце, зорі.
✔ Завантажити та зберегти отриману інформацію.
Завдання 2. Використовуючи текстовий редактор та дані отримані з мережі
Інтернет скласти порівняльну таблицю характеристик небесних тіл: зорі й
планети.
Характеристики
Зорі
Планети
Форма
Куляста
Куляста
Склад
Газові
Мають тверді елементи
Рух
Не рухомі
Рухаються навколо зорі та навколо осі
Світіння
Самосвітні Світить відбитим світлом
Температура
Гарячі
Холодні

Математика
Вчитель: Горбатко Н.В.
Тема. Відрізок. Вимірювання відрізків.
Мета: повторити поняття відрізок, сформувати вміння зображувати відрізки,
повторити співвідношення між основними одиницями вимірювання відрізків.
Практична робота
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Трудове навчання
Вчитель: Тютюнник О.М.
Тема. Технологія обробки деревинних матеріалів (фанера)
Мета: засвоєння знань про породи деревини та її будову, асортимент, процес
виготовлення шпону, фанери, ДВП та їх призначення; формування умінь
здійснювати вибір матеріалу для виготовлення виробу, розраховувати його
необхідну кількість; засвоєння знань про технологічну послідовність
виготовлення виробу; формування практичних умінь та навичок роботи з
лобзиком;
Практична робота «Виготовлення моделі небесного диску»
Обладнання та матеріали: Зразки порід деревини, зразки деревинних
матеріалів (фанера різної товщини, ДВП), мультимедіа проектор, електронна
презентація, ручний лобзик.

Образотворче мистецтво
Вчитель: Мерзловська О.В.
Тема. Живопис. Розпис моделей планет за допомогою фарб.
Мета: вчити передавати чарівний світ природи засобами кольору і техніки;
розвивати спостережливість, творчу уяву; передавати стан природи, враження
від спостережень навколишнього світу; удосконалювати зорову пам’ять,
образне мислення, фантазію; виховувати самостійність в роботі, бажання
створити прекрасне навколо себе.
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Практична діяльність учнів

Природознавство
Вчитель: Білориха О.М.
Тема. Сонячна система. Планети. Відмінності між планетами.
Мета: формувати в учнів уявлення про планети Сонячної системи; вміння
описувати будову Сонячної системи; пояснювати різницю в тривалості року на
різних планетах; дослідили рух планет по орбітах.
Розвивати спостережливість, мислення, вміння встановлювати причиннонаслідкові зв'язки, уміння порівнювати, аналізувати й робити висновки. вчитись
працювати в групі, команді;
Виховувати інтерес до вивчення природничо-математичних наук.
Очікувані результати:
✔ Знають назви планет Сонячної системи, описують її будову, пояснюють
чому на різних планетах різна тривалість року;
✔ Досліджують рух планет по орбітах;
✔ Створюють 3D модель Сонячної системи.
Інновації: STEM- технологія, технологія розвитку критичного мислення, ІКТ,
медіа технологій, інтерактивних технології. Технологія виготовлення моделі
Сонячної системи.
Інноваційна ідея: інтеграція знань з природознавства,
математики, образотворчого мистецтва та трудового навчання.

інформатики,

Основні поняття і терміни: Сонячна система, планети, орбіта, планети земної
групи, планети - гіганти, малі небесні тіла.
Обладнання: Комп'ютери, мультимедійне обладнання, Інтернет, відео,
інтерактивні вправи, фотографії планет Сонячної системи, підручник
природознавство О.Г. Ярошенко, В.М. Бойко. Матеріали для виготовлення
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макету Сонячної системи 3D (пінопластикові, дерев'яні кульки різного
діаметру, пластилін, фарби, кольоровий папір,клей).

Підсумковий результат
Учні 5-го класу взяли участь у "STEM-тиждень - 2021". В рамках тижня
реалізували STEM-проєкт "Наш дім - Сонячна система", приурочений 60-й
річниці першого польоту людини в космос. Результатом спільної роботи стала
3D модель Сонячної системи.
Список використаних джерел:
1. Образовательная галактика Intel® - https://edugalaxy.intel.ru
2. Блог тренера Людмила Рождественська
3. STEAM контент и естетика. Теми STEAM через експерименти і діяльність.
Babble Dabble Do http://babbledabbledo.com
4. http://ontology.inhost.com.ua/index.php?graph_uid=1347
5. https://naurok.com.ua/post/perevagi-stem-osviti
6. https://osvitoria.media/experience/try-steam-proekty-yaki-mozhna-realizuvaty-ushkoli/
Бойко
Ольга,
вчитель
математики і інформатики, Білозерська ЗОШ І-ІІІ
ступенів №18 Білозерської міської ради
STEM-ПРОЄКТ СУЧАСНОГО ЗАКЛАДУ ОСВІТИ. ОБ’ЄМ
ПРЯМОКУТНОГО ПАРАЛЕЛЕПІПЕДА І КУБА
Актуальність:
STEM-освіта школярів – це організація та підтримка цілеспрямованої
пізнавальної діяльності учнів загальноосвітніх навчальних закладів щодо
формування у них умінь та навичок здійснювати наукові дослідження. Головна
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мета науково-орієнтовної освіти школярів – це створення системи навчання на
основі компетентнісного підходу, яка орієнтована на самореалізацію
особистості школяра.
Проблема:
✔ уміння побачити в роботі якомога більше можливих сторін і зв'язків;
✔ уміння формулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення;
✔ гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні
своєї позиції;
✔ оригінальність, відхід від шаблону;
✔ здатність до перегруповування ідей та зв'язків;
✔ здатність до абстрагування або аналізу;
✔ здатність до конкретизації або синтезу;
✔ відчуття гармонії в організації ідеї.
Мета проекту:
Застосувати сучасні технології на уроках природничих дисциплін та
трудового навчання для розвитку зацікавленості учнів в позаурочній діяльності
з навчальних предметів та розробки і створення функціональних об'єктів.
Сформувати у учнів поняття про одиниці вимірювання об’єму, вміти їх
називати, записувати формули об’єму прямокутного паралелепіпеда і куба,
удосконалити вміння обчислювати об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба;
розвивати просторову уяву учнів; навчити використовувати дослідницькі
методи (вимірювання, порівняння, створювати тривимірні об’єкти).
Завдання проекту:
✔ синхронізувати програми з математики, інформатики, технологій;
✔ розвивати абстракції та 3d мислення;
✔ навчитись створювати тривимірні об’єкти;
✔ побачити зв'язок між різними предметами та практичним застосуванням цих
знань;
✔ розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес, пам’ять, творчу уяву,
уважність;
✔ заохочувати до самостійної та спільної діяльності;
✔ створити ситуацію успіху.
Орієнтовна тривалість проекту: 4 години
Синхронізація програм уроків
П
р
е
д
м
е
т
и

Тема

Завдання за
предметом

Очікуваний результат
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Міні-продукти
проектів

М
а
т
е
м
а
т
и
к
а

Об’єм
прямокутного
паралелепіпеда і
куба

І
н
ф
о
р
м
а
т
и
к
а

Створення 3D
будинку з
використанням
прямокутного
паралелепіпеда і
куба

Т
е
х
н
о
л
о
г
і
ї

Створення та
макетування
об’ємного
паперового
будиночка

Вчити учнів
розв’язувати задачі
на знаходження
об’ємів
паралелепіпеда та
куба, розвивати
логічне мислення,
побачити зв'язок
між різними
предметами та
практичним
застосуванням цих
знань,
виховувати
розуміння
значущості
математики, як
науки серед інших
наук.
Розвити у учнів
абстракції та 3d
мислення,
ознайомити з
тривимірною
графікою,
навчити
створювати
тривимірні об’єкти
з використанням
простих форм,
розвивати
міжпредметні
зв’язки.
Розширити
уявлення дітей про
властивості паперу
та його
походження;
навчити намічати
послідовність
операцій,
опановувати
технічні прийоми
роботи з папером;
удосконалювати
спостережливість і
зорову пам’ять.

Учень знатиме одиниці вимірювання
об’єму.
Учень зможе:
1.Використовувати формули об’єму
прямокутного паралелепіпеда та куба під
час обчислень;
2. Проводити математичні розрахунки та
використовувати їх під час створення
об’єктів.
3. Виконувати малюнки геометричних
фігур за допомогою креслярських
інструментів.

Вирішення задач,
паперова модель
прямокутного паралелепіпеда.

Учень зможе:
1. Пояснити що таке тривимірна графіка;
2. Описати інтерфейс середовища в якому
працює;
3. Вміти бачити зв'язок між різними
предметами та практично застосувати ці
знання;
4. Користуватись середовищем для
створення 3D моделі;
5. Конструювати 3D об’єкти;

3D модель
будинку з
використанням
прямокутного паралелепі-педа.

Учень:
1. Має загальне уявлення про
конструювання моделей із
картону та паперу;
2. Знає способи виготовлення об’ємних
моделей;
3.Вміє обирати та виготовляти вироби
відомими техніками.

Модель
об’ємного паперового
будиночка.

Етапи проекту
(послідовність за предметами, опис діяльності, терміни, фото за етапами)
Заняття передбаченні для учнів 5 класу.
Заняття №1. Математика
Тема: «Об’єм прямокутного паралелепіпеда і куба»
Діяльність дітей:
✔ на уроці діти закріплюють знання з теми;
✔ використовують прикладні задачі для навчання;
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✔ вчаться працювати в команді та розуміють значення математики для
майбутнього життя та вибору професії.
Опис продукту
На уроці діти закріплюють знання з теми, вчаться працювати в команді та
розуміють значення математики для майбутнього життя та вибору професії.
Навчання математики відбувається із використанням прикладних задач;
пов’язані з безпосереднім вимірюванням, спостереженням, збором необхідної
інформації.
Розв’язуючи на уроках математики задачі прикладного характеру діти
отримують факти важливості математики для повсякденного життя. Прикладом
є завдання на складання самостійно текстових життєвих (сімейних) задач,
пов’язаних з безпосереднім вимірюванням, спостереженням, збором необхідної
інформації.
Підсумковий результат:
узагальнення та створення звітів у вигляді
розв’язання задач.
Приклад: Задача №1
Перед вами наша класна кімната. Її довжина 5м, ширина 7 м, висота 3 м.
В 5-А класі навчаються 21 учень. Скільки об’єму повітря приходиться на 1
учня?
Розв’язання
1) 5∙7∙3=105
(м3)-об’єм
повітря,
що
знаходиться в класній кімнаті;
2) 105:21=5 (м3)-приходиться на одного учня.
Відповідь: 5 м3.
На одного учня приходиться 5 м3, а за санітарними
нормами мінімальний об’єм повітря складає 4 м 3.
Ось чому ви комфортно почуваєтеся на уроках в
школі.
Задача №2
З паперового картона зробити прямокутний паралелепіпед, який має виміри
2см, 8 см, 4 см. Знайти об’єм прямокутного паралелепіпед а.

Розв’язання:
a =2 см, b =8 см, с =4 см.
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V=аbс
V= 2∙8∙4= 64 см3
Заняття №2. Інформатика
Тема: «Створення 3D будинку з використанням прямокутного
паралелепіпеда і куба»
Діяльність дітей:
✔ ознайомлення учнів з темою;
✔ ознайомлення учнів з поняттям тривимірна графіка;
✔ вивчення інтерфейсу середовища 3D моделювання Tinkercad;
Опис продукту
Учні наочно бачать, як виглядає паралелепіпед і куб, вчяться створювати в
онлайн редакторі 3d графіки прості об’єкти і трансформувати їх в об’ємне
зображення.
Tinkercad - це простий веб-інструмент для 3D-проектування, що дозволяє за
лічені хвилини створювати 3D-моделі, будь то іграшки або декор, прикраси або
моделі Minecraft. З ним можуть працювати як професіонали, так і діти, а
початківці матимуть змогу освоїти 3D-проектування.
Можливості Tinkercad можуть використовуватися для створення систем
online-навчання за напрямками 3D - моделювання, основам електроніки і
робототехніки. Учитель може створити віртуальний клас, в який запросити
учнів для спільної роботи.
Підсумковий результат:
узагальнення та створення звітів у вигляді 3D моделі у середовищі
моделювання Tinkercad.
Приклад
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Заняття №3. Технології
Тема: « Створення та макетування об’ємного паперового будиночка»
Діяльність дітей:
✔ ознайомлення учнів з темою;
✔ ознайомлення з методикою та етапами виготовлення паперового
будиночка;
✔ робота над виготовленням паперового будиночка.
Опис продукту
Папір – відмінний матеріал для дитячої творчості: легкий у використанні,
зручний, безпечний для дітей. Передбачено різні варіанти його застосування.
Крім того, що він використовується для малювання будь-якими інструментами,
його клеять, рвуть, мнуть. Випускається папір різного кольору, розміру,
фактури, щільності.
Одним з найпростіших варіантів виробів з паперу є виготовлення будиночка.
Будинок - це зрозумілий і близький дітям образ, макет якого можна створити з
простих геометричних фігур.
Можна скористатися готовими схемами або створити картинку за своїм
задумом. Основна ідея - створити малюнок будиночка з геометричних фігур,
вирізаних з кольорового паперу або розфарбованих вручну. Досить підготувати
квадрат і трикутник, наклеїти їх на основу - ось і вийшов найпростіший
будиночок. Трубу, вікна, двері, паркан можна намалювати або вирізати
додатково.
Підсумковий результат:
узагальнення та створення звітів у вигляді макету паперового будинка.
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Бюджет проекту
№ Що
К-ть
Сума,
Вартість
з/п потрібно
одиниць
гривень
Кольоровий
1
2,50 гр
2 листа
5,00 гр
папір
2
Клей
15,00 гр 1
15,00 гр
Всього
20,00 гр
Висновки
Перед сучасним учителем стоять різні цілі. Однією з них є розвиток
логічного і алгоритмічного мислення школярів. Правильний підхід до
викладання лінії моделювання дозволить суттєво вплинути на загальний
розвиток і формування світогляду учнів, а також вирішити багато завдань в
повному їх обсязі.
Уроки, орієнтовані на моделювання, повинні виконувати розвиваючу,
загальноосвітню функцію, оскільки при їх вивченні учні продовжують
знайомство ще з одним методом пізнання навколишньої дійсності - методом
комп'ютерного або паперового моделювання.
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Отже, застосування засобів для створювання 3D-проектів у сучасному
навчанні сприяє перетворенню процесу навчання із звичайного у захоплюючий
цікавий процес, діти бачать зв'язок між різними предметами та практично це
застосовують. Ці засоби навчання є потужним інструментом у діяльності
вчителя, оскільки використання на уроці інноваційних засобів навчання та
мотивації суттєво підвищує ефективність викладання, наочно демонструє
переваги особистісно-орієнтованого навчання, дозволяє переставити акценти в
методиці викладання предмета, підвищити інтерес учня до предмета, дозволяє
залучити до активної форми роботи на уроці як сильних учнів, так і тих, кому
опанування предметом дається важче.
Список використаних джерел.
1. https://life.pravda.com.ua/columns/2019/03/26/236224/
2. https://naurok.com.ua/stem-i-steam-osvita-na-urokah-matematiki-120610.html
3. http://www.osvitaua.com/2018/07/65686/
4. http://lib.iitta.gov.ua/710644/1/226-234_Prydacha.pdf
5. https://vseosvita.ua/library/kalendarno-tematicne-planuvanna-z-matematiki-5klas-44521.html
6. https://naurok.com.ua/urok-ob-em-pryamokutnogo-paralelepipeda-ta-kuba77176.html
7. https://school.home-task.com/images/image096_66.jpg
Богомаз
Ольга,
вчитель
біології, Полтавський обласний науковий ліцейінтернат ІІ-ІІІ ступенів при Кременчуцькому
педагогічному коледжі імені А.С. Макаренка
ПРОЄКТ: 3D-МОДЕЛЮВАННЯ КЛІТИН
Вікова категорія: учні 9 класів
Таймінг завдання: 2-3 години
Актуальність. Моделювання є одним з основних методів пізнання. Адже за
його допомогою вдається звести вивчення складного до простого, невидимого
до видимого, незнайомого до знайомого. Моделі є засобом усвідомлення
дійсності. Моделювання можна вважати елементом STEM-освіти, оскільки
передбачає розробку моделі з елементами інженерного проєктування,
постановку проблеми та визначення шляхів її вирішення, планування,
створення моделі та її тестування, аналіз створеного продукту та його
удосконалення. ЗD моделювання клітин в курсі вивчення біології в 9 класі дає
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можливість виділити найбільш істотні ознаки рослинних, тваринних, клітин
грибів та бактерій та відобразити їх.
Мета: узагальнити знання про будову клітин еукаріотів та прокаріотів,
навчитися визначати суттєві ознаки клітин різних груп організмів; розпізнавати
органели клітин.
Зміст з методичними поясненнями
І. Проєктування моделі
1.
Ознайомтеся з будовою живих клітин. Для створення правильної
трьохмірної моделі живої клітини необхідно знати про будову органел, форму,
розташування в клітині, кількість, розміри. Скористайтеся електронним
підручником Mozaik. (3D-сцена «Клітини тканин рослин і тварин»)
https://ua.mozaweb.com/ru/Search/global?search=%D0%BA%D0%BB%D1%96%D
1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0&lexikontypeid=3D
2.
Кольори структур клітини, якими їх зображують у підручниках, слугують
для розрізнення й не мають ніякого відношення до реальності. Тому дайте
волю своїй фантазії при розмальовуванні своєї моделі.
3.
Обов’язково врахуйте розташування органел відносно одна одної. Так,
ендоплазматична сітка завжди знаходиться впритул до ядра, так як є місцем
біосинтезу білків, а лізосоми переважно перебувають уздовж плазматичної
мембрани.
4.
Урахуйте особливості будови рослинної і тваринної клітини. А можливо,
вас зацікавить бактеріальна клітина? Тож вивчіть надмембранний комплекс
обраного вами об’єкта.
5.
Продумайте основну концепцію майбутньої моделі.
6.
Відповідно до концепції оберіть матеріал для моделювання (фетр,
пластилін, пінопласт, солоне тісто тощо). А може, ви спробуєте техніку
миловаріння чи здивуєте рідних піцою у вигляді клітини? Дайте волю своїй
фантазії! Креативність – ваш шлях до успіху!
ІІ. Виготовлення моделі
✔ Дотримуйтеся техніки безпеки при роботі з різними матеріалами та
інструментами.
✔ Слідкуйте, щоб усі структури вашої моделі були міцно закріплені.
✔ Не забувайте про принцип науковості, намагайтеся максимально точно
передавати форму, відносні розміри органел клітини.
✔ Обов’язково позначте всі структурні компоненти клітини!
✔ Підготуйтеся до презентації своєї моделі (продумайте план виступу).
Список використаних джерел:

378

1. Моделювання у шкільній біології як засіб підвищення результативності
навчального процесу/ Орел Т. В.: Електронний ресурс. – Режим доступу:
http://journal.osnova.com.ua/article/43838
2. Савустьяненко Т. Л. Інновації на уроках біології / Т. Л. Савустьяненко, А. В.
Савустьяненко. — Х.: ВГ «Основа», 2007. — 190 с.
3. Покоління Z: як ми стаємо свідками появи нової генерації інноваторів:
Електронний ресурс. – Режим доступу: http://earlybirds.platfor.ma/z-generation
Гелемб'юк Катерина, вчитель
зарубіжної літератури, Грицюк Любов, вчитель
англійської мови Саджавський ліцей Коломийської
міської ради Івано-Франківської області
STREAM-ПРОЄКТ: ВІД КАЗКИ - ДО РЕАЛЬНОСТІ. FACT OR FICTION
Актуальність: В останні роки в нашій освіті значний акцент на точних та
природничих спеціальностях. Ніяких сумнівів щодо розвитку галузей науки,
техніки, математики та інженерії не може й бути. Потрібно готувати фахівців
для конкурентоспроможності на світовому ринку. Але складається враження,
що гуманітарним наукам приділяється все менше уваги. Чи буде щасливою
людина в такому практичному, роботизованому суспільстві? Вважаємо, що
гуманітарні науки повинні стати основою розбудови якісного повсякденного
життя, в якому буде місце як для пізнання світу природи, так і для пізнання
світу людини.
Вікова категорія: учні 3-го, 5-х, 6-х класів
МЕТА:
Освітня:
✔ Розкрити особистісний потенціал здобувачів освіти для самореалізації в
процесі вивчення казок шляхом інтеграції англійської мови та зарубіжної
літератури;
✔ поглибити знання з цих предметів;
✔ формувати навички та уміння практичного використання набутих
теоретичних знань на уроках англійської мови та зарубіжної літератури.
Розвивальна:
✔ сприяти розвитку самоосвітньої діяльності учнів; інтересу до проєктної
діяльності; розвитку предметних та ключових компетентностей;
✔ розвивати критичне мислення, емоційний інтелект, просторові уявлення
учнів, вміння аналізувати, зіставляти, корегувати, вміння діяти в
нестандартних ситуаціях, взаємодіяти один з одним, бути креативними в
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широкому сенсі.
Виховна:
✔ виховувати зацікавлення і любов до шкільних предметів, культуру
спілкування; культуру усного мовлення; свідоме ставлення до праці,
почуття національної гідності;
1 день. Наука – скарб.
Багато чого не зробиш, поки не вивчишся. Але багато треба зробити, щоб
навчитись.
Конфуцій
✔ Віртуальна екскурсія “На батьківщині казок”
✔ Вікторина для знавців англійської мови “ Do You Speak English? ”
2 день. Таємниці перетворення.
День відкритих дверей у віртуальній дослідницькій лабораторії
(Презентація проєкту «Чарівні перетворення в казках» і реальні досліди)
Сьогодні день таємничих перетворень. Другокласники побували у віртуальній
дослідницькій лабораторії, куди їх запросили шестикласники. Зустріч
виявилася цікавою і насиченою: від невеличкої інсценізації з презентацією
казковими героями дослідницького проєкту «Чарівні перетворення в казках» до
справжніх наукових дослідів. І самі маленькі школярики могли взяти участь у
дійстві. А скільки таємниць ще попереду!
3 день. Посиденьки в міжнародному кафе. Урок-ситуація.
Visiting the World Cafe
Сьогодні ми активно повторювали назви страв різних країн світу та власні
назви країн. ( Завітали в міжнародне кафе і замовляли традиційні страви різних
країн світу.) It’s fiction.
Читали історію про традиційні страви Австралії, Америки, Англії , України та
інших країн світу ( It’s fact)
Піца
для
Аліси
з
Країни
Див.
Pizza for Alice.
Піца – страва, яку не коштував жоден казковий герой! Учні складали свої
«авторські» піци, називаючи всі інгредієнти англійською, визначали кількість
інгредієнтів, складали рецепти. А вдома готували справжню піцу для казкового
героя.
Cooking pizza . Home Workshop.
4 день. Витвір хвалить майстра.
Конкурс «Казковий будиночок – своїми руками»
«Духовне життя дитини повноцінне лиш тоді, коли вона живе у світі гри, казки,
музики, фантазії, творчості», - вважав В. Сухомлинський. З цією метою і був
оголошений конкурс «Казковий будиночок – своїми руками». Безмежна
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фантазія у наших дітей. Мейкерські здібності є практично у всіх. Просто в
одних їх треба розвивати, а в інших – підтримувати
Практична робота на уроці зарубіжної літератури. Створення світлини до
казки А.Ліндгрен «Міо, мій Міо»
На уроці зарубіжної літератури після обговорення теми за казкою А.Ліндгрен
«Міо, мій Міо» здобувачі освіти 6 класу випробували себе у ролі фотографів,
виконуючи завдання:
✔ в навколишньому середовищі відшукати місце, яке б нагадувало епізод із
твору;
✔ продумати композицію майбутнього зображення, розмістити персонажів;
✔ зробити знімок і відправити учителю.
Зроблені світлини використовуються для проведення фотовікторини.
5 день. Релаксація. STEM – це круто! STEMити варто частіше!
✔ Обговорення подій STEM-тижня.
✔ Визначення найкращих робіт та найвправніших учасників.
Список використаних джерел.
1. Smart Junior For Ukraine,3 Мітчелл, Г.К., Малкоґіанні, М. 2020 р.
2. https://www.google.com/search
3. https://www.pinterest.com/
4. http://klas.sadzhavka.org.ua/
Деркач
Алла,
вчителька
фізики та природознавства, школа MIDGARD м.
Києва
ПРОЄКТ «ДОСЛІДЖУЄМО УМОВИ ЖИТТЯ НА ЗЕМЛІ ТА ІНШИХ
ПЛАНЕТАХ СОНЯЧНОЇ СИСТЕМИ» В РАМКАХ STEMТИЖНЯ_SPRING2021
Вікова категорія: учні 5 класів
Мета проєкту: виховання у дітей гнучкого, критичного та практичного
мислення, формування навичок роботи в команді, розвиток осмисленого
сприйняття та дослідження навколишнього світу.
Методична порада: розділити проєкт на модулі і обговорити зацікавленість
учасників для ефективного формування динамічних груп.
Зміст та наповнення модулів:
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Модуль 1 «Дослідження умов життя на планеті Земля» . Діти
організовуються в команди-експертні групи, розподіляють обов’язки,
запрошують собі асистентів (з однокласників, батьків, учителів). Обговорюють
напрямки досліджень, аналізують і редагують запропоновані бланки експертів.
Приклади бланків:
Бланк інспектора- логіста-аналітика
Виявити і зафіксувати пристосування організмів нашої місцевості до умов
наземно-повітряного середовища
Назва пристосування Фіксація (фото чи
Примітки, назви,
малюнок)
особливості, представники
Листопад
Денна і нічна активність
Забарвлення
Листкова мозаїка
Ранні цвітіння
Сплячка
Їжаки, борсуки
Заціпеніння
Ящірки, жаби, комахи
Нори
Ярусність
Бланк інспектора-біолога
Зібрати колекцію рослин, поширених в нашій місцевості , ідентифікувати і
визначити особливості та статус кожної
Номер Назва Статус(поширений, рідкісний, зникаючий)
Особливості

Ще є бланки еколога, статиста, математика, економіста та ін.
Бланки учні беруть із собою на вулицю, визначають, які матеріали заберуть з
парку або сфотографують для оформлення фіксації та подальших
експериментів ( вивчення дихання, клітинної будови, підняття води по
капілярах), а які потрібно доопрацювати з інтернет ресурсами чи довідниками.
Презентація модуля відбувається по заповненим бланкам і власним висновкам.,
які формулюють командою. В презентації відмічають найпродуктивніших
членів та тих, хто пропонував несподівані і цікаві рішення.
Модуль 2 «Створення екосистем з основними елементами
(продуцентами, консументами…) та зв’язками між ними».
Розділяються в нові команди. З допомогою різних технік та середовищ
(MINECRAFT, 3D - принт, малювання, пластилін, LEGO , Paint ) створюють
свою екосистему. До команд діти запрошують вчителів ІТ, мистецтва, батьків,
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друзів. Презентацією результатів модуля може бути відео-огляд, виступ
команди з трансляцією, презентація буклету, плаката чи ін.
Модуль 3 «Дослідження умов життя на інших планетах Сонячної
системи та створення образів можливих мешканців цих планет » .
Робота може бути як командна, так і індивідуальна. Презентація «мешканця»
відбувається з точки зору пристосування його до умов середовища. Широкий
вибір технік для матеріалізації «мешканця»( MINECRAFT, 3D - принт,
малювання, пластилін, LEGO , Paint чи ін.) та форм його представлення
(знайомство, звернення, послання, комікс чи ін.)
Матеріали проекту та його продукти стають частиною експозиції та
електронного банку кабінету фізики для використання на уроках
природознавства з іншими класами.
Відео
про
цей
проект
можна
переглянути
за
посиланням:
https://drive.google.com/file/d/1H9efCqO6dslQsVllEUQYcchI4i94cdr9/view?usp=s
haring
Список використаних джерел:
1. Патрикеєва О.О., Василашко І.П., Лозова О.В., Горбенко С.Л. Методичні
рекомендації щодо розвитку STEM-освіти у закладах загальної середньої та
позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік
2. Web-STEM-ШКОЛА – 2020
3. Матеріали курсу Як спланувати STEM-проект
4.
Матеріали
групи
Відділ
STEM-освіти
ІМЗО
5. Збірник матеріалів STEM – тиждень 2020
Дербеденева
Світлана,
вчитель початкових класів НВК «Школа І-ІІ
ступенів –ліцей № 38 ім. В.М. Молчанова»
STEM-ПРОЄКТ: ДОСЛІДЖУЄМО ПОГОДУ
(в рамках місячної теми «Погода» з інтегрованого курсу «Я досліджую світ
3 клас» )
Актуальність:
Основою STEM-освіти є інтегрований підхід до навчання, проєктна
діяльність, демонстрація учням застосування науково-технічних знань у
реальному житті, підготовка до сприйняття технологічних інновацій сучасного
світу. Це навчання засновано на розвитку критичного мислення та
комунікабельності учнів, впевненості у своїх силах, вмінні працювати в
команді, формуванні інтересу до науки. На нашу думку, важливим є вивчення
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світового досвіду щодо природніх явищ з метою формування в учнів інтересу
до вивчення інтегрованого курсу « Я досліджую світ».
Мета проєкту:
✔ Залучення учнів до дослідницької та пошукової діяльності.
✔ Удосконалення умінь учнів із добору й обробки інформації, її аналізу та
систематизації, самостійного планування діяльності.
✔ Ознайомлення учнів з новим природничим матеріалом про природні явища.
✔ Формування вміння працювати в команді, навички презентувати готовий
результат.
✔ Розвиток креативного мислення та просторового уявлення здобувачів освіти.
Завдання тижня:
✔ Інтегроване навчання.
✔ Застосування знань у реальному житті.
✔ Активна комунікація і командна робота.
✔ Креативність та інноваційний підхід до роботи.
✔ STEAM як доповнення до шкільної програми.
Тип заходу: дослідницько-експериментальний.
Учасники: учні 3-В класу
Термін: один тиждень
Міжпредметні зв’язки: інформатика, математика, технології, українська мова,
ЯДС
Наш девіз: «Досліджуй! Спостерігай! Роби висновки!
1 день. Домашня лабораторія « Хмарка в банці»
Все, що нас оточує, – це суцільна наука. Куди би Ви не пішли і що би не
робили, ви будете приймати участь у різних процесах і реакціях. Навіть такий
простий і звичайний процес, як гуляти під дощем, чи просто навіть веселка на
небі, це все наука. І з впевненістю можна стверджувати, що це не проста наука,
а дійсно дивовижна наука! Якщо вам цікаво, як звичайний клас може стати
хімічною лабораторією, чи як працюють наші хмари, як мандрує вода, або
навіть такий процес, як снігопад,листопад чи шторм, тоді вам слід поринути у
світ ДИВОВИЖНОЇ НАУКИ, що оточує нас кожен день і повсякчас. Ми з вами
зануримося у світ природознавства, математики, та інших цікавих наук, які і
розкриють нам таємницю нашого світу.
Наука
1. Зібрати наукову інформацію «Звідки беруться хмари?»
2. Дослідити питання « Чи можна розганяти хмари?»
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Результати представити у вигляді презентацій. ( Колективна робота учительбатьки-учні)
Технології & Мейкерство
1. Дослідити «Як можна створити хмари в домашніх умовах»
Провести ряд дослідів з дітьми.
Для дослідів « Хмари в банці» необхідно ( банка, вода, блакитний
барвник,піна для бриття, вата)
Математика
Зясувати,чи можна порахувати хмари на небі ( дослідницько-пошукова робота).
Математичний марафон «Хто швидше порахує зорі на плакаті»
2 день. Веселка дивує!
Наука
1.Провести дослідницько-пошукову роботу з учнями «Що таке веселка? Звідки
виникає веселка?» . Представити у вигляді презентації.
Технології
Провести ряд дослідів з учнями. « Веселкові барви на папері» ( необхідно:
папір,фломастери,скланки,вода) та « Веселка в лоточку» ( контейнер
пластиковий прозорий, піна для бриття, вода,барвники).
Математика
Провести пошукову роботу « Чому 7 кольорів у веселки?» ( На основі
перегляду наукових мультфільмів для дітей)
Мейкерство
Виготовити з учнями ряд поробок з різних матеріалів ( аплікації, малюнки,
вироби з пластиліну).
3 день. «Кругообіг води в пакеті»
Що таке кругообіг води?
Що таке кругообіг води? Я можу легко відповісти на це - все це "я"! Цикл води
описує існування і рух води на Землі, в ній і над нею. Вода Землі завжди
знаходиться в русі і завжди змінюється, від рідини до пари до льоду і назад.
Цикл води існує мільярди років, і все життя на Землі залежить від того, як вона
продовжує працювати; Земля була б сухим і безживим місцем без неї.
Звідки береться вся земна вода? Стародавня Земля була глобусом розплавленої
магми, але вся магма містить воду. Вода вийшла в атмосферу, коли магма
почала охолоджуватися. Упродовж часу навколишнє середовище стало досить
прохолодною, щоб вода могла залишитися на поверхні як рідина. Існують
також теорії, що деякі води потрапили на Землю з астероїдів і комет.
Наука
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✔ Що таке кругообіг води? (діти займаються пошуковою діяльністю,
обговорюють за круглим столом в класі, потім результати оформлюють у
вигляді колажу).
✔ Проблемна ситуація «Чи можна підрахувати, скільки часу триває
кругообіг?» (урок- пошук, обговорення, групова робота учнів над
проблемним питанням). Результати вирішення проблемного питання
представити у вигляді презентації.
Технології
Провести дослід « Кругообіг води в пакеті» ( необхідно: вода, маркер, схема
кругообігу води в природі,пакетики з замочками- слайдерами)
Результати досліду представити у вигляді схеми.
Математика
Підрахувати пошуковим методом, скільки складових має кругообіг води в
природі. Дійти висновку:
✔ чи може бути менше, або більше складових в колі кругообігу води,
✔ чи можна зменшити чи збільшити кількість компонентів,
✔ чи можна переставити місцями компоненти кола кругообігу.
Дані представити в таблиці.
Мейкерство
Колективна робота « Схема кругообігу води в природі»
4 день. Явища природи в різні пори року.
Будучи дітьми, всі ми дивуємось синьому небу, білим хмарам і яскравим
зіркам. Але не менше нас всіх заворожують різні явища нашого світу в різні
пори року. Давайте заглянемо всередину… Це буде цікаво!
Наука
✔ Разом з батьками підготувати повідомлення на тему «Що таке явище
природи? Які явища природи характерні певним порам року?»
✔ Результати родинної пошукової роботи представити у вигляді стінівки.
Технології
✔ За допомогою дослідницької роботи зробити висновок, чи можна вплинути
на явище природи.
✔ Виготовити сенсорні пляшечки (групова робота)
Математика
«Мозковий штурм». Юним дослідникам за 10 хвилин підрахувати явища
природи. Чи можливо це?
Мейкерство
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Виготовити ряд поробок ( за вибором учнів) (малюнки, орігамі, диво в пляшці)
Список використаних джерел:
1. http://yakistosviti.com.ua/uk/web-stem-shkola-2020
2. Матеріали курсу Як спланувати STEM-проект
3. Матеріали групи Відділ STEM-освіти ІМЗО
4. Курс
Планування
STEM-тижня
у
закладі
освіти
https://lpnu.ua/opportunities/2020/kurs-planuvannya-stem-tyzhnya-u-zakladiosvity
5. STEM-тиждень
на
«На
Урок»:
пориньмо
у
науку
https://naurok.com.ua/post/stem- tizhden-na-na-urok-porinmo-u-nauku
6. Успішний досвід підготовки, організації та проведення STEM-тижня (до
Міжнародного STEM-тижня)
7. https://www.pinterest.com/
8. https://www.youtube.com/
Добрянський Іван, вчитель
фізики, Косівський ліцей №1 імені Ярослава
Мудрого Косівської міської ради Косівського району
Івано-Франківської області
ІНЖЕНЕРІЯ – ЦЕ ЦІКАВО. ПРИЛАДИ ТА ПРИСТРОЇ СВОЇМИ
РУКАМИ
Вікова категорія: учні 7-11 класів, батьки.
Мета:
✔ навчати дітей самостійно працювати над поставленим завданням;
✔ розвивати творчі здібності учнів, уміння пояснювати ті чи інші явища,
закони тощо за допомогою своїх саморобок;
✔ виховувати почуття відповідальності за виконану роботу.
Актуальність даного виду роботи полягає популяризації процесу навчання, та
в майбутньому виборі професії.
Обладнання: прості підручні матеріали.
Умови проведення: офлайн, онлайн.
Міжпредметні зв’язки: фізика, інформатика, математика, трудове навчання,
ОБЖ.
Щоб стимулювати зацікавленість учнів навчанням та показати практичну
значущість знань, що вивчаються. Велику роль в цьому відіграють саморобні
моделі приладів та пристроїв. Виготовляти їх можна як в закладі освіти під час
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уроків, так і вдома. Серед таких пристроїв та приладів є моделі електроскопа,
барометра, мірного циліндра, водяного насоса, телескопа, калейдоскопа тощо.
Учням пропонується зробити моделі приладів та пристроїв вдома. Обов’язково
пояснення в процесі роботи роботи частин та механізмів моделей. Всі відео
розміщуються на сторінці Ютуб, де відбувається голосування.
Список використаних джерел:
1. https://www.youtube.com/watch?v=D6gQQEXqkyM&ab_channel=ValeryAli
movich
2. https://www.youtube.com/watch?v=gcjZHOQE_UQ&ab_channel=ValeryAlim
ovich
3. https://www.youtube.com/watch?v=X2Ugmt27lM&ab_channel=%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0
%9F%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D
1%8C
Зінчук Василина, керівник
гуртка, КЗ «Центр дитячої та юнацької творчості
Кам’янка-Бузької міської ради»
ПРОЄКТ: СТВОРЕННЯ ART-ОБРАЗІВ ТА FASHION-ЗЙОМКА
Творче об’єднання: театр мод «Backstage»
Форма проведення: workshop-проєкт
Вікова категорія: гуртківці основного рівня навчання (13-17р.)
Термін проведення: 3 заняття по 2 академічні години
Актуальність: впровадження елементів STEАM-освіти засобами дизайну та
сучасного театрального мистецтва у сучасному позашкіллі.
Мета:
✔ інтеграція технологій, фотомистецтва, дизайну, образотворчого та
декоративно-ужиткового мистецтва, ІКТ, астрономії, екології та культури.
✔ розвиток образного мислення та креативності, здатності генерувати творчі
ідеї та втілювати навички роботи у різних декоративних та художніх
техніках;
✔ втілення «art-образів» у театрі мод.
Обладнання: фарби для body-art, косметика, додаткові аксесуари, які
допоможуть завершити образ, фотоапарат або ґаджет з камерою, додаткове
світло, фон.
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Під час workshop-проєкту керівник подає навчальну інформацію на базі своїх
знань, поділитись потрібними лайфхаками та дозволити вносити свої ідеї та
бачення у створення загального образу.
Алгоритм дій
1. Ознайомлення з темою та обговорення ідеї
2. Вивчення теми для створення арт-образу та пошук референсів
3. Створення власного ескізу
4. Відтворення образу: макіяж, body-art, одяг, додаткові аксесуари
5. Створення умов та проведення фотозйомки
6. Ретуш та робота із програмами обробки фото
7. Підсумки та презентація проєкту (у вигляді відео, фото та графічної
ілюстрації, дефіле)
Для розвитку творчих здібностей та фантазії дівчат театру мод «Backstage»
проводяться workshop-заняття зі створення тематичних образів та фотозйомки.
Реалізація таких проєктів дають змогу спробувати себе в сучасних професіях та
прокачати знання стиліста, моделі, фотографа та дизайнера.
1. Ознайомлення з темою та обговорення ідеї
Зважуємо всі за і проти та обираємо ідею, яку реально відтворити в умовах
позашкільного заняття.
2. Вивчення теми для створення арт-образу та пошук референсів
Вивчення теми полягає у самостійному дослідженнні готових образів, які
нам пропонують світові дизайнери, стилісти, фотографи тощо.
Інформативним джерелом натхнення та пошуку референсів є різноманітні
Інтернет-ресурси: творча платформа Pinterest, YouTube-канали, Instagram; модні
журнали Vogue, Bazaar, Cosmopolitan, InStyle, Glamour та інші.

Іл.1 Дослідження тематичних образів
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1. Створення власного ескізу
Будь-яка творча робота має авторське право, тому важливо акцентувати
увагу дитини на розробці власного ескізу арт-образу. Детальне відтворення всіх
елементів допоможе у подальшому зекономити час та сфокусуватись на ідеї.
Ця робота стимулює не лише творчі здібності дитини, але й розвиває
естетичний смак, образно-асоціативного мислення, художньо-графічну
підготовку майбутніх фахівців.
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Іл.2 Створення власних ескізів

2. Відтворення образу: макіяж, body-art, одяг, додаткові аксесуари
При відтворенні образу відштовхуємось від правила гармонії. Краса - це
коли нема чого забрати і не потрібно нічого додавати або ж все геніальне - в
простоті.
Пам’ятаємо про акцент. Доречно повідомити, що акцентів має бути не два,
не три, а саме один. Він може проявлятись у формі (одяг, зачіска), кольорі
(макіяж, одяг), цікавому аксесуарі. Ідеальне поєднання яскравих акцентів буде
виглядати з чорним кольором. Чорний, сам по собі, – яскравий відтінок, як би
суперечливо це не звучало. Всі яскраві кольори з ним виглядають бездоганно, а
відомі дизайнери цитують: «Поєднувати яскраві акценти з чорним кольором –
ознака гарного смаку».
3. Створення умов та проведення зйомки
Найголовніше, вибрати місце із гарним джерелом світла, розмістити
модель біля вікна або лампи, щоб об’єкт був рівномірно освітлений і не
здавався плоским. Не можна змішувати природне джерело світла та лампу
розжарювання, бо буде неприродний колір обличчя. Це дуже важко виправити
під час обробки фотографій. Слідкуємо, щоб у кадр не потрапляли зайві
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предмети. Коли потрібно підкреслити фактуру, то джерело світла розташовуємо
збоку, тоді з’явиться тінь. При зйомці блискучих, скляних та прозорих
предметів фотографуємо без спалаху.
Задній фон використовуємо однотонний, на ньому найкраще виділяються
фото fashion-зйомки.

Іл.3 Проведення зйомки в приміщенні ЦДЮТ
4. Ретуш та робота із програмами обробки
Ретуш шкіри, якщо вона необхідна, проводимо у Adobe Photoshop (ПКпристрій) або Facetune чи AirBrush (смартфон).

392

Іл.4 Ретуш та обробка
5. Підсумки та презентація проєктів (у вигляді відео, фото, дефіле)
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Іл.5 Творчий проєкт «Етно-спорт»
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Іл.6 Творчий екологічний проєкт «Збережи планету – почни зі себе»
Підсумок проєкту. Рефлексія
Під час проведення проєкту учні дізнались про основні інформативні
джерела натхнення, зрозуміли принципи роботи із референсами, навчилися
створювати арт-образи для fashion-проєктів, виділяти в загальному образі
акценти, розробляти ескізи, проводити їх художньо-графічну підготовку,
створювати власні унікальні арт-образи, використовувати ІТ-програмиредактори ретуші та обробки фото. Дізнались про головні принципи вдалої
фотографії та необхідність збереження авторських прав. Спробували себе в ролі
графічних дизайнерів, стилістів, моделей, фотографів.
Список використаних джерел:
1. https://www.cosmo.com.ua
2. https://www.pinterest.com
3. https://vogue.ua/ua/
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Кальченко Тетяна, учитель
початкових класів, Ворожбянський навчальновиховний заклад: загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад №1
ГІДРО-ЛАБ

«ВЕЛИКІ

ТАЄМНИЦІ ВОДИ»
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 2 класу.

Мета: поглибити знання учнів про воду та її властивості й застосування;
- познайомити з наслідками впливу людини на природу, екологічними
проблемами, які необхідно вирішувати на сучасному етапі; розширити
уявлення дітей про воду на Землі, формувати поняття про стани, властивості
води, про значення в природі і цінність для людини, про шляхи забруднення і
способи охорони від забруднення.
Формувати уміння висловлювати оцінки судження; удосконалювати вміння
працювати в групах, спостерігати, порівнювати, робити висновки. Розвивати
усне, писемне та зв’язне мовлення.Виховувати естетичне сприймання природи,
екологічні почуття, прагнення зберегти природу, охороняти її, зокрема воду.
Проблемні питання:
✔ Яке значення води для рослин, тварин, людей?
✔ Чи потрібно економити воду?
✔ Де на Землі є вода?
✔ Які властивості має вода?
Очікувані результати
✔ уміння працювати над пошуком творчих ідей;
✔ з’ясувати наукову думку про воду взимку;
✔ розподіляти свій робочий час;
✔ навички виступати перед аудиторією;
✔ аргументовано доводити свою думку;
✔ ілюструвати зібраний матеріал.
Обладнання: вода, спиртівка, сірники, прозора колба з водою, невеличка
покришка з будь-якої посудини, акварельні або інші водорозчинні фарби;
ємності, бинт або вологі серветки, ємності, воронка, сіль, крейда, пісок, клаптик
тканини, паперовий фільтр, глечик, бинт або ватний епонж.
Хід роботи над проєктом
І. Організаційний етап.
ІІ. Планування проекту.
- Розробка плану проекту
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- Розподіл дітей на групи, враховуючи їхні інтереси та захоплення:
1. «Пошуковці» (пошук цікавої інформації),
2. «Дослідники» (проведення дослідів),
3. «Творці» (добір загадок, прислів’їв, задач про воду)
4. «Фантазери» (створення творчої роботи)
- Ознайомлення з темою колективної роботи.
- Проведення інструктажів.
ІІІ. Реалізація проекту
- Ознайомлення з метою та завданнями для групової роботи.
● Визначення шляхів виконання завдань, пошуку інформації.
● Розподіл обов’язків між членами груп.
● Самостійна пошукова, творча або дослідницька діяльність.
Дослідницький етап:
Проведення 4 дослідів з водою
ІV. Підсумок проекту
● Підбиття підсумків. Висновки
1. Відгадавши всі загадки, ми зможемо продовжити вислів, записаний на дошці
(На дошці написаний вислів : «Немає життя на Землі без ___»), після
розгадування загадок учні дописують вислів на дошці.
Робота над загадками
• На дворі переполох
З неба сиплеться горох .
З’їла 6 горошин Ніна,
А тепер у неї ангіна. (Град)
• Без крил по небу літає,
Ніхто її не б’є, а вона плаче. (Хмара)
• Не дід, а сивий,
Не спить, а стелиться,
Вкриває землю й океан,
А звуть його… (туман).
• Надворі горою,
А в хаті водою. (Сніг)
• Зоряна зоряниця, молода дівиця,
Гуляти ходила, сльозу зронила.
Місяць бачив — не підняв,
Сонце встало — і підняло. (Роса)
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• Хто найдовші нитки має,
Небо й землю вмить єднає? (Дощ)
• В нас зимою білим цвітом
Сад зацвів, неначе літом. (Іній)
• Росте вона додолу головою,
Росте вона холодною имою
А тільки сонечко засяє —
Вона заплаче й помирає. (Бурулька)
Усі ці загадки — про воду. Тож виходить, що без води неможливе життя.
2. Ми разом спробуємо дізнатися, яку роль відіграє вода в житті людини, чому
її називають життєдайною силою та багато інших питань
Отже, сьогодні ми дізнаємось де на Землі є вода, її значення. Пригадаємо у
яких трьох станах перебуває вода. Вивчимо властивості води – рідини.
Дізнаємось цікаві факти про воду.
✔ Чи доводилося вам бачити воду в природі?
✔ Де вона знаходиться?
✔ Для чого потрібна вода?
✔ В яких станах може перебувати вода?

✔

Наведіть

приклади твердого, рідкого, газоподібного стану.
Рис.1Рідкий стан води

Рис.2 Газоподібний стан води

Рис.3 Твердий стан води

Чому вода існує у 3 станах?
ДОСЛІД 1. Мета: продемонструвати перетворення води у газоподібний стан.
Матеріал: спиртівка, сірники, прозора колба з водою, невеличка покришка з
будь-якої посудини.
Умови: звичайне приміщення, обов'язкове додержання правил безпеки.
Хід досліду: Незначну кількість води у прозорій колбі довести до кипіння.
Потримати покришку над колбою й розглянути з дітьми краплі на ній.
Поспостерігати за парою і за поступовим зменшенням кількості води у колбі.
✔
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Висновок: вода від нагрівання перетворюється у дрібні крапельки (пару) й
піднімається вгору.
ДОСЛІД 2. Мета: продемонструвати перетворення води в різні стани: з твердого
у рідину і навпаки.
Матеріал: прозора склянка, лід.
Хід досліду: Розглянути шматок льоду, покласти його в склянку й занести до
приміщення. Коли розтане, знову винести на холод.
Висновок: у холоді вода перетворюється на лід, а у теплі знову стає водою. Лід,
сніг – це різні стани води.
3. Виступи «Пошуковців» з цікавими фактами про воду:
✔ Океан займає 71% поверхні Землі. Найбільша глибина сягає 6 тис. м.
Кількість води в океані – 1300 млн куб. км.
✔ Якщо всю воду рівномірно розлити на поверхні планети, то вона вкриє її
слоєм товщиною 3000 м.
✔ За одну добу з поверхні Світового океану випаровується майже стільки ж
води, скільки її знаходиться в руслах річок всього світу.
✔ Сьогодні ми споживаємо ту саму воду, що й динозаври 150млн. років тому.
✔ При спразі бізони відчувають воду за 5—7 км..
✔ Медузи на 95—98 % складаються з води.
✔ Рослини дещо витриваліші до нестачі води. Якось під час досліду кактус
вагою 37 кг не поливали 6 років. За цей час він втратив 11 кг та залишився
живим.
✔ А щоб виростити 1 кг овочів, потрібно 2 т води.
✔ Без води влітку верблюд може прожити 3 доби, а взимку — 8 діб.
✔ Людині вода потрібна щодня. Разом з їжею ми щодоби споживаємо близько
3 л води. За все життя людина споживає в середньому 50—60 т води (дві
цистерни).
✔ Навесні 22 березня всі святкують День води
4. ДОСЛІД 3
Мета: показати, як працює дифузія.
Матеріал: Вода, акварельні або інші водорозчинні фарби; ємності; бинт або
вологі серветки.
Хід досліду: У трьох склянках розводимо різні кольори, наприклад, жовтий,
синій і червоний. Потім в інші три склянки наливаєте чисту воду і розміщуєте
їх по черзі колом або в пряму лінію.
Після цього потрібно вкласти попарно шматочки бинта або вологу серветку в
кожну склянку з фарбою і стакан з водою попарно. Якщо залишити цю
конструкцію на кілька годин, ми зможемо спостерігати, як вода в стаканчиках з
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чистою водою забарвиться кольором, який
розташованих кольорів. Це також ефект дифузії.

є

сумішшю

двох поруч

Виступи «Творців» з цікавими завданнями про воду:
Задача 1.На столі стоять 6 склянок: в перші три налили воду, другі три –
порожні. Потрібно розставити стакани так, щоб чергувалися порожні і повні
стакани, але при цьому можна взяти в руки тільки один стакан. Як вчинити,
щоб виконати умову?
Відповідь: Взяти другу склянку і перелити з неї воду у п’яту склянку. Другий
стакан поставити на колишнє місце.
Задача 2.На столі стояли 3 чашки з чаєм. Тато випив чай з однієї чашки і
поставив її на місце. Мама випила свій чай і теж поставила чашку на місце.
Скільки чашок було на столі, коли прийшов пити чай син?
Відповідь: 3 чашки. Вони хоч і порожні, але нікуди зі столу не поділися.
5. ДОСЛІДЖЕННЯ. Заздалегідь (за тиждень) починаємо спостереження за
станом чотирьох листочків з однієї рослини під час їх перебування в окремих
склянках із забрудненою і чистою водою. Учні матимуть можливість зробити
висновок: якщо середовище, де існують живі істоти, забруднене, вони
поступово гинуть. Висновок: Без води неможливе життя ні рослин, ні тварин,
ні людини. Тварини п’ють воду. Деякі тварини живуть у воді.
6. ДОСЛІД 4. Очищуємо воду
Мета: формувати уявлення про способи очищення води розвивати пізнавальну
активність, увагу, спостережливість.
Матеріали: вода, ємності, воронка, сіль, крейда, пісок, клаптик тканини,
паперовий фільтр, глечик, бинт або ватний епонж.
Хід досліду: В одну ємкість наливаємо чисту воду, у другу — воду з сіллю, у
третю — із крейдою, у четверту — з піском. Також готуємо фільтри для
очищення води: клаптик тканини, паперовий фільтр, фільтр-глечик для питної
води, широкий бинт та ватний спонж. Кожну воду потрібно очистити за
допомогою різного фільтра — кладемо його в лійку та проціджуємо воду. Після
кожної фільтрації діти спостерігають, як змінилася вода та що залишилося на
фільтрі.
Висновок: з підручних матеріалів можна легко очистити воду.
7. Життєво необхідною для нас з вами є питна вода
Від якості води, яку ми п’ємо залежить наше здоров’я.
Питна вода – це вода, яка придатна для вживання людиною. Вона повинна
відповідати певним нормам якості. У разі невідповідності води нормам якості
відбувається її очищення і знезараження.
Пити воду можна тільки з перевіреного джерела!
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- Скільки води потрібно людині?
Сама людина на 80 % складається із води. Разом з Їжею ми щодоби споживаємо
близько 3 літрів води. За все життя людина споживає в середньому 50-60 тонн
води (2 цистерни).
Вода потрібна людям для вмивання, приготування їжі, прання, тощо.
Без води людина не проживе й 5 днів, а без їжі може обійтися 5 тижнів, але за
умови, що кожного дня питиме воду.
- Чи потрібно економити воду?
Сьогодні вже третина населення Землі страждає від нестачі води.
Тоненька «ниточка» води із крана завтовшки із сірничок за добу
перетворюється на 300-500 літрів втраченої води. Якщо з крана постійно капає
вода, то протягом місяця марно витікає 400 літрів води.
З хвилину з відкритого крана витікає 12-20 літрів безцінної прісної води!
Прислів'я. Закрути міцніше кран, щоб не витік океан.
Отже, економія води – це справа звички.
-Як економно використовувати воду?
1) Намагайтеся щільно закривати кран. Капання води з крану – це втрата дуже
великої кількості води.2)Руки мають бути завжди чистими. Їх потрібно часто
мити. Зазвичай ми закриваємо кран, коли вже помили руки. Під час
намилювання рук також потрібно закручувати кран. Так ми економимо воду.3)
У вільний час допомагайте мамі. Приберіть у кімнаті, помийте посуд. Під час
миття посуду не залишайте кран постійно відкритим. Можна мити посуд у
мийці, наповненій водою. Так ви будете економити воду. Обполіскувати посуд
потрібно під проточною водою. 4) Овочі й фрукти можна споживати тільки
добре помитими. Спочатку мийте їх у мисці. Так ви також економите воду.
Потім обполосніть у друшляку під проточною водою.
Перегляд відео фрагменту https://youtu.be/D2nRATveMvI
8. Творча робота
Виготовлення об’ємної аплікації «Бережіть воду»
Обладнання: кольоровий картон, заготовки-шаблони,
кольоровий папір, ножиці, клей
Виготовлення аплікації за зразком.
Презентація готових робіт.
Рис.4 Аплікація

Список використаних джерел:
1. Д. Біда «Сік життя». Серія «Бібліотечка «КОЛОСКА» Науковопопулярне видання для дітей. – Львів, 2008
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2. Енциклопедія школяра. 4000 цікавих фактів. Видавництво «МахаонУкраїна». 2008
3. STEM-освіта: професійний розвиток педагога Збірник спецкурсів.
Коршунова О. В., Гущина Н. І., Василашко І. П., Патрикеєва О. О., 2018
ISBN 978-617-656-972-5 © Видавничий дім «Освіта», 2018
4. 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
5. Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і
неформальної освіти обдарованих учнів: методичні рекомендації / Н. І.
Поліхун, К. Г. Постова, І. А. Сліпухіна, Г. В. Онопченко, О. В.
Онопченко. – Київ : Інститут обдарованої дитини НАПН України, 2019
Кальченко Лариса, учитель,
Ворожбянський НВК:ЗОШ І-ІІІ ступенів – ДНЗ №1
Ворожбянської міської ради Сумської області
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ: ФАБРИКА ПАСХАЛЬНИХ КРАШАНОК
Мета. Ознайомитися з технологіями створення різнобарвних крашанок
за допомогою природних барвників, якими користувалися в минулому в різних
куточках України
Для кого: учні 9-11х класів.
Кількість дітей у групах: 2-3.
Які дисципліни поєднує: біологія, хімія, технології, історія.
Термін виконання: 2-3 тижні з кожного задіяного предмета. Роботу над
проектом учні розпочинають на уроці технологій, де разом з учителем
обговорюють завдання та умови виконання проєкту. Об’єднуємо учнів у групи
по 2-3 учасники. Кожна з них має дослідити 3-4 природних барвника, з’ясувати
їхню стійкість та колірну гаму.

Рисунок 1 – Природні барвники
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Рисунок 2 – Крашенки

Рисунок 3 – Фарбування яєць у відварі з лушпиння цибулі

Рисунок 4 – Рослини, що містять природні барвники
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На уроках історії діти з’ясовують інформацію про продукти ,якими
користувалися в різних куточках України для фарбування яєць на Великдень.
Підбір необхідних продуктів для приготування розчинів здійснюється на
уроках біології ,а приготування розчинів - на уроках хімії. Апробація
технологій створення різнокольорових крашанок за допомогою природних
барвників здійснюється на уроках технологій. Завершується проєкт
проведенням майстер - класу «Фарбування великодніх яєць за бабусиним
рецептом» в рамках тижня STEM-освіти.
Учителька історії Заріцька Ю.М. знайомить учнів з традиціями
фарбування великодніх яєць в різних регіонах України, надає посилання для
знаходження інформації в різних джерелах про використання відварів трав,
фруктових та овочевих соків для створення крашанок.
На уроках біології вчителька Кальченко Л.В. знайомить дітей із
різноманітними рослинними продуктами, які містять стійкі барвники для
фарбування тканин і яєць та є безпечними для здоров’я.
Учні знайомляться з назвами натуральних барвників, їх стійкості до
впливу світла, а також зі способами приготування розчинів натуральних
барвників із рослинної сировини, роблять розрахунки кількості речовин для
приготування концентрованих розчинів на уроках хімії з вчителькою біології та
хімії Кальченко Л.В.
Ознайомлення з технологічним процесом виготовлення рослинних
барвників для фарбування яєць і перетворенням їх в крашанки здійснюється на
уроках технологій під керівництвом учительки біології, хімії та трудового
навчання Кальченко Л.В.
Список використаних джерел.
1. Шулікін Д. SТEM- освіта: готувати до інновацій / Дмитро Шулікін //
Освіта України (офіційне видання міністерства освіти і науки України). №26 (1437). - 29 червня 2015 року. - С.8-9.
2. Інноваційне мислення учителя та учня як база STEM-освіти 69 STEMосвіта та шляхи її впровадження в навчально-виховний процес, м.
Тернопіль, 2017.
3. Пpo aктуaльнicть зaпpoвaджeння STEM-нaвчaння в Укpaїнi [Електронний
ресурс]
режим
доступу:
http://glibosvit.ucoz.ua/load/naprjamki_roboti/metodichna_robota/pro_aktualni
st_zap rovadzhennja_stem_navchannja_v_ukrajini/55-1-0-1395
4. STEM-ocвiтa: iнcтитут мoдepнiзaцiї змicту ocвiти [Електронний ресурс]
режим доступу: https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
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5. STEM-ocвiтa в Укpaїнi [Електронний ресурс] режим доступу:
http://timso.koippo.kr.ua/skripka/stem-osvita-vukrajini/
6. Ocвiтa нaвпaки, aбo Пepшoпpoхiдцi - STEM [Електронний ресурс] режим
доступу: http://pedpresa.ua/177304- osvita-navpaky-abo-pershoprohidtsistem.html
7. Галунка//Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т. / проф. Є.Онацький.
— Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — Буенос Айрес, 1958.
— Т.1,кн.II:ЛітериВ—Ґ.—С.226.—1000ек
8. Крашанка//Українська мала енциклопедія: 16 кн.: у 8 т./ проф. Є.
Онацький. — Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині. — 1960. —
Т. 3, кн. VI : Літери Ком — Ле. — С. 756. — 1000 екз.
9. Крашанка
[Електронний
ресурс]
режим
доступу:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B
0%D0%BD%D0%BA%D0%B0
Костюк Вадим, завідувач
лабораторії «Астрономічна обсерваторія», керівник
гуртка «Астрономія», Семенюк Оксана, заступник
директора з навчально-виховної роботи, керівник
гуртка «Основи поліграфії»,Бондар Ярослава,
методист, керівник гуртка «Розробка мобільних
додатків» Луцький міський Центр науковотехнічної творчості учнівської молоді
ТИЖДЕНЬ КОСМОНАВТИКИ «ЗОРЯНИЙ ШЛЯХ»
Вікова категорія здобувачів освіти: учні 1-4 класів, учні 5-9 класів, учні
10-11 класів
Актуальність та мета:
В сучасному світі важко знайти людину, яка ніколи не цікавилась
космонавтикою та астрономією в цілому. Розвиток космонавтики дуже
стрімкий, тому метою даного проекту є: виховання у дітей любові до
астрономії та науки в цілому; донесення загальної інформації про будову
та розвиток Сонячної системи; відзначення дня космонавтики 12 квітня та
людей, які докладали до цього зусиль.
Обладнання: вказано для кожного виду діяльності окремо.
Таймінг вправи/завдання: 7 днів.
Умови проведення: в комп’ютерному класі, на відкритій місцевості, у
приміщенні обсерваторії.
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Хід вправи/завдання, алгоритм дій:
Захід задіює вихованців усіх напрямів гурткової діяльності позашкільного
навчального закладу:
✔ Початково-технічного
✔ спортивно-технічного
✔ предметно-технічного
✔ інформаційно-технічного
✔ художньо-технічного
Назва заходу

Прогнозована
аудиторія

Обладнання

Крок 1. День космонавтики

діти усіх напрямів
гуртків

Комп’ютер та
проектор

Крок 2. Відчуй себе
космонавтом (Завдання
«Стикування SpaceX Dragon 2
до МКС»)

діти усіх напрямів
Комп’ютер або
гуртків, які мають
мобільний
змогу працювати за
гаджет
комп’ютером
(буде дуже цікаво
тим, хто вміє керувати
механізмами)

Крок 3. Сонячна система

- діти усіх напрямів
гуртків, які мають
змогу працювати за
комп’ютером

Комп’ютер,
матеріали для
пап’є-маше та
оформлення
конструкції

Крок 4. Вперед, до зірок!

- діти усіх напрямів
гуртків (буде дуже
цікаво тим, хто
займається
моделюванням)

Підручні
засоби
(пластикова
пляшка, картон,
клей)

Крок 5. Челендж “Зображення
Космосу” (фото, малюнок)

- діти усіх напрямів
гуртків

Телескоп,
фотоапарат,
засоби для
малювання

-

406

Крок 6. Запроси космос у
заклад!

Крок 7. Зоряне сяйво.

-

усі напрямки

-

усі напрямки

- уже готові
роботи, які
раніше брали
участь у
конкурсах

Таблиця 1. Список завдань Тижня космонавтики
Зміст з методичними поясненнями :
Тиждень космонавтики «Зоряний шлях»
Крок 1. День космонавтики
1) Оголошення тижня (Запрошення На Тиждень
космонавтики «Зоряний шлях»)
2) Презентація «Розвиток космонавтики»
http://surl.li/pilm
Крок 2. Відчуй себе космонавтом (Завдання «Стикування SpaceX Dragon 2
до МКС»)
Завдання «Стикування SpaceX Dragon 2 до МКС» - «Відчути себе
капітаном космічного корабля» - завдання полягає в тому, щоб пристикуватись
до Міжнародної космічної станції (МКС) космічним кораблем в симуляторі,
аналогічно тому, як це відбувалося в реальному житті.
Буде дуже цікаво тим, хто вміє керувати механізмами,
наприклад гуртківцям “Юний картингіст”, автомоделювання,
ракетомоделювання, судномоделювання, радіоелектроніка а
також всім іншим.
Додані відео запуску ракети, повернення космонавтів додому та як
керувати симулятором.
2 відео про реальне стикування

http://surl.li/piuu
Відео – як керувати
http://surl.li/pivp
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http://surl.li/pive
в симуляторі

Симулятор
https://iss-sim.spacex.com/

або

Для роботи симулятора потрібен потужний
інтернет. Тому виконати стикування можна на занятті
вдома, з комп’ютера або мобільного гаджета.

Крок 3. Сонячна система
1) Презентація «Сонячна система»
http://surl.li/piwu

2) Створити модель Сонячної системи в програмі
Universe Sandbox (форма роботи – гра)
http://surl.li/pixe
Створити модель Сонячної системи в програмі
Universe Sandbox –програма дозволяє створити гравітаційну модель як
Сонячної системи, так і довільної авторської системи. Містить велику кількість
анімацій, які відтворюють певні астрономічні процеси та можливість
експерементувати.
3) Виготовити із пап’є-маше макет Сонячної системи, макет обертання
Місяця навколо Землі. Роботою оформити коридор закладу – вихованці
гуртків художньо-технічного напряму
4) Створити модель рухомої Сонячної системи за допомогою програм (MS
PowerPoint, Scratch, MineCraft, тощо) – вихованці гуртків інформатики та
інші
5) Ефекти доповненої
реальності у вивченні

планет

http://surl.li/pimq мобільний застосунок
408

http://surl.li/pwzv - роздрукуйте маркер для
роботи на філії НТТУМ

Мал. 1. Маркер, логоготип та QR-код
мобільного AR-застосунку «AR Solar System»
Крок 4. Вперед, до зірок!
1) Відео “Співвідношення розміру зірок”
http://surl.li/pixu

2) Виготовлення моделі ракети (з матеріалів
Інженерного тижня, http://surl.li/pixy або інших)
та їх запуск
Виготовлення моделі ракети та її запуск (можна
скористатися запропонованим варіантом на відео або
взяти свій)
3) Космічна графіка у грі “Життя” (в MS Excel)
Відео про реалізацію гри «Життя» в середовищі
електронних таблиць: http://surl.li/piyf
Крок 5. Челендж “Зображення Космосу” (фото,
малюнок)
Зробити фото космічного тіла (можна в
обсерваторії).
Крок 6. Запроси космос у заклад!
✔ Оформлення навчальних кабінетів закладу космічною тематикою
✔ Оформлення коридору закладу космічною тематикою
✔ Інтерактивні ігри космічної тематики (проведення часу на перерві)
✔ Оформлення виставки дитячих робіт на космічну тематику
Крок 7. Для підбиття підсумків виконати тести:
https://docs.google.com/forms/d/10WHS6pTkpPA0iaSXHXdQ9qs3J6RbFmK409

JrOfwvFZ7dE/edit?usp=sharing
Ми сподіваємося, що ви станете яскравими, успішними
особистостями. Тоді наш Центр буде схожим на галактику, де народжуються
нові зірки.
Список використаних джерел.
1. Андрієвський С. М. Климишин І. А. Загальна астрономія // Підручник для
вищих навчальних закладів. Харків : ПромАрт, 2019. №.–С. 125 – 138, 230 283.
2. Національне
космічне
агентство
України.
Режим
доступу:
https://www.nkau.gov.ua/ua/
3. Аерокосмічне товариство України. Режим доступу: http://space.com.ua/
4. Україно наша Космічна. Від Кибальчича до "Морського старту" //
Українська
правда.
Режим
доступу:
https://www.istpravda.com.ua/digest/2011/04/12/35683/
Ключник Валерія, керівник
арт-студії «Дивосвіт», Центр творчості дітей та
юнацтва Святошинського району м. Києва.
АВТОРСЬКА РОЗРОБКА ПРОЕКТУ З ЕЛЕМЕНТАМИ STEM: РОБОТ З
ПІДРУЧНИХ МАТЕРІАЛІВ. ВТОРИННЕ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАСТИКУ
Вікова категорія: учні 1-4 класів, дошкільники (з батьками).
Актуальність. Нарощування пластикового виробництва сьогодні несе
величезну загрозу навколишньому середовищу, людству. Пластикові вироби
заповнили полиці супермаркетів і товари для дітей не є винятком. Пластик
повсюди – в продуктах харчування, посуді, миючих засобах, одязі,
іграшках…Як часто, купуючи дитині нову іграшку або щось смачненьке, ми
отримуємо «нову порцію» пластикових коробочок, пляшок, трубочок…А
викидаючи все це, ми сприяємо створенню «сміттєвих пластикових островів»,
які, в свою чергу, знищують цілі екосистеми.
Мета:
✔ інтегрувати технологічні, прикладні, дослідницькі вміння та навички;
✔ розвинути творчі та мистецькі здібності;
✔ популяризувати декоративно-прикладне мистецтво;
✔ привернути увагу учнів до проблеми пластикових відходів і сміття;
✔ показати можливість вторинного використання пластикових відходів;
✔ виховати в дітях бережливе ставлення до природних ресурсів і
навколишнього середовища;
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✔ розповісти про екологічний слід, який залишає виробництво кожної
пластикової речі;
✔ навчити дітей з раннього віку підходити до вибору речей більш усвідомлено.
Методична порада. Рекомендовано дітям дошкільного віку виконувати
цю роботу разом з батьками. Для створення робота використовувати ті
пластикові речі та відходи, які вже є в наявності. Проінформувати дітей про
проблему пластикового сміття, його негативні наслідки для навколишнього
середовища, а також про необхідність вторинного використання пластику.
Завдання. З підручних матеріалів створити робота.
Матеріали для роботи:
✔ пластикові речі, які вже є в нас вдома - великі та маленькі коробочки,
трубочки, деталі іграшок;
✔ клейовий пістолет;
✔ ножиці;
✔ для прикрашання робота (за власним задумом).

Хід роботи:
1.
За допомогою клейового пістолета склеюємо між собою дві великі
коробочки. Це тулуб і голова робота.
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2.

Відрізаємо трубочки з двох сторін від пружини на відстані 1,5см.

3.

Приклеюємо відрізані трубочки до тулуба.

4.

Ділимо маленькі коробочки на дві частини.
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5.
Менші за розміром частини приклеюємо до трубочок і тулуба таким
чином, щоб вийшли руки і ноги робота

6.

Прикрашаємо Робота за власним задумом.
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Результатом проекту є створення дітьми іграшки –робота- з вторинної
сировини.
Виконуючи такий проект, діти вчаться не викидати сміття, а давати йому
«друге життя». Самостійно створюючи собі нову іграшку, дитина також
вчиться фантазувати, розкривати свій творчий потенціал, сприяє вирішенню
екологічних проблем, заощадженню батьківських коштів.
Список використаних джерел:
1.https://mistosite.org.ua/articles/vyrobliaty-menshe-iak-vriatuvaty-planetu-vidplastyku?locale=ru
Коваленко
Марина,
вчителька історії, Новосілківська ЗОШ І-ІІ ступенів
Пірнівської сільської ради Вишгородського району
Київської області.
ПРОЄКТ З ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ З ЕЛЕМЕНТАМИ STEAM:
ПРИРОДА ДАВНЬОГО ЄГИПТУ ТА БУДІВНИЦТВО ПІРАМІД
Проєкт виконували учні #НовосілківськоїЗош. Вчитель – Коваленко М.В.
Мета проєкту: закріпити та узагальнити знання шестикласників з розділу:
«Стародавні цивілізації Азії та Африки. Давній Єгипет». Інтегрувати
математичні, історичні, технологічні предметні компетентності, а також
розвинути вміння проводити пошуково-дослідницьку діяльність.
Проєкт виконується у вигляді домашнього завдання, яке дається як
випереджальне, на початку розгляду тем присвячених Давньому Єгипту.
На підготовчому етапі, учні вивчають природні умови Єгипту, роблять
висновки про те як вони впливали на життя і заняття населення, шукають в
інтернеті матеріали про те, хто, як і для чого будував піраміди. Пірамідинайтаємничє і найвеличніше надбання Давнього Єгипти. Вивчення історії їх
створення і будівництва унікальна можливість зацікавити учнів та спонукати їх
до самостійної пошуково-дослідницької діяльності. Шестикласники люблять
таємниці та загадки. Можна розказати легенди про дослідників пірамід, про
прокляття фараонів, порекомендувати (або подивитися уривки) з науковопопулярних або художніх фільмів. Учні самостійно (або проконсультувавшись
із вчителем) обирають форму, матеріал та технологію, які вони використовують
під час підготовки проєкту. І як ми можемо бачити, кожний робить це по
своєму.
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Результати виконання проєкту презентуються на уроці узагальнення з
теми «Давній Єгипет».
Під час презентації автори проєктів розповідають якими джерелами вони
користувалися, які наукові, математичні, технологічні знання їм знадобилися
для реалізації проєкту, хто допомагав у розробці проєкту тощо. А також
роблять висновки про те, які знання та вміння, технічні прилади і інструменти
потрібні були мешканцям Давнього Єгипту, для спорудження пірамід, які
своєю монументальність та довговічністю вражають нас і сьогодні: Все боїться
часу, а час боїться пірамід.
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Список використаних джерел:
1. Історія України. Всесвітня історія 5–9 класи. Навчальна програма для
загальноосвітніх навчальних закладів. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalnaserednya-osvita/navchalni-programi/navchalni-programi-5-9-klas
2. Підручник з Всесвітньої історії. Історії України. 6 клас. Бандровський Нова програма, Генеза, 2019.
3. https://www.pinterest.com/
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Крисюк Вікторія, вчитель
фізики та інформатики, Комунальний заклад
загальної середньої освіти «Луцький ліцей №3
Луцької міської ради Волинської області»
STEM-ПРОЄКТ «ОДЯГАЄМО ЛЕСЮ УКРАЇНКУ В ФІЗИЧНІ ЗАКОНИ»
Вікова категорія: учні 7-11 класів.
Тривалість виконання завдань: 1 тиждень.
Актуальність. Цьогоріч виповнилось 150 років від дня народження відомої
української поетеси Лесі Українки. В рамках святкувань цієї дати проводилось
багато заходів із декламуванням поезії, історичними довідками про її життя та
творчість. На уроках інформатики здобувачі освіти вивчають різні способи
кодування інформації. Існують сервіси, що дозволяють закодувати будь-який
текст у орнамент для вишивання. У нас виникла ідея створити дещо особливе
та поєднати непоєднуване: доповнити фото Лесі Українки орнаментами, у яких
закодовані фізичні закони.
Мета проєкту: актуалізувати знання фізичних законів; розвивати уяву, логічне
та креативне мислення; виховувати патріотизм та любов дітей до української
літератури та народних традицій; удосконалювати навички використання
інноваційних технологій для виконання різноманітних завдань.
Предмети: фізика, інформатика, українська література.
Обладнання: комп’ютер або смартфон, онлайн-сервіси для кодування тексту
«Текстова вишивка» https://vyshyvka.ukrzen.in.ua/word/ та графічний редактор
https://www.photopea.com/, заготовки фотографій Лесі Українки для обробки.
Завдання проєкту:
1.Пригадати фундаментальні закони фізики. Використовуючи сервіс “Текстова
вишивка”, закодувати дані закони у вишивку.
Процес кодування є нескладним. Щоб закодувати текст, потрібно зайти на
сервіс «Текстова вишивка» за адресою: https://vyshyvka.ukrzen.in.ua/word/. В
текстовому полі ввести потрібний текст та натиснути кнопку «Вишити».
Готовий орнамент завантажуємо із сервісу за допомогою кнопки «Зберегти на
диск». Алгоритм кодування ґрунтується на книзі Володимира Підгірняка
«Текстова вишивка».
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2. Здійснити монтаж фотографій Лесі Українки, доповнивши одяг поетеси
фрагментами вишивки.
Обробку фотографій здійснити за допомогою онлайн-редактора Photopea
(https://www.photopea.com ).
Photopea - це вдосконалений безкоштовний редактор зображень, який
може працювати як з растровою, так і з векторною графікою. Його можна
використовувати для простих завдань, таких як зміна розміру зображень, а
також для складних завдань, таких як проектування веб-сторінок, створення
ілюстрацій, обробка фотографій тощо. Також, Photopea дозволяє працювати із
шарами, що знадобиться для обробки наших фотографій.
Корисною підказкою для користувачів є вмонтований підручник, що
покроково знайомить із роботою даного сервісу і містить детальний опис усіх
інструментів: https://www.photopea.com/learn/.

3. Організувати виставку кращих учнівських робіт у вестибюлі школи.
Список використаних джерел:
1. https://www.photopea.com/learn/.
2. https://vyshyvka.ukrzen.in.ua/word/.
3. http://news.dks.ua/index.php/news/kultura/31588.
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Кудря Олена, учитель
початкових класів Немішаївський ЗЗСО І-ІІІ
ступенів
STEAM-ПРОЄКТ: НЕЗВІДАНИЙ СВІТ ЯЙЦЯ
Мета:

✔ Ознайомити дітей із корисними людини властивостями яйця.
✔ Провести досліди з яйцем та оцтом, щоб продемонструвати реакцію
кислоти з кальцієм, що входять до складу шкаралупи. Дослідити вплив
етилового спирту на яєчний білок. На прикладі експерименту ознайомити
дітей із щільністю рідини і продемонструвати, як її можна змінити.
Навчити розрізняти маркування на яйцях.
✔ Учити дітей створювати макети у програмі Paint. Вправляти уміння
складати з цеглинок Lego об’єкти відповідно до розробленого макету.
✔ Закріпити вміння учнів визначати діаметр, робити обчислення,
розв’язувати задачі.
✔ Збагачувати активний словниковий запас учнів відповідно до тематики
тижня.
✔ Активізувати пізнавальну діяльність дітей.
✔ Розвивати самостійне мислення, вміння досліджувати, уяву, доказове
та зв’язне мовлення, пам’ять, увагу, дрібну моторику, критичне мислення,
навички вільного спілкування.
✔ Виховувати естетичний смак.
Вік: для учнів 1-4 класів
Опис проєкту:
Протягом тижня проводимо STEM-уроки на виконання завдань з різних
дисциплін
(природознавство, математика, інформатика, конструювання,
дизайн).
Вступ
Тема цього тижня буде присвячена яйцю. Ми дізнаємося багато цікавого,
корисного про яйце, проводитимемо досліди й експерименти з яйцем,
готуватимемо страви з яєць, конструюватимемо яйця.
Заповніть першу і другу колонки таблиці . Наприкінці уроку поверніться
до цього завдання і заповніть останню колонку. Зіставте записи у другій і третій
частинах таблиці. З’ясуйте, чи всі ваші очікування справдилися? Чи є
запитання, на які ще ви не отримали відповіді? У яких джерелах можна
пошукати інформацію, якої бракує?
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Природознавство
Чи відомі вам цікаві факти про яйце?
Яйця - найуніверсальніший продукт харчування. Яйця популярні в кулінарії
всіх країн і культур, багато в чому завдяки тому, що їх вживання може бути
найрізноманітнішим. У них міститься високоцінний білок, що легко
засвоюється організмом людини, безліч необхідних живильних речовин,
включаючи основні вітаміни і мінерали, а також антиоксиданти, які
запобігають деяким хвороб.
В одному яйці міститься близько 80 кілокалорій. Така ж енергетична цінність в
половині банана, невеликому яблуко, 100 г курячих окостів або вареного
яловичого язику. Також яйця включають в себе білок, важливі для людини
вітаміни і мікроелементи.
Яйця у раціоні позитивно впливають на волосся, зір і на весь організм в цілому.
А чи знаєте ви, як дізнатися, чи яйце свіже?
Як приготувати яйце, корисне для здоров’я?
Які саме корисні речовини містить яйце?
Чи можна зварити яйце без тепла й вогню?
Запрошую вас у дослідницьку лабораторію, де ми зможемо побачити багато
цікавого і дізнатися багато корисного про яйце.
Що в середині яйця?
Відскануйте QR-код, щоб довідатися , з чого
складається яйце?

Які бувають яйця?
Відскануйте QR-код, щоб довідатися про
незвичайні яйця
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Дослідницька лабораторія: «Гумове яйце»
За допомогою оцту куряче яйце можна перетворити в «гумове».
Ми вже знаємо, що оцет вступає в реакцію із содою, а тепер побачимо, що оцет
може зробити з кальцієм. До складу шкаралупи яйця входить кальцій.
Нам знадобиться:
✔ Яйце ✔ Оцет (9%) ✔ Склянка
Щоб спостерігати реакцію взаємодії необхідно помістити яйце в склянку з
оцтом.
Спочатку воно потоне і розміститься на дні, потім поступово почне
наповнюватися масою бульбашок. В результаті реакції кислоти з кальцієм, що
входять до складу шкаралупи, відбувається утворення вуглекислого газу.
Ці бульбашки змусять яйце піднятися на поверхню. Як тільки бульбашки
закінчаться, яйце знову опуститься на дно і почне набирати нову порцію газів,
яка знову виштовхне його вгору.
Це триватиме до тих пір, поки шкаралупа не скінчиться і не віддасть весь
кальцій для реакції.
Якщо яйце залишити в розчині довше, то можна отримати відмінний гумовий
мячик. Витягнуті через деякий час яйце стане м'яким і пружним. Його можна
кидати на тарілку і воно буде стрибати немов м'ячик.
Що відбулося? Яйце не стало гумовим. Під впливом кислоти розчиняється
шкаралупа, а білок з жовтком залишаються «закутані» в тоненьку плівку, яка і
раніше існувала, але не була видною.
З оцтовою кислотою потрібно бути дуже обережними!
«Чарівна сіль»
Для експерименту будуть потрібні:
✔ Три сирих яйця.
✔ Три невеликі банки або склянки.
✔ Сіль
✔ Вода
У першу невелику банку налийте чисту воду з-під крана. Покладіть туди яйце.
Що станеться? (Яйце потоне). У другій банці з водою розчиніть сіль – 2
столової ложки. Покладіть сире яйце. Що станеться? (Яйце буде плавати на
поверхні). А третя велика банка залишиться порожньою. Покладіть на дно яйце
і по черзі поступово наливайте воду з двох невеликих банок з простою і
солоною водою. Що станеться? ……
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Який
робимо
висновок?
Вся справа справа в щільності води. Чим щільність вище (в даному випадку за
рахунок солі), тим складніше в ній потонути. Ось чому в морі плавати легше,
ніж в прісних озерах і річках. Солона вода допомагає триматися на поверхні.
«Варене яйце»
Чи можна зварити яйце прямо у класі без тепла? Перевіримо за допомогою
етилового спирту.
Нам знадобиться:
✔ Яйце ✔ Етиловий спирт ✔ Прозора посудина
Куряче яйце розіб’ємо й помістимо у посудину. Заллємо його етиловим
спиртом. Що спостерігаємо? Білок каламутніє, біліє. При дії спирту
відбувається денатурація білка – руйнування його структури.
Що відбулося?
Яєчний білок складається в основному з білка альбуміну. Протягом декількох
хвилин після додавання спирту до яйця ви повинні побачити, що напівпрозорий
яєчний білок починає мутніти. Спирт викликає хімічну реакцію, денатурує або
змінює молекули білка, щоб вони могли утворювати нові зв'язки між собою.
Яєчний жовток містить деяку кількість білка, але також багато жиру, на який
алкоголь не впливає так сильно.
Ви також можете зварити яйце в оцті.
Чи яйце свіже?
Ви можете думати, що визначення свіжості яєць – це якась дуже складна
процедура. Насправді все дуже просто і легко. Для цього нам знадобиться
ємкість, заповнена водою і яйце. Просто слід занурити яйце у воду і глянути, чи
воно потоне, чи спливе. Свіжі яйця ніколи не спливатимуть на поверхню.
Перевіримо це.
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Як приготувати яйце, корисне для здоров’я?
Спосіб 1.
Коли ми робимо яєчню, то додаємо до яєць багато жиру, який змінює їх
природні властивості. Водночас, при смаженні змінюються властивості олії та
вершкового масла. Ось чому найкращим способом приготування яєць буде їх
варіння протягом приблизно 5 хвилин. Така обробка яєць залишить всі їх
первинні властивості незмінними.
Спосіб 2.
Яйце пашот – це напрочуд простий і, напевно, найсмачіший спосіб
приготування яєць, який винайшли французи. Для того, щоб зварити яйце
пашот вам знадобляться свіжі яйця з холодильника. Повірте, це дуже важливо, і
якщо не дотримуватися цих правил, може нічого не вийти, і замість акуратно
звареного яйця в каструлі ви побачите незрозумілу білу субстанцію.
Приступимо до готування. Налийте у підходящу каструлю близько двох літрів
води і доведіть її до кипіння. Тут теж є дуже важливий момент. Вода, в якій
вариться яйце, не повинна кипіти, а тільки перебувати на межі кипіння.
Акуратно розбийте яйце в мисочку або чашку, щоб не пошкодити жовток, і
вилийте його в каструлю з водою. Варити яйце протягом 2 хвилин.
Смачні яйця
Відомо, що жовток яйця містить корисні для організму жири, які покращують
пам’ять, а білок перешкоджає розвитку вірусів під час застуди. Пригадайте,
які страви з яєць ви вживаєте.
Завдання.
Дослідити, які існують рецепти цікавих та незвичайних блюд з
використанням яєць.
Технології
Конструкторське бюро
Завдання 1. За допомогою програми Paint придумати та розробити макет яйця,
яке буде будуватися з Lego.
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Завдання 2. Скласти з цеглинок Lego спроектовану модель яйця.
Завдання 3. Придумати, з яких матеріалів ще можна створити яйце.
Математика
Відскануй QR-код.
Дізнайся багато цікавого про яйце

Завдання 1. «Істинне-хибне»
Бабуся купила лоток яєць з 10 штук.
Відомо, що середня маса курячого яйця 70 г.
Уважно прочитай кожне твердження, добре поміркуй і зроби свій висновок про
те, яке з цих тверджень істинне, а яке хибне.
Обведи у таблиці обрану тобою відповідь.
Твердження
Якщо в лотку є яйце масою 75 г, то обов’язково
повинно бути яйце масою 65 г.
Більшість яєць у лотку мають масу 70 г.
Половина яєць у лотку повинна мати масу більшу
за 70 г, а інша половина – меншу за 70 г.
Маса всіх яєць може бути 700 г.
Маса всіх яєць повинна бути 700 г.
Завдання 2. Різноманітність яєць у природі
Досліджуючи таємницю яйця, Іван вперше
дізнався, що шкаралупи яєць тварин різнобарвні.
А ще яйця різні за формою, розміром, масою.
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Істинне чи хибне?
Істинне
Хибне
Істинне
Істинне

Хибне
Хибне

Істинне
Істинне

Хибне
Хибне

Інформацію про масу яєць він записав у таблицю.
Вид яєць
Середня маса
Кількість грамів у
одного яйця (г)
лотку(10шт.)
Курячі
70
700
Перепелині
11
Гусячі
200
Качині
130
Індичі
75
Страусині
900
Ему
780
Фазанів
60
Завдання 3. Виконай обчислення
За допомогою попередньої таблиці дай відповіді на запитання, виконавши
обчислення.
1.Яка маса двох яєць індички?
2. На скільки маса яйця індички більша за масу перепелиного?
3.У скільки разів маса яйця фазана менше за масу страусиного?
4.Яка маса 4 гусячих яєць?
5.У скільки разів маса яйця ему більша від маси качиного?
Завдання 4. Розв’яжи задачу
Ганнусі тато подарував 5 курчаток. Серед
них було лише 3 курочки-несучки. Довгий
час вони радували дівчинку, несучи кожних
два дні по 2 яєчка. Згодом дідусь купив ще 12
курей. Скільки тепер яєць Ганнусина сім’я
отримує щотижня?
Завдання 5. Виконай обчислення
та дізнайся, яка маса одного
ципляти?

2кг
150г
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1000г

150г

3к

Додатки

Список використаних джерел:
1. https://dovidka.biz.ua/budova-yaytsya-ptahiv
2. https://agravery.com/uk/posts/show/top-8-najbils-nezvicnih-aec-svitu
3. http://irynabiologyforall.blogspot.com/2013/02/blog-post_7370.html
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Лакіза Єлизавета, асистент
вчителя,
Навчально-виховний
комплекс
№1
Покровської міської ради Донецької області
ЛЕПБУК ЯК ІГРОВИЙ ЗАСІБ У НАВЧАННІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ
Актуальність Ігрові технології є однією з унікальних форм навчання,
яка дозволяє зробити цікавими і захоплюючими не тільки роботу учнів на
творчо-пошуковому рівні, але й буденні кроки з вивчення предметів Іншою
позитивною стороною гри є те, що вона сприяє використанню знань у новій
ситуації, таким чином, вивчений учнями матеріал проходить через своєрідну
практику, вносить різноманітність й інтерес у навчальний процес.
Гра є найприроднішою і найпривабливішою діяльністю для молодших
школярів. Про гру сказано багато гарних слів. Її називають джерелом радості,
королевою дитинства і восьмим чудом світу Видатний педагог В.О.
Сухомлинський закликав: «Навчайте граючись, а граючись навчайте».
Учителі початкових класів Навчально-виховного комплексу №1
Покровської міської ради усвідомлюють, що на першому місці в сучасній школі
— дитина, її свобода, простір, інтереси, тому працюють злагоджено, на основі
спільних цінностей, ведуть постійний пошук ефективних методик навчання і
виховання, які відповідають вимогам сьогодення.
Разом
з
учнями та
батьками
наші педагоги створюють
багатофункціональні лепбуки, які є максимально продуктивними у задоволенні
дитячої допитливості, залученні їх до активного пізнання оточуючого світу,
оволодінні способами пізнання зв’язків між предметами та явищами, в розвитку
творчості учнів.
Чому лепбуки? Тому що це цікаво, весело і корисно. Лепбуки
допомагають швидко та ефективно шукати та засвоювати нову інформацію і
закріплювати вивчене в ігровій формі.
Мета Діти вчаться встановлювати причинно-наслідкові зв’язки,
використовувати збережені дані. Інформація в лепбуці подається
систематизовано та організовано, тому процес навчання стає послідовним і
цікавим.
Обладнання
✔ Картки завдань;
✔ Реквізит для театралізації;
✔ Обладнання для фото, відео;
✔ Матеріали для оформлення навчального закладу;
✔ Кольорові смайли для відмітки.
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Завдання Протягом тижня учні 1-4 класів опрацьовували нову цікаву
інформацію та у яскравих формах структурували її.
У перший день червоного кольору діти презентували результати
довготривалого проекту «Полум’яне серце добрих справ» та виготовили квітку
милосердя.
Наступного дня оранжевого кольору школярі досліджували вітамінний
склад продуктів харчування та створили розумні пазли-вузлики з означеної
теми.
Жовтий сонячний день розширив та закріпив знання дітей про сонце, його
позитивні та негативні впливи.
У зелений день - день Землі - юні рятівники довкілля у формі гри
вчилися правильно сортувати сміття для порятунку планети.
Блакитний день навчив маленьких дослідників спостерігати за рухом
повітря та його дією.
У синій день краплинка-мандрівниця показала дітям свої таємниці –
чарівні перетворення у різні стани: газоподібний, рідкий, твердий.
Фіолетовий день згуртував дітей у спільній творчій діяльності, в процесі
якої діти розігрували казку «Про доброго та хитрого звіра», створюючи 3D
моделі головних героїв у техніці оригамі.
Наприкінці тижня діти разом з вчителями англійської мови мандрували
кольоровою стежкою, вивчаючи англійською веселкові слова.
Умови проведення «Кольоровий тиждень» проводиться для учнів
початкових класів. Кожного дня учасники Тижня опрацьовують оригінальні
завдання, отримуючи смали відповідного кольору. Навчальний заклад
оформлюється кожного дня відповідно до кольору. У заході беруть участь усі
бажаючі.
Лепбук «Кольоровий тиждень» став справжнім відтворенням позитивного
емоційного досвіду, який набули діти під час спільної навчально-виховної
взаємодії протягом Кольорового тижня. А ще: у центрі уваги педагогів – любов
до дитини, турбота про її розвиток і бажання подарувати їй радість відкриття
нового світу та безліч шансів реалізувати себе, щоб бути щасливим.
Активну участь приймали: Пелехань Ірина Геннадіївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи; Демешко
Юлія Григорівна, учитель початкових класів; Хохлова Людмила
Василівна, учитель початкових класів; Нелюба Ірина
Анатоліївна, учитель початкових класів.Стаховська Марина
Георгіївна, учитель початкових класів.
Посилання на відео https://www.youtube.com/watch?v=JhEW5RQJii4
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Список використаних джерел:
1. Творчий підхід до навчання. Лепбук як засіб ефективного всебічного
розвитку учнів https://www.youtube.com/watch?v=5LNsWiRaLk4
2. https://vseosvita.ua/library/
Ластенко
Юлія,
вчитель
математики, Комунальний заклад вищої освіти
«Хортицька національна навчально-реабілітаційна
академія»
ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ STEM-ПРОЄКТУ: ФОНТАН ГЕРОНА ЯК
ЗВОЛОЖУВАЛЬНИЙ ПРИСТРІЙ
Мета: набуття учнями метапредметних компетентностей; розвиток
комунікаційної компетентності учнів, навичок співробітництва та творчості,
здібностей інжинірингу; розвиток ціннісного ставлення до власного здоров’я та
гармонійного співіснування з навколишнім середовищем.
Завдання: дослідити вплив сухого та вологого повітря на організм людини,
ознайомитись з історією створення фонтану Герона, виготовити пристрій для
зволоження повітря у вигляді фонтану.
Актуальність проєкту: Занадто низька вологість повітря у приміщенні є
шкідливою для здоров'я людей і для багатьох технологічних процесів, може
призвести до пересихання меблів, паркету, столярки, різних матеріалів,
сировини та продуктів. Сухе повітря негативно впливає на шкіру людини,
подразнює слизові оболонки очей, носової та ротової порожнини, дихальних
шляхів, спричиняє різні види алергії. Тому в усіх приміщеннях, чи то житло,
чи то офіс, чи то будь-який громадський заклад, треба контролювати рівень
вологості повітря та проводити зволоження повітря до оптимального рівня.
Інноваційність: розглянуто можливість використання Фонтану Георона у
якості зволожувального засобу.
Практична значимість: дану розробку можна використовувати під час
викладання елективних курсів, STEM-курсів, факультативів та гуртків.
Стислий опис: Здобувачі освіти отримують завдання створити фонтан для
класної кімнати (або для власного будинку) з метою зволоження повітря.
Попередньо учні вивчають вплив сухого та вологого повітря на організм
людини та деякі технологічні процеси, знайомляться з історією створення
фонтану грецьким математиком та механіком Героном Александрійським,
підбирають необхідні матеріали та створюють власний фонтан.
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Очікувані результати проєкту: Виготовлення власного кімнатного мініфонтану для зволоження повітря.
Тип проєкту: Дослідницький, міжпредметний, груповий, середньотривалий.
Цільова аудиторія: Учні 8 класу.
Таблиця 1. Складові STEM-проєкту, зміст діяльності учнів
Складові STEM-проєкту, зміст діяльності учнів
S (науки)

T (технології)

R (читання+письмо)

Фізика, 7 клас: вивчають рівновагу рідин, зокрема, в
полі тяжіння; вивчають вплив тиску на речовини;
Біологія, 8 клас: визначають оптимальний або
допустимий рівень вологості в приміщенні;
з’ясовують ризики для здоров’я під впливом занадто
сухого повітря;
Екологія, 6 клас: визначають період року, під час
якого повітря потребує особливого зволоження;
вивчають санітарно-гігієнічні норми зволоженості
повітря;
Історія, 6 клас: ознайомлюються з історією
виникнення пристрою під назвою Фонтан Герона, що
був вигаданий грецьким математиком та механіком
Героном Александрійським;
Географія, 8 клас: визначають рівень затрат
енергоресурсів під час користування електричним
пристроєм;
Економіка, 10 клас: обґрунтовують доцільність
використання фонтану Герону, що не потребує
енергозатрат;
Інформатика, 5 клас: знаходять інформацію в
Інтернеті про способи конструювання фонтана
Герона своїми руками;
Інформатика, 8 клас: оформлюють звіт про виконану
роботу у шкільній групі на сторінці Facebook з
презентацією фото та відео.
Українська література, 6 клас: читають твір
письменника Віктора Близнеця «Звук павутинки», в
якому описана користь для здоров’я хворої людини
під час перебування поблизу природних водойм;
Українська мова, 8 клас: створюють твір-опис
пам’ятки історії культури на основі особистих
спостережень і вражень у художньому стилі.
Українська мова, 8 клас: створюють інформаційний
допис про проект до шкільного веб-сайту.
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E (інжиніринг)
A (мистецтво)
M (математика)

Трудове навчання, 8 клас: визначають необхідні
матеріали, складають покрокову інструкцію та
конструюють пристрій
Мистецтво, 8 клас: декорують зволожувальний
пристрій у вигляді фонтану
Математика, 6 клас: виконують розрахунки
необхідної кількості матеріалу в залежності від
розмірів пристрою; складають покрокову схему
(алгоритм) розробки пристрою

Таблиця 2. Навчальні цілі та дослідницькі завдання за структурою STEM
Складові
STEMпроєкту

Предмет, клас,
навчальна
тема (розділ)

Навчальні цілі

Фізика, 7 клас.
Тиск рідин і
газів.
Закон
Паскаля.
Сполучені
посудини.
Манометри.
Насоси.
S (науки)

● Учні вивчають та
застосовують закони
Паскаля, Архімеда;
● Учні дізнаються
про умову плавання
тіл; про залежність
тиску на дно і стінки
посудини від висоти
стовпчика й густини
рідини.
Фізика, 7 клас. ● Учні пояснюють
Атмосферний
причини виникнення
тиск.
атмосферного тиску
та його залежність
від висоти;
● Учні дізнаються
про
способи
зменшення/збільшен
ня
тиску
в
практичних
ситуаціях.
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Дослідницькі
завдання,
орієнтовний термін
виконання
● Створити
презентацію
про
рівновагу
рідин,
зокрема,
в
полі
тяжіння (терміни).

● Підготувати
доповідь про вплив
тиску на речовини
(терміни).

Екологія,
6
клас. Абіотичні
екологічні
фактори.
Вологість
повітря.

● Учні отримують
знань про екологічні
фактори
(біотичні,
абіотичні,
антропогенні);
● Учні розширюють
коло
знань
про
абіотичні фактори,
зокрема
вологість
повітря;
● Учні
вивчають
санітарно-гігієнічні
норми зволоженості
повітря у житлових
та
громадських
закладах.
Біологія,
8 ● Учні розширюють
клас.
коло
знань
про
Захворювання
захворювання
дихальної
органів
дихальної
системи.
системи;
● Учні розвивають
навички
дослідницької
роботи з цифровим
вимірювальним
комплексом;
● Учні актуалізують
важливість
рівня
вологості повітря для
підтримання
гомеостазу людини.
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● Створити буклет про
санітарно-гігієнічні
норми
зволоження
повітря (терміни).

● Провести
дослідження
з
вимірювання
рівня
вологості у класній
кімнаті
з
використанням
цифрового
вимірювального
комплексу (терміни).

Історія, 6 клас.
Антична
цивілізація та її
сусіди.

● Учні дізнаються
про науку Давньої
Греції;
● Учні зрозуміють
особливості наукової
думки
Давньої
Греції;
● Учні пояснюють,
як у добу античності
соціальне становище
особи впливало на її
повсякдення
і
роботу.
Географія,
8 ● Учні
навчаться
клас.
оцінювати ситуації
Електроенергет на всіх рівнях, від
ика
України. економічного
до
Розрахунок
побутового.
спожитої
електроенергії
для фізичних
осіб.
Економіка, 10 ● Учні
навчаться
клас. Споживчі розраховувати
блага як засіб загальну та граничну
задоволення
користь
блага,
потреб
оптимальний обсяг
споживання.
Інформатика, 5
клас. Мережеві
технології
та
Інтернет.
T (технології)

● Учні
навчаться
шукати,
завантажувати
та
зберігати
дані,
отримані
із
Всесвітньої мережі,
які
стосуються
конструювання
фонтану
своїми
руками.
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● Підготувати
доповідь про науку та
мистецтво
Давньої
Греції (16.09-20.09).
● Виготовити плакат,
на
якому
буде
сформульовано
життєву
позицію
Герона на основі його
винаходу (терміни).

● Підготувати звіт у
вигляді діаграм та
інфографіки
про
витрати електроенергії
в побуті (терміни).

● Підготувати
доповідь
про
доцільність
використання
пристроїв,
що
не
потребує енергозатрат
(терміни).
● На
основі
проаналізованої
інформації з мережі
Інтернет
створити
інструкцію
по
розробці
фонтану
Герона у домашніх
умовах з підручних
матеріалів (терміни).

Інформатика, 8
клас.
Створення та
публікація вебресурсів

● Учні
навчаться
використовувати
гіпертекстові,
графічні
й
мультимедійні
елементи на вебсторінках.

Українська
література,
6
клас.
ПЧ.
Віктор
Близнець.
«Звук
павутинки»

● Учні
навчаться
висловлювати власні
думки,
розширять
кругозір, навчаться
самостійному
пошуку матеріалів;
● Учні
навчаться
вести
здоровий
спосіб
життя
і
розвинуть прагнення
до
самовдосконалення.
● Учні удосконалять
мовленєво-розумові
вміння
усвідомлювати тему
й основну думку,
логіку викладу, тип і
стиль мовлення;
● Учні
розвинуть
мовленнєвокомунікативні
вміння;
● Учні
навчаться
створювати твориосписи на основі
власних
спостережень
і
вражень.

Українська
мова, 8 клас.
R (читання +
Твір-опис
письмо)
пам’ятки
історії
культури
на
основі
особистих
спостережень і
вражень
у
художньому
стилі
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● Створити відео- та
фотозвіт
процесу
розробки
фонтану
власними
руками
(30.09-04.10).
● Оформити звіт на
сторінці
найбільшої
соціальної
мережі
Facebook (терміни).
● Створити пам’ятки
про
профілактику
захворювань, способи
загартовування
та
підтримування
здорового
мікроклімату
в
приміщенні (терміни).

● Написати твір-опис
фонтану як елементу
ландшафтного
дизайну
міста
(терміни).

Українська
мова, 8 клас.
Порядок слів у
реченні.
Логічний
наголос

● Учні
розвинуть
організаційноконтрольні
вміння
виконувати
спеціальні
спостереження над
мовним матеріалом;
● Учні сформують
загально-пізнавальне
вміння
правильно
інтонувати різні за
метою
висловлювання
речення відповідно
до комунікативного
завдання.
Трудове
● Учні
навчаться
навчання,
8 розуміти, що таке
клас.
біоніка як наука про
Застосування
створення пристроїв,
інформаційно- ідея яких запозичена
комунікаційних із живої природи;
технологій
у ● Учні
навчаться
E
процесі
характеризувати
(інжиніринг)
проєктування
будову та принцип
виробу
дії
інструментів,
пристосувань
та
обладнання
для
обробки
конструкційних
матеріалів.
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● Створити
інформаційний допис
про
проект
до
шкільного веб-сайту
(терміни).

● Створити
ескізи
майбутнього фонтану
(терміни).

Трудове
● Учні
навчаться
навчання,
8 добирати матеріали,
класи.
інструменти
та
Виготовлення
обладнання
для
проєкту
виготовлення
виробу;
● Учні
навчаться
дотримуватися
прийомів роботи з
інструментами,
пристосуваннями та
обладнанням;
● Учні
навчаться
визначати необхідну
кількість матеріалів
для
виготовлення
виробу
та
конструювати
фонтан.
Мистецтво, 8 ● Учні
навчаться
клас.
добирати
Характеристик інформацію
для
а стилю згідно визначення
стилю
регіонального
мистецтва;
● Учні
навчаться
A (мистецтво) розвитку
аналізувати,
відтворювати
та
компанувати
опрацьовану
інформацію.
Математика, 6 ● Учні
навчаться
клас.
знаходити
Пропорції.
відношення чисел і
Масштаб
величин;
● Учні
навчаться
M
використовувати
(математика)
масштаб;
● Учні
навчаться
знаходити невідомий
член пропорції.

Проєктні ризики

● Сконструювати
фонтан,
попередньо
визначивши
всі
необхідні
матеріали
(терміни).

● Створити рисунки
фонтанів
в
стилі
різних
епох
(Античність,
Середньовіччя,
Відродження)
(терміни).

● Створити
ескіз
розробки в певному
масштабі
(23.0927.09);
● Виконати
розрахунки необхідної
кількості матеріалу в
залежності
від
розмірів
пристрою
(терміни).

Таблиця 3. Проєктні ризики та можливості їх ліквідації
Заходи, спрямовані на зменшення їх негативного
впливу
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В
школі
поганий Виконувати пошукову та презентаційну роботу
інтернет зв’язок
вдома; за допомогою смартфонів та мобільного
Інтернету. Використовувати пристрій Android в
якості модему (мобільна точка доступу)
Теми, розгляд яких
Підготувати матеріал для самостійного повторення
передбачено проєктом,
учнями. Запросити до участі (або для допомоги)
вивчаються в різних
представника того класу, в якому розглядається
класах та в різні періоди конкретна тема
навчального року
Знижена мотивація до Продемонструвати за допомогою відео шкоду
роботи
над
темою сухого повітря на організм людини. Показати на
проєкту
прикладах
фотографій
інтер’єр
квартир
з
використанням декораційних фонтанів
Недостатньо часу для Використати варіативну складову (індивідуальні та
роботи над проєктом
факультативні години)
Таблиця 3. Обладнання, необхідне для реалізації проєкту
Обладнання, необхідне для реалізації проєкту
Для
конструювання Пластикові пляшки, силіконові трубки різних
фонтану
діаметрів (4 мм, 6 мм), клей-пістолет, герметик,
дриль
Для презентації
Комп’ютер, проєктор, екран (дошка), фото роботи
результатів роботи над
та розробки в електронному вигляді
проєктом
Для аналізу художніх Книги, ілюстрації
творів
Для
створення Папір А-4, А-3, олівці
інструкції, схеми та
ескізу
Таблиця 4. Програмне забезпечення для реалізації проєкту
Програмне забезпечення, необхідне для реалізації проєкту
Для пошуку інформації
в Інтернеті
Для
створення
та
представлення
презентації
Для створення буклету
Для звіту в соціальних
мережах

Комп’ютер, планшет, ноутбук, смартфон + браузер
Комп’ютер + редактор презентацій Power Point,
проєктор, дошка
Комп’ютер + додаток Publisher
Комп’ютер (смартфон), Мережа Інтернет

Таблиця 5. Перелік веб-ресурсів для реалізації проєкту
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Веб-ресурси, необхідні для реалізації проєкту
Для
пошуку
та https://www.youtube.com
оформлення інформації https://ru.wikipedia.org
https://www.domechti.ru
https://ru.wikisource.org
https://www.facebook.com
Таблиця 6. Діяльність після виконання проєкту
Діяльність після виконання проєкту
Представити зволожувальний пристрій загалу. Надати консультацію або
допомогу щодо виготовлення пристрою іншими учнями для зволоження
класних приміщень або власних будинків
Висновки: в ході реалізації проєкту у здобувачів освіти сформовано
метапредметні компетентності; робота в мікрогрупах сприяла розвитку
комунікаційної компетентності; під час дослідження учні ознайомилися із
впливом сухого та вологого повітря на власне здоров’я та технічні процеси; в
результаті виготовлено власний зволожувальний пристрій.
Список використаних джерел.
1. http://www.klimatvdomi.com/condition/cond_uvlazh_ua.html
2. https://vencon.ua/articles/kakaya-dolzhna-byt-vlazhnost-vozduha-v-kvartire
3. https://mon.gov.ua/ua/osvita/zagalna-serednya-osvita/navchalni-programi
Левченко Ірина,
учитель
хімії, Бахмутська загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів №12 Бахмутської міської ради Донецької
області
СТВОРЕННЯ ПРИСТРОЮ ДОМАШНЬОЇ ШВИДКОЇ ДОПОМОГИ ПРИ
УТРУДНЕНОМУ ДИХАННІ (СИСТЕМА ЗБАГАЧЕННЯ ПОВІТРЯ
КИСНЕМ)
Актуальність: сьогодення вимагає швидких рішень. Особливо це стосується
питань здоров’я. Життя в період пандемї, спричиненої вірусом SARS-COVID19, вимагає від людей не тільки виконання певних правил, а й можливості
приймати відповідальність за життя своїх близьких.
Вікова категорія здобувачів освіти-7-9 класи. До розробки також можуть
долучитись здобувачі освіти 10-16 років. Робота буде цікава для учителів та
батьків.
Мета: створити пристрій, який допоможе людині дихати до надання
професійної медичної допомоги.
Обладнання:
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✔ Для збирання приладу: система для внутрішньовенних інфузій в упаковці,
пластикові пляшки: 1л з широким горлом - 1шт, 1л- 1шт, 2л-1шт, скотч, бинт
медичний 10см - 1 упаковка, ніж канцелярський, викрутка-1 шт, спиртівка,
клейовий пістолет.
✔ Для добування кисню - розчин гідроген пероксиду стабілізований, 35% (для
тестування приладу-1л), картопля очищена та подрібнена на тертці- 40г
✔ Для зволоження кисню - спирт медичний етиловий, 96%, 200мл, вода
очищена - 300мл.
Таймінг вправи: за умови надання алгоритму, збирання приладу та
налаштування відбувається протягом 25-30 хвилин. Якщо завдання
пропонується без готового рішення, потрібен певний час на роздуми. Можна
надати інформацію на початку STEM тижня, а презентацію діючї моделі
провести під час активностей наприкінці.
Завдання:
1. Для групи 1 інженерів: знайти опис апарату Боброва, створити модель
пристрою для дихання медичною сумішшю, збагаченої киснем. Створити
модель для добування і подачі кисню, використовуючи розрахунки, надані
групою 3, та доступні в побуті речі.
2. Для групи 2 біохіміків: Вивчити фізіологію процесу дихання повітрям,
збагаченим киснем, прилаштувати пристрій, створений групою 1, до
анатомічних особливостей людини, яка потребує допомоги. Надати
рекомендації щодо об‘єму кисню та концентрації рідини для зволоження
газової суміші.
3. Для групи 3 хіміків. Згідно з даними, наданими групою 2, розрахувати:
3.1 об‘єм гідроген пероксиду, необхідний для добування такого об’єму кисню,
щоб підтримати життєдіяльність людини протягом 1-2 годин.
3.2 об‘єм медичного етилового спирту та води, щоб отримати 400 г розчину з
масовою часткою етанолу 46,5%
3.3 надати групі 1 результати розрахунків реагентів, опис процесу добування та
зволоження кисню для створення апарату.
Умови проведення: запропонований захід доцільно провести в системі
активностей STEM тижня, в день, присвячений здоров‘ю та профілактиці
захворювань.
В Бахмутській ЗОШ І-ІІІ ступенів N12 заплановано 5 Тематичних днів з
різними викликами. Створені STEM-CAMPS є своєрідними осередками,
куточками, зі своїм особливим гаслом. Будівля школи на завершальному етапі
капітального ремонту, через що здобувачі освіти не мають змоги повною мірою
користуватись кабінетами та лабораторіями свого закладу. Організація STEM
простору певним чином вирішує цю проблему.
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Хід вправи/завдання, алгоритм дій
І. Вивчіть принципову схему апарату Боброва (пристрою, яким подають
кисень хворим для безінвазивного дихання через респіратор)
ІІ. Проведіть розрахунки:
1. об‘єму гідроген пероксиду, необхідного для добування такого об’єму
кисню, щоб підтримати життєдіяльність людини протягом 1 години.
2. об‘ємів медичного етилового спирту та води, щоб отримати 400 г
розчину з масовою часткою етанолу 46,5%, (саме такий розчин
використовують для зволоження кисню).
Корисна інформація
✔ Частота дихання в нормі -16-20 дихальних рухів на хвилину.
✔ Об’єм повітря, який вдихає людина, - 300-500 мл.
✔ Медичний етиловий спирт розчин для зовнішнього застосування 96 % по
100 мл у флаконах або банках, по 5 л у каністрах, має масову частку
розчиненої речовини не менше 95,1 % об/об (92,6 % м/м) і не більше 96,9
% об/об (95,2 % м/м) етанолу, а також вода, густина спирту 0,789г/мл.
✔ Густина води 0,998г/мг.
✔ Гідроген пероксид, 35%, каністри 10л (густина 1,45г/мл)
✔ Період напіврозкладу Н2О2 за даних умов складає 15,86 мин., для
розкладу за тих же умов 99% Н2О2 потрібно 1год 45 хв
Розрахунки:
1. Об’єм повітря на 1 годину дихання
Vповітря=(500мл/видих)*20вдих/хв*60хв=600000мл=600л;
Vкисню=30*0,21=126л
2. Обєм гідроген пероксиду, необхідний для дихання протягом години
2Н2О2=2Н2О+О2
2*34—————22,4
X. —————-126
X=(2*34*126)/22,4
X=382,5(г)
V(Н2О2)=382,5/1,45=263,8(мл)
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Врахуємо, що вихід не буде 100%. Згідно з даними побудуємо приблизний
графік (Рис. 1) та визначимо вихід кисню через годину (60 хвилин)
Через годину залишиться нерозкладеним приблизно 6,25% гідроген пероксиду,
тобто вихід 93,75%.
V(Н2О2)=263,8/0,9375=281,4(мл)

Рис. 1. Швидкість розкладання Гідроген пероксиду
Об‘єм спирту, необхідний для зволоження кисню:
m(спирту)=400**0,465=186(г) в розчині для зволоження кисню
Маса медичного спирту:
m(мед.сп.)=186/0,965=193г
V(мед.сп.)=193/0,789=244,29(мл). V(Н2О)=(400-193) г/(0,998г/мл)=207мл
ІІІ. Збери прилад
1. Візьми Систему для інфузій. Відкрий упаковку ножицями. Розбери на
запчастини Рис. (2,3,4)

д
Рис. 2,3,4. Підготовка з’єднувальних трубок
2. Розігрій викрутку в полум‘ї та зроби по 1 отвору у вузьких пробках та 2 у широкій. Встав трубки в отвори. (Рис. 5,6,7)
3. Зроби також отвір у дні пляшки, яка буде резервуаром для дихання. (Рис.
8)
4. Приготуй розчин спирту з водою та налий у пляшку з широкою кришкою
(з 2 отворами). Зверни увагу, що трубка,яка виходить з першої пляшки,
має діставати до дна другої. (Рис. 9)
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5. Приготуй каталізатор: натри картоплю на тертці. Додай у пляшку, потім
налий гідроген пероксид та швидко закрий кришку. (Рис 10)
6. Переконайся, що прилад герметичний - у пляшці 2 має виділятися газ
через трубку, занурену в рідину (Рис. 11).
7. Газ, який збирається в пляшці 3, - зволожений та готовий для дихання
кисень у суміші з повітрям.
8. Протестуйте прилад( Рис. 12). Перевірте, чи дійсно виходить кисень з
пляшки 3.

Рис. 5,6,7. Отвори в пробках, під’єднання газовивідних трубок

Рис. 8. Отвір в резервуарі для дихання
Рис. 9. З’єднання пляшки 2 з газовивідними трубками

Рис. 10,11 Кисень, що виділяється при додаванні каталізатора-тертої картоплі.
Рис. 12. Готовий пристрій для дихання киснем.
Робота над подібними проєктами розвиває не тільки талант до творчості,
новаторства а й емпатію, чуйність, розуміння найважливішої цінності - життя.
Сподіваємось, що саме такий прилад може стати в нагоді.
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Список використаних джерел:
1. https://med.mcfr.kz/article/1252-apparat-bobrova-dlya-irrigatsii-i-nagnetaniya
2. http://amosovmop.narod.ru/Novikova/apparat_bobrova.docx
3. https://www.fairview.org/patient-education/87982
https://www.volgmed.ru/uploads/files/2018-11/94464-badalova_2018_-_nir.pdf
Лукашенко Марія, викладач
математики,
КВНЗ
«Коломийський фаховий
педагогічний коледж» Івано-франківської обласної
ради.
МАЙБУТНЄ СТВОРЮЮТЬ МРІЙНИКИ
Вікова категорія: учні 10-11 класів (2 курс).
Актуалізація. STEАM-освіта передбачає комплексне поєднання науки,
техніки, інженерії, мистецтва та математики, а основною її перевагою є
практичне застосування набутих знань. При виконанні проєктів учні в умовах
гри можуть проявити свої творчі погляди, вподобання, висловити свою думку,
бачення і що немало важливо відбувається розвиток навичок 4К, а саме
колаборація, комунікація, креативність та критичне мислення. Зокрема,
реалізація STEАM-проєктів дає можливість розвивати в учнів уміння бачити
проблему, формулювати дослідницьке питання і шукати шляхи його
розв’язання.
Методична порада. Захід можна проводити як дистанційно, так і
оффлайн. Проєкт має дослідницький напрямок.
Мета проєкту. Формування у здобувачів освіти навичок дослідницької
діяльності; вміння логічно мислити, аналізувати, узагальнювати; наукове
розуміння природи і сучасних технологій; впевнене користування
інформаційно-комунікаційними технологіями; обізнаність і самовираження у
сфері культури.
Розвивати
винахідництво,
критичне
мислення,
інформаційну
компетентність, комунікативні навички, уміння інтегрувати знання з різних
галузей науки та використовувати отримані знання для практичної діяльності.
Виховувати інтерес до вивчення та застосування інформаційних
технологій, інформаційну культуру, почуття відповідальності, зацікавленість у
практичному використанні творчості.
Міжпредметні
зв’язки:
інформатика,
математика,
технології,
образотворче мистецтво.
План реалізації STEАM-проєкту «Машина майбутнього»
І. Постановка проблеми.
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Після перегляду відео з YouTube про Hover Car (покликання
https://www.youtube.com/watch?v=d7-O3n44SXk ) у студентів виникли
запитання, щодо характеристик такого автомобіля майбутнього. Було
визначено завдання проєкту, складено план дій та розділено обов’язки між
усіма учасниками.
Завдання:
1.
Визначити об’єм салону автомобіля майбутнього.
2.
Визначити об’єм салону середньостатистичного легкового
автомобіля.
3.
Визначити об’єм вільного простору в салоні автомобіля.
4.
Площу поверхні автомобіля майбутнього.
5.
Ширину дорожнього полотна (2 смуги руху) для безпечного
пересування автомобіля майбутнього.
6.
Намалювати модель автомобіля майбутнього.
План дій
1.
Знайти середні габарити легкового автомобіля.
2.
Створити модель автомобіля у середовищі динамічної геометрії
GeoGebra.
3.
Провести необхідні математичні розрахунки.
4.
Намалювати автомобіль майбутнього.
5.
Проаналізувати отриману інформацію.
ІІ. День 1. Група пошуковців.
Здійснюють
пошук
та
аналіз
інформації
щодо
габаритів
середньостатистичного автомобіля, салону та сидінь. Готують отриману
інформацію для групи, що здійснює обчислення.

ІІІ. День 2. Група математиків.
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Створюють модель авто майбутнього у середовищі динамічної геометрії
GeoGebra. На основі отриманої моделі проводять необхідні обчислення.

Автомобіль має циліндричну форму, тому шукаємо
1) V салону машини майбутнього = V циліндра.
2) S поверхні машини майбутнього = S поверхні циліндра.
3) V салону середньостатистичної машини.
4) Ширину дороги необхідної для комфортного руху двох таких автомобілів.
5) Об'єм, який буде займати людина, що сидить на сидінні.
hциліндра = E+E+20 см
h= 48+48+20=116см
Довжина підлоги:
І підлоги=D+30см+20см=52+30+20=102см
H сидіння=Z+J-K= 76,9+62,2- 14,2=139,1-14,7= 124,4 = 124
см
За т. Піфагора AB=√AB^2+BC^2=√102^2+124^2=
√25780 =160см
R= 160:2=80см
1) Vавт=π•80^2•116=6400•116•3,14=2331136=2,33м^3
2) Sповерхні машини=2πR•h
3) Vсалону середньостатистичного авто=a•b•c
G2•hсид•lсалону=139,3•124•129=2,23м^3
Довжина салону= B-(C+D):2=
=405,7-(82,7+65,3): 2=128,85=129
4) lдороги=hциліндра•2+80•3=116•2+80•3=472см =4,72 м
5)Vлюдини=Sсид•hсид=E•D•hсид=52•48•124=309504=0,3м^3
V2-х людей=0,6 м^3
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ІІІ. День 3. Творча група.
Аналізують інформацію і роблять висновки про рентабельність автомобіля
майбутнього.
Характеристики
Авто майбутнього
Середньостатистичний
автомобіль
V салону
2,33м3
2,23м3
Ширина дорожньої смуги

4.72

6.5м

Естетичний вигляд

95%респондентів

5%респондентів

Створюють модель автомобіля з дотриманням відповідного масштабу.

для учнів (1 день – День Siense, 2 день – День Technology, 3 День Art, 4
день – День Projects (публікація результатів роботи учнів у проєктах)) на Ютуб
каналі та голосування.
IV. Проведення заходу STEАM-проєкт «Машина майбутнього».
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Список використаних джерел:
1. https://www.youtube.com/watch?v=d7-O3n44SXk
Лукичова Наталя, вчитель
математики та інформатики, Каспрівська Юлія,
вчитель початкових класів, Крєчко Марина,
вчитель трудового навчання, Пасічник Карина,
вчитель початкових класів Раківський ЗПЗСО БМР
Херсонської області
«STEM TIME» FAMILY!
Форми роботи: онлайн "лабораторії", "посиденьки" та родинна творчість
у креативі!
Вікова категорія: учні/вихованці закладу, батьки/особи що їх
замінюють.
Актуальність: активну діяльність часом немає змоги вести, особливо
зараз, в умовах карантинних обмежень. Дистанційне навчання виснажує, й
потрібна “підзарядка”... А що заряджає краще, ніж спільна, активна діяльність?
Мета: Розвиток дослідницьких навичок, логічного мислення,
допитливості, застосування знань при виконанні експериментів, підвищення
інтересу до STEM-предметів.
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Вимоги, обладнання: креативна команда, "хімічна домашня кухня",
засоби зв'язку та гарний настрій.
Таймінг: 26/04/2021 - 30/04/2021
Методична порада: Пропонуємо провести час з користю: цікаво, творчо
та креативно. Якщо вирішили, зверніть увагу на ідеї “STEM time” family!
готові завдання згідно плану, які можна буде виконати в домашніх умовах,
перетворити кухню на лабораторію та ін. Залучити учнівську та батьківську
спільноту до активної STEM діяльності. Досліджуємо разом!
Можна виконати як усі активності разом, так і розподілити за
терміном виконання та залучити більшу аудиторію.
Хід виконання: Інфографіку за планом тижня для
представлення можна взяти за посиланням: https://cutt.ly/VcntW3d
Протягом зазначеного таймінгу події, щодня плануються
активності для різних вікових категорій учнівства та їх батьків.
1)
Назва: #STEM_activities або “Чому хімія це круто?”.
Категорія: батьки, учні та учениці середньої та старшої ланки
Актуальність та мета: розвиток дослідницьких навичок, логічного
мислення, допитливості, застосування знань при виконанні експериментів,
підвищення інтересу до STEM-предметів. Зацікавлення ще більшу кількість
дівчат та хлопців вивчати хімію та помічати її в повсякденному житті.
Вимоги, обладнання: "хімічна домашня кухня" (хімія скрізь: оцет,
лимонна кислота, харчові барвники, дріжджі та ін), засоби онлайн зв'язку та
гарний настрій.
Таймінг: онлайн зустріч 30-40 хвилин (досліди до завершення)
Алгоритм дій: 1) обираємо “найвидовищні” досліди, що легко можна
провести вдома, під час онлайн зустрічі знайомимо з ними аудиторію.
Спілкуємось, обмірковуємо та “розбираємось” у підгрунті. Бажано, подати у
вигляді “руйнівників міфів” - щоб зацікавити та змусити до дослідницької
діяльності.
2) пропонуємо реалізувати здобуті знання на “домашній
практиці”. Дослідити на практиці хімічні властивості побутових
речовин.
3) реалізовані результати подати у вигляді відео/фото файлів
опублікованих
у
соцмережах
#STEM_activities
(приклад
https://youtu.be/ydIMgZQMEL8)
Зміст: Перетворіть кухню на лабораторію!! Експериментуємо. “Хімія на
кухні й не тільки”. Прикладом досліду для демонстраційної роботи пропонуємо
дослід “Таємне послання ”.
Матеріали: воскова свічка, папір, склянка з водою, акварель, щіточка.
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Хід виконання: на чистому аркуші пропонуємо нанести
“таємне” зображення / послання. Поверх нормального тонким
шаром нанести розчинену акварель. Відбувається “прояв”
зображення, у результаті реакції - віск не розчиняється у воді!
З прикладом реалізованого проєкту можна ознайомитись за
посиланням https://youtu.be/OJFv1TTI6Z4
Порада: щоб відбулась реакція, розчин має бути “водянистим” та
наносити тонким шаром.
Методична порада: під час виконання дотримуємось правил безпеки.
Щоб зібрати потрібну інформацію та враження, пропонуємо google-форму.
Статистичні дані з якої опублікувати на сторінці закладу чи соцмережах.
Орієнтовні питання: наскільки змінилось ваше ставлення до предмету після
виконання завдання, що найбільше вразило чи здивувало під час роботи? Чим
хочете поділитись?
2. Назва: "Вулкан на столі"
Категорія: батьки та учні молодшої ланки
Актуальність та мета: розвиток дослідницьких навичок, логічного
мислення, допитливості, застосування знань при виконанні експериментів,
підвищення інтересу до STEM-предметів.
Вимоги,обладнання: глибока таця, пластикова пляшка ємністю 500 мл,
лійка; борошно 2 склянки, сіль 1 склянка, вода 1 склянка, олія 1 ст. ложка, - для
солоного тіста; коричнева фарба, пензлик; харчовий барвник, вода, сода,
столовий оцет, (6 %), засіб для миття посуду, - для імітації лави.
Таймінг: підготовчий етап 10-15хв, висихання вулкану декілька годин,
проведення досліду до 5 хв.
Алгоритм дій:Повідомлення учасникам досліду теми та вимог роботи.
Таймінгу та очікуваних результатів.
Інструкція до досліду:
1) змішайте у таці:борошно, сіль, олію, воду. В результаті ви отримаєте солоне тісто.
2) Візьміть пляшку вимийте та висушити її, на неї частинами з усіх сторін
наліплювати тісто, яке у вас отрималось, щоб пляшка повністю була
покрита ним. Головне верх пляшки не заліплювати, щоб отвір залишився
порожнім.
3) Залиште тісто сохнути, після того як пляшка з тісто висохне,зафарбуйте,її
коричневою фарбою.
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Рисунок 1
4) Вставте лійку в отвір пляшки, почергово додавайте всі інгредієнти: сода,
харчовий барвник, оцет, миючий засіб, та воду (рис. 1).
Зміст: Виготовлення" вулкану" на столі. Взаємодія учасників - батьків та
дітей.
Методична порада: обов'язковою умовою виконання цього досліду є те,
що ви маєте виконувати під наглядом батьків,чи вчителя.
3. Назва: STEM ігри
Категорія: батьки та учні, учениці молодшої та середньої ланки
Актуальність та мета: спостереження за властивостями мильних
бульбашок на дослідах; розвиток творчої уяви і мислення; забезпечення
психологічного благополуччя і здоров'я дітей; розвиток пізнавальних
здібностей.
Вимоги, обладнання: ємність для змішування інгредієнтів, пластикові
бутилки, махрові шкарпетки, дріт, коктейльні соломинки
Основні компоненти: мило, вода, цукор і гліцерин.
Важливі поради:
Вода. Вона впливає на якість піни. Користуйтеся остигнула кип'яченою
водою, але кращий варіант - дистильована, тала або дощова.
Мильна основа. Підбирайте мило або будь миючий засіб з нейтральним
ароматом і з переважанням натуральних компонентів.
Додаткові інгредієнти. Для стійкості куль розчин доповнюйте
гліцерином або цукром.
Щільність розчину. Корегуйте насиченість складу: щільний розчин
складно видувати, а слабкий - навпаки, він буде легко видувати навіть
найменшими, але якість бульбашок також буде слабким.
Охолодження мильного розчину. Рекомендується потримати розчин для
повного осідання піни в холодильнику.
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Головне - правильно приготувати рідину для мильних бульбашок,
дотримуючись технологію і пропорції. Тоді видувати кулі будуть легкими,
великими і «довгограючі».
Таймінг: 15-20 хв (+підготовка)
Алгоритм дій: Варіантів зробити незвичайні кулі, досить багато.
Запам'ятайте лише, що розчин для бульбашок краще зробити самим.
Особливості. Для цього рецепта підійде будь-який рідке мило. А якщо дитина алергік, то краще, якщо воно буде дитячим, так малюкові не доведеться
контактувати з «сумнівними» компонентами.
Готуємо: 1) Змішаємо 100 мл рідкого мила і півтори столові ложки
дистильованої води.
2) Відправимо суміш на декілька годин в холодильник.
3) Після зникнення піни в основу бульбашок додамо десять крапель
гліцерину.
4) На кілька годин знову помістимо в холод.
"Солодкий" спосіб
Особливості. Цукор зміцнює стінки бульбашок не гірше гліцерину. Так
що, якщо останнього немає під рукою, сміливо замінюйте його солодким
компонентом. Якщо готовий склад майже на добу прибрати в холодне місце, то
розчин стане чистим, без пухирчастої плівки.
Отже переходимо до дослідів та ігор:
1.
Візьміть дріт і відріже від неї кілька шматочків різної довжини. На
кінці кожного скрутіть петлю - так щоб їх діаметри відрізнялися. Можна
зробити кілька рамок різної форми - квадратної, овальної і т.д. Необхідна умова
в цьому випадку - замкнутість каркаса.
Занурюйте дріт в суміш і злегка подуйте на плівку, що утворилася.
2.
А можна зробити так, щоб бульбашки видувалися сотнями і
спліталися в справжні гірлянди.
Відріжте дно у пластикової пляшки (це можна зробити навіть простими
ножицями), пожертвуйте непотрібну шкарпетку, закріпивши її надійно на
відрізану частину пляшки (гумкою, наприклад, рис. 2).
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Рисунок 2
3.
Бульбашки-стрибунці Одягніть вовняну рукавичку, видуйте
кульку і намагайтеся опустити її на руку. Обережно спробуйте змусити кульку
підстрибувати. В результаті мильна бульбашка, не змінюючи форми і не
лопаючись, м'яко опускається на руку і навіть підстрибує. Поверхня міхура
досить пружна. Пузир спирається на ворсинки рукавиці і як би ширяє в повітрі.
Зміст: Фокуси з мильними бульбашками
Методична порада: оскільки деякі з “рецептів” потребують часу на
підготовку, то краще зробити це завчасно, до початку експерименту.
4)
Назва: “Крута наука”
Категорія: батьки , учні та учениці молодшої ланки
Актуальність та мета:Мета нашого дослідження – обґрунтування
науково-теоретичних основ організації навчально-дослідницької діяльності
учнів з хімії та визначення напрямів її вдосконалення.
Вимоги, обладнання: 2 курячих яйця, 2 скляні банки, вода, оцет, ложка.
Таймінг : теорія - 20-30 хв + демонстрація 10-15 хв
Зміст: “Крута наука” - теорія і практика. Знайомство з цікавими фактами,
перегляд наукової літератури на кшталт “Крута фізика”, занурення в захопливі
процеси наук (хімічних та фізичних властивостей).
Алгоритм дій:
1. Організовуємо онлайн зустріч, під час якої
знайомимо з цікавими фактами, переглядаємо наукову літературу. Пропонуємо
до ознайомлення популярні видання наукових експериментів доступних до
розуміння школярам молодшої вікової категорії.
2. Пропонуємо до практичного застосування проведення досліду та
подальше обговорення .
Суть експерименту: В одну з банок наливаємо оцет, в іншу наливаємо
звичайну воду (рис.4). Кладемо одне сире яйце в банку зі звичайною водою, а
друге яйце кладемо в склянку з оцтом (рис. 3).
!!! Яйця опускайте в оцет і воду дуже обережно, за допомогою столової
ложки. Простежте за тим, щоб яйця були повністю сховані водою і оцтом.
Вже через 5-6 годин можна спостерігати таку картину. З яйцем, що
знаходяться у воді нічого не сталося. А яйце в склянці з оцтом змінилося: його
шкаралупа пузириться (рис. 4).
Ще через кілька годин, шкаралупа на яйці, що знаходиться в оцті,
повністю розчиняється. Яйце, яке знаходиться у воді має початковий
коричневий колір, а яйце в оцті стає білого кольору.

454

Рисунок 4

Рисунок 5

В кінці експерименту спостерігаємо: Яйце, яке знаходиться в банці з
водою, залишиться як і раніше міцним. Оцет залишиться як і раніше світлим. А
ось яйце, яке було в оцті, сильно зміниться. Якщо доторкнутися до яйця, то на
дотик воно буде нагадувати гумовий м’ячик.
Беремо яйце з оцту і піднімаємо його на невелику висоту
над мискою. Відпускаємо яйце і спостерігаємо за тим, що
відбувається. Яйце підскочить! Це оцтова кислота розчиняє
кальцій, з якого складається шкарлупа.
● переглянути перебіг досліду можна за посиланням
Висновок: З яйцем, яке знаходиться в оцті відбулися хімічні зміни. Яєчна
шкаралупа складається з вуглекислого кальцію, а оцет – це кислота, яка
розчиняє кальцій. Хімічний процес взаємодії яйця і оцту називається
декальціювання і проходить він в два етапи. Спочатку шкаралупа стає м’якою,
а потім зникає зовсім.
Методична порада: виконувати під наглядом дорослих, під час досліду
дотримуватись правил безпеки! Для появу результату експерименту потрібна
приблизно доба, тож таймінг можна коректувати, запланувати додаткову
зустріч, або запропонувати учням ділитись враженнями та результатами у
соціальних мережах під хештегом #крутанаука.
5)
Назва: онлайн “посиденьки” - “Жінки/дівчата STEM”
Категорія: учнівство та їх батьки
Актуальність та мета: Світ можна змінити, починаючи з малого…
Відомі науковиці та "круті ІТшниці " теж колись були дівчатами, й вже тоді,
завдяки STEM, здобули сили! У 2017 році жінки складали 33% студентства у
сферах STEM... тож певно час змін!
Вимоги, обладнання: матеріали виступів для спікера/ки, презентація (з
результатами досліджень) та відео (по можливості), смартфони чи інші
пристрої для відеозв’язку, згоди батьків на зйомку дітей (якщо вестимете
запис), програма для відеоконференцій (zoom , google meet чи cisco webex).
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Таймінг: 30-40 хв (можна запровадити неодноразово)
Алгоритм
дій:
Організувати
онлайн
зустріч
з
дівчатами/жінками. Запросити активну команду представниць
філіалу #ДівчатаSTEM у ролі спікерок. Підготувати матеріал
виступів. З прикладами робіт дівчат, у “хронології” можна
ознайомитись за посиланням. Дівчата, які завдяки STEM змінюють світ на
краще https://cutt.ly/HcczY6j. Також продубльовано у qr-код для зручності.
Зміст: онлайн-посиденьки з надихаючими дівчатами про надихаючих
дівчат.
Методична порада: запропонуйте напередодні челендж “Дівчата, які
завдяки STEM змінюють світ на краще ” для учасниць активності. Публікуйте
враження у соцмережах.
Список використаних джерел:
1.
Як приготувати мильні бульбашки своїми руками: різнокольорові,
стійкі, гігантські [електронний ресурс]
https://www.ual.in.ua/psyhologiya/psyhologija/53-shho-tvoya-kava-mozhepro-tebe-rozpovsti (дата звернення 04.04.2021)
2.
Я досліджую світ (Воронцова, Пономаренко, Хомич, Гарбузюк),
НУШ - Рік: 2020. Підручник за 3 клас. - С. 42
3.
https://cutt.ly/VcntW3d

української мови
колегіум «Елінт»

Мазакова Олена, учитель
та літератури, Запорізький

STEАM-ПРОЄКТ «МИ СЛАВНІ ДІТИ КОЗАЦЬКОГО РОДУ»
Характеристика проєкту:
За кількістю учасників: груповий.
За терміном виконання: 9-14 днів.
За ступенем інтеграції: інтегрований (українська мова, література, історія,
технології, інженерія, мистецтво).
За переважаючим видом діяльності: дослідницький.
За масштабом: локальний.
Учасники проєкту: учні 8-их класів
Форма представлення: буклет, подарунковий макет Січі, буктрейлер, листівка,
плейкаст, соціальна сторінка. Контент присвячених козацтву та їх славі, силі,
відвазі, мужності, незламності духу.
Завдання проєкту:
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✔ Систематизувати та узагальнити знання учнів із теми «Просте речення»,
«Просте ускладнене речення».
✔ Провести мовознавчу гру-вікторину «У світі простого речення».
✔ Провести онлайн-тестування за темою «Просте речення».
✔ Вдосконалювати вміння будувати текст із різними типами мовлення у
публіцистичному стилі з використанням різних речень за будовою.
✔ Вдосконалювати вміння аналізувати синтаксичні одиниці.
✔ Описати майбутній контент із використанням простих речень, простих
ускладнених.
✔ Опрацювати додаткові інтернет-джерела на тему «Козацтво. Життя і побут.
Риси вдачі» «Визначні походи», «Запорозька Січ».
✔ Ознайомитися з визначними творами та картинами, на яких зображено
козацтво.
✔ Порахувати приблизну кількість територій, якими проходили козаки.
✔ Ознайомитися з найвизначнішими постаттями козаків, визначними
походами.
✔ Спроєктувати майбутній контент.
✔ Провести SWOT – аналіз тексту про козацтво.
✔ Вдосконалити навички роботи у програмах «Створення плейкастів»,
Microsoft Office Publisher, Windows Movie Maker.
✔ Формувати практичні навички конструювання власної моделі контенту.
✔ Представити результати роботи учнівських груп під час проведення
телепередачі.
✔ Виконати аналіз власної діяльності та допущених помилок (рефлексія).
Складові СТЕАМ- проєкту:
Складова
СТЕАМПредмети: інтеграція / зміст завдання
проєкту
- Пошук потрібної інформації в інтернеті; перегляд відеороликів,
присвячених козацтву, історії Січі.
Робота з онлайн-програмою «Створення плейкастів», Microsoft
Technology
Office Publisher, Windows Movie Maker.
(технології)
- Розробка шаблонів для соціальної сторінки. Застосування
інформаційних технологій для узагальнення та презентації
результатів дослідження.
Engineering
Створення макету Запорозької Січі з паперу. Розробка шаблонів
(інжиніринг,
для соціальної сторінки. Проєктування листівок.
проєктування,
дизайн)
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Science
(природничі
науки)

Дослідити флору Запорозької Січі. Розширити
харчування козаків, лікувальні властивості рослин.

знання про

Українська література:
Пригадати вивчені художні твори, у яких висвітлюється козацтво.
Українська мова:
Узагальнити і систематизувати вивчений матеріал про просте
ускладнене речення; закріпити вміння правильно характеризувати
речення, розпізнавати вивчені синтаксичні одиниці; вдосконалити
уміння аргументувати, зіставляти, робити висновки та зв'язно
All / Arts
висловлювати власні думки, розвивати орфографічні навички та
всі решта
культуру мовлення.
(мистецькі,
гуманітарні та Історія:
Розширити уявлення про козацьку державу - Запорозьку Січ.
соціальні
Вдосконалювати вміння працювати з історичними фактами,
науки)
аналізувати джерела, встановлювати причино-наслідкові зв'язки.
Виховувати інтерес до історичного минулого, почуття обов’язку та
гордості за героїчне минуле свого народу, любов до рідного краю,
почуття патріотизму та вдячності.
Образотворче мистецтво:
Ознайомлення з малюнками, на яких зображено козаки, побут,
життя козаків визначних художників.
Mathematics
Розрахунок кількості матеріалів для створення макетів. Підрахунок
(математика) кількості визначних походів, території, на яких вони відбувалися.
Матеріальне та технічне забезпечення: Сервіси Google, комп’ютер, мобільні
телефони, принтер, картон, кольоровий папір, фарби (за потребою), пластилін.
Проєкт реалізується в онлайн і офлайн- режимі. Можливо запропонувати
як випереджувальне домашнє завдання, яке дається наприкінці вивчення теми
«Просте ускладнене речення»
ЕТАПИ SТЕАМ- ПРОЄКТУ:
Організаційно-підготовчий (2 дні): учні отримують завдання знайти в мережі
інтернет цікавий матеріал про Запорізьку Січ, визначні походи козаків, риси
вдачі, життя, побут, незламність і відчайдушність козаків. Пригадати художні
твори, у яких висвітлено козацтво.
Організаційно-дослідницький (90 хвилин): під час інтегрованого уроку з
вчителем історії проводиться SWOT-аналізу, під час якого учні працюють з
текстами, аналізуючи синтаксичні одиниці, критично усвідомлюють історичний
матеріал, роблячи певні позначки. Проведення мовознавчої гри-вікторини «У
світі простого речення». Діти створюють текст, у змісті якого описують свій
майбутній контент. Аналізують синтаксичні одиниці та пунктуаційні норми.
Визначають тип мовлення тексту та його особливості.
458

Експериментально - технологічний етап (7-8 днів): здобувачі освіти
самостійно обирають продукт, який виготовлятимуть. Консультується із
вчителем інформатики щодо використання програм Microsoft Office Publisher,
Windows Movie Maker.
Вчитель створює дошку Padlet, на якому учні виставляють роботи.
Заключний етап (90 хвилин): проведення уявної телепередачі «Ми славні діти
козацького роду», під час якої відбувається конкурс-захист проєктів. У
складених завчасно есе «Слова вдячності нащадків козаків» (розповідають, що
найбільше вразило в історії героїчного минулого), аналізують синтаксичні
конструкції. Обговорення результатів проєкту, рефлексія ( які знання наукові,
історичні, технологічні знадобилися для реалізації проєкту) . Роблять висновок
«Як молодь може змінити майбутнє».
Список використаних джерел:
1.Поліхун Н. І., Постова К. Г., Сліпухіна І. А., Онопченко Г. В., Онопченко О.В.
Упровадження STEM-освіти в умовах інтеграції формальної і неформальної
освіти обдарованих учнів: метод. реком. / Н. І. Поліхун., К.Г. Постова, І. А.
Сліпухіна, Г. В. Онопченко, О. В. Онопченко, – Київ: Інститут обдарованої
дитини НАПН України, 2019. – 80 с. [Електронний ресурс].- Режим доступу:
https://lib.iitta.gov.ua/718661.
Марчук Андрій, вихованець
творчого об’єднання
«Юні винахідники та
раціоналізатори». Науковий керівник: Павлик
Ярослав, керівник творчого об’єднання «Юні
винахідники та раціоналізатори», міська станція
юних техніків м. Дубна Рівненської області
ПРИЛАД ДЛЯ БЕЗКОНТАКТНОГО ВИЯВЛЕННЯ
МЕТАЛЕВИХ ТІЛ У ВНУТРІШНЬООЧНІЙ ПЛОЩИНІ

ЧУЖОРІДНИХ

Актуальність раціоналізаторської розробки: прилад є автономним, що
дозволяє на місці надзвичайної ситуації, ДТП, у зоні бойових дій швидко та
ефективно виявляти дрібні металеві частинки у внутрішньоочній площині.
Основні причини, які спонукали нас до створення приладу: велика кількість
пошкоджень, травмувань внутрішньочної площини.
Мета раціоналізаторської ідеї: прилад дозволяє значно пришвидшити
діагностику травмування внутрішньочної площини.
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Опис конструкції. Прилад для безконтактного виявлення частинок дозволяє
виявляти металеві частинки менше 1мм. Принцип дії заснований на зміні
частоти коливального контуру під дією металевих частинок.
Для виявлення цього розстроєння використовується принцип реєстрації
биття, які використовуються при складанні частот зразкового і
перестроювального генераторів, якщо в поле коливального контуру попаде
металевий предмет.
Основним вузлом приладу (рис..1) є високочастотний перестроювальний
генератор (Г1), катушка контуру якого служить датчиком (Д). Підсилений
сигнал з виходу генератора (Г1) через буферний підсилювач (БП) подається на
змішувач (ЗМ). Одночасно на змішувач подаються високочастотні коливання
від стабілізованого зразкового генератора (Г2), частота коливального контуру
якого задається за допомогою кварцу. При відсутності поблизу датчика
металевих частинок частота генератора (Г1) встановлюється рівна частоті
генератора (Г2). Якщо поблизу індуктивного датчика появиться металева
частинка, то частота перестрою вального генератора (Г1) зміниться. В такому
випадку на виході змішувача (ЗМ) появляться низькочастотні коливання, які
легко можна почути на слух або зареєструвати мілівольтметром. Для цього до
виходу змішувача підключений підсилювач низької частоти і головні телефони.
Щоб абсолютний відхід частоти легко реєструвався на слух, необхідно, щоб він
мав частоту не менше 100 Гц. В цьому випадку частота генерації коливального
контуру генератора (Г1) повинна бути не менше 6 МГц. В даному приладі вона
вибрана 6,5 МГц.
Одним із важливих вузлів приладу є перестроювальний генератор (Г1) з
індуктивним датчиком, який повинен мати високу власну стабільність і
одночасно високу чутливість до виявлення металевих частинок біля
коливального контуру. Для цього частоту генератора (Г2) стабілізовано за
допомогою кварцового резонатора.
Принципова схема приладу показана на рис..1. Перестроювальний генератор
(Г1) складений на транзисторі Т1. В приладі можна використовувати дві
котушки у вигляді змінних датчиків; один датчик діаметром 2,5 см - для
швидкого виявлення металевих частинок, другий діаметром 0,4 см – для
уточнення їх місцезнаходження. Датчики екрановані мідною фольгою
шириною 10 мм по периметру циліндра датчика. Застосування екрану потрібне
для видалення ємкісного впливу на датчик. Для узгодження перестрою
вального генератора (Г1) із змішувачем (ЗМ) встановлено буферний
підсилювач. Генератор (Г1) і буферний підсилювач конструктивно винесені і
розміщенні в щупі з мідного циліндра. Змішувач, зразковий генератор,
підсилювач низької частоти знаходяться в металевому корпусі разом з батареєю
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живлення (9V). Підсилений сигнал від датчика по високочастотному кабелю
поступає на змішувач, який складений на транзисторі Т3. До емітера
транзистора Т3 поступає сигнал від кварцового генератора Т4. Напруга биття з
навантаження R11 поступає на вхід підсилювача низької частоти та головні
телефони.
Лікарю, який буде користуватися приладом, необхідно, в першу чергу,
налаштувати прилад на нульові биття (сигналу в головних телефонах не чути),
потім налаштувати прилад до появи звуку в телефонах не дуже високого тону
(найкраща частота звуку 500-1500 Гц). В цьому діапазоні людське вухо
найбільш чутливе до зміни частоти. Після цього прилад готовий до роботи.
Додатки
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Рис. 1

Список використаних джерел:
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1. Бутов Р. С. Клініко-фізіологічне обґрунтування застосування засобів
фізичної реабілітації при порушеннях зору у дітей шкільного віку / Р. С.
Бутов // Вісник Кам’янець-Подільского національного університету іи. І.
Огієнку. Фізичне виховання та спорт і здоров’я людини / Національний
університет Кам’янець-Подільский; ред. П. С. Атаманчук, М. С.
Солопчук, М. В. Зубаль, Г. М. Арзютов та ін.. – 2011.
2. «Око людини та офтальмологічні прилади» – В. М. Сокуренко, Г. С.
Тимчик, І.Г. Чиж – Навчальний посібник. – Міністерство освіти і науки
України НТУ КПІ – 2009 р.
3. «Офтальмологія: навч. посіб. для студ. мед. вузів III–IV рівнів акредитації
та лікарів заг. практики» — для сімейних лікарів / А. О. Ватченко [та ін.];
за ред. проф. А. О. Ватченко, доц. М. М. Тимофєєва ; Центр. метод. каб. з
вищ. мед. освіти МОЗ України, Дніпропетр. держ. мед. акад., Каф.
офтальмології. — Д.: АРТ-ПРЕС, 2006.

Онищак Вікторія, вчителька
математики, Мостівський навчально - виховний
комплекс «заклад загальної середньої освіти І-ІІІ
ступенів - заклад дошкільної освіти - центр дитячої
та юнацької творчості» Мостівської сільської ради
Миколаївської області

STEM-ПРИГОДА «МАТЕМАТИКА В КОСМОСІ»
Форма
проведення
:Web-Quest
(дистанційно)
Місія веб-квесту: Побачити, що математика- це не суха, складна наука,
математика- це квиток у світ чудових можливостей.
Тема квесту: Математика в космосі
Мета квесту:
✔ розвивати логічне мислення, пам'ять, нестандартне мислення учасників вебквесту;
✔ навчити учасників квесту спільно використовувати Google-інструменти,
користуватися мережею Інтернет, виконувати інтерактивні завдання тощо;
✔ підвищити вміння учасників користуватись Інтернетом безпечно, вміння
орієнтуватися в нестандартних ситуаціях;
✔ сприяти розвитку ІТ-компетентності учасників.
Поряд з математикою , ми вивчатимемо (інтеграція предметів) :
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✔ фізику;
✔ географію;
✔ астрономію;
✔ історію;
✔ хімію;
✔ інформатику;
✔ мистецтво.
Про вікову категорію. Отож, запрошуємо учнів 4-11 класів Мостівського НВК
(і не тільки) та ваші родини у цікаву подорож Космосом разом з царицею наук
Математикою.
Подорожувати можна командами або самостійно. Доведіть своїм рідним, що
вчитися можна цікаво, а робити це разом - ще й весело.
Зразок запрошення: Добрий ранок, юні поціновувачі математики. Запрошую
вас, разом з рідними, взяти участь у цікавій STEM- ПРИГОДІ "Математика в
космосі"
.
Форма
проведення
пригоди
Web-Quest
.
Буде
весело,
буде
цікаво,
буде
КЛАСНО !!!
Квест проходитиме з 16 по 20 квітня включно. Результати будуть відомі
вже
23
квітня.До
зустрічі
в
пригоді
https://sites.google.com/view/stemprygoda/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B2%D0%BD%D0%B0
Хід виконання: Квест складається з 5 "кроків"(+ оголошення переможців
квесту):
1. START: Знайомство з темою, метою квесту.
Реєстрація для участі. Повторення правил
безпечної поведінки в Інтернеті.
2. Пригода №1 "Сонячна система" складається з 3 завдань:
а)Гра "Шпигун;
б)"Розташуй у правильному порядку";
в) "Знайди пару" .
3. Пригода №2 "Походження назв планет"
а)Завдання №1 "Досліджуємо історію імен планет"
і не тільки...;
б)Завдання №2 "Встанови зв'язок";
в) Завдання №3 "Відгадай планету".
4. Пригода №3 "Математична"
а)Завдання №1 "Бортовий журнал";
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б)Завдання №2 "Розгадай кросворд";
в)Завдання №3 "Виконай завдання з кросворду"( опиши уран як вчений-хімік).
5. Пригода №4 "Конструкторське бюро"
а) Завдання №1 Гра-досліждення "Хто він?"(Сергій Корольов)
б)Завдання №2 -творче завдання " Я конструктор, я художник, я митець...":
Гра "Я - конструктор!" ;
Гра "Я - художник!";
Гра "Я-дизайнер обкладинки";
Гра "Я-режисер!"
●

●
●
●

Особливості квесту: в кінці кожної пригоди описано-з яких предметів
відбулася інтеграція, які теми учасники квесту опанували, засвоїли, повторили.
22 квітня відбулося оголошення переможців. Хоча спочатку планувалося
10 переможців, але я не втрималася і тому переможців -13. Дуже активними
були учні Мостівського НВК(учні закладу, в якому я працюю) та учні
Крижанівського НВК Одеської області. У квесті брали участь і учнівство, і
вчительство. Загалом - 42 учасника з 8 навчальних закладів.
Творчі роботи учасників квесту - були прикріплені на дошці Padlet за
посиланням: https://padlet.com/vikaonishak/4asu8kpsalplos5v
Дякую за участь та активності) З задоволенням перевіряла роботи, кожна
з них була особливою.Після оголошення переможців - всім учасникам
надіслала дипломи переможців, сертифікати учасників та подяки відповідно.
Результати пригоди:
https://sites.google.com/view/stemprygoda/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%
D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%83
Відгуки про STEM-пригоду:
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5483770498363145&id=1000
01907469554
Список використаних джерел:
3. Інтернет
ресурс:
Золочів.нет
https://zolochiv.net/pravila-bezpechnogokoristuvannya-internetom-dlya-ditey/
4. Інтернет
ресурси
з
відеохостингу
Ютубдекілька
відео:
https://www.youtube.com/watch?v=ITub7NYgY2Y&feature=emb_logo
5. Інтернет ресурс https://learningapps.org/
6. Інтернет ресурс https://pustunchik.ua/ua/online-school/astronomy/nauka-prokosmos/skilky-naspravdi-planet-u-soniachnii-systemi
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7. Інтернет ресурс https://www.vgolos.zt.ua/11-tsikavyh-faktiv-yaki-vy-mogly-neznaty-pro-sergiya-korolova/
Падалка Наталія, викладач,
Полтавський обласний науковий ліцей-інтернат ІІІІІ ступенів при Кременчуцькому педагогічному
коледжі імені А.С. Макаренка
НАОЧНА ДЕМОНСТРАЦІЯ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ СИЛИ ЛОРЕНЦА
Вікова категорія: учні середньої та старшої ланки (9-11 класи)
Таймінг та умови проведення: довготривалий проєкт (1-2 тижні)
Зміст вправи/завдання, алгоритм дій:
Ні для кого не секрет, що для багатьох учнів фізика – один з найскладніших
предметів в школі. Особливо виникає багато непорозумінь під час вивчення
теми «Електродинаміка», так як саме в цій темі багато понять та величин, які
учням важко уявити. Практичний прилад для наочної демонстрації сили
Лоренца дозволяє учням краще опанувати тему та провести ряд дослідів для
дослідження залежності сили Лоренца від поданої напруги.
Завдання проєкту:
1. Ознайомитись з поняттями «індукція магнітного поля», «напруженість
магнітного поля», «питомий заряд електрона», «сила Лоренца», «відносна
магнітна проникність середовища», аналіз зв’язку між цими поняттями і
величинами.
2. Поставити основні вимоги до пристрою та, враховуючи їх, створити
прилад для кращого сприйняття та засвоєння теми «Сила Лоренца» з
розділу фізики «Електродинаміка».
3. Наявність у будові пристрою водневої газорозрядної трубки Л-1 з
підведеними до неї електродами, що забезпечить спостереження за
пучком електронів неозброєним оком, та водневого генератора для
створення достатньої кількості необхідного газу.
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Рис. 1 Воднева газорозрядна трубка Л-1

Забезпечення герметичності трубки задля безпечної роботи з приладом.
4. Конструкція генератора, яка передбачала би наявність водню під час
ввімкненого приладу та відсутність газу у вимкненому стані, що створило
би умови для безпечного зберігання пристрою.
5. Наявність в приладі електронної частини, яка вираховувала би силу
Лоренца на основі значень, які отримані вимірюванням відповідних
величин, що забезпечило би перевірку правильності значення сили,
обрахованої учнями.
6. Необхідність створення практичних та міцних корпусів для всіх
компонентів конструкції, що виключає ураження струмом та інші
нещасні випадки, а також забезпечує цілісність механізму.
7. Створення електронних частин пристрою, що дають можливість
використовувати його від мережі 220 вольт без додаткових пристроїв для
трансформування струму.
8. Використання запобіжників для уникнення пожежі через коротке
замикання в приладі.
9. Використання дисплею, який дозволяє відображати значення шуканої
величини без
підключення
додаткової
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комп’ютерної техніки.
Пристрій – велика система, що складається з менших зв’язаних між собою
блоків. Прилад умовно складається з 5 частин:
✔ блок живлення газорозрядної трубки (1);
✔ газорозрядна трубка з генератором водню (2);
✔ котушки Гельмгольца (3);
✔ блок живлення котушок (4);
✔ плата мікроконтролера Arduino Uno з рідкокристалічним дисплеєм і
модулем кнопки (5).
Рис. 2 Прилад для наочної демонстрації сили Лоренца

Список використаних джерел:
1. Гурський І. П. Елементарна фізика с прикладами рішення задач: навч.
посібник/під ред. Савельєва І. В. – 3-є видання, перероб. – М.: Наука.
Головна редакція фізико-математичної літератури, 1984. – 448 с.
2. Бодненко Т. В. Комплексне використання наочних засобів навчання
фізики учнів старшої школи: автореферат на здобуття наукового ступеня
кандидата педагогічних наук. Київ: 2010. 20 с.
http://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/5179/1/Bodnenko.pdf
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3. Евграфова Н. Н., Каган В. Л. Курс фізики для підготовчих відділень
вузов: навч. посібник. – 3-є видання, випр. та перероб. – М.: Вища. шк.,
1984. – 487 с., іл.
4. Кабінет міністрів України: постанова від 13 липня 2004 р. № 905. Київ:
2004 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/905-2004-%D0%BF#Text
5. http://www.bog5.in.ua/lection/labrab/magnetism/lr54.html
6. https://naukozavr.info/fizuka/syla-lorentsa/
7. https://schkola4kotovo.ru/uk/primenenie-sily-lorenca-v-prirode-lorenca-silasledstviya-svoistv-sily/
8. https://studfile.net/preview/5189195/page:28/
Парфірян Алла, старший
вчитель,
вчитель математики,
інформатики,
Верхньоторгаївська гімназія Нижньосірогозької
селищної ради Генічеського району Херсонської
області
STEM-ПРОЄКТ «ЕКОЛОГІЧНИЙ ДИВОСВІТ»
Форми роботи: онлайн "лабораторії", «скринька батьківського досвіду».
Учасники проєкту: учні закладу, батьки.
Класи: 5-9
Міжпредметні зв’язки: біологія, інформатика, математика, фізика, трудове
навчання
Актуальність: Глобальні екологічні проблеми, винищення планети… Увесь
світ має об’єднатися, щоб не допустити катастрофи. А що може зробити кожна
окрема людина та навіть дитина? Бути екосвідомою! А отже – розуміти вплив
власної поведінки на екологічну ситуацію планети та щоденно змінювати стан
довкілля на краще.
Наразі, через карантин, учні 5-9 класів Верхньоторгаївської гімназії
опинились у полоні своїх комфортних домівок. І все-таки пандемія не стала
причиною припинення навчання. Зараз 2021 рік і людство має величезні
ресурси для розв’язання такої проблеми. Це рішення - онлайн платформи для
дистанційної та змішаної освіти. Онлайн це зручно – все що потрібно, щоб
розпочати – бажання та доступ до Інтернету. Тому під час Всеукраїнського
STEM-тижня шкільна спільнота вирішила створили і реалізували STEM-проєкт
«Екологічний дивосвіт», який допоміг школярам під час дистанційного
навчання
у розв’язанні таких екологічних питань як проблема сміття,
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забруднення водойм, повітря … Проблема сміттєзвалищ, а простіше – що
робити з десятками чи вже сотнями мільйонів тон шкідливого для людини
сміття, – чи не найпекучіша екологічна проблема по всій Україні. Ефективним
засобом зв’язку під час виконання STEM-проєкту стали платформи Zoom,
Padlet, Classroom, Canva.
Мета проєкту: розвиток дослідницьких, математичних та мистецьких
навичок, логічного мислення, допитливості, застосування знань при виконанні
експериментів, підвищення інтересу до STEM-предметів, прагнення зберегти
природу та оберігати свою рідну землю.
Завдання проєкту: інтегроване навчання; застосування знань у реальному
житті; активна комунікація і командна робота; креативність та інноваційний
підхід до роботи.
Вимоги, обладнання: експерименти, винаходи, поробки екологічного
спрямування, дослідницька діяльність, засоби зв'язку, творчий потенціал,
новизна ідей.
Таймінг: 26.04.2021 – 30.04.2021
Методична порада: Пропоную звернути увагу на ідеї
“STEM-проєкту
«Екологічний
дивосвіт»,
де
опубліковано готові
завдання згідно плану, які
виконувалися в домашніх умовах, перетворивши кухню
на лабораторію, віконну раму, подвір’я на квіткову артлавку тощо. Педагоги, батьки, учні у тісній співпраці
досліджують дану проблематику.
Протягом
зазначеного
таймінгу
події
щодня
планувалися активності для учнів 5-9 класів та їх батьків.
Інфографіку за планом тижня можна взяти за посиланням:
https://www.canva.com/design/DAEdY-yKD68/lgZ5okqiOpi5jlGmnXFDg/edit
Хід виконання:
В рамках фестивалю «STEM – ВЕСНА – 2021» учні Верхньоторгаївської
гімназії стали активними учасниками Всеукраїнського STEM-тижня з STEMпроєктом «Екологічний дивосвіт».
День перший – «Екологія і наука»
Експерименти в домашніх умовах для учнів 5-9 класів. Цікаво! Зрозуміло!
Повчально! Творчо! Ефективно! Padlet - це твій помічник! Під час онлайн
зустрічі на платформі Zoom вчитель повідомила учням про шкоду надмірного
виробництва і пов’язану з нею проблему великої кількості сміттєзвалищ та
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довгих термінів розкладання відходів, ознайомивши учнів із пізнавальним
соціальним
роликом
про
сортування
сміття
за
посиланням:
https://www.youtube.com/watch?v=91OM9aZLxyg .
Після ознайомлення учнів з екологічними проблемами
вчитель
запропонувала учням провести цікаві експерименти з вторинною сировиною
(пластик, каміння, пакети, папір тощо) та хімічні досліди в домашніх умовах,
перетворивши кухню на лабораторію. Учні записували відео чи робили фото
виконання досліду. Потім прикріпили готові продукти на Padlet. Прикладами
дослідів для демонстраційної роботи були " Об'ємні фарби",
"Невидиме чорнило", "Незвичне надування повітряної
кульки", "Океан в банці".
Дослід №1.

Для виготовлення фарб слід взяти борошно, сіль, розпушувач для

"Об'ємні

тіста, воду та харчові барвники. Інгредієнти перемішуються між

фарби"

собою для отримання необхідної консистенції. За допомогою фарб
можна створювати об’ємні картини.

Дослід №2.

Для експерименту знадобиться білий аркуш, лимонний сік, лампа та

"Невидиме

пензлик. На папері за допомогою пензлика та соку слід щось

чорнило"

намалювати або написати. Після того, як поверхня аркуша стане
сухою, його слід нагріти за допомогою лампи. В цей момент на
ньому з’явиться таємниче послання.

Дослід №3.

Для досліду знадобиться пластикова пляшка, 50-100 мл столового

"Незвичне

оцту, 2-3 ч.л. харчової соди, повітряна кулька.

надування

В порожню пляшку наливається оцет. У повітряну кульку слід

повітряної

насипати соду. Її необхідно надіти на горловину пляшки таким

кульки"

чином, щоб сода одразу не висипалася. Далі кульку слід підняти над
шийкою і чекати реакції оцту і соди, в результаті якої почнеться
активне утворення вуглекислого газу, що швидко надує кульку.

(Приклади дослідів, https://padlet.com/parfira984/457ejxifv43e6ent ).
День другий – «Калейдоскоп "зеленої" енергії»
Чи траплялося із вами таке, що ви граєте в улюблену гру на смартфоні або
дивитеся цікаве відео і аж раптом у вас закінчується заряд батареї? Що треба
зробити? Мабуть знову "нагодувати" телефон енергією, щоб він почав
працювати. При цьому "годувати" його треба майже щодня. Чи не так? Хто з
вас вже знає, звідки береться енергія і як вона перетворюється на струм у
наших розетках?
За допомогою мобільного додатку Futurio досліджуємо поновлювальну
енергію під час онлайн зустрічі на платформі Zoom. Завантажуємо додаток
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Futurio на гаджети. Наводимо камеру смартфону так, щоб весь малюнок
уміщався на екрані. Описати, які технологічні пристрої були використані для
живлення енергією цього будинку.
В ході проєкту в цей день розглянули, на що ж
нам можна розраховувати в майбутньому.
Дослідили,
як
працюють
основні
види
поновлювальної енергії, зібрали підбірку відео про
поновлювальні джерела енергії та зробили
висновки:
● Енергію сонця можна збирати за допомогою
панелей, встановлених на дахах будинків (для "домашнього" використання),
або на відкритих ділянках землі (для промислового використання). (Приклад,
https://www.youtube.com/watch?v=aI8Yzo3P3J8&t=24s ).
● Електроенергія, яка з'являється за допомогою спеціальних вітряків - це
чиста,
поновлювана
енергія.
(Приклад,
https://www.youtube.com/watch?v=kldA4nWANA8&t=7s ).
● Енергія води може видобуватися одним з таких способів: за допомогою
енергії морських хвиль (або також енергії приливів та відливів; на
гідроелектростанціях (ГЕС) та гідроакумулюючих електростанціях (ГАЕС); за
допомогою
енергії
річок
(Руслові
ГЕС).
(Приклад,
https://www.youtube.com/watch?v=TP9MqrQ0vyM).
Після онлайн зустрічі школярі створюють екологічні міні-проєкти "Зелена"
енергія України" на платформі Canva у вигляді інфографіки,
фотоколажів, палітурок електронних книг, фону робочого
столу, буклету та прикріплюють на онлайн-дошку Padlet.
(Приклад

можна

знайти

за

посиланням:

https://padlet.com/parfira984/3ui3bz71x7ycw2wt).
День третій – «Екологічна інженерія. Вернісаж "Нове життя речей",
"Друге життя електричної лампи, лампочки"
Одна з вічних проблем нашого суспільства – сміття. Як би ми не прибирали,
відходи все одно є і будуть. Запропонуйте учням обрати один пластиковий
предмет вдома (наприклад, пляшку) та поміркувати над його історією життя.
Який процес виробництва пляшки? Як довго окрема пляшка служить людині?
Де вона опиниться, коли більше не буде потрібна? Скільки років вона ще буде
жити на планеті і через скільки років розкладеться? Наскільки життя
пластикового предмета довше за людське?
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Після дискусії діти знаходили відповіді на питання, подививши відео, яке
демонструє, як засмічення природи пластиком впливає на морських жителів за
посиланням: https://www.youtube.com/watch?v=yaDx-WJAsaE&t=55s .
В цей день учні грали у комп’ютерні ігри на закріплення навичок
правильного сортування сміття: «Підкажіть тваринці вид сміття» (5 клас) за
посиланням:
https://www.abcya.com/games/recycling_game;
«Допоможіть
мавпочці схопити якомога більше сміття» (6 клас) за посиланням:
https://kids.nationalgeographic.com/games/action-adventure/article/recycle-roundupnew ; «Допоможіть заводу не руйнувати планету» (7 клас) за посил анням:
https://www.turtlediary.com/game/recycling-waste.html ;«Приберіть кімнату та
врятуйте планету!» (8-9 клас) за посиланням: https://1c7951e0f713f82c10d39c5e6fbd2c9d828eb37b6bf0399bddd6.ssl.cf1.rackcdn.com/clean-green/index.html
Тому ми замислились і вирішили, а може домашній непотріб можна якось
використати… щоб було і гарно, і цікаво, і в господарстві
згодилось… як можна продовжити життя пляшки, мінімізувати
негативний вплив на планету та знайти альтернативи у
споживанні. Ідей використання пластикових пляшок в Інтернеті
багато. Але можна добавити своїх власних сил, ідей і можна
виготовили найрізноманітніші вироби з пластикової тари. (Приклад,
https://padlet.com/parfira984/qxw22ffvubuikdm2 ).
День четвертий – «Екологія як галерея мистецтва»
Четвертий день STEM-тижня присвячений екологічним міні-проєктам під
назвою «Квіткова арт-лавка».
Кімнатні рослини не тільки освіжають інтер’єр будинку, але також очищають
кисень в приміщенні так, як і на подвір’ї. В четвертий день STEM-тижня
запрошуємо всіх відвідати «Квіткову арт-лавку» і насолодитися красою
виготовлених горщиків, підставок для квітів з пластику не тільки на підвіконні,
а й на вулиці. Трішки фантазії, уяви і ви можете створити з відходів вторинної
сировини оригінальні пластмасові шедеври для квітів.
Приєднуйтесь
і
ви
до
нашого
арт-проєкту.....
https://padlet.com/parfira984/nwekwgtrs67jhgh7
День п'ятий – «Математична екологія"
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Юні математики працюють в еколого-математичній майстерні, де
розв'язують екологічні задачі, виконують творчі завдання відповідно до свого
класу на онлайн-дошці Padlet, добирають ілюстрований сюжет
до задач екологічного спрямування, виготовляють об'ємні
геометричні фігури із застосуванням технологій орігамі, "popup", 3-D моделювання. (Приклади можна знайти за
посиланням: https://padlet.com/parfira984/vuttf4lpkpvzchw0 ).
Діти активно брали участь в STEM-проєкті. Звіти за день
опубліковувалися на власній сторінці
закладу у соціальній мережі Фейсбук
з
хештегом
#STEMтиждень_spring2021.
Підсумком STEM- тижня стало
прибирання біля своєї садиби, посадка квітів та дерев
під девізом:"Зробимо світ чистішим!". Запам’ятай! Якщо ти плануєш прожити
довге і щасливе життя, не забувай, що її якість безпосередньо залежить від
чистоти навколишнього середовища.
Список використаних джерел:
1. Матеріали групи Відділ STEM-освіти ІМЗО.
2. https://www.youtube.com/watch?v=91OM9aZLxyg.
Пізнавальний
соціальний ролик про сортування сміття.
3. https://www.youtube.com/watch?v=aI8Yzo3P3J8&t=24s
.Поновлювальна
енергія сонця.
4. https://www.youtube.com/watch?v=kldA4nWANA8&t=7s .Поновлювальна
енергія вітру.
5. https://www.youtube.com/watch?v=TP9MqrQ0vyM. Поновлювальна енергія
води.
6. https://www.youtube.com/watch?v=yaDx-WJAsaE&t=55s . Як засмічення
природи пластиком впливає на морських жителів.
7. https://www.abcya.com/games/recycling_game. Комп’ютерна гра «Підкажіть
тваринці вид сміття».
8. https://kids.nationalgeographic.com/games/action-adventure/article/recycleroundup-new. Комп’ютерна гра «Допоможіть мавпочці схопити якомога
більше сміття».
9. https://www.turtlediary.com/game/recycling-waste.html. Комп’ютерна гра
«Допоможіть заводу не руйнувати планету».
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Патрушева Ірина, заступниця
директорки
з
НВР,
вчитель
інформатики,
Запорізький колегіум «Елінт»
STEM-ПРОЄКТ «ЕКОПОГЛЯД НА РІДНЕ МІСТО»
Мета проєкту: дослідження екосистеми м. Запоріжжя та пошук авторського
вирішення екологічних проблем рідного краю. Удосконалення вмінь здобувачів
освіти працювати в команді, навичок із добору й обробки інформації, її аналізу
і систематизації, вибору форм представлення та самостійного планування
діяльності. Закріплення й узагальнення програмового матеріалу з курсу
«інформатика» за 9 клас. Розвиток креативного мислення і просторового
уявлення здобувачів освіти.
Завдання проєкту:
✔ Дослідити екологічну проблему м. Запоріжжя (Запорізької області):
- тваринний світ о. Хортиця;
- рослинний світ о. Хортиця;
- забруднення Дніпра;
- забруднення повітря м. Запоріжжя;
- види транспорту;
- свій варіант (обов’язково узгодити з вчителем).
✔ Розробити базу даних обраної предметної області за результатами
дослідження.
✔ Подати інформаційну модель бази даних за етапами її створення.
✔ Сформувати практичні навички з конструювання власної моделі
авторського вирішення екологічних проблем рідного краю.
✔ Підготувати презентацію розробленої моделі авторського вирішення
екологічної проблеми (інструкція використання + відеопрезентацію).
✔ Розробити кошторис цієї моделі в MS Excel.
✔ Представити результати діяльності у формі презентації.
✔ Виконати аналіз власної діяльності та допущених помилок.
Характеристика проєкту:
За кількістю учасників: груповий.
За терміном виконання: короткостроковий (до 1 місяця).
За ступенем інтеграції: інтегрований (географія, екологія, біологія,
математика, технології).
За переважаючим видом діяльності: дослідницький, практико
спрямований.
За масштабом: локальний.
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Учасники проєкту: учні 9 класів.
Складові STEM-проєкту:
Складова
STEMПредмети: інтеграція / зміст завдання Проєктний продукт
проєкту
Окремі
слайди
Science
Екологія:
(природничі - забруднення повітря м. Запоріжжя та презентацій,
науки)
усні повідомлення.
Дніпра;
- вплив пожеж на екосистему рідного
міста.
Біологія:
- тваринний світ о. Хортиця;
- рослинний світ о. Хортиця.
Географія:
- кліматичні
характеристики
м. Запоріжжя;
- географічне
розташування
о. Хортиця.
Technology Використання цифрових технологій для інструкція
(технології) дослідження екологічної проблеми та використання,
створення презентації захисту проєкту, відеопрезентація,
інструкції та відеопрезентації свого презентація захисту
виробу.
проєкту.
Engineering Конструювання моделі авторського Модель авторського
(інжиніринг) вирішення
екологічної
проблеми вирішення екологічної
рідного краю.
проблеми.
Mathematics Вдосконалення практичних навичок Ескіз власної моделі,
(математика) щодо пропорційного співвідношення кошторис
величин;
розробка кошторису виробу.
Матеріальне та технічне забезпечення: Сервіси Google, пакет офісних
програм, редактори 3D-моделювання, відеоредактори,
комп’ютер,
телефони (з GPS), конструктор LEGO, папір А-4, пластилін та ін.
Етапи проєкту:
І. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
Визначення теми проєкту, його типу, кількості учасників.
Час на виконання етапу:10 хв.
Діяльність педагога:
повідомляє тему проєкту «Екопогляд на рідне місто»;
оголошує тип проєкту: дослідницький, практико спрямований;
організовує розподіл учасників за командами: групи по 2-4 учнів.
Діяльність учнів:
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ознайомлюються з темою проєкту;
повідомляють екологічні проблеми м. Запоріжжя, які вони знають;
ставлять запитання, уточнюють етапи реалізації проєкту;
усвідомлюють, що результат діяльності буде індивідуальним;
обирають команду, визначають власну роль.
Визначення проблеми в межах обраної теми.
Час на виконання етапу: 5 хв.
Діяльність педагога:
ставить запитання, відповіді на які допоможуть учням сформулювати
проблему в запропонованій темі:
1.
Яка екологічна проблема, на ваш погляд, найбільш актуальна в
нашому місті на сьогоднішній день?
2.
Які джерела забруднення? Які їх показники?
3.
Як можна вирішити цю екологічну проблему? Яке авторське
рішення ви можете запропонувати?
Діяльність учнів:
ознайомлюються із завданнями та обговорюють проблематику проєкту;
планують роботу групи;
обирають матеріали для побудови моделі авторського вирішення
екологічної проблеми.
Робота з інформаційними джерелами.
Час на виконання етапу: 40 хв.
Діяльність педагога:
спрямовує діяльність учнів на дослідження екологічних проблем рідного
міста, вивчення офіційних вебресурсів з дослідження екосистеми
м. Запоріжжя;
націлює на збір інформації для розробки та заповнення бази даних обраної
предметної області за результатами дослідження.
Діяльність учнів:
ознайомлюються з інформаційними ресурсами, що запропоновані
вчителем та знайденими власноруч джерелами інформації, обговорюють
прочитане;
вивчають джерела забруднення екосистеми м. Запоріжжя, продумують
авторське рішення вирішення екологічної проблеми.
Приходять до висновку:
Запорізька область – адміністративна одиниця на півдні України, займає
переважно лівобережну частину басейну нижньої течії річки Дніпро. Обласний
центр – місто Запоріжжя.
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Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами по Запорізькій області у 2019 році склали 180,9 тис. тон. В структурі
викидів забруднюючих речовин основну частину складають діоксид та інші
сполуки сірки, оксиди азоту, оксид вуглецю та речовини у вигляді
суспендованих твердих частинок.
Основний внесок у забруднення атмосферного повітря м. Запоріжжя вносять
промислові підприємства – найбільші забруднювачі, викиди яких становлять 60
– 70 % від загального валового обсягу викиду забруднюючих речовин.
Острів Хортиця має різноманітний тваринний та рослинний світ, який
потребує захисту. Однією їх екологічних проблем острова – пожежі.
Вибір форми представлення результатів і критерії оцінювання.
Час на виконання етапу: 10 хв.
Діяльність педагога:
ознайомлює з критеріями оцінювання та алгоритмом нарахування
коефіцієнта участі для кожному з членів команди;
обговорює з учнями можливими результатами;
демонструє спільну Google таблицю для внесення результатів проєкту
(рис. 1).

Рис. 1. Скріншот спільної Google таблиці для внесення результатів проєкту
Результатом даного проєкту має бути модель авторського вирішення
екологічної проблеми з обраних на власний смак матеріалів (паперу,
конструктор LEGO, пластиліну, 3D-модель тощо):
- приладу для очищення повітря, води тощо;
- прилад виміру забруднення, оптимального поливу тощо;
- модель парку ековідпочинку біля власного будинку;
- макет о.Хортиця з екозонами.
Перелік файлів, які повинні бути в спільній теці групи:
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1. Файл MS Access «База даних», який складається з 3-4 сутностей.
Використати майстер підстановок. Створити до БД: 2 форми, 2 звіта,
2 запита.
2. Документ MS Word «Опис БД» за етапами. Розробити модель
«сутність–зв’язок» до поданої бази.
3. Файл Google Малюнок з назвою “ER-діаграма” з відповідним
змістом.
4. Документ MS Word «Інструкція використання (опис)», де подано
алгоритм застосування моделі вирішення екологічної проблеми та її
характеристики.
5. Відеопрезентація моделі вирішення екологічної проблеми. У файл
відео треба додати початкові (назва проєкту, автори) і кінцеві титри
(джерела інформації, школа, рік) та голосовий супровід. Тривалість 12 хв.
6. Файл MS Excel «Кошторис» моделі вирішення екологічної
проблеми (Наприклад, назва матеріалу, кількість, ціна, всього).
7. Презентація «Фотозвіт», де подано процес реалізації проєкту на
кожному етапі. Додати візитку (1-2 слайда) команди (цікаво
представити кожного учасника команди + його фото).
Діяльність учнів:
ознайомлюються з критеріями оцінювання;
вивчають перелік обов’язкових файлів;
створюють папку команди, надають відповідний доступ до неї.
Формулювання та виконання завдання дослідження та висування гіпотез.
Час на виконання етапу: 30 хв.
Діяльність педагога:
Здійснює індивідуальні консультації.
Діяльність учнів:
формулюють завдання реалізації проєкту;
детально вивчають обраний напрямок;
обмірковують варіанти власної моделі, роблять її ескізи;
планують хід реалізації ідеї, висувають гіпотези;
обговорюють власні ідеї;
роблять висновки щодо остаточного вигляду моделі власної вирішення
екологічної проблеми.
ІІ. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ДОСЛІДНИЦЬКИЙ (ТЕХНОЛОГІЧНИЙ) ЕТАП
Аналіз і синтез теоретичної інформації. Час на виконання етапу: 20 хв.
Діяльність педагога:
здійснює індивідуальні консультації щодо реалізації проєкту.
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Діяльність учнів:
систематизують теоретичний матеріал;
збирають дані для заповнення бази даних, готують її опис.
Експериментальне дослідження обраними методами. Час на виконання
етапу: 60 хв.
Діяльність педагога:
проводить консультації щодо форми моделі космічної станції.
Діяльність учнів:
створюють власну модель вирішення екологічної проблеми;
готують інструкції з використання та відеопрезентацію.
Формулювання результатів дослідження. Час на виконання етапу: 30 хв.
Діяльність педагога:
здійснює підтримку та консультації щодо оформлення звітних матеріалів.
Діяльність учнів:
узагальнюють результати командної роботи, готують презентацію захисту.
ІІІ. ЗАКЛЮЧНИЙ ЕТАП
Захист результатів. Час на виконання етапу: 15 хв.
Діяльність педагога:
заслуховує презентації учнівських груп, аналізує результати;
оцінює роботу разом з учасниками.
Діяльність учнів:
презентують результати діяльності своєї групи (рис.2);
оцінюють роботу однолітків разом із педагогом.

Рис. 2. Результати діяльності учнівських груп
Обговорення результатів. Час на виконання етапу: 5 хв.
Діяльність педагога: бере участь у дискусії; висуває пропозиції щодо участі
роботи на виставці, конкурсі тощо.
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Діяльність учнів: відмічають проблеми, з якими зіткнулись; висловлюють
враження від проєкту.
Список використаних джерел:
1. Основні напрями та перспективи вирішення екологічних проблем
м. Запоріжжя / І.А. Донець // Культура народов Причерноморья. — 1999. —
№ 7. — С. 216-218. — укр.
2. Екологічні проблеми м. Запоріжжя [Електронний ресурс].- Режим доступу:
https://cyberleninka.ru/article/n/transportno-ekologichni-problemi-mzaporizhzhya/viewer
3. Транспортно-екологічні проблеми м. Запоріжжя [Електронний ресурс].Режим доступу: http://nmt.zntu.edu.ua/article/download/102405/97538
Петрухіна Анастасія, учитель
початкових класів, Мелітопольска загальноосвітня
школа І-ІІІ ступенів № 6 Мелітопольської міської
ради Запорізької області
ДОСЛІДНИЦЬКИЙ ПРОЄКТ «СМАКОЛИКИ ДЛЯ ПТАХІВ»
Вікова категорія: учні 1 класу.
Актуальність: Зима вважається дуже суворою порою року для птахів.
Холоду вони не бояться, а ось нестача їжі є дуже небезпечною. За короткий
зимовий день птахи не встигають добути достатньо собі їжі. Тому взимку
вони наближаються до наших домівок, очікуючи порятунку.
Ми вважаємо, що необхідно підгодовувати птахів упродовж усієї зими,
щоб навесні вони радували нас своїм чарівним співом.
Мета: розширити уявлення учнів про птахів, дослідивши, які з них
зимують у нашій місцевості; забезпечити засвоєння учнями знань про
значення птахів у природі й житті людини; ознайомити дітей з умовами життя
зимуючих птахів у холодну пору року; розрахувати необхідну кількість корму
для підгодівлі пернатих друзів; виховувати турботливе ставлення до природи,
прагнення допомагати зимуючим пташкам; розвивати пам’ять, увагу, логічне
мислення, кмітливість, творчі здібності.
Обладнання: Презентація з картинками птахів, малюнки для плакату,
корм для майстер-класу.
Таймінг проєкту: 1 тиждень.
Завдання:
✔ вивчення видового різноманіття перелітних птахів рідного краю;
✔ вивчення сезонних явищ у природі і в житті птахів;
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✔ проведення майстер-класу «Смаколики для птахів», здійснення
підгодівлі птахів (березень, квітень);
✔ проведення спостережень за пташками, внесення даних у щоденник
спостережень.
Результат проєкту: Діти навчилися орієнтуватися у своїй місцевості,
спостерігати за птахами рідного краю. Досліджувати, як впливають на птахів
сезонні явища. Навчилися розраховувати термін споживання смаколиків
пташками.
І етап. Ознайомлювальний.
На перерві учні спостерігали за пташками. Потім у класі обирали з
поданих карток зображення птахів, яких зустрічали на шкільному подвір’ї, та
знаходили на карті міцяа, де вони ще бачили певних пташок (Рис. 1).

Рис. 1. Учні працюють з картою місцевості.
Діти ознайомилися з різними видами птахів та впливом сезонних явища
на них. Кожна дитина підготувала доповідь про улюблену пташку та
представила її всьому класу (Рис. 2).
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Рис. 2. Доповідь учнів про пташок.
Для подальшого майстер-класу учні досліджували, чим харчуються
пташки та що приносить їм шкоду. Для кращого запам’ятовування
виготовили плакат (Рис. 3) та повісили його в класі.

Рис 3. Виготовлення плакату.
ІІ етап. Проведення майстер-класу.
Для початку підготували все необхідне для створення «смаколиків»:
миска для вимішування, формочки для смаколиків, соломинка, дві склянки з
несмаженим насінням соняшника, пшениці, льону, пів склянки борошна та
пів склянки води.
✔ Розподілили ролі в майстер-класі.
✔ Учні додавали зернову суміш з одного та другого стакану.
✔ До суміші додали пів склянки борошна та води.
✔ Ретельно перемішали до отримання однорідної, липкої каші.
✔ Кожна дитина взяла участь у заповненні мішанкою формочки.
✔ Соломинкою робили отвори в заготовці.
✔ Залишили смаколики до застигання.
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✔ Зав’язали нитки на пташині смаколики.
✔ Розвісили готові ласощі на шкільному подвір’ї (Рис. 4).

Рис. 4. Майстер-клас
ІІІ етап. Спостереження.
Учні на перерві з вікна класного кабінету спостерігали за ласощами для
птахів. По черзі фіксували у щоденник спостережень мінливість погоди,
кількість на вид пташок, за якими вони спостерігали (Рис. 5). Також було
засвідчено, що через 5 діб смаколики повністю зникли з гілочок.
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Рис. 5. Ведення щоденника спостережень.
Список використаних джерел:
1. Журнал ''Птах'', №4, зима, 2010 р.
2. Зимові
птахи
України.
https://pustunchik.ua/ua/onlineschool/biology/zoology/zymuiuchi-ptahy-ukrainy
3. Юні лучани виготовляли смаколики для птахів. ФОТО | Волинь 24 - новини
Волині та Луцька (volyn24.com)
Петренко Людмила, вчитель
музичного мистецтва, Гердєва Наталя, вчитель
початкових класів, Одеський навчально-виховний
комплекс № 13 «Загальноосвітня школа І-ІІІ
ступенів – гімназія» Одеської міської ради Одеської
STEАM ПРОЄКТ: ЯК ПОБАЧИТИ ЗВУК?
✔

✔
✔
✔

✔
1

Мета проєкту:
Формувати уявлення про властивості звуку та його природу. Вчити
застосовувати знання про звук для розв’язання навчальних і життєвих
ситуацій.
Вчити учнів знаходити інформацію з різних джерел
Формувати уміння працювати в групі і виконувати запропоновані
доручення.
Сприяти розвитку природознавчої, дослідницької, загальнокультурної,
інформаційно-комунікативної,
предметно-перетворювальної
компетентностей.
Виховувати любов до навчання, до пізнання, до самостійного здобування
знань
Як я можу побачити звук?
Ключове питання
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2

Тематичні питання

3

Вид проєкту

4
5

Об’єкт дослідження
Предмет дослідження

6

9

Очікуваний
результат
Ресурси
Програмне
забезпечення
Друковані матеріали

10
11
12

Ресурси Інтернету
Консультанти
Цільова аудиторія

7
8

1

Організаційний

• Для чого у рисі кісточки?
• Чому звучить барабан?
• Які
матеріали
підійдуть
для
виготовлення пристрою 3 в 1?
• Скільки коштує музичний інструмент?
• Як побачити звук?
ПрактикоІнтегрований
Груповий
орієнтований
STEАM (ЯДС,
математика,
інформаційні
технології,
музичне
мистецтво)
Звук
Рись, кажан, барабан, деркач, вухо ,
властивості матеріалів, вартість товарів,
музичні твори.
Проектний продукт – виріб 3 в 1
(барабан,мікрофон,маракаси).
Інтернет джерела
Microsoft PowerPoint
Дитячі журнали, енциклопедія, книги
ютуб
Вчителі, батьки
1-4 класи

Етапи роботи над проєктом
Визначення теми і мети проекту, об’єкту
дослідження.
Постановка ключового (проблемного запитання).
Формулювання тематичних питань, визначення
предмету дослідження.
Проведення опитування серед учнів – вивчення
інтересів та уподобань школярів за майбутніми
категоріями .
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2

Підготовчий

3

Презентація
проекту
вчителем

4

Проектна
діяльність

5

Оформлення
результатів

6

Презентація
проекту учнями

Підбір необхідних друкованих матеріалів.
Консультація вчителя.
Проведення циклу уроків ЯДС та музичне мистецтво.
Підбір інтернет-ресурсів.
Консультування батьків.
Оголошення теми, мети, ключового питання проекту,
об’єкту вивчення, очікуваного результату, часу
роботи над проектом.
Оголошення
тематичних
питань,
предмету
дослідження.
Об’єднання учнів у групи за тематичними питаннями.
Повідомлення очікуваного результату – проектного
продукту.
Мотивація
учнів до самостійної пошукової
діяльності.
Постановка учнями власної мети та завдань.
Пропозиції
щодо
використання
друкованих
матеріалів, ресурсу мережі Інтернет, консультування.
Активна робота учнів: збір, аналіз, узагальнення
інформації.
Формулювання висновків.
Учитель виконує роль координатора, консультанта.
Підготовка матеріалу для презентацій.
Підготовка матеріалів для дослідів.
Монтаж колажів із висновками досліджень.
Захист проекту у вигляді конференції (додаток ) «Як
побачити звук?» (2 уроки)
Проведення дослідів ,музикування,
Обчислення вартості проекту.
Колективний монтаж відео-ролика

Хід заходу:
1.Діти визначають тему уроку через розв’язання звукового кросворду.
Чий голос?
ЗОЗУЛЯ
ВОРОНА
КУРКА
КОМАР
(Звукові файли)
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Можна такий варіант:
ДЗВОНИ
ВОЛТОРНА
ТРУБА
СКРИПКА
2.Согодні на уроці вирішуємо дві проблеми:
МУЗИКА:
“Чому звучить барабан?”
ЯДС:
“Для чого у рисі на вухах кісточки”
3.Будова вуха. Як ми чуємо?(Презентація)
Методична порада: Розглядаємо як чує здорова людина та людина з
вадами слуху.
4.Через досліди дізнаємось властивості звуку.
5.Як побачити звук?
ПРАВИЛО на УРОЦІ: ЧУЄШ ЗВУК ГОНГУ,ПРИПИНИТИ ДОСЛІД
Дослід 1. ВІБРУЮЧА ЛІНІЙКА
Лінійку притискаємо до парти, залишаючи різну довжину. Рукою заставляємо
лінійку вібрувати.
Висновок: звук утворюється через коливання, але не всі коливання утворюють
звук(не менше 16 коливань).
залежність звуку від довжини струни(чим довша струна ,тим нижчий звук)
Розповідь учнів ,як чують кажани.
Дослід 2. ДЕРКАЧ
Гребінець( будь який гребінець, олівець).
Проводимо олівцем спочатку по щетинах гребінця, потім повторюємо те ж
саме, притискаючи лінійку до парти порівнюємо звук.
Висновок :Звук передається через тверді поверхні, вони стають підсилювачем
звуку.
Тут доречно розповісти про принцип роботи муз інструменту “Деркач”
https://www.youtube.com/watch?v=PWoH1osdPO8

Дослід 3. СПІВАЮЧА КУЛЬКА
слухаємо “ Політ джмеля”, створюємо схожий звук.
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Хід досліду:
✔ запихаємо гайку в кульку
✔ надуваємо і зав’язуємо кульку
✔ Швидко крутимо її по колу

Дослід 4 КУКУРІКАЮЧИЙ СТАКАН
стакан та нитка
Хід досліду:
✔ проводимо пальцями по нитці
✔ проводимо пальцями по нитці тримаючи стакан
✔ проводимо пальцями по нитці тримаючи за стакан мокрою рукою
Висновок: звук передається через воду і звучить сильніше.

Дослід 5ТЕЛЕФОН
стакани та нитки

Дослід 6. ДЗВІН
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Беремо стакани з досліду телефон, прив’язуємо ложку, стакани прикладаємо до
вух і б’ємо по ложці, слухаємо дзвін
ІНЖЕНЕРНЕ КОНСТРУЮВАННЯ
Методична порада:
Складаємо задачі для обчислення вартості виробу ,відповідно до вікової
категорії.(учні з допомогою батьків .попередньо проводять аналіз цін на
матеріали) на самому заході розрахунок вартості.
жестяна банка, обрізана повітряна кулька, крупи.
Виготовлення виробу 3 в 1

(Барабан, мікрофон, маракаси)
✔ -в жерстяну банку насипаємо крупи
✔ -розрізаємо кульку
✔ -одягаємо її на банку
✔ -готуємо палички для барабану
Методична порада:
Доречно продемонструвати учням всі функції виробу
✔ говоримо приближено до мембрани -звук підсилюється(мікрофон)
✔ -трясемо виріб -маракас
✔ стукаємо по ньому- барабан.
Дослід 7. Як побачити звук?
Пристрій виготовлений раніше, кришка від кастрюлі, сіль, ложка.
✔ Насипаємо сіль на мембрану барабану
✔ Кришку від каструлі тримаємо дуже близько біля барабану, але не
притуляємо до нього.
✔ Сильно стукаємо ложкою по кришці
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дослід проводимо під музику
Методична порада:
Формуємо у дітей толерантне ставлення до людей з вадами слуху, акцентуємо
увагу на тому, що люди ,які не чують, можуть бачити звук.
Даємо відповіді на питання поставленні на початку уроку.
Музикуємо: музичний номер барабан (фіксики “барабан”)
https://www.youtube.com/watch?v=GfzQpeQCePM&list=LL&index=87
Список використаних джерел:
1. https://www.youtube.com/watch?v=PWoH1osdPO8
2. https://www.youtube.com/watch?v=GfzQpeQCePM&list=LL&index=87

Пірус Вікторія, викладач,
державний
навчальний
заклад
«Черкаський
професійний ліцей»
STEАM – ДЕНЬ «ЩО МИ ЗНАЄМО ПРО СВОЄ СЕРЦЕ? » (ПРАЦЮЄМО
НА ОДНУ ІДЕЮ)
Мета заходу. Розвиток різних компетентностей при вивченні будови та роботи
серця.. Популяризація природничо – математичних предметів та їх зв’язок між
собою.
Опис. В заході приймають участь викладачі біології, математики, фізики,
медичної підготовки, інформаційних технологій, англійської мови.
Викладачі відпрацьовують вивчення матеріалу на різних уроках, кожен зі
своєю специфікою. Працює творча лабораторія з розв’язання прикладної задачі
(визначення параметрів серця за електрокардіограмою) та створення маятника
«свого серця».
Біологія.
Вивчення будови серця.
Серце людини (лат. cor humanum) — це порожнистий фіброзно-м'язовий
орган, що забезпечує безперервний кровообіг. Серце людини є
чотирикамерним. Дві верхні камери називаються передсердями, дві нижні —
шлуночками, права і ліва половини серця розділені товстою м'язовою стінкою.
Правий шлуночок і ліве передсердя замикають мале коло кровообігу, лівий
шлуночок і праве передсердя замикають велике коло кровообігу.
Форма серця є індивідуальною і залежить від віку, статі, тілобудови,
стану здоров'я та інших чинників. Міра видовженості (фактор) форми серця —
це відношення його найбільших поздовжнього і поперечного лінійних розмірів.
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При гіперстенічному типі тілобудови це відношення близьке до одиниці, при
астенічному — порядку 1,5. Довжина серця дорослої людини становить від 10
до 15 см (найчастіше 12—13 см), ширина в основі 8—11 см (найчастіше 9—10
см), передньо - задній розмір становить 6—8,5 см (найчастіше 6,5—7 см). Маса
серця в середньому у чоловіків становить 332 г (від 274 до 385 г), у жінок —
253 г (від 203 до 320 г).
Серце знаходиться у центрі грудної клітки, у нижній частині переднього
середостіння, на сухожильному центрі діафрагми, між правою і лівою
плевральними порожнинами. Нижній лівий край серця зміщений у ліву
сторону, по відношенню до середньої лінії тіла воно розташоване
несиметрично: близько 2/3 зліва від неї і близько 1/3 — справа. Залежно від
напрямку проекції поздовжньої осі (від середини його основи до верхівки) на
передню грудну стінку розрізняють поперечне, похиле і вертикальне
положення серця.
Серце знаходиться у тонкому, але щільному мішку — навколосерцевій
сумці, чи перикарді, який складається з двох шарів (так званих листків, із
порожниною між ними), відокремлює серце від інших органів і має захисну
функцію. Зовнішній листок називається парієтальним перикардом; внутрішній
— вісцеральним, він одночасно являє собою зовнішній шар серця (епікард).
Разом ці два шари називаються серозним перикардом, оскільки порожнина
перикарду містить невелику кількість серозної рідини, яка полегшує тертя його
листків під час роботи серця.
Задньоверхня, більш широка частина серця називається його основою, у
неї відкриваються великі вени і з неї виходять великі артерії. Передньонижня,
вільна частина серця називається його верхівкою (лат. apex cordis). На
поверхнях серця розрізняють три борозни: одну вінцеву, що розташована на
межі між передсердями і шлуночками, і дві - передню і задню - поздовжні, що
відокремлюють один шлуночок від іншого. У вінцевій борозні розташовані
власні судини серця. На груднинно - ребровій поверхні серця вона сягає лише
країв легеневого стовбура. Розрізняють передню і задню міжшлуночкові
борозни серця, місце переходу однієї з них в іншу відповідає невеликому
заглибленню - вирізці верхівки серця (лат. incisura apicis cordis), а в борознах
залягають гілки коронарних судин, що йдуть
поздовжно.
Рис.1 Клапани серця, вид зверху
(ілюстрація з Анатомії Грея)
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Клапани серця:
Aortic Valve - аортальний клапан;
Bicuspid Valve - мітральний клапан;
Pulmonary Valve - легеневий клапан;
Tricuspid Valve - трикуспідальний клапан.
Серце людини складається з чотирьох окремих порожнин — камер:
правого і лівого передсердь та правого і лівого шлуночків. До правого
передсердя (лат.atrium dextrum) входять порожнисті, а до лівого (лат.atrium
sinistrum) — легеневі вени. З правого (лат.ventriculus dexter) і лівого (лат.
ventriculus sinister) шлуночків виходять відповідно легенева артерія (легеневий
стовбур) і висхідна аорта. Передсердя сполучені з відповідними шлуночками за
допомогою отворів, по краю яких прикріплені серцеві клапани. Ці клапани, що
внаслідок
свого
розташування
називаються
атріовентрикулярними,
забезпечують рух крові в одному напрямку. Клапан між лівим передсердям і
лівим шлуночком називається мітральним чи двостулковим. Клапан між
правим передсердям і правим шлуночком називається трикуспідальним чи
тристулковим. Крім цього, у серці містяться аортальний і легеневий клапани,
кожен з яких утворений трьома півмісячними клапанами. Аортальний і
легеневий клапани відокремлюють лівий і правий шлуночки від аорти і
легеневої артерії відповідно і контролюють витікання крові з обох шлуночків.
У кожному циклі серцевої діяльності кров надходить до передсердь, а з
них через серцеві клапани потрапляє до шлуночків, які при скороченні
виштовхують кров до кіл кровообігу. У нормі при кожному скороченні правий
шлуночок виштовхує до малого кола кровообігу таку ж кількість крові, як і
лівий до великого. Стінка лівого шлуночка приблизно утричі більш товста, ніж
стінка правого шлуночка, оскільки лівий має бути достатньо сильним для
виштовхування крові до великого кола кровообігу, де опір потоку крові у кілька
разів більший, а тиск крові у кілька разів вищий, ніж у малому.
Запитання для роздумів:
Будова серця.
Функції складових серця.
Математика.
Гармонічні коливання. Гармонічні коливання (серця) – це коливання, які
відбуваються за законом синуса або косинуса.
Запитання для роздумів:
Визначення точків екстремуму коливань, амплітуди за графіком (рис. 2-4):
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рис.2

рис. 3

рис.4
Фізика.
Гармонічні коливання. Визначення частоти, періоду коливань, швидкості.
Що таке коливання?
Коливання — один з найпоширеніших видів руху в природі й техніці.
Коливаються дерева в лісі, пшениця в полі, струни музичних інструментів,
мембрана телефону. Коливаються площини й фюзеляж літака, кузов
автомобіля, поршні двигуна. Коливальні рухи відбуваються й у житті нашої
планети (землетруси, припливи й відливи), і в астрономічних явищах. З
коливаннями ми зустрічаємось і в живій природі: биття серця, рух голосових
зв'язок тощо.
Коливаннями називаються фізичні процеси, які точно або наближено
повторюються через рівні інтервали часу.
У залежності від фізичної природи розрізняють механічні й
електромагнітні коливання.
Підвісимо тягарець на нитці (пружині), відведемо його вбік від положення
рівноваги й відпустимо.
Тягарець почне здійснювати коливання біля положення рівноваги, тобто
здійснювати періодичний рух.
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Механічними коливаннями називаються такі рухи тіл, при здійсненні яких
через рівні інтервали часу координати тіла, що рухається, його швидкість і
прискорення набувають вихідних значень.
Вільні та вимушені коливання.
Існують два види коливальних рухів: вільні та вимушені.
Вільні коливання — це коливання, які відбуваються в механічній системі
під дією внутрішніх сил системи після короткочасного впливу зовнішньої сили.
До вільних коливань належать, наприклад, коливання маятника, тягарця на
нитці, тягарця на пружині, шальки терезів тощо.
Можна дати учням ще одне формулювання для означення вільних
коливань - енергетичне.
Вільні коливання - це коливання, які відбуваються тільки за рахунок
початкового запасу енергії, наданого системі.
Тіло або систему тіл можна змусити здійснювати коливання, докладаючи
зовнішню періодичну силу. Скажімо, гойдалку можна розгойдувати,
періодично її підштовхуючи.
Коливання, які виникають під дією зовнішніх сил, що змінюються з часом
за величиною і напрямом, називаються вимушеними.
Гармонічні коливання.
Переконатися в тому, що коливання відбуваються за законом косинуса
(синуса), можна на досліді. Учням доцільно показати запис коливального руху .
Коливання, при яких зміщення залежить від часу за законом косинуса (синуса),
називаються гармонічними.
Вільні коливання тягарця на пружині є прикладом механічних гармонічних
коливань.
Характеристики коливань.
1. Амплітудою називають найбільше відхилення від початкового положення.
2. Періодом Т коливань є час, протягом якого точка (тіло), що коливається,
здійснить повний цикл коливального руху, зміщуючись спочатку в один, а
потім у другий бік від початкового положення і знову повертаючись до нього.
3. Частота ν - це кількість повних коливань за 1 с
Період і частота зв’язані між собою так:
Циклічна частота ω дорівнює кількості повних коливань за 2π секунд:

Запитання для роздумів:
1. У яких випадках коливання неможливі?
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2. Наведіть приклади гармонічних коливань.
3. Які величини, що характеризують коливальний рух, змінюються періодично?
4.Серце за 60 с зробило 70 ударів. Чому дорівнює період та частота коливань.
5.За електрокардіограмою визначте характеристики коливань (Рис.5-6).

Рис.5

Рис. 6
Творче завдання.
Вимірявши свій пульс,визначити період коливань свого серця.
𝑙

Далі, за формулою, Т = 2𝜋√ , знайдіть довжину маятника «свого серця» 𝑙 =
𝑔

𝑇 2 ∗𝑔
4𝜋 2

, де Т – період коливань, g –прискорення вільного падіння.

Медична підготовка.
Хвороби серця, захист.
Серцеві хвороби — це цілий ряд різних захворювань, які вражають серце та
серцево-судинну систему. Вивченням хвороб серця, їх профілактикою та
лікуванням займається кардіологія.
До захворювань серця відносяться, наприклад, хвороби кровоносних судин,
такі, як захворювання коронарної артерії, аритмія, інфекційні захворювання
серця, вроджені вади серця. Багато різновидів серцевих захворювань можна
запобігти за допомогою здорового способу життя.
Чинники ризику виникнення хвороб серця.
Виникнення і перебіг хвороб серця, серцево-судинних та судинно-мозкових
захворювань тісно пов'язані з наявністю чинників ризику, основними серед
яких є:
Підвищений артеріальний тиск;
Порушення ліпідного обміну;
Надлишкова маса тіла;
Нездоровий спосіб життя:
Тютюнопаління;
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Нераціональне харчування;
Зловживання алкоголем;
Недостатня фізична активність.
Шкідливі фактори:
Психоемоційні перевантаження;
Шкідливе довкілля на виробництві та в побуті.
Рис.7 Серцевий м'яз уражений інфарктом
Різновиди хвороб серця:
Серцево-судинні захворювання
Ішемічна хвороба серця (ІХС)— захворювання,
яке
характеризується
порушенням
кровопостачання
міокарду
внаслідок
пошкодження коронарних артерій. Ішемічна
хвороба серця, переважно зумовлюється
атеросклерозом.
Внаслідок
появи
атеросклеротичної бляшки просвіт судини звужується. Порушення кровоплину
в коронарних судинах, призводить до недостатнього кровопостачання
серцевого м'яза. Внаслідок припинення кровопостачання серцевого м'яза в зоні
ураженої артерії гинуть (некротизуються) його окремі ділянки.
Раптова коронарна смерть.
Стенокардія.
Інфаркт міокарда: Гострий інфаркт міокарда — некроз ділянки серцевого м'яза
(міокарду) внаслідок абсолютної або відносної недостатності кровопостачання
у цій ділянці.
Кардіосклероз
Безбольова форма ішемічної хвороби серця.
Гостра емболія легеневої артерії
Артеріальна гіпертензія.
Дисліпідемії.
Кардіоміопатія буквально означає «хвороба серцевого м'яза». Це погіршення
моторної функції міокарду (тобто, серцевого м'яза) з будь-якої причини. Люди з
кардіоміопатіями, звичайно піддаються небезпеці аритмії та раптовій серцевій
смерті.
Міокардит.
Ендокардит
Порушення ритму і провідності серця.
Аритмії серця.
Нейроциркуляторна дистонія - це поліетіологічне захворювання, що
характеризується розладами нейроендокринної регуляції з різноманітними
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клінічними симптомами, виникаючими на фоні стресових впливів та які
відрізняються доброякісністю перебігу та сприятливим прогнозом.
Профілактика хвороб серця.
Вести здоровий спосіб життя, активно займатись спортом, раціонально
харчуватись, не мати шкідливих звичок (вживання алкоголю, тютюнопаління,
наркотики,недотримання режиму дня), не переїдати, не знаходитись довго у
сидячому положенні, регулярно проходити медичні обстеження.
Під час тренування потрібно контролювати частоту пульсу. Він не повинен
перевищувати 150 ударів за хвилину. Фізичні вправи потрібно робити на
свіжому повітрі або у добре провітрюваному приміщені.
Запитання для роздумів:
Як ви проводите профілактику хвороб серця ?
Інформаційні технології.
За характеристиками вашого пульсу, створіть графік власних гармонічних
коливань.
Запитання для роздумів:
Чи отримали ви синусоїду? Що це означає?
Мистецтво.
Продекламуйте вірші, в яких зустрічається слово «серце».
Список використаних джерел:
1. Анатомія людини. / Галина Коляденко. — Вид. «Либідь», 2018.
2. Кирик Л. А. Усі уроки фізики. 11 клас. Рівень стандарту. - Х.: Вид. група
Основа, 2011.
4. Садлер Т. В. Медична ембріологія за Ланґманом. — Львів : Наутілус, 2001.
— С. 216—268.
5. Фізика. 10 кл.: підруч. для загальноосвіт. навч. закладів : рівень стандарту /
Л. Е. Генденштейн, І. Ю. Ненашев.– Х. : Гімназія, 2010.
6.
Гармонічні
коливання.
Вікіпедія
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%BE%D0
%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%
B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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Побива
Галина,
вчитель
початкових класів, Комунальний заклад «Ліцей
№13» Кам`янської міської ради
НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЄКТ «ВЕСНЯНІ КВІТИ»

1.

2.
3.
4.
5.

Проект присвячений вивченню назв весняних квітів, способу їх вирощування та
догляду за ними.
Завдання проєкту:
Розвивати уміння вдивлятися і милуватися весняними змінами в природі,
цвітінням весняних квітів, проявляти спостережливість і дбайливе ставлення до
них.
Підтримувати цікавість і допитливість, активність і самостійність дітей.
Формувати у дітей елементарні форми наочно-дієвого і наочно-образного
мислення.
Виховувати дбайливе ставлення до рослин, що оточують нас вдома, на вулиці, в
садочку, в парку, сквері, лісі і т. д.
Ознайомити з особливостями і потребами рослин (весняних квітів), що
оточують нас вдома і в куточку природи, навчити елементарним правилам
догляду за ними.
Мета: викликати інтерес до рослинного світу природи, поглибити знання
про весняні квіти; формувати естетичні смаки та бережливе ставлення до
природи, розвивати навички вирощування квітів та правильно за ними
доглядати.
Етапи проєкту
І. Підготовчий етап
Підібрати дитячу і методичну літературу по темі проєкту, ілюстрації і
фотографії, відео та аудіозаписи, дидактичні ігри, атрибути та ін.
1. Загадки
від
Лілії
Ребрик
(презентація)
- Лікувальну силу маю,
- Я найперша зацвітаю
Жовтим цвітом розцвітаю.
синім цвітом серед гаю.
Називають ключ весни!
Відгадайте, що за квітка,
Як я звуся? Ти скажи!
бо мене не стане влітку.
(Примула)
(Пролісок)
- Подивіться – на горбочку
- Що за квітка?
Он біліє дивне очко.
Жовтий цвіт – ніби сонечка
Хто ж це дивиться так ніжно?
привіт!
Дитинча весни - …
Плине час – квітки немає,
(підсніжник)
а листочок виглядає.
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(Мати-й-мачуха)
- На стеблинці волохатій
шість пелюсток лілуватих.
Гарна квітка – навіть в сні
усміхається мені.
(Сон-трава)
- Я на інших геть не схожий,
кучерявий та пригожий.
Постелю під голе віття
фіолетове суцвіття. (Ряст)
- Лист зелений не пропав,
а під снігом задрімав,
щоб у синю сукенчину
2. Дидактична
гра
«Квітковий вернісаж»
Дітям роздаються картки із
зображенням квітів і фішки з
позначками «зелена галочка» та
«червоний хрестик». Їм необхідно
визначити чи належить квітка до
Червоної
книги
України
та
позначити її відповідною фішкою.
3. Мовленнєво-рухлива гра
«Галерея
кімнатних
квітів»
Діти рухаються по класу,
розглядають
квіти
та
називають їх назви.
4. Дитячі розповіді: « Мої
враження
від
галереї
квітів»
5. Хвилинки-здоровинки:
«Нюхаємо квіточку»
6. Сюрприз
Вчитель має сюрприз для
учнів – насіння квітів, яке
вони посадять

одягнуть весняну днину.
(Барвінок)
- Має гарні довгі вічка
й фіолетову спідничку.
Запах ніжний і духмяний
наповнює ліс весняний.
(Фіалка лісова)
- Навесні вона у гаї
різнобарвно зацвітає,
медоносна, запашна,
для джмелів вона смачна.
(Медунка
у свої власноруч виготовлені
горщики з пластикових
пляшок.
- Хто висаджує квіти на
квітниках?
Відповіді дітей.
- А ми з вами висадимо насіння
квітів, яке згодом підросте і
стане розсадою для нашої
шкільної клумби і буде
милувати око усіх жителів
нашого мікрорайону протягом
усього літа. Ми будемо
вирощувати айстри.
ІІ. Інформаційний етап
Мета : Ознайомлювати дітей з
професією садівника, особливостями
його діяльності, знаряддями
праці.
1. Бесіда «Чим займаються
садівники?»
Квіточки попідливає
Кущики попідстригає…
Для рослини – чарівник,
Любить землю – …садівник
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Вчитель показує коробочку, яку їй
дала Фея і попрохала її відкрити у
класі. У коробочці - насіння квітів,
яке ми посадимо у свої горщики.
3. Висаджування насіння.
4. «Спостереження за
весняними квітами на
клумбі»
Мета: продовжувати формувати
уявлення про вирощування квітів з
насіння; розширити уявлення про
квіти, що ростуть на клумбі,
сформувати і закріпити вміння
доглядати за квітами.
Завдання: систематично доглядати
за висадженим насінням – щоденно
зволожувати грунт, спостерігати за
проростанням паросточка та
розвитком і ростом самої рослини;
розвивати спостережливість;
виховувати любов до квітів,
дбайливе ставлення до природи.
Хід спостереження.
Вчитель: Дітки, послухайте, будь
ласка, вірш:
Мила співуча,
Ластівка рідна,
До нас додому повернулася
З чужого краю.
Під віконцем в'ється
З пісенькою живою:
«Я весну і сонце
Принесла з собою. »
(К. Льодів)
Вчитель: Скажіть, яка зараз пора
року?
Діти: Весна.
Вчитель: Дітки, а що відбувається
навесні з рослинами на клумбі?

2.Розповідь
вчителя
про
професію садівника, її значення.
3. Вправа «Які знаряддя
потрібні садівнику?»
Вчитель називає різні предмети
або показує їх (наприклад:
лопата, граблі, ножиці, відро,
віник, сапку, мотузку, насіння квітів)
а діти обирають ті , які потрібні
для професії квіткаря, доводять свою
думку.
4. Творче завдання «Ми –
садівники»
Об'єднати дітей у декілька груп.
Кожна працює над складанням
пазлів із зображенням квіткових
галявин.
В саду працює квіткар, любов'ю
квіти обгортає
Кущам він форму придає,
троянди поливає.
Створив він затишок в саду,
охоче я туди іду.
ІІІ. Конструкторський етап
Мета: Розширювати знання дітей
про квіти. Вчити працювати на
ділянці . Виховувати шанобливе
ставлення до природи.
1. Створення
міні
–
проекту
«Весняні
квіти»
Діти працюють в парах. Вони
створюють одну із сторіночок
загального проекту – малюють
квітку та описують її на основі
набутих знань, а потім збирають
єдиний проект.
2. Сюрпризний момент
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Діти: У них з'являються листочки,
квіти.
Вчительь: Зараз ми з вами
підійдемо до нашої клумбі і уважно
подивимося, як змінилися рослини з
приходом весни, а далі будемо
спостерігати як же проростає наше
насіння.
Вчитель: Подивіться, на рослинах
розцвіли квіти.
Наша клумба - чудо!
Помилуйтеся на неї!
піднімає настрій
Всім, хто до неї підійде.
Скільки тут квітів запашних!
Скільки ніжних пелюсток:
Шовковистих і пухнастих.
Тонких, гнучких стеблинок.
Стільки барв вмістилося,
Просто очей не відірвати!
Ніби веселка спустилася
До нас квіти розмалювати.
Ми квіточки рвати не будемо,
І іншим сказати поспішаємо:
Нехай приносять радість людям
Всім - і великим, і маленьким!
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Вчитель: Дітки, а які квіти ви бачите на нашій клумбі?
Діти: Тюльпани, нарциси, примули, кульбаби.
Вчиттель: Які квіти вам подобаються найбільше?
Діти відповідають.
Вчитель: А зараз відгадайте загадки:
На квітник погляньте, діти,
Там козак стоїть між квітів.
Весь червоний – гордий пан.
Не козак це, а ….. (Тюльпан).
Посадила в квітнику
Квітку ніжну та струнку,
Жовті ніжні пелюстки,
Зеленесенькі листки.
В квітнику у мене зріс
Гордий красень - Принц…. (Нарцис).
Квітка сонячна, красива,
Стане згодом сива-сива,
Вітерець її подмуха –
Стане миттю сивим пухом. (Кульбаба).
Вчитель: Молодці, діти, всі загадки відгадали!
Вчитель: А зараз скажіть мені, будь ласка, з яких частин складається квітка?
Що в неї є?
Діти: Листя, стебло, корінь, квітка.
Вчитель: А чи всі квіти однакові?
Діти: Ні.
Вчитель: Чим же відрізняються квіти?
Діти: Різним кольором.
Вчитель: Скажіть, якого кольору квіти на нашій клумбі?
Діти: Червоні, білі, фіолетові, жовті і т. Д.
Вчитель: Діти, а за формою всі квіти однакові?
Діти: Ні.
Вчитель: Подивіться , які різні за формою і забарвленням квіти на нашій
клумбі. Тюльпан схожий на стаканчик, нарцис - немов одягнув корону принца,
примула - ніби зграйка різнокольорових метеликів, що зібралися всі разом, а
кульбаба - жовта, як курча.
Вчитель: Як ви думаєте, чому всі квіти такі різні?
Діти: Для краси, для радості, для комах.
Вчитель: А як називаються квіти, які люди вирощують у себе на клумбах?
Квіти ростуть в саду. Які вони?
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Діти: Садові.
Вчитель: Правильно! Садові.
Трудова діяльність:
Мета: виховання любові до рослин, бажання про них піклуватися.
Вчитель: А зараз нахиліться до квітів і понюхайте їх.
Вчитель: Скажіть, а вам хочеться зірвати квіти?
Діти відповідають.
Вчитель: Діти, послухайте вірш:
Для чого потрібні квіти?
Ясно всім - для краси.
Я люблю квіточки рвати
І в віночок їх вплітати.
Раз квітка і два квітка Ось уже готовий вінок:
Дуже він гарний зараз,
Але зів'яне через годинку.
Так навіщо губити квітку,
Щоб на годину сплести вінок?
Нехай квіти в садах цвітуть,
Красу в наш світ несуть.
Для чого потрібні квіти?
Ясно всім - для краси.
Буде більше краси,
Якщо даремно не рвати квіти.
(В. Масалова)Вчитель: Дітки, а для того щоб наші квіточки довго не зів'яли і
залишалися такими ж красивими, що нам потрібно робити?
Діти: Доглядати за ними, рихлити, поливати водою.
Вчитель: Скажіть, що буде, якщо ми не будемо поливати квіти?
Діти: Квіти засохнуть.
Вчитель: Зараз ми з вами поллємо наші квіточки, і вони ще довго будуть нас
радувати.
Діти поливають квіти.
Підсумок прогулянки:
Які зміни відбуваються з квітами навесні? (з'являються листочки, квіти).
Чим квіти відрізняються один від одного? (формою листочків, квітів,
забарвленням квітів, запахом).
Як же ми можемо дізнатися про зовнішній вигляд квітки? (помацати його,
розглянути).
Як ми відчуваємо запах квітів? (можемо їх понюхати).
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Для чого потрібні квіти? (щоб ними милуватися, квіти приносять радість).
Вчитель. Щойно ми спостерігали за першими весняними квітами, які ростуть
на нашій клумбі. Але незабаром вони зів'януть і вже не будуть нас радувати
своєю красою. То ж на зміну їм ми й виростимо розсаду айстр і висадимо її на
цю ж клумбу. І протягом усього літа ними будуть милуватися усі жителі
нашого мікрорайону. Ажде квіти – це справжня краса нашої природи! То ж
зробимо її різнобарвною!
МИНУЛО ДЕКІЛЬКА ДНІВ…

https://www.facebook.com/groups/805895179541236/permalink/2261726733958066
/
Список викорастаних джерел:
1. https://vseosvita.ua/library/proekt-ekologicnij-proekt-vesnani-kviti-361193.html
2. https://vseosvita.ua/library/ekologicnij-proekt-carivnij-svit-vesnanih-kvitiv394638.html
Придіус
Інна,
вчитель
математики Білозерський ЗПЗСО №2 імені Б.
Хмельницького Херсонської області
ПРОЄКТ «ХЕРСОНСЬКІ ПЛАВНІ»
Вікова категорія: учні 5-6 класів
Форма проведення: офлайн і онлайн (Zoom, Classroom),
Актуальність проєкту. Кожний рік, особливо весною, пожежі завдають
непоправної шкоди екосистемі нашого краю.
Мета проєкту. Виховувати в учнів відповідальне та бережливе ставлення до
природи.
Завдання.
✔ Ознайомитися з інформацією про Херсонські плавні
✔ Показати значення математики для кількісної характеристики явищ,
подій, що відбуваються в навколишньому світі.
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✔ Закликати людей бережно ставитися до природи через буклет, плакат,
публічний виступ
Кожного дня отримана інформація збирається та виставляється на дошці
Padlet
https://padlet.com/innaprydius1968/g6771qyqgy09sep8
День 1. Мотиваційний
На платформі Classroom створюється клас під назвою «Проєкт «Херсонські
плавні»». Учням 5-6 класів оголошується тема проєкту та параль для
приєднання до класу. Бажаючі взяти участь в проєкті приєднуються до класу.
✔ Перегляд
відео
«Херсонські
плавні»
https://www.youtube.com/watch?v=alrpc2IoFxs&t=168s
✔ Перегляд
відео
«Горять
Херсонські
плавні»
https://www.youtube.com/watch?v=nlomkNoPPoY
✔ Ознайомлення
із
сайтом
Національного
природного
парку
«Нижньодніпровський» http://nppn.org.ua/
Учням повідомляється адреса дошки Padlet, на якій учні можуть знайомитися
та виставляти інформацію про «Херсонські плавні».
https://padlet.com/innaprydius1968/g6771qyqgy09sep8
День 2. Математичний
Розв’язування математичних задач про значення очерету для
навколишнього середовища та його практичне використання.
Посилання на презентацію
https://drive.google.com/file/d/1XOPelIYvAAJ3pNUxq_EPReVYQOvNx24j/
view?usp=sharing
1. Площа Херсонської області складає 28 461 км2, а площа Національного
природного парку «Нижньодніпровський» -80 000 га. Який відсоток від
площі Херсонської області займає природний парк?
2. На території Національного природного парку «Нижньодніпровський»
водяться бобри. Вони з фантастичною швидкістю орудують своїми
зубами і за 3 хвилини можуть перегризти дерево товщиною в 15 см. За
скільки хвилин перегризе бобер дерево товщиною в 60см?
3. З 1 га збирають до 20 т сухої маси рогозу. Наземна частина рогозу
містить 27 % целюлози, з якої виготовляють папір, картон, штучне
волокно тощо. Скільки тон целюлози можна добути із 20 т рогозу?
Скільки тон целюлози можна добути із ділянки площею в 7 га?
4. Для порівняння вміст цукру в цукрових буряках в середньому 15%, а в
кореневищах рогозу- 10%. Із 100 кг цукрового буряку отримують 15 кг
цукру. Яку масу кореневищ рогозу треба добути, щоб отримати 15 кг
цукру?
506

5. Очеретяні плити використовують для утеплення стін і даху, з них роблять
навіси від сонця і повноцінні покрівлі, їх застосовують в якості матеріалу
для заборів і обмежувачів простору.
Ціна плити розміром 1м на 1,5 м становить 150 грн. Які будуть
матеріальні затрати на огорожу довжиною в 6м та висотою в 2м?
6. Національний природний парк «Нижньодніпровський» простягається на
120 км від Каховської ГЕС до місця впадання Дніпра в ДніпровськоБузький лиман. Зобразіть цю довжину у вигляді відрізка на плані
масштабом 1: 10 000
7. За 1 хвилину стебло рогозу виростає на 0,6 мм. Якої довжини стебло
досягне за добу?
✔ Побудова діаграм з допомогою застосунка Chart Maker
1. Кількість видів рослин у Національного природного парку
«Нижньодніпровський»(Рис.1):
судинні – 820,
мохоподібні -16,
лишайники -111,
гриби -21
2.Очерет містить(Рис.2) :
протеїну -43%
жиру -2,5%
клітковина -36%
інше -18,5%

Рис.2
Рис.1
День 3. Природничий
✔ Екскурсія до Білого озера, що є частиною Херсонських плавнів
✔ Фотосесія
✔ Розповідь вчителя про очерет та рогіз, що є основною рослиною
плавнів.
Посилання на презентацію
https://drive.google.com/file/d/1fADrzp_iDuAEORy8WhoXGaTP4XL4ABu/view?usp=sharing
Виконання практичної роботи
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Мета роботи – вивчити склад і будову рослинних угруповань природної
водойми “Білого озера”. Визначити видовий склад рослин прибережної зони.
Удосконалити вміння розпізнавати морфологічні та фізіологічні адаптації
рослин пристосування рослин до чинників середовища існування.
Матеріали та обладнання: визначник водних рослин, журнал для записів.
Хід роботи:
1. Проводимо ознайомлювальне дослідження з природною водоймою,
визначаємо рослинний склад, прибережної зони;
2 До бланку опису вносимо всі види, які виявлено на дослідницькій
ділянці;
3 Оцінюємо характер розповсюдження (поодиноко, групами, плямами,
рівномірно);
4 Визначаємо
пристосованість рослини до умов місцезростання
(надлишковий ріст, нормальний, ріст, явно пригнічений)
5 Морфологічна особливість (будова стебла, листя).
Список
Характер
Пристосованість
Морфологічна
рослин
розповсюдження до місцезростання
особливість
Висновок:
День 4. Мейкерство
✔ Перегляд відео «Заготівля очерету»
https://www.youtube.com/watch?v=_jpV5wf5GmA
✔ Перегляд відео «Плетіння з рогози»
https://www.youtube.com/watch?v=g4B6RUTdyoc
✔ Перегляд відео «Покрівля з очерету»
https://www.youtube.com/watch?v=LLhrofnNx8A
✔ Виготовлення поробок з очерету : стаканчик для олівців, рамка для
фотографій, трубочки із очерету, як екологічна альтернатива пластиковим
соломинкам, тощо(Рис.3).

Рис.3
Рис.4
Інструкція «Виготовлення будиночка з природних матеріалів»(Рис.4)
Обладнання та матеріали: стара картонна коробка, стебла очерету, садові
ножиці, олівець, лінійка, клей ПВА, листя, жолоді, каштани,шишки тощо.
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Хід роботи:
1. Зі старої картонної коробки виріж чотири квадрати. За допомогою картонних
вставок склей їх між собою — це стіни майбутнього будиночка.
2. За допомогою садових ножиців наріж хмизу з очерету. Розмір кожної
стеблинки повинен відповідати довжині стіни будиночка. Слідкуй, щоб вони
були рівними та охайними.
3. Обклей будиночок з усіх боків.
4. Для виговлення даху приклей з протилежних двох стінок трикутні картонні
частини та з’єднай їх перекладиною.
5.Закрий дах великим картонним прямокутником, зігнутим навпіл. Зафіксуй
клеєм та двостороннім скотчем.
6. За допомогою пухнастих гілочок очерету і клею ПВА задекоруй дах
будиночка.
7.Приклей будиночку картонні двері та вікно.
День 5. Інформаційний
✔ Виготовлення плакату, буклету, флаєру з допомогою інструменту Canva
із закликом про бережливе ставлення до природи(Рис 5).
✔ Запис коротких відео з інформацією про Херсонські плавні.
✔ Створення малюнків на тему «Бережіть природу»
Підведення підсумків участі учнів в проекті. Учні, що брали участь в проекті,
презентують свою роботу, відповідають на запитання однокласників.
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Рис.5
Список використаних джерел:
1. Дніпровські плавні –Вікіпедія - https://cutt.ly/IbQ9Zdj
2. Очерет –Вікіпедія- https://cutt.ly/qbQ3qtK
3. Самотужки. Створюємо будиночок з природних матеріалів [Електронний
ресурс]-Режим доступу до ресурсу: https://www.samotuzhky.com.ua/75663
Рибенцева Альона, вчитель
фізики та астрономії, Барвінківський ліцей №1
Барвінківської міської
територіальної громади
Ізюмського району Харківської області
STEAM-ПРОЄКТ 2021 КОМАНДИ «ФОРМУЛА-1»
Назва STEAM-проєкту

Механічний рух автомобілів з урахуванням
фізичних та технічних характеристик при
прокладанні та ремонті доріг

Мета (2-3 речення)

Дослідити механічний рух автомобілів з
урахуванням фізичних характеристик автомобілів
(середньої швидкості, ваги автомобілів) та
технічних характеристик при прокладанні та
ремонту
доріг.
Надати
рекомендації
по
покращенню якості доріг в Україні.

Шкільні дисципліни

Фізика, математика, інформатика
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Освітня цінність проєкту,
Під час виконання проєкту учасники
зокрема
знання
та навчаються застосовувати знання з фізики 7 класу
навички, які отримують з тем «Середня швидкість», «Вага тіла»,
учасники
під
час
«Прискорення вільного падіння» та «Фізичні
виконання
величини. Вимірювання фізичних величин» при
розрахунку ваги іграшкових автомобілів, середньої
швидкості іграшкових автомобілів на різній
поверхні та набувають практичних вмінь за
допомогою секундоміра мобільного телефону
вимірювати час, за допомогою терезів вимірювати
масу машинки та за допомогою рулетки
вимірювати переміщення іграшкової машинки.
Під час виконання проєкту учасники
навчаються застосовувати знання з математики
при переведенні фізичних величин в систему СІ та
при обчисленні отриманих результатів.
Під час виконання проєкту учасники
навчаються застосовувати знання з інформатики
при користуванні з електронними джерелами
інформації, при знаходженні інформації з мережі
Інтернет, опрацюванні отриманих результатів
засобами програми Microsoft Excel (внесення
даних в електронну таблицю, обчислення шуканих
величин за допомогою даної програми та побудова
графіків отриманих результатів) та створення
мультимедійної презентації кінцевих результатів
проєкту засобами програми Microsoft Power Point.
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Теоретична
частина
(описати, як проходила ця
частина проєкту і як/ чи
або
у
чому
саме
допомогла
можливість
використання
програми
mozaBook)

За допомогою програми mozaBook та
платформи Zoom в онлайн режимі, так як
здобувачі
освіти
закладу
перейшли
на
дистанційний режим навчання, проводилася
підготовча робота до проєкту. Було переглянуто
план навчального проєкту «Що ви знаєте про
швидкість», і здобувачі освіти обговорили цей
план проєкту та вирішили розробити власний
проєкт, тим паче, що проблема доріг в місті
Барвінкове та Україні є актуальною на сьогодні.
Потім здобувачі освіти працювали над
пошуком
інформації
в
мережі
Інтернет,
продумували, яке обладнання їм знадобиться та
формули. А потім виникла проблема: яким чином
можна написати формулу у створену презентацію?
І на допомогу здобувачам освіти прийшла
програма mozaBook, адже в ній можна писати не
тільки формули, а ще й різноманітні геометричні
фігури та навіть кути.
Також можна завантажувати в програму
mozaBook власну презентацію та вносити зміни у
самій програмі в неї. Можна було навіть в самій
програмі створити презентацію (зошит) для
представлення теоретичної частини проєкту.
Дуже гарна програма mozaBook особливо
сподобалися в програмі різні 3 Д сцени з предмета
«Фізика», але, на жаль, не по всім темам шкільного
курсу. Хотілося, щоб більше було 3Д сцен з
предмета «Фізика» в даній програмі. Так як вона
дійсно зацікавлює здобувачів освіти та мотивує на
навчання. На жаль, за короткий термін не всі
можливості даної програми опрацювали зі
здобувачами освіти.
Але і знайшли помилку у зображеннях 3-Д
моделі на закони Ньютона написано, віддача
гвинтівки, а зображена модель не гвинтівки, а
пістолету.

512

Назва етапів практичної
частини

Проведення
експериментів,
вимірювання,
введення даних, розрахунки за формулами
середньої швидкості та ваги засобами програми
Microsoft Excel, побудова графічної залежності
середньої швидкості автомобіля на різних
поверхнях.

Опис

Проведення експериментів – запуск жовтого
автомобіля та автомобіля «Чемпіон» на рівній
поверхні (лінолеуму) та на асфальтованій дорозі з
ямками.
Вимірювання – під час запуску по черзі
автомобілів вмикався секундомір в мобільному
телефоні, вимірювалося переміщення рулеткою та
зважування іграшкових автомобілів механічними
та електронними терезами.
Введення даних вимірювання результатів
експериментів в електронну таблицю підготовану
на етапі теоретичної частини проєкту засобами
програми Microsoft Excel.
Побудова графічної залежності середньої
швидкості автомобіля на різних поверхнях
засобами програми Microsoft Excel.
Створення
мультимедійної
презентації
кінцевих результатів проєкту засобами програми
Microsoft Power Point.
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Розрахунки

Розрахунки за формулами середньої швидкості та
ваги засобами програми Microsoft Excel

Вага жовтого автомобіля Рж. а.=0,15*9,8=1,47 Н
Вага автомобіля «Чемпіон» Ра. Ч.=0,7*9,8= 6,86 Н
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Тривалість (год)

6 годин
Результати

Розрахунок середньої швидкості автомобілів та їх ваги

Назва
автомобіля
Жовтий
автомобіль
Жовтий
автомобіль
Автомобіль
"Чемпіон"
Автомобіль
"Чемпіон"

Поверхня руху
автомобілів
рівна поверхня
(лінолеум)
асфальтована
дорога з ямками
рівна поверхня
(лінолеум)
асфальтована
дорога з ямками

Переміщ
ення
автомобі
ля, S, м

Час
руху
автомо
біля, t,
с

Середня
швидкіст
ь
автомобі
ля, Vcер,
м\с

2,74

3,92

0,70

0,15

9, 8

1,47

2,45

2,61

0,94

0,15

9, 8

1,47

6,00

5,24

1,15

0,7

9, 8

6,86

3,10

9,36

0,33

0,7

9, 8

6,86
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Маса
автом
обіля,
m, кг

Прискорен
ня
вільного
падіння, g,
Н/кг

Вага
автомо
біля, P,
Н

Загальні результати

На асфальтованій дорозі з ямками чим менша вага
автомобіля, тим більша його середня швидкість.
На рівній поверхні (лінолеуму) середня швидкість
більша у того автомобіля, чия більша вага.
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Висновки

1. Якою якісною не була б дорога, вона з часом
потребуватиме ремонту, але об’єм ремонтних робіт,
а також буде це через рік чи десять років
залежатиме лише від якості будівельних робіт.
Залежно від об’єму пошкоджень дорожнього
полотна, а відповідно і планових робіт, ремонт
може бути капітальним (передбачає повне
відновлення верхнього шару або прокладення його
поверх старого), середнім (забезпечує відновлення
шорсткості та рівності шару зносу) чи поточним
(проводиться ліквідація вибоїн, відновлюється шар
зносу на невеликих площах і т. п.).
2. Ремонтні роботи доріг та площадок повинні
виконувати спеціалісти, які можуть гарантувати їх
якість.
3. Для будівництва та ремонту доріг чи
площадок необхідно використовувати лише сучасну
техніку та високоякісні матеріали, що забезпечує
міцність та надійність при будь-яких погодних
умовах та дозволяє знизити вартість технічного
процесу.
4. Дороги - надзвичайно дорогий вид
інфраструктури: нова дорога коштує від $ 1 млн за
1 км. Для того, щоб вона окупилася, згодом по ній
потрібно перевозити вантажі протягом 10-12 років.
Витримує дорога тільки ту вагу, на яку
розрахована,
інакше
швидко
руйнується.
Підприємці – перевізники часто не приймають це
до уваги у своїх розрахунках, намагаючись
максимізувати свій прибуток вже сьогодні. Тим
самим перевантажений автотранспорт створює
надмірне навантаження на дорожнє полотно, що
веде до його руйнування.
5. Рекомендації для покращення доріг в
Україні: потрібно
використовувати
ваговий
контроль, покращити якість використовуваних
матеріалів, зробити систему водовідведення на
дорогах та очищення їх від снігу та води в зимовий
період, так як після зими дороги ще більше
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руйнуються.

Роль кожного з учасників
команди STEAM-проєкту

Тімченко Анна Дмитрівна – знаходила цікаву
інформацію про дороги, яким чином можна
покращити якість доріг в місті та Україні, створила
шаблон електронної таблиці Microsoft Excel та по
макету
запропонованим
Котенко
Андрієм
виконала мультимедійну презентацію в програмі
Microsoft Power Point.
Баляса Валерія Вадимівна – секундоміром в
мобільному телефоні вимірювала час в секундах та
вводила дані та будувала графіки по даним в
шаблоні електронної таблиці Microsoft Excel, яку
створила Тімченко Анна.
Котенко Андрій Вячеславович – запускав
автомобілі та вимірював рулеткою переміщення,
яке проїхав іграшковий автомобіль, запропонував
макет мультимедійної презентації.
Шульга Нікіта Андрійович – разом з Котенко
Андрієм вимірював рулеткою переміщення, яке
проїхав іграшковий автомобіль, запропонував тему
та мету проєкту.
Цицарцева Софія Віталіївна – запускала автомобілі
та вимірювала рулеткою переміщення, яке проїхав
іграшковий
автомобіль,
підвела
підсумок
практичної частини проєкту та запропонувала, яку
інформацію подавати у висновках.
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Рибенцева Альона Геннадіївна – вчитель визначала разом з командою тему, мету та етапи
проєкту. Модерувала доцільність використання
матеріалів командою, інформації для розкриття
теми та досягнення цілей та мети проєкту.
Розподіляла
ролі
кожного
учасника
та
прислухалася до побажань учнів. Супроводжувала
та консультувала учнів під час виконання проєкту
та під час запису відео. Отримала згоду від батьків
учнів на створення відеозапису їхніх дітей на
навчальному занятті та публікації відео в мережі
Інтернет. Допомогла команді описати STEАMпроєкт у документі "STEAM-проєкт2021" та
прикріпила у Листі учасника конкурсу.
Посилання на відео
STEAM-проєкту на
youtube

https://www.youtube.com/watch?v=1qIp-Q6Ynwk

Список викорастаних джерел:
1. https://www.microsoft.com
2. https://www.mozaweb.com
3. https://www.youtube.com
Рижик
Тетяна,
вчитель
фізики,
астрономії
та
природознавства,
Миколаївська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів
№ 11 Миколаївської міської ради Миколаївської
області
ПРОЄКТ З ФІЗИКИ ДЛЯ УЧНІВ 7 КЛАСУ: СИЛИ. ФІЗИКА ВДОМА.
#EXPERIMENT #
Актуальність. Наука – це не обов’язково дорого і складно. Щоб зацікавити
учня наукою, не обов’язково мати
спеціальне обладнання та окрему
лабораторію. Експерименти не потребують спеціальної підготовки і дорогого
обладнання. Ніщо не забезпечує таку доступність і наочність інформації, як
природо-дослідницькі досліди та експерименти: це реальна можливість
побачити роботу законів фізики, зрозуміти суть природних явищ.
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Обладнання. Для пояснення багатьох фізичних явищ досить того, що є вдома,
на кухні, у ванній кімнаті.
Умови проведення. Проєкт виконується вдома.
Таймінг. 5-7 днів.
Мета. Поглибити та розширити знання учнів з теми, розвивати в учнів
дослідницькі навички та інтерес до вивчення фізики, розвивати критичне
мислення учнів, виховувати в учнів охайність під час проведення
експерименту, виховувати самостійність та наполегливість.
Зміст з методичним поясненням. Ви вже зробили перші кроки у вивченні
фізики - науки про природу. Фізика – наука експериментальна, тож
долучаємось до #experiment# вдома. Спробуйте застосувати набуті знання на
практиці, станьте дослідниками, вченими, експериментаторами. Знайдіть
прояви сил на вулиці, вдома, в природі, в техніці і продемонструйте їх вдома.
Алгоритм
1. Згадати, які сили вже знаєте, де вони зустрічаються, коли виникають.
З’ясувати, яку саме силу бажаєте продемонструвати
2. Знайдіть інформацію, яка буде найкраще висвітлювати сили.
3. Поміркуйте, що саме необхідно для її демонстрації. Складіть список
речей для експерименту, досліду.
4. Напишіть текст розповіді про силу.
5. За допомогою гаджетів створіть фільм.
Жодна справа не буває легкою, але Ви зможете! Ви володієте теоретичними
знаннями, у Вас є бажання, Ви креативні і маєте гаджет, тому обов’язково
отримаєте результат!
Очікувані результати. Фільм про сили повинен відображати рівень засвоєння
знань учнів, розвитку їх навичок і вмінь, емоційно - ціннісну сферу. Учні
повинні отримати реальні життєві уявлення про сили, які знаходяться навколо.
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Список
використаних
1.https://trends.rbc.ru/trends/education/5ec2c38a9a7947a60ae70212

джерел:

Савченко Світлана, учитель
початкових класів, Ворожбянський навчально –
виховний комплекс: загальноосвітня школа І – ІІІ
ступенів – дошкільний навчальний заклад № 1
Ворожбянської міської ради Сумської області
STEM ПРОЄКТ: ЕТНО - ЛАБ « ВЕЛИКОДНЯ ПИСАНКА
Вікова категорія здобувачів освіти учні 1-4 класів
Мета: навчити досліджувати, аналізувати, узагальнювати здобуті знання;
закріпити знання, уміння та навички працювати в Інтернеті (виконувати пошук
та зберігати інформацію з Інтернету); навчити використовувати здобуті знання
на практиці; розвивати інформаційну компетентність, комунікативні навички,
уміння інтегрувати знання з різних галузей науки, здійснювати міжпредметну
взаємодію шкільних предметів. Виховувати інтерес до традицій українського
народу, почуття відповідальності, зацікавленість у спільній творчості дітей і
батьків.
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Завдання:
✔ розширити знання учнів про традиції святкування Великодня в Україні та
інших країнах світу;
✔ дослідити основні види розпису яєць в Україні;
✔ ознайомити з варіантами виготовлення великодніх писанок, які б можна
було зробити власноруч з доступних матеріалів та які чудово доповнили б
святковий стіл з приводу Великодня;
✔ застосовувати набуті знання в реальному житті;
✔ обробка, аналіз та узагальнення результатів.
Обладнання: ілюстрації із зображенням Великодніх яєць.
Міжпредметна інтеграція: інформатика, математика, історія, технології
Етапи проведення
Етап 1. Пошуковий. Діти в мережі Інтернет знаходять інформацію про
традиції святкування Великодня в Україні та інших країнах світу.
Етап 2. Інформаційний. Види писанок.
Існує чотири види розписаних яєць — крапанка, дряпанка, крашанка та
писанка. Кожен із цих видів має свою систему розпису. Але існують й інші
види сучасних писанок – скляні, яйця – вишивки, ювелірні яйця, яйця
виготовлені в техніці квілінг тощо
Крашанки -це пофарбовані в однин колір яйця, круто зварені в лушпинні
цибулі , які після цього набувають жовто-коричневого кольору різної
інтенсивності. Іноді до них прив'язують листочки петрушки, які залишають на

шкаралупі світлі відбитки.
Мальованка - це яйце з нанесеним на шкаралупу авторським, часто художнім
малюнком: натюрмортом, пейзажем, вигаданим сюжетом. Відомі в Німеччині,
США, Угорщині, Хорватії та ін. країнах. Останнім часом для швидкого
приготування великодніх яєць широко використовуються наліпки з
різноманітними візерунками і малюнками.

Крапанки - це коли гарячим воском наносяться плями, смужки, цяточки на
шкарлупу, після чого яйце занурюється у фарбу. Потім знову наносять
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крапельки воску і занурюють у фарбу іншого кольору. А так далі. Потім віск
видаляють, і на яйці залишаються різнокольорові цяточки: білі і кольору

використаних фарб.
Cламенки. Великодні яйця, візерунки яких роблять із соломи. Цю традицію
започатковано в Чехії та Словаччині, останнім часом опановують в Україні та

інших країнах Східної Європи.
Бісерні яйця. Яйця, оздоблені бісером, який клеїться до шкаралупи воском чи

клеєм або закріплюється методом сплетіння.
Скляні яйця - яйця, обплетені дротом. Яйця, вкриті сіточкою-візерунком,
сплетеним з дроту. Техніка поширена в Чехії, Словаччині та Угорщині, які

зараз змагаються за звання батьківщини цього методу.
Дряпанки - яйця розмальовані кольоровим воском з'явились у деяких
європейських країнах на початку ХХ ст. Вона близька до традиційної, але віск
залишається на шкаралупі. Малюнок виходить рельєфний й різнокольоровий.
Румуни вважають цей стиль власним винаходом. Техніка розпису кольоровим

воском вже почала застосовуватися й в Україні.
Яйця-вишивки. Перфоровані яйця. Візерунки висвердлені за допомогою
бормашини. Техніка з'явилась у Німеччині. Поширена в Чехії, а останнім часом

523

також в Україні. Серед майстрів, які працюють у цій техніці, найвідомішими є

Франц Ґром зі Словенії і Горст Опіола з Німеччини.

Ювелірні яйця

Великоднє яйце в техніці квілінг
Етап 3. Дослідницько – математичний. Знайти інформацію про найбільшу в
світі писанку. Її розміри перетворити в математичні одиниці - сантиметри,
дециметри, міліметри.

Найбільша писанка у світі знаходиться у Канаді в місті
Веґревіль. Пам’ятник дуже цiкавий. 9-метрове яйце обертається на штоку,
вказуючи напрямок вiтру. Розписана писанка з математичною точнiстю.
Двовимiрнi прямолiнiйнi трикутники, шестикутники та ромби
iдеально
розташувати на тривимiрному й округлому яйцi. Висота монумента — понад
20м. Складовими дизайну писанки стали 5 різних символів. Золоті зірки на
полюсах символізують життя і добробут; трикутні зірки — Трійцю та
відданість вірі предків; дві сріблясті смуги — символ вічності.
Етап 4. Практична діяльність. Домашній мейкер.
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Великодні яйця можна оздоблювати не лише традиційним способом
(барвниками, воском), а й різноманітними матеріалами: бісером, кольоровим
папером, вовняними нитками, різноманітними стрічками тощо.
Разом з батьками діти декорують великодні писанки із доступних матеріалів.
Як зробити великодні яйця своїми руками ( покрокова інструкція )
https://zhurnal.biz.ua/jak-zrobiti-velikodni-jajcja-svoimi-rukami-idei/
https://zrk.ua/blog/ideas_for/993
Етап 5. Підсумковий . Підбиття підсумків.
1.Перегляд дитячих робіт. Оцінювання учнівських робіт, з урахуванням всіх
видів діяльності.
2.Демонстрування кращих. Оформлення композицій для виставки .
Результати
Під час проєкту учні дослідили основні види розпису яєць в Україні та
ознайомилися з варіантами виготовлення великодніх писанок, які б можна було
зробити власноруч з доступних матеріалів та які б чудово доповнили
святковий стіл з приводу Великодня. Пошукові матеріали четвертокласники
представили у формі відеороликів, ілюстрацій, плакатів. Також, вони
дослідили, що найбільша в світі писанка знаходиться в Канаді в місті Веґревіль
На уроці математики її розміри перетворили в математичні одиниці сантиметри, дециметри, міліметри. На четвертому етапі проєкту « Домашній
мейкер », учні представили свої роботи - великодні яйця, які оздоблювали не
лише традиційним способом (барвниками, воском), а й різноманітними
матеріалами: бісером, кольоровим папером, вовняними нитками, розписом
тощо. Свої вироби діти представили на шкільну виставку творчих робіт,
присвячену Великодню.
Список використаних джерел
1. Дослідницько - творчий проєкт «Магія – чудо - писанки » Панкратов О. Б.
– освітній проєкт « На урок » https://naurok.com.ua/doslidnicko-tvorchiyproekt-na-temu-magiya-chudo-pisanki-95921.html .
2. Презентація – проект «Традиції святкування Великодня в Україні »
Кондратенко
С.
П.освітній
проект
«
На
урок
»
https://naurok.com.ua/prezentaciya---proekt-tradici-svyatkuvannyavelikodnya-v-ukra-ni-28240.html
3. Українська писанка: історія, традиції, цікаві факти https://pegas.ua/articlespisanka
4. https://zhurnal.biz.ua/jak-zrobiti-velikodni-jajcja-svoimi-rukami-idei/
5. https://zrk.ua/blog/ideas_for/993
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Снігур Світлана, виховательметодист, дошкільний навчальний заклад (ясласадок) №543 Шевченківського району м. Києва
STEM-ПРОЄКТ «СТЕЖИНКА МАЛЕНЬКИХ ДОСЛІДНИКІВ»
Актуальність: процес дослідження допомагає дитині осягнути
закономірності та взаємозв’язки довкілля, сформувати цілісний світогляд та
основи культури інженерного мислення. Для того щоб знання дітей про
природу були усвідомленими, пропонуємо дітям провести нескладні досліди.
Досліди сприяють формуванню у дітей пізнавального інтересу до природи,
розвивають спостережливість, розумову діяльність. Маленький експеримент
розкриває причину природного явища, діти підводяться до суджень,
умовиводів. Уточнюються їхні знання про властивості і якості об'єктів природи.
Досліди мають велике значення для усвідомлення дітьми причиннонаслідкових зв'язків. При обговоренні результатів досвіду вихователь підводить
дітей до самостійних висновків і суджень.
Вікова категорія: дошкільники
Мета: Даючи дитині знання разом із прикладами практичного їх
застосування викликати стійкий інтерес до навчання, бажання самостійно
мислити, формувати нестандартне, інженерне мислення, виховати інтерес до
точних наук, розвивати винахідницькі здібності, зацікавити малят
математикою, викликати бажання пізнавати світ та робити відкриття. А ще
навчити спостерігати та зрозуміти як рослинний та тваринний світ дає
невичерпний матеріал для розв’язання різноманітних інженерних завдань. Під
час таких дослідів акцент робиться на дослідженні явищ природи, а також на
формуванні уявлення вихованців про те, як функціонує наш світ.
Таймінг вправ:
1.Про неймовірні завдання ми зможемо дізнатися,
виготовивши телефон власноруч.
Напевно, ви не раз бачили в фільмах або мультфільмах, як герої
розмовляли між собою на відстані за допомогою конструкції з паперових
стаканчиків і натягнутою між ними мотузки? Давайте перевіримо
працездатність такого телефону.
Для цього нам знадобляться:
- пластикові або паперові стаканчики - 2 штуки. Сірники, скріпки,
зубочистки ну або щось в цьому роді для фіксації мотузки, а можна просто
зав’язати вузол;
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- міцна нитка, що не розтягується;
В стаканчиках в центрі денця робимо отвір, просуваємо нитку і фіксуємо
(сірником, скріпкою, зубочисткою, зав’язавши вузол).
Важливо! Щоб телефон працював, нитка повинна бути натягнута. При
цьому натягнута нитка не повинна стосуватися ніяких предметів, в тому числі і
ваших пальців, коли ви тримаєте стакан ..
Приклавши стаканчик до вуха, ви зможете почути, що говорить ваш друг
на іншому кінці телефону в свій стаканчик, навіть якщо він буде шепотіти.
Як це працює? Стаканчики виконують роль мікрофона, а нитка служить
телефонним дротом. А звук вашого голосу проходить по натягнутій нитці у
вигляді поздовжніх звукових хвиль.
2.В подорож відправимося на повітряній кулі,
не прикладаючи зусиль (взаємодія соди і оцту).
Самонадувні повітряні кулі - хімія для малюків. Всі дуже люблять
повітряні кульки, але нас втомлює процес надування. Ось кумедний спосіб
навчити дітей надувати повітряні кулі, навіть не торкаючись їх.
Для цього нам знадобляться:
- повітряна куля;
- харчова сода;
- лимонний сік (оцет);
- пляшка.
Ретельно розправте повітряну кульку, щоб вона легше надулася.
Насипте в пляшку кілька ложок харчової соди. Додайте у пляшку одну
або дві ложки лимонного соку і швидко помістіть горловину кульки над
шийкою пляшки.
Погляньте на повітряну кулю, надуту за допомогою хімічної реакції.
Що відбувається? При взаємодії двох речовин, відбулася реакцію кислоти
(лимонного соку) із харчовою содою, виділився вуглекислий газ, що й надув
кульку. Цей експеримент може стати поштовхом для вашої дитини до вивчення
хімічних реакцій у щоденному житті.
3.Пройдемо по паперовому місточку
(зміцнили смужки паперу, складені «гармошкою»)
Цікаво, чи зможе слоненятко (будь-який предмет) утриматися на звичайній
смужці паперу? Як ви думаєте? Давайте перевіримо!
Для цього нам знадобляться:
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- слоненя (будь-який предмет);
- смужка паперу;
- дві склянки (коробки).
Поставимо дві склянки на них смужки паперу, а тепер покладіть кубик.(він
падає). Що можна зробити щоб подолати укріпити цей місточок?
А тепер поставте таку саму смужку, але складену «гармошкою» Чи падає
кубик? Чому кубик не падає?
Як це працює? Папір був гладенький і з нього, зробили на ньому складки
ми зробили переходи і зміцнили смужки паперу.
4.Поглянемо на світ через чарівні рамки.
Побачити небачене! Захоплює? Спробуємо
Для цього нам знадобляться:
- папір;
- ножиці;
- шаблони (за потреби);
- олівці.
Намалювати метелика, листок. т.д. чи обвести шаблон-предмета та
вирізати.
Подивись крізь нього на світ, різні предмети, спробуйте
разом…Сподобалося? Нам дуже!
5.Додамо трохи різнобарвних квітів (опускаючи квіти на воду).
Вночі квіти засинають і міцно закривають свої пелюсточки, Давайте спробуємо
їх розбудити, адже сонечко вже піднялося високо.
Для цього нам знадобляться:
- паперові квіти з довгими пелюстками;
- велика ємність з водою.
Дітки, опустіть зроблені квіти на воду. Лише хвилину потрібно зачекати.
Чому квіти розкрили свої пелюстки? Папір вбирає воду промокає стає важким
поволі і пелюстки розкриваються.
6.Чарівні квіти оживають (поняття «електричний заряд».
Іноді ми помічаємо, як деякі предмети « приклеюються» при взаємодії з
іншими і не хочуть «прощатися»…Що ж це таке?
Для цього нам знадобляться:
- повітряна кулька;
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- квіти, виготовлені з легкого паперу з довгими пелюстками (шматочки
паперу);
- шматок вовни.
Надуйте звичайну повітряну кульку, підготуйте чарівні квіти (маленькі
шматочки паперу). Потріть кульку до вовняної тканини або до волосся і
піднесіть її до папірців – вони притягуватимуться до кульки.
Як це працює? Взаємодіючи повітряна кулька об волосся чи светр веде до
появи тертя, а внаслідок цього ми спостерігаємо - це маленьке диво, що
сталося завдяки статичній електриці.
7.Притомилися? Змайструємо меблі (пластикові пляшки).
З підручних матеріалів можна змайструвати практично все що завгодно
Пластикові пляшки – це не просто тара для води, але і відмінний матеріал
для творчості і рукоділля. Деякі умільці примудряються робити з них таке, що
багатьом і уявити складно.
Для цього нам знадобляться:
все, що потрібно в цій справі, – пластикові пляшки однакової висоти і
міцні нитки чи скотч.
Командна робота – запорука успіху. Все, що необхідно робити – це
скріпити між собою пляшки! І імпровізований стілець чи килим готові!
8.І найменша комашка не прослизне! Майструємо лупу.
В подорожі завжди цікаво. Увагу привертають найменші мешканці
природи, але як їх ретельно розглянути. Добре було б мати збільшувальне скло
(лупу). А чи можемо ми власноруч його виготовити? Давайте спробуємо!
Для цього нам знадобляться:
- скляна банка;
- харчова плівка;
- резинка;
- вода;
- маленька комашка (сонечко жучок).
Давайте посадимо на короткий час комашку в трилітрову банку.
Подивіться уважно, якого комашка розміру? А тепер горловину банки
затягнемо харчовою плівкою, не натягуючи, а навпаки, лишаючи заглибленняворонку. Затягнемо ниткою чи резинкою. Наллємо в заглиблення водичку. Ось і
отримали чарівну лупу! Давайте спробуємо роздивитися найменші деталі.
9.Добудемо чисту водичку і спрага не страшить.
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Будь-який турист підтвердить, що не можна йти у похід по місцевості,
де немає води. Але якщо таке трапилось і ви забули іі взяти з дому чи вона
закінчилася? Тільки без паніки! Спробуємо її добути!
Для цього нам знадобляться:
- палиця;
- трава;
- шматок поліетилену;
- камінець;
- ємність для збору води.
Змайструємо конденсатор із підручних матеріалів. Для цього палицею
потрібно викопати ямку, глибиною 50-60 см і радіусом до 100 см. На дно
покладіть листя чи траву і поставте якусь ємність для збору вологи. Зверху
ямку накрийте поліетиленом, який по краях зафіксуйте камінням або присипте
ґрунтом. В центрі поліетилену, приблизно в області над ємністю, також
покладіть камінчик, щоб утворилася воронка, через яку і буде стікати в ємність
конденсат, який збереться на внутрішній стороні поліетилену.
Важливо! Для експерименту потрібно кілька годин, а краще ніч.
10.Жодної крапельки не проллємо (поверхневий натяг).
Чи намокає твій носовичок? Дивне питання! Звичайно, так...
Для цього нам знадобляться:
- носова хустинка (шматок тканини, марлі, складеної в кілька шарів);
- пляшка з вузьким горловино;
- нитка чи гумка;
-вода.
Намочи носову хустинку, налий у банку води. Щільно натягни хустинку на
горловину банки і закріпи з допомогою нитки або гумки. Переверни банку
вверх дном. Вода не витікає!
Як це працює? Хустинка зіткана з волокон, між якими є малесенькі
дірочки. Поверхневий натяг діє, наче шкірка і не дає воді виливатися крізь
дірочки. Саме тому не пропускають воду парасольки. Заховаєшся під
парасольку - згадай про поверхневий натяг.
11.Дощик в банці не намочить!
Чи любите ви дощ? Я в дитинстві не любила, адже він не пускав бавитись
на вулиці… Але наш дощик цьому не завадить, а навіть, розважить і захопить.
Для цього нам знадобляться:
- банка або глечик з водою;
- піна для гоління;
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- барвник.
Досить наповнити скляну ємність водою, зверху зробити "хмари" з піни
для гоління, а потім влити трохи барвника поверх піни. Так, барвник
просочиться крізь хмари і піде дощ, а якщо за допомогою палички зробити
отвори в піні - діти зрозуміють, що таке «дощ йде стіною».
12.Напишемо/намалюємо таємне послання
(лимонний сік і настільна лампа чи запальничка, свічка)
Чи всі люблять секрети? Діти їх обожнюють. Напишемо таємне послання
другу?!!
Для цього виготовимо невидимі чорнила.
Для цього нам знадобляться:
- лимонний сік (молоко);
- неглибока миска;
- пензлика або пір'яні ручки;
- аркуш паперу;
- настільна лампа (праска або свічка).
На папері за допомогою пензлика та соку слід щось намалювати або
написати. Після того, як поверхня аркуша стане сухою, його слід нагріти за
допомогою лампи. В цей момент на ньому з’явиться таємниче послання.
Завдяки тому, що лимонний сік має здатність до окислення при нагріванні, він
змінить колір на коричневий.
13.Веселий оркестр рушає додому
(виготовлення музичних інструментів з покидькових матеріалів).
Як прожити без музики? Сумно. Але це легко виправити: будь-який
предмет може звучати. Спробуємо різні ідеї:
Для цього нам знадобляться:
- скляні пляшки;
- вода;
- різні порожні коробочки;
- різноманітні крупи:
- жерстяна банка;
- резинки;
-дерев’яні палички.
Водафон. Наповнюємо скляні пляшки різною кількістю води, щоб
отримати різні висоти ноти при звучанні. Спробуємо легенько вдарити по
пляшці паличкою. А якщо плавно протягти її по всіх пляшечках, які стоять
поруч? Можливо ми напишемо свою симфонію!
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Дзвінкі коробочки. Заповнити контейнери від шоколадних яєць або
порожні картонні коробочки від кремів, парфумерії різним наповнювачем (рис,
гречка, горох, дрібні намистини, ґудзики тощо).
Наш веселий барабан. Цей шумовий інструмент ми виготовимо
із жерстяної консервної банки з капроновою кришкою. До неї приєднаємо
звичайну резинку, її кінці заховаємо під кришку. Жерстяну банку за допомогою
резинки фіксуємо на долоні. Інструмент — готовий, на ньому можна грати за
допомогою дерев’яної палички або пальчиками.
Умови проведення: дитяча лабораторія (групове приміщення, кімната
вдома), на вулиці дитячий майданчик (парк, зелена зона)
Термін: 2-5 днів.
Як говорить китайське прислів’я:«Скажи мені – і я забуду, покажи мені і я
запам’ятаю, дай спробувати – і я зрозумію». Сподіваюся ви все запам’ятали і
зрозуміли. До наступної подорожі!
Список використаних джерел:
1. https://www.pedrada.com.ua/article/2430-yak-zrobiti-netraditsynmuzichn-nstrumenti
2. https://patriotshop.com.ua/ru/blog/2017/08/10/yak-dobuti-vodu-v-pohodi/
3. https://www.maam.ru/detskijsad/konspekt-opytno-yeksperimentalnajadejatelnosti-s-detmi-podgotovitelnoi-grupy-estestvenaja-lupa.html
4. https://elmin.ru/uk/the-foundation/nevidimye-chernila-v-domashnihusloviyah-bez-limona-sostav-i-recept.html
5. https://beasthackerz.ru/uk/skype/kak-mozhno-iz-stakanchikov-sdelattelefon-telefon-iz-odnorazovogo.html
6. https://tr.seagrantsatlantic.org/equation-for-the-reaction-of-baking-sodaand-vinegar-604043-15473
Трохимчук
Олена
та
педагогічний колектив Лисичанського дошкільного
навчального закладу (ясла - садок) № 6 «Чайка»
ПРОЄКТ: «МАЛЕНЬКИМИ КРОКАМИ ДО ВЕЛИКОГО ВСЕСВІТУ»
АКАДЕМІЯ ДОШКІЛЬНИХ НАУК
Понеділок. «Хімія чи магія?»
Мета: познайомити дітей з наукою про перетворення - хімією.
✔ Монетки змінюють колір.
✔ Чи є в газованій воді кислота?
✔ Навчи яйце плавати.
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✔ Добуваємо сіль.
✔ Картопля для хімії.
✔ Малюємо за допомогою хімії.
✔ Індикатори на кухні.
✔ Досліди з желатином
✔ Виготовлення іграшки Slime власноруч (лізуни)
Вівторок. «Біологія для допитливих»
Мета: познайомити дітей з різноманіттям світу живої природи, сприяти
популяризації у дітей біологічних та екологічних знань. Ознайомлення з
видовим складом флори і фауни; з рідкісними і зникаючими рослинами і
тваринами країни; знайомити з біологічними спеціальностями.
- хто першим став вирощувати апельсини, горох, капусту?
- з чого і як роблять манку, курагу і віники?
- як варили какао індіанці?
- макет, моделювання «Створи свою планету і насіли її рослинами»
- цікава ботаніка - біологічні шаради, загадки, поверніть звірів в слова,
хвостата вікторина
- створення настільної гри «Зооленд»
- рослини та тварини Червоної книги
- дослідження природи за допомогою мікроскопа
- створення макета клітки для тварин.
Середа. «Чарівна математика»
Мета: навчати дітей основним логічним операціям: аналізу, синтезу,
порівнянні, узагальненню, класифікації, систематизації, серіації, смислового
відповідності, обмеження. Розвивати вміння оперувати абстрактними
поняттями, міркувати, встановлювати причинно – наслідкові зв'язки, робити
висновки. Виховувати у дітей потреба розумово напружуватися, займаючись
інтелектуальними завданнями, інтерес до пізнавальної діяльності.
- ігри – подорожі
- робота з логічними блоками Дьєнеша, з паличками Кюїзенера
- рішення логічних і математичних задач
- відгадування загадок, ребусів
- цікаві питання
- завдання – жарти
- графічний диктант
- ігри-експерименти
- моделі, схеми
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- розвиваючі кубики “Склади візерунок”
- ігри на складання площинних зображень.
Четвер. «Дивовижна географія»
Мета: дати географічні уявлення про континенти, рослинний і тваринний світ
різних материків. Формувати у дітей інтерес і повагу до людей різних країн
світу, їх культурі та діяльності. Розширювати кругозір дітей, знайомлячи з
визначними пам'ятками країн на різних континентах. Розвиток елементарних
природно-наукових уявлень про землю, про природу, про населення нашої
планети.
Вчити дітей вивчати навколишній світ, вчитися берегти і любити природу.
- відео для дітей «Модна географія», де в цікавій формі діти знайомляться з
особливостями країн: Росія, Канада, Японія, Єгипет, Австралія, Швейцарія,
Великобританія, США, Німеччина тощо.
- настільна гра «Подорож по материках», яка знайомить дітей і закріплює
знання про шість материках і чотирьох сторонах світу: Північ, Південь,
Захід, Схід.
- словесна гра «Пошта» закріплює знання назв міст.
- розвиваюча гра «Зберемо валізу», «Материки і океани», «Скільки морів ми
бачимо на карті», « Чим турист відрізняється від мандрівника?»
- гра-роздум «Що думали стародавні люди про планету Земля?»
- розповідь про рельєф Землі.
- продуктивна діяльність «Паперові гори», аплікація «Верблюд»
- спілкування «Люди різні на світі», «Що таке савана, пустеля?»
- ігрова вправа «Допоможи жирафу дістатися до акації», «Знайди тварин
Африки»
- читання «Чому у білого ведмедя ніс чорний?» Б. Привалова.
- освітня ситуація «Пам'ятки світу»
- складання оповідання «Білий ведмідь і жираф»
- танець «Чунга-чанга»
- хоровод «Дружать діти всієї землі»
П’ятниця. «Фізика в дослідах і експериментах»
Мета: показати, що в живій і неживій природі діють закони фізики і їх прояв
дуже різноманітний. Знайомлячись з законами природи з ранніх років, малюк
зможе: задовольнити свою безмежну допитливість; розширити кругозір;
зрозуміти закономірність і логічність природних явищ; отримати базові знання
для подальшого розвитку своїх здібностей; любити предмет «Фізика» в школі
або хоча б не вважати його занадто складним.
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- завдання і вправи, які дозволяють знайти пояснення явищам, з якими
дитина стикається в повсякденному житті, наприклад, чому металева ложка
тоне у воді, а величезний корабель, зроблений з металу, не тоне; чому
батареї в кімнатах завжди розташовані внизу, а не під стелею; чому, щоб
зігріти змерзлі руки, потрібно потерти їх, і чому гострий ніж ріже краще...
- цікаві питання «Що таке веселка», «Чому літак не падає?», «Чому вода
перетворилася на лід?», «Чому яблуко впало, а не полетіло в небо?», «Чому
ми чуємо відлуння?», «Чому паперовий кораблик не тоне, а монетка тоне?»,
«Чому вода гасить вогонь?»
- перегляд мультфільмів «Фіксики», «Фізика для найменших», «Здрастуй,
атом!»
- найпростіші дослідження
«Плаваюче яйце», «Домашня райдуга»,
«Стетоскоп лікаря»
- експериментування «Заморожування рідин», «чарівний магніт» тощо.
Список використаних джерел:
1.https://www.youtube.com/playlist?list=PL5XkGraQol53rl5GfbRb9ZjaTFiV
O7SFG
2.https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/profesijna-skarbnichka/doslidita-eksperimenti-z-ditmi
Тимощук Роман, вихованець
творчого об’єднання
«Юні винахідники та
раціоналізатори». Науковий керівник: Павлик
Ярослав, керівник творчого об’єднання «Юні
винахідники та раціоналізатори» міська станція
юних техніків м. Дубна Рівненської області
РАЦІОНАЛІЗАТОРСЬКА
РОЗРОБКА:
УНІВЕРСАЛЬНА
МОДЕРНІЗОВАНА
ОДНОМІСНА
УЧНІВСЬКА
ПАРТА
ДЛЯ
ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
Актуальність

раціоналізаторської

конструкції парти

розробки:

головна

особливість

полягає в тому, що вона дозволяє контролювати

правильність постави учня під час освітнього процесу та запобігати
порушенням опорно-рухового апарату.
Основні причини, які спонукали нас до модернізації конструкції парти:
заклади освіти міста в переважній більшості укомплектовані шкільними
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меблями старих зразків, які не передбачають регулювання висоти на нахилу
стільника парти та крісла, що створює передумови для неправильної постави
учнів під час сидіння та поширення захворювань опорно-рухового апарату
серед дітей.
Мета раціоналізаторської ідеї: розробка конструкції одномісної універсальної
учнівської парти, що дозволяє попередити захворювання опорно-рухового
апарату дітей.
Опис конструкції. Варіант модернізованої парти, яка має ряд переваг над
стандартною, головна з яких – максимальна зручність для дітей з порушенням
опорно-рухового апарату. Для цього

пропонується електронна система

контролю за правильністю сидіння учня ( дитина сидить прямо, її спина
притиснута до спинки крісла, кут сидіння 90%).

Коли учень починає

нахилятися в різні боки (що недопустимо), електронна система сповіщає про це
мерехтінням світлодіодів, один з яких розміщений на стільниці скраю (для
учня), другий – спереду стільниці (для вчителя). Учень фіксує цей світловий
сигнал і змушений сісти правильно. Якщо дитина випадково накриє світлодіод
на парті зошитом чи підручником, то світлодіод на передній стороні парти
обов’язково попередить педагога.
Який принцип роботи цієї системи (рис. 1). Вся справа в датчику, який
вмонтований в спинку крісла. Коли на нього не тиснуть, він включає
мультивібратор, який керує світлодіодами.

Рис. 1 Схема електронного контролю за сидінням
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Парту можна регулювати у всіх площинах. Каркас парти зроблений з
алюмінієвого профілю. Система шарнірів всиновлена так, що дозволяє
регулювати стільник та крісло у вертикальній та горизонтальній площині (
рис.2).

Рис.2 Модель модернізованої шкільної парти
Особливе значення для настроювання стільника має кут його нахилу у
вертикальній площині. Це продиктовано наступним. В процесі письма кисть
руки рухома, і учень підсвідомо піднімає ліве плече забезпечуючи свободу руху
руки. Вага тіла автоматично розподіляється на протилежну верхню кінцівку. В
цю сторону нахиляється і голова – в результаті викривляється хребет. В даному
випадку необхідно створити умови, в яких зменшена до мінімуму можливість
неправильної пози, і таким чином запобігти негативному впливу на опорноруховий апарат дитини.

З цією метою в конструкції передбачено нахил

стільника в горизонтальній площині – підвищення висоти лівого або правого
краю ( враховуючи потреби дитини-шульги). Конструкція парти також дозволяє
встановлення стільника у майже вертикальне положення для зручності
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проведення уроків образотворчого мистецтва, де стільник виконуватиме роль
мольберта.
Висновки. Модернізована учнівська парта може бути використана:
⮚ для профілактики викривлень хребта під час сидіння дитини на уроках;
⮚ як тренувальний пристрій для розвитку координації і рівноваги різних
груп спинних м’язів та черевного пресу.
Конструкція

дозволяє

підтримувати

правильну

поставу

і

знижує

втомлюваність учнів під час навчальних занять. Максимально підходить для
дітей з порушенням опорно-рухового апарату.
Конструкція потребує значно менших матеріальних та фінансових затрат.
Ціна 1000-1500 грн.
Додатки

Фото моделі універсальної модернізованої одномісної парти для учнів
з порушенням опорно-рухового апарату
Список використаних джерел:
1. Закон України «Про безпечність нехарчової продукції»
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Убога Алла, вчитель фізики
та
астрономії,
Вишенська
ЗОШ
І-ІІІ
ст.
Бориспільського району Київської області
STEM-ПРОЕКТ «STAR CALLED SUN»
(Зірка, яку називають Сонцем)
Проблема: Коли вночі дивишся на небо і бачиш велику кількість яскравих
зірок важко уявити, що одна із таких зірок знаходиться зовсім поряд, лише у 8
світлових хвилинах від Землі. Ми спостерігаємо за нею кожного дня і
називаємо її Сонцем. Це єдина зірка на сьогодні, яку ми можемо досконально
вивчити, а отже і розуміти природу інших зірок. Цікавість до цього небесного
тіла з часом не слабне, а, навпаки, людина прагне оволодіти могутністю
денного світила, використати його енергію на Землі. Успіхи в вивченні
структури Сонця і природи його динаміки мають суттєве значення для багатьох
областей науки.
Трейлер до проекту (реклама): Сонце... Найближча до Землі денна зірка, що
дарує нам світло, тепло, життя. Скільки пам’ятає себе людина, погляд її був
звернений до цього „величного світила”. Колись люди вшановували його,
складали про нього міфи і легенди. Зараз, направивши на Сонце телескопи із
Землі чи піднявши їх вгору на бортах космічних кораблів чи супутників,
ретельно вивчають, поступово розгадуючи його таємниці. Ото ж не втрачай час
і вперед до таємниць Star Called Sun !
Тип STEM–проєкту: міжпредметний, дослідницький, довготривалий.
Вікова група: 7-11 клас.
Інтегративно-асоціативна складова: фізика та астрономія, математика, хімія,
біологія, інформатика, технології, англійська мова, міфологія і географія.
Для того, щоб привернути увагу до можливості використання відновлюваних
джерел енергії, Європейське відділення Міжнародного товариства сонячної
енергії (МОСЕ) (ISES-Europe) з 1994 року ініціювало проведення щорічного
Дня Сонця, що відзначається 3 травня (National Day of the Sun).
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1.

СОЛЯРНІ МІФИ
Соля́рні мі́фи (від лат. solaris — сонячний) — міфи походження, у
яких
центральним
образом
(персонажем)
виступає Сонце;
міфологізація Сонця та його впливу на земне життя. Образ Сонця як
головного персонажа, божества наявний у міфології більшості
народів світу. Це й не дивно, оскільки Сонце відіграє в житті як
людини, так і всієї планети надзвичайно велику роль. Сонце освітлює
вдень, зігріває, дарує життя. Люди з давніх-давен не могли не
помітити та оцінити його значення. У давнину люди почитали та
шанували Сонце, поклонялися йому як одному з основних богів.
Сонце (як і решта небесних світил) для стародавніх людей було
загадкою. Вони не знали та не могли знати справжньої його природи.
Утім, стародавні люди намагалися пояснити її саме через міфи.
1. Знайди один із солярних міфів та
розкажи другу. (Створи на вибір комікс
чи колаж)

2. Сонце — одна з фігур, яка часто
використовується
в геральдиці.
В
Україні Сонце є історичним символом
історико-географічної області Поділля, у
зв'язку
з
чим
присутнє
на
гербах Хмельницької та Вінницької
області, а також міст, які входять у цей
регіон.
Зображення сонця також зустрічається на
державних прапорах різних країн світу.
Спробуй свої сили у інтерактивній
вправі «Сонце на прапорі»
2.

СТАРОВИННІ СОНЯЧНІ ГОДИННИКИ УКРАЇНИ
Годинники були відомі досить давно. Їх розміщували в місцях
скупчення людей, переважно на стінах церков, костелів, монастирів,
замків з метою, зокрема, визначення часу початку богослужінь. На
території сучасної України збереглося декілька старовинних сонячних
годинників. Майже всі вони є сонячними годинниками так званого
вертикального типу.
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1. Ознайомся із деякими
годинниками України.

сонячними

2. Користуючись програмою Google Earth
поглянь на сонячні годинники України
та створи свій власний проект
подорожі.

3. Спробуй свої сили, як архітекторконструктор у створенні діючої моделі
годинника,
винайдених
людьми,
що працює
без батарейок
та електрики, тільки завдяки сонечку.

3.

КОСМІЧНА МІСІЯ SOLAR
Все наше життя тісно пов'язане з сонячною енергією. Ми
користуємося нею буквально на кожному кроці - не тільки тоді, коли
засмагаємо, а й коли їмо, спалюємо паливо, тому що і в мінеральних
видах палива, і в їжі сконцентрована енергія нашого денного світила.
Тому дослідження Сонця - одне з центральних завдань сучасної
астрофізики.
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1. Сьогодні біля зірки вже працює
сонячний зонд Parker Solar Probe
агентства NASA. Місія покликана
суттєво розширити наші знання про
Сонце і його «поведінку», яка впливає на
Землю та інші тіла Сонячної системи.
Спостерігай за Сонцем у реальному
часі за допомогою веб-камери NASA
2. Плями, факели, протуберанці, сонячні
спалахи називають активними утворами
на Сонці, а їх появу й розвиток —
проявами
сонячної
активності.
Спостереження за ними дозволяє вченим
прогнозувати
космічну
погоду, —
викиди плазми і сонячної радіації.
Практична робота на тему «
Вивчення
активності
Сонця
з
використанням інтернет-ресурсів»
Список використаних джерел:
1. https://uk.wikipedia.org/wiki/Солярні_міфи
2. Скрипчук Ю. Старовинні сонячні годинники України// Українське небо 2.
Студії над історією в Україні: збірник наукових праць/ за ред.. О.Петрука
– Львів:Інститут прикладних проблем механіки і математики ім..
Я.С.Підстригача НАН України, 2016. – с.328-343. – ІSBN 978-966-028006-9
3. https://www.ukrinform.ua/rubric-other_news/3075643-starovinni-sonacnigodinniki-ukraini-infografika.html
4. https://naurok.com.ua/praktichna-robota-z-astronomi-dlya-11-klasuvivchennya-aktivnosti-soncya-z-vikoristannyam-internet-resursiv-63799.html
Угринчук
Мирослава,
вчитель початкових класів, Отинійський ліцй
Отинійської селищної ради Івано-Франківської
області
STREAM-ПРОЄКТ «ТАЄМНИЦІ МИРНОГО АТОМА »
/в рамках вшанування 35 річниці з моменту аварії на Чорнобильській АЕС/
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Вікова категорія: молодші школярі (учні 3-4 класу)
Форма проведення: офлайн
Мета проекту:
✔ продовжувати
знайомити
учнів
з
особливостями
«STEMосвіти»,формувати у школярів навички дослідницько-пошукової
діяльності; навчати досліджувати, висувати гіпотези, аналізувати,
узагальнювати здобуті знання, формувати інформаційно-комунікаційні
компетентності, вміння працювати вкоманді;
✔ закріпити знання, уміння та навички працювати в Інтернеті (виконувати
пошук та зберігати інформацію з Інтернету); оформлювати інформацію у
мультимедійну презентацію; вчити використовувати здобуті знання на
практиці;
✔ розвивати критичне та креативне мислення, винахідництво, інформаційну
компетентність, комунікативні навички, уміння інтегрувати знання з
різних галузей науки, здійснювати міжпредметну взаємодію;
✔ виховувати інтерес до вивчення та застосування інформаційних
технологій,
інформаційну
культуру,
почуття
відповідальності,
зацікавленість у спільній
✔ творчості.
Міжпредметні зв’язки: українська мова, математика, фізика,
інформатика,
технології, інженерія, інтегрований курс «Я досліджую світ», мистецтво.
Методичні поради:
Проект розрахований на тиждень. Заходи спрямовані на дослідження
Чорнобильської трагедії з ізних наукових сторін, створення умов для
пізнавальної активності здобувачів освіти, розвиток та реалізацію творчих
здібностей, логічного, критичного та креативного мислення, формування
компетентностей та наскрізних вмінь.
Актуальність: з кожним роком атомна енергетика стрімко розвивається та
набирає оберти. Ширшими стають знання науковців у цій галузі. Тож з ростом
використанні атомної енергії, росте й інформаційно-просвітницька робота із
здобувачами освіти щодо радіаційної безпеки.
Девіз тижня: Чорнобильська трагедія: пам’ять - як попередження!
Складові
Тема
Предмети:
Очікуваний
STREAMінтеграція / зміст
результат
проекту
завдання
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Science
(природничі
науки)

Technology
(технології)

«Мирний атом
долонях людини»
-будова атома;
-атомні
електростанції;
-електричний заряд;
-електрика;
-прилади, що
вимірюють
електричний заряд

Сформувати
поняття про
найменшу
неподільну
частину-атом,
ознайомити із
особливостями
будови атомних
електростанцій,
створенням
електричного
розряду, будовою
атомних
реакторів
«Чорнобиль: до і
Формувати
після»
інформаційно-віртуальна подорож у комунікаційну
зону відчуження;
компетентність,
-пошук інформації про вміння знаходити
Чорнобильську АЕС;
необхідну
-аналіз впливу вибуху інформацію,
на Україну та світ
розрізняти фейки,
зчитувати QRкоди, аналізувати,
робити висновки,
створювати
презентації
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Проведення
дослідів із
електроміром,
побудова атома

Створення
учнями
мультимедійних
презентацій

Reading/
wRiting
(читання,
письмо)

«А колись тут було
життя…»
«Казка про
Чорнобиль»
-вправи для розвитку
критичного мислення:
сенкан, асоціативний
кущ;
-щоденні 5:
-Кола Венна:
Чорнобиль-Фукусіма 1

Engineering
(інжиніринг)

«Чорнобиль: чи
можливо було
уникнути
катастрофи?»
«Уявна подорож у
зону відчуження»
«Робот, що врятує
Прип’ять», «Робот
РАДІОСМОК»
LEGO-місто
Чорнобиль
Констрюювання та
захист ідей

Arts
(мистецтво)

«Звуки та кольори
Чорнобиля»
Слухання музичних
творів
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Сформувати
поняття про
аналогічні вибухи
у світі, вплив
розвитку науки
на запобігання,
виправлення та
попередження
схожих трагедій.
Удосконалювати
навички
Щоденних 5:
читати для себе,
читати з другом,
слухати, писати
для себе,
працювати над
новими словоми
Створення з
конструктора
LEGO Play BOX
та LEGO Duplo
Міста до і після
катастрофи,
побудова
вигаданого
саркофагу,
моделювання з
елементів слівасоціацій,
моделювання з
геометричних
фігур роботів на
магнітномаркерних
планшетах
Створити
композицію
"Мирний атом",
облаштувати
галерею робіт
"Світ Чорнобиляочима дітей"

Аудіофайли
Колажі
групових робіт
Диктант про
Чорнобиль
Робота з
магнітномаркернм
планшетом

Виставка
LEGO-робіт
Роботогалерея

Галерея
творчих робіт

Формувати
Презентації
вміння
групових робіт,
порівнювати
Щоденні 3:
інформацію про
( математика
вплив трагедії на самостійно,
природні явища з математика
1950 р. до 2010
письмово,
року, зображаючи математика з
діаграмами з
другом)
цеглинок лего;
-запам’ятовувати
потрібні цифри,
дати,
розшифровувати
математичні
інформації,
обчислювати
вирази
Ідеї щодо організації та реалізації проекту
День науки - Science (природничі науки)
Учням запропоновано відвідати кабінет фізики, ознайомитись із будовою
атома, провести дослідження , щодо утворення електричного заряду,
вимірювання його спеціальним приладом-електроміром. У віртуальній
лабораторії Go-Lab
учні утворювали
атом, досліджували статистичну
електрику.
https://www.golabz.eu/lab/build-an-atom
https://www.golabz.eu/lab/balloons-and-static-electricity
День технологій - Technology (технології)
Учні вчаться створювали мультимедійні презентації:додають слайди,
вставляють зображення, текст. Віртуально мандрували у зону відчуження.
https://www.youtube.com/watch?v=N6XQCZwyNQ4
Працювали у парах, шукаючи в мережі Інтернет інформацію про атом,
Чорнобильську АЕС.
День читанна та письма - Reading/ wRiting (читання, письмо)
У цей день здобувачі освіти створюють сенкани про Чорнобиль до і після
трагедії (Додаток 1), підбирають слова-асоціації (Додаток 2), аналізують
інформацію про трагедію в Україні та Японії за допомогою Кіл Венна.
Слухання казки, читання для себе та з другом пов’язані із містом-привидом.
Також зчитування QR-кодів (Додаток 3), пов’язані із новими словами, які
потрібно в командах змоделювати.
https://vseosvita.ua/library/video-kazka-pro-cornobil-446423.html
Mathematics
(математика)

«Чорнобиль в цифрах»
-математичний
шифрувальник»
-побудова діаграм
порівняння впливу
радіації на природні
явища;
-кількість АЕС у світі;
-кількісні показники
впливу радіації на
організм людини
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http://www.educ.com.ua/didaktichni-igri-dlya-ditej/asocziativnij-kushhchornobil.html
Чорнобиль.
Було собі в Україні давнє місто Чорнобиль. Затишне, красиве. Та біля
нього побудували атомну електростанцію. І недогледіли її. Погано збудували.
Погано й пильнували.
Сталась аварія. Багато земель України стали брудні. На них не можна
сіяти хліб, пасти худобу. На заражених землях нікому тепер не можна жити. Ті
землі треба лікувати. Чорнобиль тепер — велика рана України. (58 слів)
День інженерії - Engineering (інжиніринг)
Учні моделювали із цеглинок LEGO композиції, пов’язані із атомною
електростанцією, реактором, вибухом, містом до трагедії та після неї.
Використовуючи магнітно-маркерні планшети , створювали робота, що зможе
виправити ситуацію, переробляти радіацію на чисте повітря тощо.
День мистецтва - Arts (мистецтво)
Учні створювали композицію «Мирний атом» (рис. 1, рис.2, рис. 3)

Рис.1
Рис.2
Рис.3
День математики - Mathematics (математика)
У цей день здобувачі освіти досліджували Чорнобиль у цифрах (Додаток 4),
розв’язували вирази, щоб дізнатися про кількість АЕС у світі та різних країнах,
писали математичний диктант, за числовими показниками, що стосуються цієї
теми. Аналізували та відображали у діаграмах вплив катастрофи на природні
катастрофи (рис.4, рис. 5) (Додаток 5), працювали над шифрувальником
(Додаток 6).

Рис.4

Рис.5

Рис.6
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На завершення проекту діти виготовили символічне колесо огляду, що
спонукає кожного задуматись над тим, що місто привид плаче за дітьми та
людьми. А також досліджена інформація знайшла відображення у Лепбуці
«Дзвони Чорнобиля»
https://vseosvita.ua/library/lepbuk-dzvoni-cornobila-dla-oformlenna-zahodiv440380.html
Детальніше:
додатки,
світлини,
корисні
посилання,
відео
http://linoit.com/users/mygrunchyk/canvases/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%B
D%D0%B8%D0%B9%20%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC
Список використаних джерел:
1.
STEM-освіта
[Електронний
ресурс].
–
Режим
доступу:
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
2. «STEAM-освіта: інноваційна науково-технічна система навчання»
http://ippo.kubg.edu.ua/content/11373
3. https://naurok.com.ua/post/stem-steam-stream-proekti-yak-drayveri-realizaci-ideyzmishanogo-navchannya
4.
Матеріали
групи
Відділ
STEM-освіти
ІМЗО
https://www.facebook.com/groups/805895179541236/
Флейчук
Ганна,
учитель
математики, Дебеславцівська гімназія Матіївецької
сільської ради Коломийського району ІваноФранківської області
STEM-ПРОЄКТ: ГЕОМЕТРІЯ І МОДА
Освіта ХХІ століття – це освіта для людини, її стрижень – розвиваюча,
культуротворча домінанта, виховання відповідальної особистості, яка здатна до
самоосвіти й саморозвитку, вміє критично мислити, опрацьовувати
різноманітну інформацію, використовувати набуті знання і вміння для творчого
розв'язання проблем, прагне змінити на краще своє життя і життя своєї країни.
Мейкер – це людина, яка щось створює. Мейкерство безперечно закладено в
нашу українську культуру через ужиткове мистецтво, яке спонукає до
продуктивного мислення, сприяє розвитку практичного інтелекту. Майже в
кожній український родині є мейкери, народні майстри та умільці. Мейкер має
володіти не тільки мистецькими, прикладними або інженерно-технічними
знаннями, але бути креативною, кмітливою і винахідливою людиною з
хорошим почуттям смаку та фантазією. Будь-яка мейкерська подія – це добра
нагода протестувати різні матеріали, прокачати уяву, розвинути навички
міждисциплінарності, що належить до ключових компетенцій майбутнього.
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Юні мейкери нашого закладу цього дня звітували про те, як вони пробували
себе у ролі модельєрів-дизайнерів.
Інноваційні напрямки освіти, зокрема STEM, з кожним днем стають все
популярнішими. І це не дивно, адже саме такий підхід дозволяє зацікавити
учнів природничими науками та зробити сам процес навчання більш жвавим та
оригінальним. Не дивлячись на те, що STEM є достатньо новим явищем для
української освіти, я активно використовую його у навчальному процесі. Саме
тому я підібрала проект з використанням STEM-технологій «Геометрія і мода».
Дослідження проводили учні 8 і 9 класу. В основі розробки інтеграція
природничих наук, що є основою STEM ocвіти. Учні демонструють знання з
предметів природничого циклу, об’єднують інформацію та роблять висновок
про значення геометричних фігур для виготовлення одягу.
I.
План творчого проєкту
Назва проєкту
Основні питання:
Ключове питання:

Геометрія і мода
Чи можна прожити без одягу?

Які історичні відомості про геометричні фігури ви
знаєте?
Хто є основоположником поняття геометрія?
Для чого людям одяг?
Як знайти площу трикутника?
Змістові питання:
Як знайти площу круга?
Як знайти площу паралелограма?
Як знайти площу квадрата?
Як знайти площу трапеції?
Як знайти площу прямокутника?
Стислий опис: Під час цього проєкту учні повинні дослідити використання
геометричних фігур для створення викройок одягу. Учні використовуватимуть
отриманні знання про властивості фігур для створення лекал. Учасники
проекту мають довести, що всі частини одягу – це геометричні фігури.
Перевірити на практиці, як створюється одяг. Ознайомитися з історичними
документами, фактами, де вивчалися властивості основних геометричних
фігур. Група, яка працюватиме над проектом проаналізує отримані дані,
узагальнить їх, систематизує посилання і відповіді. Результатом проекту є
створення презентації, створення макету жіночого костюма, пошиття жіночого
костюма.
Тематичні питання:
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Навчальні предмети з якими пов’язано проєкт:
Математика . Інформатика. Мова. Трудове навчання
Державні освітні стандарти та навчальні програми:
Інформатика :Уміння користуватися графічними редакторами при виконанні
документів за допомогою комп'ютерних засобів; Знання можливостей
використання програмного забезпечення комп'ютера в навчальному процесі;
Уміння застосовувати комп’ютерні засоби у проектній діяльності; адекватно
добирати програмний засіб як інструмент пізнавальної діяльності;
Математика :Вміння і навички в різних задачах з використанням основних
геометричних фігур; Уміння формулювати математичну думку; Уміння
продумувати кожний крок математичної дії; Володіти навичками графічної
культури зображення фігур у просторі; Уміння аналізувати, систематизувати
отриманні дані; Володіти навичками креслення;
Мова :Вміння і навички в різних видах мовленнєвої діяльності: володіння
різними типами і стилями мовлення з урахуванням ситуації спілкування,
дотримання правил спілкування. Уміння свідомо та правильно складати
речення, необхідні для використання у найбільш типових ситуаціях. Уміння
продумувати писемне повідомлення з дотриманням мовних правил. Уміння
формулювати думку у різних стилях і жанрах мовлення. Уміння підготувати
виступ і виголосити його з урахуванням ситуації спілкування.
Трудове навчання: Вміння і навички роботи з тканиною, швейною машиною,
обверлогом, ножицями, голкою і нитками.
Класи яких стосується навчальний проєкт: 8,9
Приблизний час, необхідний для реалізації проєкту: 3 тижні
Вхідні знання та навички:
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✔ Наводити приклади: відповідності геометричних фігур до частин одягу.
✔ Пояснювати питання: побудови геометричних фігур.
✔ Формулювати означення понять: коло; квадрат; трапеція; паралелограм;
трикутник.
✔ Називати і характеризувати: геометричні фігури.
✔ Описувати: використання геометричних фігур.
✔ Розв‘язувати вправи, що передбачають: знаходити площу геометричних
фігур; будувати графік функції.
Матеріали та ресурси:
Обладнання(відмітити необхідні прилади): Принтер. Проектор. Сканер.
Комп‘ютер. Швейна машина. Обверлог. Утюг
Програмне забезпечення (відмітити необхідні програми): Текстовий
редактор Word. Програми побудови фігур GeoGebra. Програми для створення
мультимедійних презентацій PowerPoint
Друковані матеріали: Підручники, історична література, довідники, тощо
Додаткове приладдя та витратні матеріали: Папір кольоровий, креслярські
прилади, ножиці, клей, тканина.
Диференціація навчання: Групи моногенні
Учні: Готують презентації
Оцінювання знань та вмінь учнів: Оцінювання діяльності учнів
Ключові слова: Геометрія, коло, трикутник, квадрат, трапеція, прямокутник,
паралелограм.
II. Етапи роботи над проектом. Гасло проекту - висловлювання Б. Паскаля:
«Серед різних умів за однакових інших умов має перевагу той, хто знає
геометрію».
Підготовчий етап
● Визначення теми проекту. Тема проекту: Геометрія і мода
● Характеристика проекту
✔ За характером контактів проект творчий і практико-орієнтовний
✔ За кількістю учасників – груповий
✔ За тривалістю підготовки – короткотривалий ( три тижні)
● Актуальність теми і мотивація задуму
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Вивчення геометричних фігур розпочинається з 6 класу і продовжує
розвиватися при вивченні геометрії у 7,8, 9 класах. У міру оволодіння учнями
теоретичним матеріалом кількість властивостей, що підлягають вивченню,
поступово збільшується. Під час вивчення властивостей геометричних фігур
чільне місце відводиться формуванню умінь побудови фігур і доведенню їх
властивостей. Даний проект дасть можливість учням більш глибоко і досконало
ознайомитися з темою «Геометричні фігури».
● Мета проекту: Узагальнення, систематизація і поглиблення знань учнів про
геометричні фігури, способи їх побудови, властивості геометричних фігур;
формування умінь обчислювати площу геометричних фігур.
● Очікувані результати проекту
✔ Підвищення рівня математичної підготовки учнів.
✔ Зростання інтересу учнів до вивчення математики. Розширення
кола
інтересів учнів, формування пошукових та комунікативних навиків.
✔ Формування уміння користуватися дослідницькими прийомами: збирати
інформацію, аналізувати її, уміти робити висновки.
✔ Створення сприятливих умов для розвитку здібностей учнів.
Робочий етап. Визначення кола заходів
Діяльність вчителя
Учитель формулює тему проекту «Геометрія і мода» , ключові , тематичні та
змістові питання . Готує презентацію ідей проекту та публікацію, що
демонструє переваги проектного підходу до навчання. Розробляє критерії
оцінювання робіт учнів. Робить добірку необхідних матеріалів та інтернетресурсів. Перевіряє наявність необхідних програмних і апаратних засобів для
реалізації проекту. Передбачає виділення додаткового часу для вивчення
матеріалу учнями, що мають проблеми в навчанні. Готує бланк перевірки знань
учнів. Вчитель знайомить учнів з темою проекту, показує їм стартову
презентацію, знайомить з темами досліджень, якими може зайнятись учень в
рамках цього проекту. Роздає критерії оцінювання робіт, об'єднує учнів у 3
групи - Конструктори, Науковці-практики і Модельєри-конструктори.
Учитель ставить перед кожною групою своє завдання:
1 група – Конструктори: Готують презентацію на тему «Властивості і побудова
геометричних фігур»
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2 група – Науковці-практики: Готують презентацію на тему «Знаходження
площі геометричних фігур»

3 група – Модельєри-конструктори: Готують презентацію на тему
«Застосування геометричних фігур для моделювання одягу людини»
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Результати роботи групи повинні представити у вигляді презентації, макету
жіночого костюма та презентації відповідно. Після демонстрації презентації
проекту вчитель знайомить дітей з таблицею ЗХД для направлення їх
діяльності. Також за допомогою цієї презентації вчитель показує учням
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переваги методу проектів і пояснює чому корисно взяти участь у даному
проекті.
У разі необхідності вчитель протягом проекту направляє дітей в потрібне
русло, підказує раціональніші способи розв’язку. Відстежує просування учнів у
роботі над темою. Вчитель збирає роботи учнів та їх бланки самооцінювання ,
проводить захист проекту , вказує шляхи подальшого поглиблення знань з
даної теми, оцінює роботи і повідомляє результати оцінювання. Підводить
підсумки дослідницької роботи учнів.
Діяльність учнів
Учні знайомляться з темою проекту, обговорюють з учителем ключові і
тематичні питання, отримують таблицю ЗХД та організаційну діаграму для
заповнення. Об'єднавшись у 3 групи виконують завдання.
Оцінювання учнівського проєкту: «Геометрія і мода»
Ма
кси
му
м

6

6

6

6

Основні
частини

Зміст

Оформ
лення

Мова

Робота
команди

Б
а
л
и

Критерії

Висловлювання власної думки автора
Наявність серйозного та розважального
матеріалу
Влучні заголовки
Навички мислення високого рівня розвитку
Обґрунтовані висновки
Показує поглиблення та розуміння теми
Учні ефективно та творчо застосовують
потужність саме тих мультимедіа ефектів, які
прийнятні для даного виду роботи
Шрифти зручно читати і вони допомагають
змісту

1
1

Яскраві малюнки та графіки які ілюструють
зміст
Посилання на джерела
Оригінальність оформлення
Підписи під малюнками (джерела)
Дотримання мовного режиму
Правильність побудови речень
Стилістична грамотність

1

Дотримання правил орфографії та пунктуації
Тримає аудиторію за допомогою голосу та
«контакту очей»
Зрозумілість висловлювань
Розподіл ролей в команді
Підтримка одне одного

1
1
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1
1
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1

1
1
1

Наша
оцінка

Оцінка
моїх друзів

Оцінка
вчителя

Чітке виконання свого завдання кожним
членом команди
Виконання завдання вчасно
Однаковий внесок кожного члена команди в
реалізацію проекту
Визначення тематики для подальшої роботи (в
т.ч. запрошення до роботи)
Разом
Оцінка
Група учнів____________________________8 і 9__класу___________

1
1
1
1
24

Перша група Конструктори досліджують питання «властивості і побудова
геометричних фігур». Для цього вони опрацьовують додаткову інформацію,
опановують роботу з програмою GeoGebra . На підставі отриманих результатів
роблять відповідні висновки і оформляють роботу у вигляді презентації.
Друга група – Науковці-практики–знаходять площі геометричних фігур, що
побудувала перша група. Знаходять загальну площу тканини, потрібної для
роботи наступної групи.
Третя група – Модельєри-конструктори– досліджують, яка геометрична фігура
є найпоширенішою в конструктивній схемі різних видів одягу. Створюють
макет жіночого костюма. Під керівництвом вчителя шиють костюм. Результат
роботи представляють у вигляді презентації, відобразивши в ній зображення
будинку та його складові геометричні фігури. У кожній групі обдаровані учні
допомагають тим, у кого є проблеми в навчанні. Оцінюють свої роботи згідно з
виданими критеріями, здають роботи та листи самооцінки вчителю.
Коментар: На захисті проекту представляють результати роботи всіх трьох
груп.
Оцінювання: На початку роботи над проектом учні за допомогою таблиці ЗХД
та організаційної діаграми з'ясовують свій рівень знань по темі. В процесі
проекту учні відображають свої враження від роботи над проектом у
щоденнику рефлексії. Учитель видає учням інструкцію по створенню
презентації. Важливе місце в оцінюванні займе рефлексія, за допомогою якої
вчитель буде коригувати проектну діяльність для покращення її результатів. По
закінченні роботи над проектом учні користуючись рекомендаціями вчителя та
інструкцією проводять захист проекту, оцінюють свої роботи використовуючи
видані критерії, за допомогою таблиці ЗХД визначають поточний рівень знань
по темі і з'ясовують, що вони ще хотіли б вивчити для поглиблення знань.
Фінансове забезпечення: Канцтовари –50 грн. Грамоти, призи – 50 грн.
Тканина -90 грн.
III. Аналіз підсумків реалізації проекту
✔ Узагальнення результатів проекту.
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✔ Оцінювання результатів діяльності учнів.
✔ Нагородження переможців.
✔ Надання гласності результатам проекту через журнал «Бурда».
Список використаних джерел:
1. Підручник Геометрія 8клас, А.П. Єршова
2. Підручник Геометрія 9клас, А.П. Єршова
3. Супутник вчителя математики, О.В. Панішева
Федоренко Наталія, вчитель
початкових класів, Ворожбянський НВК: ЗОШ І-ІІІ
ступенів – ДНЗ №1
ЕКО-ЛАБ «ДРУГЕ ЖИТТЯ ПОБУТОВИХ РЕЧЕЙ»
Актуальність. Сьогодні однією з актуальних проблем людства є проблема
сміття, яке забруднює навколишнє середовище.
Ця проблема стосується кожної людини планети. Дійсно, чим далі розвивається
цивілізація, тим більший екологічний слід залишає за собою кожна людина.
Багато вже використаних в побуті речей можуть отримати «друге життя»
(наприклад, з використаних пластикових пляшок можна робити сувеніри,
корисні речі для саду чи городу; можна розмалювати скляні чи пластикові
банки. Використані пластикові пакети, папір (коробки) також можуть бути ще
раз використані як корисні речі). Таким чином, ми не будемо купувати нові
речі, а сприятимемо не тільки заощадженню наших коштів, а й збереженню
природних ресурсів на виготовлення нових речей.
Вікова категорія: учні 1 класу
Мета: привернути увагу учнів до глобальної проблеми твердих побутових
відходів; проінформувати про можливість вторинного використання сміття та
продемонструвати можливі для цього варіанти; навчити вихованців здобувати
нові знання шляхом самонавчання та взаємонавчання; виховання екологічної
культури особистості, почуття особистої відповідальності за охорону довкілля,
любові до рідного краю; набуття навичок виготовлення виробів з використаних
предметів.
Завдання:
✔ дослідити які побутові відходи утворюються у сім’ї протягом тижня, чи
використовують в сім’ї повторно побутові відходи;
✔ розширити уявлення дітей про сміття, як хворобу планети;
✔ розвивати творчу уяву у процесі продуктивної діяльності дітей;
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✔ формувати вміння відбирати матеріал для виготовлення виробів своїми
руками;
✔ підвищити екологічну культуру дітей.
Матеріальне та технічне забезпечення: сервіси Google, комп’ютер, порожні
втулки від паперових рушників, двосторонній скотч, кілька аркушів
кольорового паперу, фарба, клей ПВА; пензлики для клею і для фарби, ножиці.
Хід роботи
І. Експериментальне дослідження обраними методами.
Час виконання: 1 тиждень.
І. Обговорення результатів дослідження та заповнення таблиці (Рис. 1).
Час виконання: 10 хвилин.
- Які побутові відходи протягом тижня були у вашої сім’ї?
- Які проблеми виникають з появою великої кількості сміття?
- Як використовуються побутові відходи повторно?

Рис. 1 Таблиця «Побутові відходи. Повторне використання»
ІІІ. Організація діяльності.
Час виконання: 5 хвилин.
В результаті свого дослідження протягом тижня ви дізналися, що на
нашій планеті сміття саме собою не утворюється – його не залишають ні
рослини, ні тварини. Лише діяльність людини призводить до появи сміття. На
Землі його накопилося так багато, що видно навіть із космосу.
Щодня в процесі життєдіяльності однієї людини утворюється близько
кілограма сміття. Щодня в містах накопичуються тонни побутових
відходів. Скільки розкладається сміття залежить від того, чим воно було
спочатку, точніше – з природного або промислового матеріалу були
виготовлені або зроблені предмети і період його розкладання може коливатися
від декількох тижнів до десятиліть.
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«Лідерами» серед сміття, за результатами ваших досліджень, є папір,
харчові та металеві відходи, скло, поліетилен, пластик. Проблема цих
побутових відходів не лише в їх кількості, а ще і втому, що вони повільно
розкладаються природним шляхом:
- для розпаду консервної бляшанки має пройти 100 років;
- пластикової пляшки - 400 років;
- поліетиленового пакету – 200 років;
- скляної пляшки -1000 років;
- паперу – 2 роки.
Учені підрахували: якщо сміття не переробляти, то за 10 – 20 років
планета може перетворитися на суцільне звалище. Тому нині все більше людей
намагаються у своїх родинах зменшити кількість відходів, знайти можливість
використати повторно те, що зазвичай викидають. Наприклад – макулатура.
Переробка 1 тисячі кілограмів макулатури не лише зменшує кількість відходів,
а й зберігає життя 17 дерев. 100 кг харчових відходів достатньо, щоб протягом
дня годувати 8 свиней.
Отже, щоб планета не перетворилася на смітник, перше, що може зробити
кожен, - це зменшити кількість відходів і дати «друге життя» старим речам.
Розглянемо приклади повторного використання речей і матеріалів з них.
https://drive.google.com/file/d/1mjD2YQwG2FFXMWIGPVDLFNXbGnCCm67/view?usp=sharing
ІІІ. Практична робота.
Час виконання: 15 хвилин.
Сьогодні ми з вами теж долучимося до вирішення цієї проблеми і
навчимося робити корисні і красиві речі з побутових відходів.
Але перед початком роботи нам обов’язково потрібно згадати правила
безпечної роботи:
✔ Не крутитися під час роботи, не відволікати інших.
✔ Не вставати з місця.
✔ Використовувати тільки справні інструменти і за призначенням.
✔ Не можна гратися інструментами.
✔ Бути уважними під час роботи.
Правила безпечної роботи ножицями:
✔ Не залишати ножиці відкритими, зберігати їх потрібно закритими у футлярі.
✔ На робочому місці ножиці не повинні виходити за краї столу.
✔ Не тримати їх гострими кінцями доверху.
✔ Не працювати тупими ножицями.
✔ Не різати на ходу, під час різання не вставати з місця.
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✔ Передавати закритими, кільцями вперед.
✔ Під час роботи ножицями матеріал необхідно тримати лівою рукою так, щоб
він не попадав на лінію різання.
Дивно, але непотрібні, на перший погляд, речі в господарстві, які не
уявляють для нас ніякої цінності і часто просто викидаються, можуть стати
відмінною основою для цікавих саморобок. Наприклад, картонна втулка від
паперових рушників - це вже готовий міцний циліндр, з якого можна зробити
кумедну сову (Рис.2).Після нашого заняття цей милий птах оселиться у вашому
домі. Ну хіба не чудово? Так давайте ж приступимо!

Для виготовлення саморобки вам знадобляться такі інструменти та
матеріали:
- порожні втулки від паперових рушників;
- двосторонній скотч;
- кілька аркушів кольорового паперу;
- фарба;
- клей ПВА ;
- пензлика для клею і для фарби;
- ножиці.
Приступаємо до роботи:
Крок 1. Видаляємо з втулок залишки паперу та розфарбовуємо різними
відтінками коричневого кольору. Залишаємо їх підсохнути.
Крок 2. Тримаючи пальцями верхні куточки втулки з двох сторін, злегка
стискаємо їх і загинаємо в середину обидві половинки кола втулки, як би
закриваючи її. Щільно заклеюємо.

Крок 3. Для того, щоб зробити совам лапки вирізаємо з жовтого паперу
невелике сердечко, перевертаємо його і приклеюємо до втулки.
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Крок 4. Вирізаємо з кольорового паперу кружечки діаметром до 1 см.
Наклеюємо за допомогою двостороннього скотчу на виріб в якості пір'їнок.
Скотч потрібно приклеювати тільки на середину кружечків, щоб надати
пір’ячку візуальний обсяг.

Крок 5. Вирізаємо з кольорового паперу трикутники із закругленими бічними
сторонами і перевернувши їх, приклеюємо на місце дзьобів.
Крок 6. Робимо совам очі. Для цього для кожної сови вирізаємо по два
кружечки більшого діаметру з білого паперу, і по два меншого діаметру з
чорного, наклеюємо чорні на білі і прикріплюємо до саморобки за допомогою
клею або двостороннього скотчу.

Наші милі сови готові!
ІV. Підведення підсумків.
Час виконання: 5 хвилин.
1. Організація виставки виробів.
2. Заключна бесіда.
Звичайно, перетворити все сміття в Україні на творчі об'єкти неможливо,
але вже зараз необхідно кожному з нас замислитись над необхідністю належної
переробки побутових відходів. Адже, коли кожен усвідомить власну
відповідальність за екологічну ситуацію в країні, хижацьке забруднення
природи зменшиться бодай на трішки. Тому кожен з вас сьогодні отримує
пам’ятку про правила поводження з відходами (Рис.2).
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Пам’ятка
Правила поводження з відходами

1. Не викидайте сміття де заманеться, особливо в
природу! Кидайте сміття тільки в контейнери.
2. Після відпочинку на природі обов'язково збирайте все
сміття і забирайте з собою, щоб викинути у найближчий
сміттєвий бак.
3. Харчові відходи можна закопувати, тварини та бактерії,
що живуть у ґрунті, швидко впораються з органічними
залишками.
4. Пластикове сміття перед викиданням в сміттєвий
бак треба спресувати, щоб зменшити його обсяг: навіщо
викидати на смітник повітря в пластикових пляшках і
банках? До речі, деякі пластикові вироби можна здати до
пунктів прийому вторинної сировини. Дізнайтеся, які
саме, у найближчому пункті.
5. Якщо річ можна полагодити, не купуйте нову. І
взагалі, не купуйте зайвих речей і їжі.
6. Використовуйте папір з обох боків. Надруковані або
списані з одного боку листи можна використати як
чернетки.
7. Сортуйте сміття! Макулатуру, деякі скляні та пластикові
пляшки, металеві вироби, батарейки, енергозберігаючі та
люмінесцентні лампи можна здати на переробку.
8. Наслідуйте модних кутюр'є і художників - зі сміття
можна змайструвати різні прикраси, одяг та інсталяції.
9. Компостуйте харчові відходи для отримання добрива.
10. Використовуйте речі вдруге, віддайте не потрібні Вам
одяг, іграшки чи інші речі знайомим або в дитячі
будинки.
11. Купуйте вироби з перероблених матеріалів - знаєте, як
це модно в Європі?
12. Намагайтеся не використовувати одноразовий посуд і
пластикові упаковки.
13. Використовуйте акумулятори (або блок живлення)
замість батарейок. Батарейки і акумулятори вимагають
безпечної утилізації.
14. Користуйтеся екосумками - це модно і корисно для
природи! Не беріть в магазині пластикові пакети,
уникайте за можливості пакування у пластик, обирайте
матеріали, що розкладаються швидше – папір, картон чи
спеціальний розкладний пластик.
15. Навчайте інших правильно поводитися з відходами, щоб
не засмічувати нашу Планету!

Рис. 2 Пам’ятка «Правила поводження з відходами».
Список використаних джерел:
1. https://naurok.com.ua/proekt-nove-zhittya-starim-recham-34536.html
2. http://www.kidmade.com.ua/ukr/article/kymedni-sovi-z-paperovih-vtylok.html
3.https://sadoviukr.ru/rizne/dozvillja-ta-vidpochinok/47201-jaki-virobi-mozhnazrobiti-z-paperovih-vtulok.html
4. https://smartundp.files.wordpress.com/2012/04/picture21.png
5. https://smartundp.files.wordpress.com/2012/04/picture41.png
562

Федорченко Юлія, учителька
хімії, к.х.н., доцент КЗ «Запорізький класичний
ліцей» Запорізької міської ради м .Запоріжжя
ХІМІЧНА АНТИСЕПТИКА – НЕОБХІДНА УМОВА СЬОГОДЕННЯ
В цьому році Запорізький класичний ліцей долучився до проведення ІV
Всеукраїнського фестивалю «STEM – весна – 2021» (рис. 1).

Рисунок 1 – Інфографика STEM - проєкту
«Хімічна антисептика – необхідна умова сьогодення»
Не варто нагадувати з якою кількістю проблем світ зіштовхнувся цього
року, тож реалізація STEM - проєкту є актуальною, корисною та своєчасною.
Мета проєкту: пошук вирішення глобальних проблем людства;
поглиблення знань про дезінфекцію для зміцнення та збереження здоров’я;
удосконалення практичних навичок роботи з лабораторним посудом і
пожежонебезпечними речовинами.
Завдання проєкту:
✔ зібрати інформацію щодо важливості санітарії та дезінфекції;
✔ простежити еволюцію поглядів на дезінфекцію;
✔ поглибити знання про сучасні методи антисептики та види санітайзерів,
переваги та недоліки їх застосування;
✔ навчитися власноруч виготовляти санітайзери.
Не зважаючи на те, що час проведення STEM - тижня співпав з
дистанційною формою навчання, діти долучилися до всіх активностей за
допомогою сервісів Google Classroom і Google Meet.
На підготовчому етапі учні збирали інформацію за темами:
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* емпіричний період антисептики;
* історія розвитку антисептики;
* сучасна антисептика (механічна, фізична, хімічна, біологічна, змішана);
* види санітайзерів (спреї, гелі, креми, пінки, серветки), їхні переваги та
недоліки;
* склад антисептиків, діюча речовина, властивості компонентів;
* рецепти виготовлення санітайзерів;
* дезінфікуючі та противірусні властивості мила.
Для презентація та обговорення зібраної інформації були проведені такі
заходи. Учні 7-х і 8-х класів ізяли участь в онлайн зустрічі за круглим столом
«Антисептика: історія та сьогодення». Вони дізнались багато цікавого про те,
які дезінфікуючі засоби використовували в стародавні часи, хто запропонував
термін «антисептика», хто і коли вперше застосував антисептик в хірургії.
Корисною була інформація про недоліки та переваги різних видів санітайзерів,
що використовують в теперішній час.
На воркшопі «Хімічна антисептика як засіб профілактики коронавірусу»
обговорювались дезінфікуючі властивості мила, та як саме воно знищує ковід
[1], які компоненти входять до складу сучасних антисептиків, яка концентрація
етилового або ізопропілового спирту у складі антисептика рекомендована
ВООЗ [2]. А також були обрані рецепти для приготування санітайзерів
власноруч в домашніх умовах (рис.2).

Рисунок 2 – Рецепт та інгредієнти для приготування санітайзера в домашніх
умовах
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На уроці – конференції «Сучасні антисептичні засоби» учні 10 класу
розглянули еволюцію поглядів на дезінфекцію, поглибити знання про сучасні
методи антисептики, відзначити переваги і недоліки застосування
дезінфікуючих спреїв, пін, гелів, серветок.
На практичному етапі проекту учні 7-10 класів із задоволення готували
санітайзери власноруч, робили фото- та відео звіти. Крім того, була зроблена
презентація та записано відео «Зроби профілактичний засіб від коронавірусу
своїми руками» для учнів початкової школи.
Також було проведено дослідження складу антисептичних засобів, що
використовуються для профілактики коронавірусу. Встановлено, що
санітайзери, які застосовуються в Запорізькому класичному ліцеї відповідають
рекомендаціям ВООЗ, але жоден не збігається з Державним реєстром
дезінфекційних засобів на 2020 рік [3]. Результати дослідження також показали,
що учні 9-10 класів ліцею використовують переважно антисептичні засоби
вітчизняного виробника, серед яких близько 10% не відповідають
рекомендаціям ВООЗ.
Отже, мета проєкту «Хімічна антисептика – необхідна умова сьогодення»
досягнута, завдання виконані. STEM – тиждень пройшов творчо, активно,
практично та продуктивно.
Список використаних джерел:
1. https://nus.org.ua/wp-content/uploads/2020/05/urok15-16-new-1.pdf
2. https://www.ukrinform.ua/rubric-culture/2891527-vooz-dala-recept-prigotuvannagelevogo-antiseptika.html
3. https://moz.gov.ua/uploads/ckedito.pdf
Хіль
Ірина,
вчитель
початкових класів, Мелітопольська загальноосвітня
школа І – ІІІ ступенів № 6 Мелітопольської міської
ради Запорізької області
STEM-ПРОЄКТ «ДУБКРОСИНГ – СВОЇМИ РУКАМИ ЗЕЛЕНЕ
МАЙБУТНЄ»
Актуальність. Екологічний стан дібров в Україні в останні роки дуже
погіршився. Вікові дерева – дуби потребують захисту. Ці дерева створюють
сприятливий мікроклімат: один дуб
✔ ізолює до 5 тон шкідливих речовин з навколишнього середовища;
✔ виділяє кисень на 11 осіб;
✔ виділяє фітонциди, які безконтактно вбивають бактерії за 5 хвилин;
✔ виділяє за рік 6000 літрів чистої води в атмосферу.
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Мета: залучити учасників партнерського проєкту (вчитель, батьки, учні)
до процесу озеленення планети; зібрати інформацію про дерево дуб; навчитися
самостійно пророщувати жолуді, вирощувати саджанці дубів та доглядати за
ними; виховувати правильне ставлення людини до природи.
Обладнання: посуд для жолудів; горщики для висадки; ґрунт, торф’яний
мох; лопата; лійка, анкета учасника дослідницької роботи «Мій дубочок».
4 етапи проєкту:
І етап «Знайомство з віковим деревом» (кінець жовтня).
Завдання: пошукова робота для команд (1 – команда: зібрати інформацію
про найстаріші дуби України, включаючи місцевий дуб у селі Терпіння
Мелітопольського району, Запорізький дуб, презентувати свою роботу. 2 –
команда зібрати матеріал про користь дубу для людини та презентувати свою
роботу. 3 – команда придумати та виготовити емблему; знайти загадки,
легенди, цікаві факти про дуб).
ІІ етап «Пророщуємо жолуді» (листопад).
Завдання: зібрати жолуді і виконати всі дії за інструкцією. Жолуді
пророщуємо в домашніх умовах. Є декілька способів пророщування жолудів,
ми досліджуємо свій. Заповнити анкету учасника дослідницької роботи «Мій
дубочок»: записуємо дату посіву і кількість жолудів.
Інструкція
1.Разом з батьками у місцевому парка збираємо жолуді. Вибираємо тільки
цілі плоди без видимих пошкоджень, жолудь легко відходить від капелюшку.
2.Відбираємо непридатні «мертві» жолуді (у посуд пересипаємо жолуді,
заливаємо водою на 40 – 50 хвилин. Всі зіпсовані жолуді спливуть на поверхню,
а хороші залишаться на дні).
3.Насипаємо в горщики з бічними дірочками звичайної садової або
лісової землі, перемішавши її з невеликою кількістю торф'яного моху або
вермикуліту для утримування вологи. Зробіть поглиблення в 3 – 5 см і опустіть
в нього жолудь корінцем вниз.
4. Поливаємо.
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ІІІ етап
«Вирощуємо
саджанці
дубів»
(грудень
–
березень).
Завданн
я: доглядаємо
та
спостерігаємо за сіянцями, заповнюємо анкету учасника дослідницької роботи
«Мій дубочок»: дата появи першого листка, висота сіянця в лютому, березні.
Інструкція
1.Поливайте досить часто, особливо перші 2 – 4 тижні. Лити воду
потрібно до тих пір, поки вона не потече з бічних дірочок в горщику.
2.Розставте сіянці на підвіконні на південній або західній стороні, щоб
весняне сонце зігрівало і «виманювало» паростки із землі.

ІV етап « Саджаємо дубочки»
(квітень).
Завдання: посадити дубочки, заповнити анкету учасника дослідницької
роботи «Мій дубочок»: дата посадки.
Інструкція
1.Визначити та підготувати місце для посадки: багато вільного місця,
простір має добре висвітлюватися.
2. Необхідно створити однорідний ґрунт, насичений киснем, тому
перекопайте її на глибину 25-30 см, ретельно дроблячи всі великі грудки.
3. Викопати лунку шириною 25 – 30 см і глибиною трохи більше за
довжину корінця.
4. Рясно полити лунку.
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5. Обережно витягнути саджанець з горщика і опустити коренем униз в
лунку.
6. Акуратно присипати коріння землею, злегка утрамбовувавши її.
7. Ще раз рясно полити.
8. Обкладіть місце посадки деревця камінням для захисту молодого дубу.
9. Перші кілька тижнів необхідно регулярно поливати, своєчасно
розпушувати ґрунт.

Заключення: ділимося враженнями від проведеної роботи.
Список використаних джерел:
1. https://insource.com.ua/2020/09/30/dubkrosing_ua-ozelenyuyemoukrayinu/https://cikavinka.kr.ua/1187-dub-posadka-i-dogljad.html
2. https://www.youtube.com/watch?v=fasWUmT3U2M
Яременко Наталія, методист,
керівник гуртка «STEM для початківців», Нечваль
Оксана, керівник гуртка «Юні дослідники»,
Ніжинська
станція
юних
техніків
Ніжинської міської ради Чернігівської обл.
STEАM-ПРОЄКТ «КОМПАС: ОРІЄНТУЄМОСЬ НА STEM!»
Агов, STEM-мандрівники! Готові
вирушити
у
захопливу STEMподорож? Не забудьте обов’язково взяти із собою КОМПАС!
Дізнавшись про те, що у дитинстві саме звичайний компас надихнув
видатного Альберта Ейнштейна на досліди, винахідництво та наукові
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експерименти, STEM-спільнота Ніжинської станції юних техніків обрала цей
прилад символом та талісманом STEM-тижня-2021.
Відомо, що коли Альберту Ейнштейну було п’ять років, його батько
вперше показав йому компас. Як будь-яка нормальна дитина, п’ятирічний
Альберт був заінтригований, вперше побачивши компас. Але перше враження
від знайомства з технікою у Ейнштейна збереглося на все життя і, як він сам
визнавав, визначило його захоплення всілякими механізмами і наукою.

Ось уривок з книги «Альберт Ейнштейн» Миколи Надеждіна:
«Найяскравіший дитячий спогад Альберта Ейнштейна – історія з компасом.
Хлопчику було п’ять років. Він жваво цікавився хитромудрими пристроями, що
стояли на полицях магазину Германа Ейнштейна. Пристав до батька з
розпитуваннями, Альберт попросив його показати найчарівнішу штуку з тих,
що є в цьому магазині.
– Саму чарівну? – посміхнувся батько. – Добре. Я тобі покажу. І навіть
дозволю пограти, якщо ти даси слово, що ні зламаєш її.
Альберт кивнув. І тоді батько поліз в ящик величезного залитого
чорнилом столу і дістав звідти маленьку мідну коробочку. Вона мала
циліндричну форму і закривалася кришкою з прорізом. Батько відкрив кришку,
повернув важіль. Стрілка всередині коробочки затремтіла, повернулась і, хитко
вібруючи, встановилася в певному положенні.
– Це компас, синку. Стрілка, її синій кінець, вказує на північ. На полюс,
де дуже холодно і вічні сніги.
– А звідки вона ... знає? Ну, де полюс? – запитав Альберт, заковтнувши
слинки, раптово виступили в нього – до того йому було цікаво.
– Звідки знає? – задумався батько.
Дійсно, звідки?»
569

Через багато років видатний учений Альберт Ейнштейн, як би
продовжуючи думку батька, сказав: «Дуже важливо не перестати задавати
питання. Цікавість не випадково дано людині». Все своє життя Ейнштейн
задавав питання, намагаючись знайти на них відповіді. І до самої старості
чудеса науки викликали у Ейнштейна здивування і трепет.
Дійсно, що може бути цікавішим за неймовірні винаходи, які повністю
змінили життя людства, зробивши його зручнішим і цікавішим? Як винаходи
змінили наше життя, чи можна обійтися без них та як вони можуть нам
допомогти? Відповіді на ці та інші запитання матимуть змогу дізнатися
учасники протягом STEM-тижня-2021.
До реалізації
STEАM-проєкту «КОМПАС: орієнтуємось на
STEM!» можуть долучитися учні усіх вікових категорій, їх батьки та педагоги,
як очно, так і дистанційно. Проєкт інтегрує такі галузі знань: технології,
інженерія, інформатика, фізика, математика, історія, географія, основи
здоров’я, образотворче та декоративно-прикладне мистецтво.
Компас – це дуже старовинний пристрій, що використався для навігації
по поверхні Землі, задовго до того, як у всіх на телефоні з’явилися GPSвказівники. Самий знайомий тип – магнітний компас. Відомо, що у 12-13
столітті магнітні компаси вже використовувалися в навігації в Європі, у Китаї
та інших країнах світу. Ще тоді китайці і європейці виявили, що магнітна
залізна руда, підвішена в рідкому стані на опорі, мала тенденцію вказувати на
північ. Це відбувається тому, що атоми в металах природним чином збігаються
з магнітними силами Землі. Це дозволяє користувачеві визначити, де він
знаходиться і куди йому треба йти.
Стародавній компас поступово набував знайомого нам вигляду й ставав
незамінним приладом для моряків, мандрівників і дослідників. Він допомагав
людям орієнтуватися на землі, на морі, в повітрі. Жодне велике географічне
відкриття не обійшлося без компаса.

У природі є незвичайні компаси – метелики. Сідаючи на квітку, вони
займають таке положення відносно Сонця, щоб від складених крилець не
падала тінь і вони були непомітними. Відома народна прикмета: в ранішні та
вечірні години складені крильця метелика спрямовані із заходу на схід, а в
полудень – із півночі на південь.
Сьогодні зображення компаса часто поєднується із зображенням карт,
якорів і іншого устаткування, що використовують в вітрильному спорті. Його
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зображення також можна знайти в логотипах підприємств, особливо тих, які
сподіваються запропонувати клієнтам розумні рекомендації.
Компас також став асоціюватися з ідеями вибору правильного шляху в
житті або наслідування вказівкам мудрих. Потрапивши у ситуацію, коли від
правильного орієнтування буде залежати ваше життя, коли немає ніякої
можливості зорієнтуватися по сторонах світу, за відсутності компасу та
небесних світил можна виготовити примітивний компас з підручних засобів.
Сподіваємось, що створення моделей компасу з підручних матеріалів (а
це можуть бути звичайна швейна голка, цвях, шуруп або шматок дроту, магніт,
вовняна тканина, нитка або волосина, неметалева ємність для води тощо)
неодмінно пробудить цікавість до науки й техніки в майбутніх винахідниківнауковців.
Ось один з варіантів імпровізованого компасу: беремо, наприклад, голку і
натираємо один її кінець о вовняну тканину одягу або о своє волосся. Після
декількох хвилин натирань, стрілка «компаса» готова. А яким способом ще
можна намагнітити голку? Для цього достатньо кілька десятків разів потерти
голку об магніт або потримати голку біля магніту певний час. Голка
намагнітиться, якщо по ній кілька раз сильно вдарити молотком чи камінцем.
Поклавши імпровізовану стрілку на плаваючий предмет (маленька тріска кори
дерева або шматочок пінопласту, аркуш паперу чи зірваний листочок з дерева,
коркова пробка та, навіть, паперовий човник чи фігурка LEGO-чоловічка)
опускаємо їх в воду так, щоб вони разом не потонули. Один кінець стрілки буде
покажчиком на північ, а інший – на південь.

За допомогою намагніченої голки можна змайструвати компас ще одним
способом. Прив’язуємо один кінець нитки або волосіні до «стрілки» в центрі її
тяжіння (не по центру голки!), а до іншого кінця нитки прив’язуємо хрестовину
з гілочок. Розміщуємо цю конструкцію всередину неметалевої ємності таким
чином, щоб стрілка знаходилась у висячому положенні. Ємність захищатиме
нашу конструкцію від вітру. «Компас» готовий і можна їм користуватися.
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Дивимося, куди буде показувати натертий кінчик голки, там і буде північ.

Можна
влаштувати
справжній
техно-челендж «Найзручніший
саморобний компас» або «Голка-мандрівниця». Під час випробування кожного
варіанту саморобної моделі компаса варто порівняти його роботу з
туристичним компасом або з відповідним мобільним додатком, що є майже в
кожному смартфоні.
Компас допоміг датському фізику Г. К. Ерстеду магнітне поле
електричного струму. Повторивши історичний дослід Ерстеда, можна наочно
переконатись у дії електричного струму на магнітну стрілку.
Майбутніх
інженерів-конструкторів
неодмінно
зацікавить
практикум «Побудова креслень із застосуванням системи автоматизованого
проектування САПР КОМПАС-3D».
Про кращі зразки світової військової техніки учні дізнаються
з відеолекторію
«Оборонно-технічне
співробітництво
Україна
–
НАТО», емблемою Північно-Атлантичного альянсу, до речі, також є «компас».

За допомогою компасу часто також уявляють моральні цінності чи
етичні принципи. Розвинути здатність розпізнавати емоції й бажання інших
людей, скеровувати їх у потрібному напрямку та водночас регулювати власний
емоційний стано допоможе унікальна психологічна гра «Компас емоцій».
Тому для творчих та креативних мейкерів буде організована артмайстерня зі створення мандал, адже компас сам по собі вважається
потужною мандалою. Мандала – в перекладі з санскриту означає – коло з
центром. У широкому сенсі слова, мандала означає закономірність або
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симетричну структуру, розташовану навколо центру, який все і об’єднує.
Мандали бувають природного походження і створені людиною. У природі
можна побачити мандалу і в стиглому фрукті, і в квітці і сніжинці. Земля, якою
вона бачиться з космосу – теж мандала. Орнаментальний візерунок мандали
найчастіше включає форми кола, трикутника, квадрата, пелюсток, спіралі.
Компас, колесо велосипеда, годинник, людське око – все це теж мандали.
Сьогодні мандали малюють, розфарбовують, вишивають, плетуть, викладають,
в’яжуть, клеять, ліплять.
Створення мандал не тільки дуже корисне, але ще і захоплююче заняття.
Процес створення мандал допомагає розвивати уяву, творчі здібності, дрібну
моторику рук. Це чудовий засіб розвинути навички саморегуляції, зняти
напругу, висловити емоції і почуття. Доторкнувшись до сакрального візерунку,
що дійшов до нас із давнини, навчитися взаємодіяти з ним, налаштовувати себе
і свої дії за допомогою малюнка, знайти свій внутрішній компас, який вкаже
напрямок дії, а також розширити свої творчі можливості. А ще створюючи
мандалу, можна не тільки отримати арт-терапевтичний ефект, а й насолодитися
яскравими геометричними формами, згадати теорію «квадратури круга» та
з’ясувати цікаві історичні факти.

Здійснити віртуальну мандрівку на батьківщину східних мистецтв
можна також, спробувавши себе у ролі майстрів «мехенді». Мехенді
(mehandi), а також менді, мехнді або мінді – це мистецтво розпису тіла
візерунками із хни, історія якого налічує багато століть. Це порівняно швидкий,
безболісний і найбезпечніший спосіб нанесення тимчасового біо-татуювання.
Тату-зображення компаса
несуть
глибоке
смислове
навантаження,
підкреслюють кращі якості людини,
такі як цілеспрямованість,
непохитність, сила духу і знання.
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Символічні зображення на згадку про STEM-тиждень разом із компасом
можна нанести й дуже популярним зараз аквагримом.
А наостанок, прихопивши із собою компас, смартфон та гарний настрій
варто прогулятися містом, відвідати історичні пам’ятки та за розміщеним на
ньому QR-кодом дізнатися подробиці про це знаменне місце. В нашому
місті для зручності туристів у навігації та отриманні інформації про
стародавній Ніжин в рамках спільного Проекту ЄС/ПРООН МРГ створено
спеціальний веб-портал і мобільний додаток. Ось вам чудова нагода їм
скористатись!

І нехай STEM не тільки протягом тижня, а й завжди буде для усіх
компасом по світу науки та технологій, орієнтиром на дослідництво та
винахідництво, «навігаційною зіркою» в океані прийняття рішень, «трояндою
вітрів» у просторі пізнання!
Список використаних джерел:
1. http://nezhatin.com.ua/2019/03/15/pershachky-nizhynskoyi-shkoly-rozkryvalysvoyi-talanty/
2. https://www.youtube.com/watch?v=lYAF2s-Z-hw
3. https://www.youtube.com/watch?v=cCSTN4p4F5w&ab_channel=CreativeSana
4. https://www.youtube.com/watch?v=ri4cJSRQbFc&ab_channel=DanZuckerman
5. https://www.youtube.com/watch?v=CpD3x0amz94&ab_channel=HasiburTheMast
ermind
6. https://www.youtube.com/watch?v=MecMQTYZgaA&ab_channel=%D0%A2%D
0%B2%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C%D0%
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%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81574
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10. https://ukraine-nato.mfa.gov.ua/ukrayina-nato/rozvitok-osoblivogo-partnerstvaukrayini-z-nato
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