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Етапи дослідно-
експериментальної роботи

• І. Організаційно-
підготовчий етап
(продовження)

(серпень 2017 р. –
грудень 2017 р.)

• ІІ. Концептуально-
діагностичний етап
(перша половина)

(січень 2018 р. –
травень 2018 р.)



Творча група

• Мостєпан Н.М., заступник директора з НМР

• Шапоріна О.О., вчитель інформатики,

• Табанець І.В., вчитель інформатики

• Бондаренко Н.О., керівник циклової комісії 
природничих наук

• Бондарчук Т.В., вчитель фізики

• Драмарецька М.Г., вчитель математики

• Дрібас А.В., вчитель математики



Інформаційно-
методичне 
забезпечення

• сторінка STEM-освіти на 
сайті ліцею;

• група вчителів STEM-КЦМЛ у 
соціальній мережі Facebook;

• учнівська спільнота STEM 
Lab у соціальній мережі 
Facebook;

• електронний банк 
теоретичних матеріалів, 
методичних рекомендацій, 
каталог Інтернет-ресурсів
щодо STEM-освіти в 
методкабінеті,

• методичний інформаційний 
центр «STEM-освіта в дії»

http://kcml.hol.es/науково-методичні-засади-створення-і/
https://www.facebook.com/groups/1226881504090208/
https://www.facebook.com/groups/stem.kcml/?multi_permalinks=451207068682930&notif_id=1528353948857621&notif_t=group_activity


Семінар-практикум
«Інтегроване навчання
+ STEM-освіта» 

• Інтегрований 
підхід;

• розв’язання
комплексних
задач;

• технологізація
процесу навчання;

• інженерний метод 
дослідження 
(інженерне 
проектування)

визначення 
сутності 

проблеми

визначення 
вимог 

мозковий 
штурм 

розроблення
, тестування 

моделі

оцінювання 
результату

внесення 
змін

представле
ння 

результату 



Участь педагогів ліцею у заходах
щодо популяризації STEM-освіти

• І Всеукраїнська науково-практична 
конференція з проблем STEM-освіти
«Науково-методичні засади створення 
інноваційної моделі STEM-освіти»

• Всеукраїнська науково-методична 
конференція «Стратегії сталого розвитку та 
програми STEM- навчання у змісті 
природничо-математичної освіти»

• Майстер-клас «STEM-освіта: від уроку до 
інновації»

• наради, вебінари для керівників 
експериментальних  закладів

• Тренінги «Розробка моделі STEM-освіти» 
(12.02.2018), «Методичні принципи 
конструювання STEM-уроку» (17.04.2018)

• Науково-практичний семінар для керівників 
експериментальних навчальних закладів 
«Взаємодія школи і громади в організації 
STEM-освіти» (24.04.2018, смт Царичанка)



Web-STEM-школа



Участь у діагностичних 
дослідженнях

• Анкетування "Підсумки І етапу дослідно-
еспериментальної роботи STEM-закладів 
Дніпропетровщини" (листопад) 

• експертне опитування «Проблеми та перспективи 
впровадження STEM-освіти в Україні» (квітень). 

• соціологічне дослідження на тему «Що думають учнів 
10-х класів про STEM-освіту та STEM-професії»

• Вивчення ставлення батьків до  STEM-інновацій та 
світу STEM-професій з метою виявлення мотиваційної 
готовності дорослих суб’єктів навчально-виховного 
процесу до впровадження STEM-освіти в 
загальноосвітніх навчальних закладах.



Презентація ідей, 
прийомів STEM-освіти

Публікації: 

• Бондаренко Н.О. «Літня наукова школа «Юний 
хімік»» 

• Драмарецька М.Г., «STEM-підхід у навчанні 
учнів розвязуванню рівнянь, нерівностей та їх 
систем методом рівносильних перетворень»  

• Мостєпан Н.М., «Міждисциплінарні веб-
квести як засіб залучення учнів до  STEM-
освіти»



Презентація ідей, 
прийомів STEM-освіти

Виступи на методичних заходах: 

• Всеукраїнська науково-методична конференція 
«Стратегії сталого розвитку та програми STEM-
навчання у змісті природничо-математичної 
освіти» (25.10.2017 Бондаренко Н.О.), 

• Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Науково-методичні засади створення 
інноваційної  моделі STEM-освіти (24.10.2017, 
Мостєпан Н.М.), 

• Педагогічний хакатон “STEM-урок” (17.04.2018, 
Мостєпан Н.М.); 



Презентація ідей, 
прийомів STEM-освіти

Виступи на 
методичних заходах: 

• районний майстер-
клас для вчителів 
математики 
«Практичні основи 
конструювання 
компетентнісного 
уроку математики», 
ключове питання –
впровадження STEM-
освіти на уроках 
математики  



Презентація ідей, 
прийомів STEM-освіти

Участь у конкурсах фахової майстерності: 

• Бондарчук Т.В. – Всеукраїнський конкурс «Вчитель 
року», І місце міський, обласний етап, фіналіст 
Всеукраїнського етапу, презентація досвіду 
«Впровадження STEM-освіти на уроках фізики та в 
позаурочний час» 

• Мостєпан Н.М. – І місце Всеукраїнського Інтернет-
конкурсу «Учитель року» науково-популярного 
природничого журналу «Колосок» 

• Шапоріна О.О. – ІІІ місце конкурсу міжнародного 
проекту  «ArtCAM для шкіл»



Презентація ідей, прийомів 
STEM-освіти

• День відкритих 
дверей, відкриті 
засідання гуртків 
STEM-освітнього
спрямування 
(12.04.2018).



Модель 
STEM-
освіти



Модель 
STEM-
освіти



Заходи STEM-освітнього
спрямування: предметні декади

Природничий квест Турнір юних фізиків

Ігротека “Фізика і іграшки” Турнір прикладних задач з математики



Заходи STEM-освітнього
спрямування: Пікнік науки

Секція “Чарівна вода” Секція “Роботіка”

Секція “Фізичний експериментаріум” Секція “Мікросвіт”



Веб-квест «Інженерія. 
Облаштовуючи майбутнє»



Літня школа юного науковця 
«Мислитель»

•Основні поняття

•Академічна доброчесність

•Правила оформлення роботи, презентації

•Поради щодо захисту роботи, подолання стресу

«Науково-дослідницька 
робота»

•Види практичних досліджень, вимоги до 
проведення

•Проведення практичного дослідження 

•навчальна екскурсія

Науковий експеримент

•Інтернет-сервіси для проведення досліджень

•Мобільні додатки для юних науковців

•Візуалізація наукової інформації 

•Співпраця онлайн

Використання 
комп'ютерних технологій 

для проведення 
наукових досліджень

•Ознайомлення з рослинами ділянки, 
особливостями догляду за ними

•Правила уходу за рослинами (практичне заняття)
Екологічна тропа

•Екскурсія «Історичні місця Кривого Рогу»

•Екскурсія на об’єкти екологічного, промислового 
туризму Кривого Рогу   

Краєзнавча екскурсія



Участь у конкурсах, 
проектах, фестивалях

Всеукраїнський 
Інтернет-турнір з 
природничих дисциплін 
– лауреати (VII місце)

Конкурс-захист науково-
дослідницьких робіт 
МАН: 19 призерів 
міського та 8 призерів 
обласного етапу

МАН-Юніор-Дослідник
– Переверзєв Тарас – ІІІ 
місце у номінації 
“Техніка”



Участь у конкурсах, 
проектах, фестивалях

перемоги на 
всеукраїнських та  
міжнародних 
конкурсах 

Інтел-Техно, 

Інтел-Еко, Дотик 
природи, 

ІТ-Хакатон, 

Арткам для шкіл 

конкурс проектів з 
інформатики IТalent



Участь у конкурсах, 
проектах, фестивалях

призери обласних 
конкурсів з 
комп’ютерних 
технологій 
«Мікроша», 
«Комп’ютерна 
перлинка», 
комп’ютерної графіки 
та анімації, 
комп’ютерного 
макетування і 
верстання та інших 
(всього 23 призових 
місця)

Комп'ютерна перлинка – І місце

Призери конкурсу “Аніграфьонок”



Участь у конкурсах, 
проектах, фестивалях

STEM-конкурси

• Участь у Всеукраїнському 
фестивалі «STEM-весна –
2018»;

• Обласний конкурс на 
кращий проект учнівської 
STEM-спільноти

• Всеукраїнський конкурс 
відео «Чому я обираю 
СТЕМ?» (Максимова 
Вікторія – переможниця)

• конкурс з ІТ-
підприємництва для 
дівчат Technovation
Challenge 2018 



Проблеми, які потребують 
вирішення

• Інтеграція за темами передбачає не просто проведення інтегрованих 
уроків, а впровадження інтегрованих курсів (наприклад, 
«Природознавство», «Технології»), які на сьогоднішній день 
проблематично впроваджувати через відсутність відповідної підготовки 
педагогів, відповідних підручників, низьку мотивацію педагогів, а інколи 
й учнів та батьків щодо вивчення інтегрованого курсу замість фізики, 
хімії, біології та географії;

• відсутність сучасних програм нових курсів, факультативів, гуртків STEM-
напрямку, затверджених МОН України;

• низький рівень володіння вчителями природничо-математичних 
дисциплін  англійською мовою, інколи – інформаційно-
комунікаційними технологіями, технологічними навичками; 

• проблеми матеріального характеру (недостатність фінансування, 
відсутність відповідного обладнання)  для організації участі в обласних, 
всеукраїнських та міжнародних STEM-проектах;

• недостатня обізнаність педагогів щодо STEM-обладнання (придбання, 
технічні характеристики,  прийоми роботи, вміння програмувати, 
монтувати тощо);

• недостатній рівень мотивації щодо мейкерства та сформованості 
технологічних навичок у багатьох учнів 7-11 класів


