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*Матеріали подаються в авторській редакції 

 

Хмельна Оксана Григорівна  

заступник директора з інформаційних технологій та STREAM- освіти, учитель 

інформатики та математики Миколаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ 

ступенів № 57 ім. Т.Г.Шевченка Миколаївської міської ради 

 

“STREAM-фестиваль як перспективна форма інноваційної освіти та 

запорука розвитку конкурентоспроможної особистості учня у ХХІ 

столітті”* 

Світ швидко змінюється. Яким він буде через 5, 10 років ніхто не знає. Та 

саме в цьому світі наші діти житимуть, навчатимуться  та будуватимуть кар’єру.  

Сьогодення вимагає змін! Суспільство прагне, щоб підростаюче покоління 

було здатне креативно, нестандартно мислити, могло створювати інновації. Як 

досягти цього? Дуже просто… Потрібно з дитинства давати дітям можливість 

осягнути світ самостійно. Що  потрібно, щоб сучасні школи змогли підготувати 

їх до цього? Відповіддю може стати STREАM-освіта. 

STEM — акронім слів Science, Technology, Engineering, Mathematics 

(природничінауки, технологія, інжинірінг, математика). 

STEAM— акронім слівScience, Technology, Engineering, Arts and 

Mathematics(природничі науки, технологія, інжинірінг, мистецтво, математика). 

STREAM — акронім слів Science, Technology, Reading + Writing, 

Engineering,  Arts and Mathematics (природничі науки, технологія, читання + 

письмо, інжинірінг, мистецтво,математика). 

Природничі науки охоплюють астрономію, науки про Землю, фізику, 

хімію, біологію, медицину. 

Технології мають сприяти формуванню уявлення про світ професій, 

прийомівроботи інструментами та використання різноманітних матеріалів, 

розвивати художню ітехнічну обдарованості, технічне мислення у процесі 

творчої діяльності,  здатність до експериментування,шляхи отримання, 

зберігання інформації та способи її обробки,ознайомлення з інформаційно-

комунікаційними технологіями. 

Складова «Читання і письмо» акцентує увагу на розумінні дітьми змісту 

тексту, розвиток моторики. 

Інжиніринг полягає в проектуванні, наочному моделюванні, 

конструюванні. 

Мистецтво дозволяє долучити архітектуру, скульптуру, живопис, графіку, 

декоративно-прикладне мистецтво, музику, літературу, 

фотографію,кіномистецтво, театр, танець тощо. 
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Математики – це логіка , без неї неможливе виконання розрахунків,  

визначення кількісних відношень, дослідження і використання  просторових 

форм. 

 
 

 
 

З огляду на визначення напрямів освіти можна зробити висновок: 

− STREAM — дозволяє залучити учнів молодших класів; 

− STEAM — найбільш сприятливе для реалізації в  середній та старшій 

школі; 

− STEM — напрямок профільної та вищої освіти. 
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Потрібно розуміти, що STREАM-освіта – це не просто технічна освіта, а 

вдале поєднання креативності та технічних знань. 

Хоч дана методика стрімко розвивається,можуть пройти роки поки вона 

буде широко поширена в українських школах. На щастя, ми не чекаємо  реформ, 

а вже зараз залучаємо дітей до знайомствазі STREАM-напрямами.  

Наша шкільна родина дійшла висновку, що для того, щоб виховати 

креативну особистість, людину, здатну приймати нестандартні, творчі рішення, 

необхідно осягнути секрети STEM та STREAM-освіти. 

Кажуть, що все починається з малого, от і ми розпочали впровадження 

STREАM-освіти з початкової школи. Під час уроків учні початкових класів 

разом з вчителями експериментують, створюють,  досліджують,  знімають відео 

майстер-класи, займаються проектною діяльністю. Окрім цього, на базі школи з 

минулого року діє STREАM-гурток конструювання для юних дослідників. Серед 

їх наробок вже є оволодіння технологією термомозаїки, створення моделі 

сонячної системи, очисника води, апарату для вимірювання об’єму легенів, 

моделі систем внутрішніх органів людини та ін. 

Але й учні середньої та старшої школи не відстають від малюків. Під час 

освітнього процесу було створено так багато цікавинок, що ми вирішили 

поділитися ними з громадськістю і запросили всіх охочих на  фестиваль 

STREАM-57. Мета фестивалю – продемонструвати, що  STREАM-освіта здатна 

поєднати в єдине ціле всі галузі науки, а також об’єднати усю шкільну родину. 

Фестиваль – це феєрія, творчість, радість пізнання, захоплення від власних сил 

та можливостей. 

Фестиваль був розподілений на декілька етапів. Розпочався він урочистим 

відкриттям в актовій залі школи під назвою «Наука на сцені», де для учнів 3-6 

класів було продемонстровано близько 40 дослідів з природознавства, фізики, 

хімії. Старшокласники разом зі своїми наставниками зачарували усіх глядачів, 

продемонструвавши, що наука  дозволяє бачити та створювати цікаве зі 

звичайних речей, що нас оточують. Це стало гарним поштовхом для зацікавлення 

учнів у вивченні природничих дисциплін. 

Під час урочистого відкриття також були нагороджені учні 9-11-х класів, 

що брали участь у конкурсі відеороликів про роль природничих наук в житті. Всі 

відео були розміщені на Ютуб-каналі школи, де учні та громадськість мали змогу 

їх переглянути та віддати свій голос за ті, що найбільше сподобалися. 

ІІ етапом фестивалю стала демонстрація STREАM-ідей від учнів 

початкової школи. Їх було настільки багато, що розподілилися вони на кілька 

локацій.  

● В «Лабораторії чудес» учні з вчителями продемонстрували близько 

40 власних  дослідів для учнів школи та батьків. (відео фрагмент) 
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● Окремо було проведено майстер-клас з очистки води, де кожний 

охочий міг ознайомитися з принципом роботи очисника, а також створити 

власний. 

● Учасники STREАM-гуртка конструювання залучили присутніх до 

створення виробів з термомозаїки. 

● ЛЕГО здатне розвивати дрібну моторику, просторову уяву, 

креативність та конструктивність мислення, технічну думку. Тож в окремій 

локації учнями початкової школи було представлено близько 50-ти статичних та 

рухомих лего-моделей. 

● Локація «Інженерія» представила близько 70 виробівв різних 

техніках із використанням різноманітних матеріалів, що об’єднали мистецтво, 

мейкерство, інженерну думку, використання вторинних ресурсів.  

● Наступна локація демонструвала рухомі об’єкти, виготовлені 

учнями початкової школи.  

Учні старшої школи разом зі своїми наставниками продемонстрували, що 

STREАM здатне об’єднати всі науки. Звичайно, найбільше експонатів було 

представлено в галузі природничих наук. На фестивалі можна було побачити 

майстер-клас з «Виготовлення мила» та «Бомбочок для ванни» «Кристалічну 

гратку атома», «Кристали з лимонної кислоти та цукру», «Кубик Рубіка: хімічні 

формули», «Скринька елементів органоелів», «Геоцентрична модель будови 

Сонячної системи»,  «Модель анатомічної будови кишківника», «Модель 

анатомічної будови серця», «Будова клітини», «Модель будови ДНК»,  

«Флораріум», «Маніпулятор», «Розумний будиночок», «Модель пральної 

машини та пиловсмоктувача» та багато іншого. 

Найбільш активним учасником став учень 8Б класу Леоненко Олег (відео 

розповідь).  

Доречи, Олег є активним учасником і неодноразовим переможцем міських 

і обласних STEM- фестивалів і конкурсів. 

Філологічні науки представляли «3Д-будинок з мобільними меблями» та 

«Модель людини» для опанування поняттями іноземної мови,інтерактивний 

квест «Життя та творчість Т.Г.Шевченка», відео трейлери на літературні твори. 

На фестивалі можна було побачити модель середньовічного замку та 

давньоєгипетської піраміди, пристрій для вимірювання розтяжки та власноруч 

виготовлене обладнання для рухомих ігор на уроках фізкультури. 

Всі учасники та гості фестивалю мали змогу проголосувати за експонат, 

дослід в кожній номінації, що найбільше сподобався. За результатами 

глядацького голосування, думкою запрошених експертів було нагороджено 

найбільш активних учасників фестивалю. Найбільш яскраві роботи було 

представлено на міському та обласному фестивалях.  
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Свято знань вдалося. Переможцями на ньому стали всі. І головною 

перемогою, на мою думку, є прагнення учнів досліджувати, моделювати, 

творити, ділитися власними напрацюваннями. Вчителі, учні та батьки, натхнені 

минулорічним фестивалем, готуються до участі в  новому. 

А ми, адміністрація школи, розглядаємо можливість вийти за межі 

шкільного фестивалю та провести тиждень наук «Ольвійські студії», залучивши 

до його проведення окрім закладів загальної середньої освіти міста, ще й 

дошкільні заклади, ВНЗ та позашкільні заклади. 

 Пропонуємо і Вам долучитися до створення інтерактивного календаря 

«Інтерактивний календар створюємо – життєпис Тараса повторюємо» за 

посиланням https://docs.google.com/presentation/d/1dDcipkTh9SnEhjW96ZMUqtLDB1eFr4v-

A4Zf-c55s9A/edit?usp=sharing . 

STEM-освіта за допомогою практичних занять демонструє дітям 

можливість застосування науково-технічних знань в реальному житті. Учні 

вчаться аналізувати, робити висновки, пов’язувати здобуті знання  з життєвими 

ситуаціями, з власним досвідом. Це дає їм можливість бути більш впевненими у 

власних можливостях, навчитися йти до власної мети, долати перешкоди, 

перевіряти свою роботу багато разів, але не зупинятися перед перешкодами. 

 

Інформаційні ресурси: 

● https://imzo.gov.ua/stem-osvita/ 
● https://toys4brain.com.ua/uk/articles-and-video/stem-in-education-science-and-technology/ 
● https://www.radiosvoboda.org/a/stem-education/28466291.html 

https://docs.google.com/presentation/d/1dDcipkTh9SnEhjW96ZMUqtLDB1eFr4v-A4Zf-c55s9A/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR1vDFNkKAq4SwCN5HypBg-oDB5gIWQOOAS-DWRxPefG_eDnkD3k1qUB8aU
https://docs.google.com/presentation/d/1dDcipkTh9SnEhjW96ZMUqtLDB1eFr4v-A4Zf-c55s9A/edit?usp=sharing&fbclid=IwAR1vDFNkKAq4SwCN5HypBg-oDB5gIWQOOAS-DWRxPefG_eDnkD3k1qUB8aU
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/
https://toys4brain.com.ua/uk/articles-and-video/stem-in-education-science-and-technology/
https://www.radiosvoboda.org/a/stem-education/28466291.html

