1

1. АНОТАЦІЯ
У сучасних соціально-економічних умовах система освіти має соціальне
замовлення на систему освіти з новою парадигмою та принципами. Це одночасно
виклик, який потребує важкої праці, але й перевага, що дозволить
трансформувати систему освіту, зважаючи на запити кожного – педагогів,
вихованців та їх батьків. Завдяки новому Закону «Про освіту», яким
запроваджено нову систему підвищення кваліфікації, ми маємо змогу побудувати
систему, яка передбачає збільшення та розширення можливостей, враховуватиме
індивідуальні потреби педагогічних працівників і дозволить кожному
створювати власну траєкторію професійного зростання впродовж усього життя.
Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного розвитку
природничо-математичного, гуманітарного профілів освіти виступає STEMорієнтований підхід до навчання.
Розвиток STEM-освіти потребує загальної модернізації змісту освіти,
матеріально-технічного й навчально-методичного забезпечення, і робота в цьому
напрямі ведеться постійно. Але першочергово необхідно розв’язати проблему –
розвиток професійних компетентностей STEM-педагога.
Усвідомлення необхідності неперервного педагогічного розвитку,
розуміння нових соціально-економічних викликів, що постають зараз, відділ
STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», ДВЗО «Університет
менеджменту освіти», видавництво «Видавничий дім «Освіта» ініціювали та
успішно реалізовують на партнерських засадах протягом 4 років соціальний
всеукраїнський інноваційний освітній проєкт «STEM-школа» на платформі
Українського проєкту «Якість освіти». STEM-партнерство сприяло створенню
відкритих освітніх ресурсів неформальної освіти, які доповнюють форми
формальної освіти дорослих, засоби підвищення кваліфікації, надають
можливість мотивувати педагогів активно впроваджувати STEM-інновації.
Щорічно «STEM-школа» проводить дві сесії відповідно навчальної
програми спецкурсу. Слухачі розвивають професійні компетентності, вивчають
досвід новаторів, методичні рекомендації, приклади програм, отримують для
впровадження авторські методичні матеріали, кейси інтегрованих STEMуроків/проєктів/екскурсій тощо. Організатори пропонують педагогічній
спільноті ознайомитися з українським та іноземним досвідом.
Розробники навчальної програми спецкурсу:
Гущина Наталія Іванівна, старший викладач кафедри відкритих освітніх
систем та ІКТ ЦІПО ДЗВО «Університет менеджменту освіти», автор навчальних
посібників;
Василашко Ірина Павлівна, завідувач сектору інноваційних форм та методів
діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти ДНУ «Інституту
модернізації змісту освіти», автор навчальних посібників;
Коршунова Ольга Вікторівна, науковий співробітник сектору інноваційних
форм та методів діяльності педагогічних працівників відділу STEM-освіти ДНУ
«Інституту модернізації змісту освіти», головний редактор ВД «Освіта», вчитель
інформатики, автор навчальних посібників.
Бюджет навчального часу становить 15 годин, з яких 3 години – лекції, 3
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години – практичні заняття, 4 години – самостійна робота слухача, 5 годин –
тематичні дискусії.
Основною формою вивчення навчальної програми є дистанційне (онлайн)
навчання, самостійна робота і консультування слухачів. Передбачено зворотний
зв’язок: учасники зможуть ставити спікерам запитання, оцінювати їхні матеріали,
спілкуватися між собою, поширювати досвід (Додаток 2). Для перевірки
засвоєння знань та набутих компетентностей навчального курсу проводиться
підсумкове тестування (Додаток 1). Кейс матеріалів розміщено на порталі
Українського проєкту «Якість освіти» у розділі за посиланням
http://yakistosviti.com.ua/uk/web-stem-shkola-2021 та на каналі YouTube
http://surl.li/mivd
Метою спецкурсу є підвищення методичного та практичного рівнів
професійної компетентності педагогічних працівників та ознайомлення їх з
інноваційними технологіями в освіті, зокрема, STEM-підходами під час
викладання предметів природничо-математичного циклу, формування в
учнівської молоді ключових компетентностей, які визначені концептуальними
засадами НУШ.
Завдання полягають у необхідності:
• поглиблення знань про науково-теоретичні аспекти щодо розвитку
STEM-освіти як інновації НУШ;
• впровадження основних підходів в освітній процес закладів освіти:
інтегрованого, діяльнісного, проєктно-дослідного;
• створення сучасного STEM-середовища;
• удосконаленні вмінь і навичок розвитку співпраці закладів освіти з
партнерами.
2. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ
За результатами вивчення матеріалів спецкурсу та виконання практичних
професійнозавдань слухачі розвинуть професійні компетентності:
педагогічну, інформаційно-цифрову:
знати:
✓ про пріоритетну роль освіти, необхідність її випереджального значення
для економічного зростання держави, розвитку соціальних процесів у
суспільстві;
✓ про STEM та актуальність запровадження підходів STEM-освіти;
✓ чому і як змінюються ролі, завдання педагога у реалізації основних
методологічних підходів Нової української школи (розвивальний, проєктнодіяльнісний, особистісно-орієнтовний);
✓ основні технології, методи активного навчання та розвитку навичок
необхідних для успішної соціалізації молоді, вибору професій у сфері STEM.
уміти:
✓ правильно послуговуватися понятійним апаратом з питань STEMосвіти;
✓ визначати та використовувати методи навчання відповідно для
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реалізації змісту та процесів навчання для різних вікових категорій вихованців;
✓ аналізувати існуючи та обирати ефективні стратегії навчання щодо
реалізації соціально значущих наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека та
сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека»,
«Підприємливість та фінансова грамотність»;
✓ розробляти та реалізувати інтегровані STEM-проєкти.
володіти настановами до:
✓ навчання впродовж життя;
✓ вектором розвитку власної професійної компетентності;
✓ ефективного та доцільного використання STEM-підходів;
✓ створення освітнього середовища спільного навчання, що сприяє
набуттю наукових знань, розвитку дослідних навичок;
✓ об’єднання зусиль освітян щодо запровадження STEM-освіти.
Реалізація завдань для досягнення результатів спецкурсу здійснюється
шляхом:
• самостійного опрацювання слухачами навчального матеріалу згідно
програми сесії, яка розміщується на порталі Українського проєкту «Якість
освіти»: відеодоповіді, додатки (Додаток 2);
• виконання контрольно-діагностичного тестування, спрямованого на
вдосконалення вмінь і навичок застосовувати набуті теоретичні знання на
практиці (Додаток 1);
• участі в дискусійному блоці спецкурсу з метою обговорення
використання здобутих знань, умінь (навичок) у професійно-педагогічній
діяльності.
3. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СПЕЦКУРСУ
Форми заняття, кількість годин
№ з\п
Тематичний план
Лекція
Самостійна Тематична
Практичне
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(проєктна, дослідницька діяльність,
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формування soft skills молоді
STEАM-проєкти: теорія та практика
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-

1
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Дискусія за результатами навчання.

-

-

-

1

1

Разом

3

3

4

5

15
4

4. ЗМІСТ СПЕЦКУРСУ ЗА ТЕМАМИ
Тема 1. STEM- освіта: стан впровадження та перспективи розвитку в
Україні.
Виклики, що постають перед сучасною вітчизняною освітою. STEM-освіта
– освітній бренд. Науково-теоретичні аспекти STEM- освіти: актуальність, стан
та перспективи впровадження в Україні.
Інноваційна модель STEM-освіти сучасного закладу: від розробки до
втілення. Мотиваційна та технологічна готовність учасників освітнього процесу
до впровадження STEM-освіти.
Від STEM-навчання до успішної STEM-кар’єри. Значення запровадження
STEM-освіти для економічного зростання держави, розвитку соціальних
процесів у суспільстві.
Проблемно пошукові питання для самостійної та індивідуальної роботи
слухачів
1. Вітчизняні та закордонні моделі STEM-освіти різних освітніх рівнів.
2. Як обрати ефективну модель для свого закладу освіти?
3. Яке значення має запровадження STEM-освіти для економічного
зростання держави, розвитку соціальних процесів у суспільстві?
Тема 2. Науково-теоретичні, методичні аспекти розвитку напрямів
STEM/STREAM-освіти в дошкільній, загально середній та позашкільній
освіті.
Особливості організації сприятливого до розвитку, ефективного, безпечного
нового освітнього середовища в українських закладах освіти. STEM-середовище
як соціальний ліфт успішного розвитку особисті.
Основні підходи STEM-навчання. Напрями STEM, STEАM, STREAMосвіти в закладах дошкільної, загально середньої та позашкільної освіти.
Актуальність запровадження підходів STEM-освіти.
Освітня робототехніка як перспективний напрям STEM для розвитку
науково-технічної творчості в закладах загально середньої та позашкільної
освіти.
Проблемно пошукові питання для самостійної та індивідуальної роботи
слухачів
1. Чому важливо формувати STEM-середовище як систему: від ДЗО до
профільної школи?
2. Що таке STEM, STEАM, STREAM?
3. Який з підходів актуально розпочати запроваджувати у вашому закладі
освіти. Які ресурси для цього є в закладі освіти?
Тема 3. Інтеграція як провідний підхід STEM-освіти.
Інтегративний підхід у навчанні. Горизонтальні й вертикальні
міжпредметні зв’язки. Шляхи та етапи реалізації міжпредметної інтеграції.
Міждисциплінарний підхід у викладанні природничих дисциплін. STEMкейси для реалізації наскрізних змістових ліній навчальних предметів, ключових
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і загальнопредметних компетентностей STEM-предметів.
Нестандартні методичні прийоми (Е-навчання, змішане навчання,
перевернутий клас тощо), програми для реалізації інтегрованого підходу.
Впровадження STEM та змішаного навчання за допомогою сучасного
інструменту – онлайн-платформи.
Науково-методичні аспекти реалізації інтерактивних інтегрованих STEMуроків/навчальних екскурсій.
Проблемно пошукові питання для самостійної та індивідуальної роботи
слухачів
1. Чому і як змінюються ролі, завдання педагога у реалізації основних
методологічних підходів Нової української школи (розвивальний, проєктнодіяльнісний, особистісно-орієнтовний).
2. Проаналізуйте існуючи ефективні стратегії навчання щодо реалізації
наскрізних змістових ліній «Екологічна безпека та сталий розвиток»,
«Громадянська відповідальність», «Здоров’я і безпека», «Підприємливість та
фінансова грамотність».
3. Визначте основні відмінності, переваги, утруднення проведення
інтегрованих STEM-уроків/екскурсій.
Тема 4. Основні підходи STEM-навчання (проєктна, дослідницька
діяльність, мейкерство) як дієвий інструмент формування soft skills молоді.
Основні підходи STEM-навчання як фактор розвитку основних принципів
Нової української школи.
Реалізація STEM-освіти в ЗЗСО через проєктну діяльність. Формування soft
skills через проєктну діяльність та інтеграцію предметів. Реалізація
довгострокових індивідуальних STEM-проєктів на уроках природничих
дисциплін.
Технології, методи навчання в ЗПО, що сприяють розвитку soft skills,
успішної соціалізації молоді, вибору професій у сфері STEM.
Інтерактивні методики: мейкерство, квести, дослідницькі методики
навчання. Індивідуалізація навчання через проєктно-дослідну діяльність,
інноваційний проєкт всеукраїнського рівня «Я дослідник».
Проблемно пошукові питання для самостійної та індивідуальної роботи
слухачів
1. Визначте методи навчання відповідно для реалізації змісту та процесів
навчання для різних вікових категорій.
2. Які технології, методи навчання сприяють розвитку навичок
необхідних для успішної соціалізації молоді, вибору професій у сфері STEM?
3. Чи сприяє мейкерство підвищенню мотивації до вивчення предметів
природничо-математичного циклу?
Тема 5. STEАM-проєкти: теорія та практика.
Успішні практики впровадження STEM-проєкт: кейси, сучасна наочність,
лайфхаки, нестандартні методичні прийоми.
Реалізація STEM-освіти через проєктну діяльність: з досвіду роботи
2

вчителів-новаторів учасників реалізації Програми інноваційного проєкту
всеукраїнського рівня «Я дослідник».
Від навчального проєкту до міжнародного визнання: START UP, конкурси,
змагання, фестивалі тощо.
Проблемно пошукові питання для самостійної та індивідуальної роботи
слухачів:
1. Визначте тематику STEM-проєктів з метою реалізації Типових
навчальних програм у рамках свого навчального предмета.
2. Яка сучасна наочність сприяє підвищенню мотивації до вивчення
STEM-предметів?
Тема 6. Дискусія за результатами навчання.
STEM-педагог: можливості та ризики. Як змінюється роль учителя в
контексті розвитку STEM-технологій в освітньому процесі? Як знайти ідеї,
форми, види підвищення кваліфікації, щоб вони реально призводили до набуття
нових або вдосконалення наявних компетентностей (знань, вмінь, навичок
тощо)?
У рамках навчальної програми спецкурсу до кожної теми представлено
інформаційно-методичні матеріали у вигляді відеороликів. У відеодоповідях
спікерів висвітлюється одночасно матеріал до кількох тем. Всі матеріали
розміщено на порталі «Якість освіти» у розділі «Відео» (режим доступу:
http://yakistosviti.com.ua/uk/Video ).
Програми сесій представлено у додатку 2.
5. ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ
1. Провідні підходи STEM-освіти для здійснення навчально-пізнавальної
діяльності.
2. Як доцільніше впроваджувати STEM-підходи в освітньому процесі?
3. Переваги для підвищення якості навчального процесу STEM-предметів з
предметами філологічного циклу.
4. Основні переваги й ризики організації та проведення STEM-уроків.
5. STEM-проєктна діяльність як провідний підхід STEM-освіти.
6. Використання продуктів проєктів.
7. Мейкерство як методичний підхід підвищення мотивації до вивчення
предметів природничо-математичного циклу.
8. Доповнена реальність як інноваційна STEM-технологія вивчення
навчальних предметів.
6. РЕКОМЕНДОВАНІ ДЖЕРЕЛА ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ
1. Патрикеєва О.О., Горбенко С.Л., Лозова О.В, Василашко І.П., Гончарова
Н.О. Концепція STEM-освіти в Україні (проєкт) // Інформаційний збірник для
директора школи та завідувача дитячого садка. – К.: РА «Освіта України», 2018.
– № 10 (79). – С.60-71.
2. Концепція розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти) Режим
доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/960-2020-%D1%80/conv#n3
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3. Інформаційний збірник для директора школи та завідувача дитячого садка /
укладачі: О.О. Патрикеєва, І.П. Василашко, О.В. Лозова, В.В. Черноморець, Н.О.
Гончарова, С.Л. Горбенко, І.В. Василенко, Л.Г. Булавська, М.В. Коваленко. К. :
РА «Освіта України», 2020. №6-7 (99-100). 98 с.
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. 106 с.
5. Збірник матеріалів конференції «STEM – світ інноваційних можливостей.
Реалізація програми інноваційного освітнього проєкту «Я – дослідник» /
укладачі: І.П. Василашко, Н.І. Гущина, О.В. Коршунова, Патрикеєва О.О. К. :
Видавничий дім «Освіта», 2020. 160 с.
6. 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. – 80 с. 25.
7. Гончарова Н.О. Глосарій термінів STEM-освіти // Інформаційний збірник
для директора школи та завідувача дитячого садка. – К.: РА «Освіта України»,
2018. – №10 (79). – С.89-95.
8. Горбенко С.Л., Василашко І.П. STEM-освіта у системі спеціальної та
життєвої практики // Соціальна і життєва практика дітей з інтелектуальними
порушеннями в умовах навчально-реабілітаційних центрів: Практико
зорієнтований посібник / за ред. канд. істор. наук І. Г. Єрмакова, канд. псих. наук
К. С. Тороп, канд. пед. наук К.В Рейди. – Дніпро: «Інновація», 2018. – С. 142-149.
9. Горбенко С.Л., Василашко І.П. Розвиток напрямів STEM-освіти в системі
інклюзивного навчання. Актуальні питання корекційної освіти (педагогічні
науки): Збірник наукових праць: випуск 16, том 1. / за ред. М. К. Шеремет.
Кам’янець-Подільський: Видавець Ковальчук О. В., 2020. С. 81-92. doi:
10.32.626/2413-2678.2029-16.81-91.
10. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції:
«STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку»: матеріали ІV
Міжнародної науково-практичної конференції, 8-9 листопада 2018 року, м. Київ
/ за загальною редакцією О.В. Лозової, С.Л. Горбенко, Н.О. Гончарової. – К.: ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти», 2018. – 97 с.
11. Кириленко С. Поліфункціональний урок у системі STEM-освіти: теоретикометодологічні та методичні сегменти / С. Кириленко, О.Кіян // Рідна школа.2016.- №4. - С. 50-54.
12. Крутій К.Л. STREAM-освіта дошкільнят: виховуємо культуру інженерного
мислення / К.Л. Крутій, Т.І. Грицишина // Дошкільне виховання. – 2016. – № 1. –
С.3-7.
13. Васильєва Д.В. Профільне навчання математики в умовах реалізації
елементів STEM-освіти/ Д.В. Васильєва // Анотовані результати науководослідної роботи Інституту педагогіки за 2017 рік: наукове видання. – К :
Педагогічна думка, 2017. - С. 200.
14. Макарова О. П. Змішане навчання на уроках фізики та астрономії : посіб.
для вчителів / О. П. Макарова, І. А. Патрушева. — К.: Видавничий дім «Освіта»,
2019. — 49 с.
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15. Патрушева І. А. Мобільні технології в школі: посіб. для вчителів / І.А.
Патрушева, О. М. Гера, Н. В. Діденко, Л. А. Павлюк, О. Л. Сафроненко. — К.:
Видавничий дім «Освіта», 2019. — 175 с.
16. Збірник матеріалів «STEM-тиждень – 2020» / укладачі: І.П. Василашко, О.О.
Патрикеєва, Л.Г. Булавська. К. : Видавничий дім «Освіта», 2020. 335 с.
17. Актуальні аспекти розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-наукових
дисциплін: збірник матеріалів ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції,
м. Кропивницький, 14-15 травня 2020 р. / за заг. ред. Н.О. Гончарової, О. С.
Кузьменко, В. В. Фоменка. Кропивницький: Льотна академія НАУ, 2020. 240 с.
18. Василашко І.П. STEM-школа: ресурс самоосвіти, можливості,
перспективи. Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEMосвіти в Україні: зб. наук. пр. за матеріалами IV-ї Всеукраїнської науковопрактичної конференції з міжнародною участю, 4-5 листопада 2020 р. – Дніпро:
ЛІРА, 2020. 160 с.
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Додаток 1

Анкета для опитування слухача
зимової сесії «Web-STEM-школи — 2021»
Шановні слухачі, тестування ви можете пройти з 12 по 15 лютого 2021 року
включно (4 дні). Вам необхідно відповісти на всі запитання анкети. Результати
відповідей повинні автоматично прийти на зареєстровану при тестуванні е-пошту
(перевіряйте спам).
У разі успішного тестування (80% правильних відповідей) слухач отримує
безплатно е-сертифікат про проходження дистанційного навчального курсу
«STEM-школа» з зазначенням, професійних компетентностей (професійнопедагогічна, інформаційно-цифрова) та нарахуванням 15 академічних годин (0,5
ETSC). Відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних і науковопедагогічних працівників (постанова КМУ від 21 серпня 2019 року № 800 (зі
змінами й доповненнями, внесеними постановою КМУ від 27 грудня 2019 року
№ 1133)) сертифікати можуть бути зараховані як підвищення кваліфікації.
Електронна адреса *
Область*
Прізвище, ім’я та по батькові *
Повна юридична назва ЗО, в якому працюєте *
Посада *
Телефон *
Контрольні запитання
Зверніть увагу, деякі запитання передбачають надання декількох правильних
відповідей.
1. Позначте чотири провідні підходи STEM-освіти для здійснення навчальнопізнавальної діяльності:
 компетентнісний
 особистісно-орієнтовний
 діяльнісний
 міжпредметні зв’язки
 інтеграція, трансдисциплінарність
 навчання через проєктну та дослідну діяльність
 бінарний
 дослідницький
 практичний
2. Чи відповідає ідеї трансдисциплінарності STEM-освіти включення в неї
предметів мовно-літературної, історичної або мистецької галузей?
 так
 ні
 важко відповісти
3. Яке з тверджень відповідає науковому розумінню STEАM-підходу як
методологічному розширенню концепції STEM-освіти?
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 STEАM-підхід є дидактичним принципом розвитку креативності
здобувачів освіти
 STEАM-підхід є дидактичним принципом поєднання сучасної природничоматематичної освіти з мистецькими дисциплінами
 STEАM-підхід є дидактичним принципом організації процесу формування
життєвих компетентностей здобувачів освіти
4. STEM-навчання це:
 навчальний процес, який сприяє формуванню ІКТ-компетентностей та
практичним навичкам
 системний процес, який спрямовано на формування ключових
компетентностей і практичних навичок
 етап уроку, який спрямований на формування математичних і мовленнєвих
компетентностей
5. Як доцільніше впроваджувати STEM-підходи під час викладання предмету?
 всі уроки з предмета розробляти та проводити на засадах STEM-підходів
 застосовувати елементи STEM на кожному уроці з предмета
 STEM-підходи впроваджувати доцільно та системно: включати елементи
STEM на деяких уроках, окремі уроки проводити як STEM-уроки,
реалізовувати STEM-проєкти
6. З якого етапу методично обґрунтовано починати STEM-урок?
 актуалізації знань, вмінь та навичок
 постановки та визначення проблеми
 фронтальної бесіди та перевірки завдань
7. На STEM-уроках/заняттях здобувачі освіти:
 отримують готові знання та відповіді на запитання
 не шукають відповідей на запитання
 досліджують, роблять висновки самостійно або за підтримки
педагога/ментора
8. Чому проєктну діяльність вважають провідним підходом STEM-освіти?
(напишіть п’ять ознак)
 1. _____________________________________________________________
 2. _____________________________________________________________
 3. _____________________________________________________________
 4. _____________________________________________________________
 5. _____________________________________________________________
9. Чи може рівень цифровізації освітнього процесу вплинути на якість
сформованості компетентностей здобувачів освіти?
 так
 ні
 важко відповісти
10. Чи сприяє STEM-технологія - доповнена реальність підвищенню мотивації
щодо вивчення навчальних предметів?
 так
 ні
 важко відповісти, не використовую
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11. Організовувати таки заходи як «Наукова не школа» потрібно щоб:
 мотивувати дітей вивчати науку та знайомити їх з науковими методами
пізнання
 організувати дозвілля та показати дітям цікаві експерименти
 популяризувати науку через цікаві експерименти
12. В якій країні micro:bit дарують учням для підвищення мотивації вивчення
програмування?
 Англія
 Німеччина
 Болгарія
 Франція
13. Чи доцільно використовувати кінезіологічні вправи під час динамічних
хвилинок на уроці, як альтернативу звичайним руханкам?
 так
 ні
 важко відповісти, не використовую
14. Які STEM-проєкти краще пропонувати сучасним учням?
 короткотривалі
 середньої тривалості
 довготривалі
15. Що з переліченого сприяє розвитку тактильного сприйняття теоретичного
матеріалу:
 перегляд відеоролику
 створення картини з геометричних фігур за допомогою геоборду
(математичного планшета)
 усне розв’язування задач практичного змісту
16. Чи можуть магічні експерименти сприяти мотивації учнів вивчати
предмети природничого циклу?
 так
 ні
 важко відповісти, не використовую
17. Чи розширює STEM-освіта можливості реалізації наскрізних змістових ліній
«Екологічна безпека та сталий розвиток», «Громадянська відповідальність»,
«Здоров’я і безпека», «Підприємливість та фінансова грамотність»?
 так
 ні
 частково
 важко відповісти
18. Ключовим завданням уроків-практикумів з елементами STEM-освіти є:
 посилення практичної спрямованості навчання
 розвиток інформаційно-цифрової компетентності
 формування вміння систематизувати типові задачі
19. Чи відповідають підходи STEM-навчання принципам гендерної рівності?
 так
 ні
 важко відповісти
8

20. Чи відповідає істині твердження: «STEM-освіта - це міст у майбутню
професію»?
 так
 ні
 важко відповісти
21. Запровадження напрямів STEM-освіти передбачає перебудови компонентів
освітнього середовища.
 так
 ні
 важко відповісти
22. Чи можна почати STEMити якщо немає лабораторії з сучасним
обладнанням?
 так
 ні
 важко відповісти
23. Чи можна реалізувати STEM-підхід у навчанні за допомогою наукового та
інженерного методу:
 так
 ні
 важко відповісти
Зворотний зв'язок. Ваша відповідь на ці запитання не впливає на результат
тестування, але допоможе організаторам навчання зрозуміти ваші запити та
потреби.
1. Ставлення до розвитку STEM освіти
 Я позитивно сприймаю інновації щодо впровадження STEM освіти
 Я обережно ставлюся до реформ та інновацій
 Я негативно ставлюся до впровадження STEM-освіти, тому що пов’язано
з додатковим навантаженням
 Не можу визначитися
 Інше:
2. Навчання у Web-STEM школі було для вас
 Ефективним
 Результативним
 Пізнавальним
 Цікавим
 Інше:
3. Назвіть теми, виступи тощо (не більше трьох) які, на вашу думку,
потребують більш докладного висвітлення, обґрунтування на наступній сесії.
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Програма проведення заходів
зимової сесії «STEM-ШКОЛА – 2021»

Додаток 2

Будуйте партнерські
стосунки з кращими

2 лютого 2021 року

Відкриття зимової сесії STEM-школи - 2021

Кириченко Микола Олексійович
ректор, член-кореспондент Академії наук вищої
освіти України, д. філос. н., доцент, професор
кафедри державної служби та менеджменту освіти
ДЗВО «Університет менеджменту освіти»

Вітальне слово до учасників
зимової сесії STEM-школи 2021

Навчально-презентаційні матеріали
Розвиток професійної
компетентності педагогів з
питань STEM-освіти
Василашко Ірина Павлівна
завідувачка сектору інноваційних форм та методів
діяльності педагогічних працівників відділу STEMосвіти, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти»
м. Києва, автор підручників, навчальних посібників

Коло питань:
•
•
•

STEM-освіта як педагогічна
інновація
STEM-школа – ресурс для
самоосвіти педагогів
навчаємось та зростаємо
разом

Інженерний тиждень:
здобутки та перспективи
Коло питань:
•

Шульга Олена Олексіївна
координаторка всеукраїнського «Інженерного
тижня», співзасновниця ГО «Про.Про.Лаб»

•
•

досвід активного залучення
до Інженерного тижня - 2021
учнів з особливими освітніми
потребами
висновки та здобутки проєкта
плани подальших кроків
щодо забезпечення всім
учням рівного доступу до
інженерної освіти

лютий
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Табінська Олена Олександрівна
директорка ТОВ «СТЕМ-КЛАС»

Освітня робототехніка: від
шкільної парти до
міжнародного
співробітництва
Коло питань:
•

•

Елісєєв Антон Володимирович
учитель інформатики комунального закладу
«Царичанська загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів» Царичанської селищної ради

•

STEM-лабораторія – осередок
інноваційного освітнього
середовища НУШ
використання засобів
освітньої робототехніки для
навчання
досвід участі у міжнародних
конкурсах з RoboRobo

Керування формуванням та
розвитком STEM-мислення в
учнів на етапах початкової та
середньої освіти засобами
ЕОР «Мультимедійний
контент "KM MEDIA ED
Profi"»
Коло питань:
•

Роєва Тетяна Григорівна
головний редактор Видавництва Країна Мрій - KM
MEDIA

•

•

роль формування елементів
STEM-мислення у розвитку
когнітивних процесів учнів
початкової школи
можливості мультимедійного
контенту на етапах
формування STEM-мислення
учнів початкової школи
прийоми та методи,
спрямовані на керування
розвитком STEM-мислення
учнів базової загальної
середньої освіти

Наукова не школа: досвід
створення
Коло питань:
Пономарьова Анастасія Олегівна
учителька географії КЗ «Маріупольський НВК
"Школа-ліцей інформаційних технологій" № 69
Маріупольської міської ради Донецької області»,
співзасновниця і координаторка Освітнього центру
«Місто»

•
•
•
•

що таке «Наукова не школа»
як популяризувати науку
серед сучасних дітей
організація експериментів та
занять
як організувати зворотний
зв’язок
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Додаткові матеріали до виступу Пономарьової А.О.:
переглянути
STEM-проєкт: від ідеї до
втілення
Коло питань:
•

Аджимян Ольга Рафаілівна
учителька інформатики КЗ «Запорізька
спеціалізована школа-інтернат ІІ–ІІІ ступенів
«Січовий колегіум» Запорізької обласної ради

•

•

чому інженерні спеціальності
не престижні
де золота середина між
STEM-навчанням та
традиційними методами
як на практиці реалізовувати
інтегровані навчальні
проєкти

Формування освітнього
STEM-середовища з
використанням LEGO
технологій:
Паращенко Олег Вікторович
директор із продажу ТОВ «Інноваційні Освітні
Рішення"

Коло питань:
•

•
•

Зінюк Ірина Сергіївна
методистка STEM-школи INVENTOR, авторка
навчальних програм та посібників

•

•

можливості з компанією
"Інноваційні Освітні
Рішення"
майбутнє на ринку праці
як підготувати учнів до
успішного дорослого життя
комплексний підхід для
вивчення STEM навичок з
Lego Education
чемпіонати з робототехніки

Steam with families
Коло питань:
•

Сільвестрова Ірина Анатоліївна
директорка, вчителька математики Ліцею №142 м.
Києва

•
•

як свідомо обрати молоді
професію
як знайти свій шлях у STEMпрофесіях
спільна робота «батьки –
педагоги» в профорієнтації

12
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Шукайте ідеї, надихайтеся
досвідом новаторів

Навчально-презентаційні матеріали
STEM’имо онлайн!
Коло питань:
•

Дядюшкіна Ірина Олександрівна
учителька біології КЗО «Гімназія № 3»
Дніпровської міської ради

•

лайфхаки, кейси щодо
реалізації інтерактивних
STREAM-заходів
особливості організації
командної роботи та
домашніх досліджень

Додаткові матеріали до виступу Дядюшкіної І.О.:
переглянути
КЗ «Покровський педколедж» Донецької області

Корнієнко Ліана Олександрівна
викладач природничих дисциплін, учительметодист

Від незвичайної хімії до
STEАM-проєктів
Коло питань:
•

Жмуренко Ольга Іванівна
викладач математичних дисциплін

•
•
•
•

Уємова Наталія Юріївна
викладач образотворчого мистецтва

реалізація екологічного
STEAM-проєкту
створення домашньої
відеостудії
інтеграція принципів сталого
розвитку в освітній процес
абсайклінг – вимога
сучасності
застосування технологій
моделювання та
програмування при реалізації
STEAM-проєкту

Беспалий Андрій Олександрович
викладач інформаційних технологій
Додаткові матеріали до виступу спікерів КЗ «Покровський педколедж»:
переглянути
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STEM-освіта як освітній пазл
НУШ
Коло питань:
•

Волторніст Надія Миколаївна
вчителька початкових класів, Лохвицька гімназія
№1 Лохвицької міської ради Полтавської області

•
•

STEAM-освіта з першого
класу
STEAM-проєкт «Clever
Foodies»
поради та настанови з досвіду
реалізації STEAM-проєктів

Додаткові матеріали до виступу Волторніст Н.М.:
переглянути
Науковий STEM-проєкт
учнів ліцею «Престиж»
Коло питань:
Лізунова Олена Костянтинівна
учителька польської мови ліцею «Престиж» м.
Києва

•
•

поєднання математики,
фізики, хімії та мистецтва
креативність та технічні
знання

Ліцей «Престиж» м. Києва

Науменко Алла Анатоліївна
учителька математики

Математично-польський
День числа Πі
Коло питань:
•
•
•

STEAM-орієнтований урок
елементи математики на
уроках польської мови
День числа Пі

Лізунова Олена Костянтинівна
учителька польської мови
Додаткові матеріали до виступу спікерів ліцею "Престиж":
переглянути
STEM-освіта, ґендер,
руйнування стереотипів –
новомодні поняття чи реалії
сучасного життя
Пахомов Юрій Дмитрович
учитель хімії Ліцею № 24 Івано-Франківської

Коло питань:
14

міської ради та Івано-Франківського академічного
ліцею-інтернату Івано-Франківської обласної ради

•

•
•

ґендерно чутливий урок як
крок до формування
безпечного, комфортного та
вільного від стереотипів
середовища для кожного
STEM-уроки – освіта
успішних людей.
доповнена реальність на
уроках як новий засіб
комунікації з учнями

Додаткові матеріали до виступу Пахомов Ю.Д.:
переглянути

Формування екологічної
компетентності учнів через
STEM-проєкти
Гофтарчук Яна Олегівна
учителька біології, природознавства; керівник
гуртка «Біологія людини засобами STEM-освіти»,
керівник РМО КЗ Очеретинський НВК:
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів з поглибленим
вивченням окремих предметів та курсів – ДНЗ
(опорний навчальний заклад) Ясинуватського
району Донецької області

Коло питань:
•
•

•

проєктна діяльність: від
теорії до практики
STEM-артпроєкт «Через
дитячу творчість до
екологічного виховання»
від навчання до планування
кар’єри

Додаткові матеріали до виступу Гофтарчук Я.О.:
переглянути
Зустріч з магічною наукою
Коло питань:
•

Білобров Оксана Борисівна
учителька фізики і інформатики Кременчуцької
гімназії №20 Кременчуцької міської ради
Полтавської області

•
•

фізика, хімія, біологія,
географія, математика – це не
складні науки, а магічні
як змотивувати та зацікавити
учнів до вивчення наук
експерименти, досліди,
демонстрації можуть бути
фокусами

Додаткові матеріали до виступу Білобров О.Б.:
переглянути
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«Моделюємо» STEM
Коло питань:
•

Лукичова Наталя Сергіївна
учителька математики та інформатики Раківського
закладу повної загальної середньої освіти
Бериславського району Херсонської області

•

перші кроки впровадження
STEM в освітньому закладі
сільської місцевості
створення умов для
дослідників – STEM-простір

Можливості STEMтехнологій щодо реалізації
нового змісту освіти:
методичні орієнтири та
досвід роботи
Коло питань:
•

Прус Олеся Віталіївна
директорка, вчителька української мови в
початкових класах Хмельницького навчальновиховного комплексу №4

•

•

критичне мислення як
важлива складова готовності
здобувача до STEM-освіти
методи, що сприяють
розвитку навиків
дослідження, проєктування,
презентації і програмування в
оновленому освітньому
просторі
технологія Лего у контексті
сучасного змісту освіти

Додаткові матеріали до виступу Прус О.В.:
переглянути
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Досліджуйте, творіть,
працюйте та досягайте успіху

Навчально-презентаційні матеріали інноваційного освітнього проєкту
«Я – дослідник»
Перспективи розвитку
STEM-освіти в контексті
майбутньої реформи базової
загальної середньої освіти
Засєкіна Тетяна Миколаївна
заступник директора з науково-експериментальної
роботи Інституту педагогіки НАПН України, к. пед.
н., старший науковий співробітник

Коло питань:
•
•

інтеграція як основа STEMосвіти
особливості побудови
модельних навчальних
програм
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•

структура і зміст природничої
освіти в основній школі

STEM-технології у
початковій школі
Коло питань:
Коршунова Ольга Вікторівна
науковий співробітник відділу SТЕM-освіти ДНУ
«Інститут модернізації змісту освіти» м. Києва,
автор навчальних посібників

•
•
•

дослідницький метод
навчання
розвиток наукового мислення
авторський курс «Я
досліджую світ»

Додаткові матеріали до виступу Коршунової О.В.:
переглянути
Цифрова грамотність
учителя
Коло питань:
•

Гущина Наталія Іванівна
старший викладач кафедри відкритих освітніх
систем та ІКТ ДЗВО «Університет менеджменту
освіти» НАПН України, к. пед. н., автор навчальних
посібників

•

•

розвиток цифрової
компетентності вчителів
початкових класів
доповнена реальність,
інноваційний інструмент
вчителя початкових класів
інтеграція цифрових
технологій та технологій
створення реальних об’єктів

Micro:bit як сучасний
інструмент навчання
Сокол Ірина Миколаївна
доцент, к.пед.н., кафедра інформатичної та
технологічної освіти КЗ «Запорізький обласний
інститут післядипломної освіти» ЗОР

Коло питань:
•

•
•
•

Ченцов Олександр Миколайович
учитель інформатики Мелітопольської
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів №4
Мелітопольської міської ради Запорізької області

що таке micro:bit: технічні
характеристики, можливості,
додаткові пристрої
застосування Micro:bit на
уроках інформатики
ідеї STEM-проєктів з
використанням Micro:bit
презентація навчальної
програми з робототехніки для
5–9 класів
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Сучасна школа – STEMпідхід та Сінгапур Math
Коло питань:
•

Буковська Оксана Іванівна
академічний директор ліцею «Греміум» м. Києва, к.
пед. н., учитель методист математики, автор
підручників, навчальних посібників

•
•

•

авторська методика
Інтегральної спіралі
побудова Розумної школи
інтеграція STEM-STEAMSTREAM-підходу та
Сінгапур Math
цілеспрямована робота школи
з розвитку мислення

Застосування STEM-підходу
на уроках біології та основ
здоров′я
Коло питань:
•

Білик Жанна Іванівна
к. б. н., старший науковий співробітник
Національного центру Мала Академія Наук
України, доцент кафедри медико-біологічних та
валеологічних основ збереження життя і здоров′я
Національного педагогічного університету імені
М.П. Драгоманова

•
•

презентація роботи STEMлабораторії manLab
Національного центру Мала
Академія Наук України
презентація сайту
аналіз етапів уроку біології та
основ здоров′я з
застосуванням STEM-підходу
на прикладі методичних
розробок, представлених на
сайті

Навчально-презентаційні матеріали від журналу «Колосок»
Прогностика майбутнього
вибору: яку професію
обрати?
Коло питань:
•

Біда Дарія Дмитрівна
к. пед. н., заслужений учитель України, доцент
кафедри педагогіки КЗ Львівської обласної ради
«Львівський ОІППО», головний редактор журналу
«Колосок»

•
•

•

діджиталізація та поява нових
професій
зміни в освіті сьогодні і
завтра
нові професії у різних
галузях, що базуються на
природничих науках
від STREAM до STEM: як
формувати навички 21-го
століття і готувати дітей до
майбутнього вибору

Додаткові матеріали до виступу Біда Д.Д.:
переглянути
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Розкрийте свій потенціал
разом з практиками
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Навчально-презентаційні матеріали регіональних STEM-шкіл
STEM-освіта на Дніпрі
Керівник: Бутурліна Оксана Василівна
к.філос.н., завідувачка кафедри управління інформаційно-освітніми проєктами
КЗВО «Дніпровська академія неперервної освіти» Дніпропетровської обласної
ради
Від STEM-уроку до STEMкомпетентностей
Бутурліна Оксана Василівна
к.філос.н., завідувачка кафедри управління
інформаційно-освітніми проєктами КЗВО
«Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради

Бутурліна Оксана Василівна
к.філос.н., завідувач кафедри управління
інформаційно-освітніми проєктами КЗВО
«Дніпровська академія неперервної освіти»
Дніпропетровської обласної ради

Коло питань:
•
•
•

що таке STEM-урок
хто такий STEM-учитель
STEM-компетентності: які та
для чого

Освітні дива проєкту
«Мініфеномента»
Коло питань:

Луценко Олександр Олександрович
директор «Міської станції юних техніків» ДМР

•
•
•

як знайти партнера
робити разом: що, як і навіщо
Мisnsphanomenta: STEMосвіта з присмаком м’яти

Сергєєв Віктор Володимирович
д.е.н., Голова Федерації Організацій Роботодавців
Дніпропетровщини (ФОРД), засновник проєкту
«Мініфеномента - Україна»
19

Розвиток дослідницьких
навичок здобувачів освіти.
Дослідницька локація
«Морфологія слова»
Усенко Людмила Вікторівна
заступник директора з навчально-виховної роботи
Комунальний заклад «Навчально-виховний
комплекс №1(середня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад) м. Покров
Дніпропетровської області»

Коло питань:
•

•
•

шляхи розвитку
дослідницьких навичок
здобувачів НУШ
«дослідницька локація»: що і
як
дослідницька локація
«Морфологія слова»

Цікава наука 4.0.
Коло питань:
•
•

Крижановський Сергій Михайлович
вчитель інформатики Верхньодніпровської
загальноосвітньої школи №2
Комунальний заклад «Навчально-виховний
комплекс №1 (середня школа І-ІІІ ступенів –
дошкільний навчальний заклад) м. Покров
Дніпропетровської області»

•

як довести, що наука цікава
шляхи популяризації науки в
контексті STEM
сучасні інструменти
формування дослідницьких
навичок школярів

3d моделювання на уроках
природничо-математичного
циклу
Коло питань:
•

Гаптельманова Марина Миколаївна
учителька математики

•

•

Бондарева Віта Анатоліївна
учителька біології

STEM-підходи як засіб
підвищення пізнавальної
діяльності учнів на уроках
природничо-математичного
циклу
використання 3D
моделювання на уроках
математики
конструювання навчальних
моделей за допомогою 3D
ручки на уроках біології

Особливості впровадження
STEM-навчання в розрізі
співпраці позашкільної та
вищої освіти
Короп Наталія Іванівна
завідувачка відділу, керівник гуртка – методист,

Коло питань:
20

КЗПО «Центр дитячої та юнацької творчості»
Жовтоводської міської ради

•
•

•

шляхи розвитку STEM у
галузі позашкільної освіти
робототехніка, початковотехнічне моделювання –
вектори розвитку науковотехнічної творчості
професійне самовизначення
вихованців через співпрацю
закладів позашкільної та
вищої освіти

Додаткові матеріали до виступу Короп Н.І.:
переглянути
Криворізька загальноосвітня школа І–ІІІ
ступенів №72 Криворізької міської ради
Дніпропетровської області

Екодизайн як форма
проєктної діяльності та
спосіб благоустрою шкільної
території
Коло питань:
•

Євдокимова Надія Володимирівна
заступник директора з НВР
•

•

Мартовицька Тетяна Петрівна
учителька англійської мови

проєктна діяльність як засіб
інтеграції знань із предметів
природничо-математичного
циклу та застосовування їх у
повсякденному житті
впровадження сучасних
STEM-технологій у співпраці
батьків та громадськості
створення комфортного
освітнього простору шляхом
благоустрою шкільної
території

Додаткові матеріали до виступу спікерів Криворізької загальноосвітньої школи І–
ІІІ ступенів №72 :
переглянути

STEM-освіта Запорізької області
Керівник: Швець Юлій Олександрович
к. фіз-матем.н., завідувач кафедри інформатичної та технологічної освіти КЗ
«Запорізький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти» ЗОР
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Швець Юлій Олександрович
к.ф-м.н., завідувач кафедри інформатичної та
технологічної освіти

Переваги використання
цифрових лабораторій в
освітньому процесі
Коло питань:
•

•

Фролов Дмитро Олександрович
старший викладач кафедри – викладач кафедри
дидактики природничо-математичних дисциплін КЗ
«Запорізький обласний інститут післядипломної
освіти» ЗОР

•

можливості цифрових
технологій та їх роль у
сучасному світі
різновиди цифрових
вимірювальних комплексів
для закладів освіти
демонстраційний приклад
можливостей ЦВК в
освітньому процесі

Додаткові матеріали до виступу спікерів Запорізького обласного інституту
післядипломної педагогічної освіти:
переглянути
STEM-освіта як основа
розвитку критичного
мислення, життєвих
компетентностей на уроках
української мови та
літератури
Мазакова Олена Андріївна
учителька української мови та літератури,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Запорізького колегіуму «Елінт» Запорізької міської
ради Запорізької області

Коло питань:
•
•
•

упровадження інновації:
STEAM та STREAM
етапи проведення STEMуроку
проєкти як одна з технологій
STEM-освіти: від теорії до
результату

Додаткові матеріали до виступу Мазакової О.А.:
переглянути
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Партнерська взаємодія
класного керівника зі
здобувачами освіти 10-Б
класу засобами цифрових
технологій
Савченко Ольга Борисівна
учителька інформатики Запорізького колегіуму
«Елінт» Запорізької міської ради Запорізької
області

Коло питань:
•
•
•

цифровізація освітнього
середовища – вимоги часу
від візитівки до свідомого
визначення професії
від цікавості до інфомедійної
грамотності

Додаткові матеріали до виступу Савченко О.Б.:
переглянути
Запорізький колегіум «Елінт» Запорізької
міської ради Запорізької області

Коваль Руслана Анатоліївна
учителька математики

Упровадження STEM-освіти:
з досвіду роботи
Коло питань:
•

•

Закаблукова Світлана Олександрівна
учителька фізики

•

шляхи реалізація
всеукраїнського
інноваційного освітнього
проєкту «Я – дослідник»
STEM-проєкти, що формують
життєві компетенції
калейдоскоп STEMактивностей: практичні
поради, результати реалізації

Кваша Людмила Володимирівна
учителька зарубіжної літератури та російської мови
Додаткові матеріали до виступу спікерів Запорізького колегіуму «Елінт»:
переглянути
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Упровадження елементів
STEM-освіти на уроках
математики
Чепурненко Олена Володимирівна
заступник директора з НР, учителька математики та
інформатики Бердянської загальноосвітньої школи
І–ІІ ступенів №13 Бердянської міської ради
Запорізької області

Коло питань:
•

•

упровадження елементів
STEM-освіти на уроках
математики
конкретні приклади задач та
проєктів

Додаткові матеріали до виступу Чепурненко О.В.:
переглянути

STEM-освіта в Рівненській області
Керівник: Давидюк Наталія Юріївна
методист кабінету виховної роботи та позашкільної освіти, старший викладач
кафедри педагогіки, психології та корекційної освіти Рівненського ОІППО
STEM-орієнтований підхід до
навчання в умовах Нової
української школи
Коло питань:
•

Давидюк Наталія Юріївна
методист кабінету виховної роботи та позашкільної
освіти, старший викладач кафедри педагогіки,
психології та корекційної освіти Рівненського
обласного інституту післядипломної педагогічної
освіти

•
•

теоретико-методичні засади
упровадження STEMорієнтованого підходу до
навчання
«STEM-весна» у Рівненській
області: досвід, перспективи
надбання педагогічних
колективів закладів загальної
середньої, дошкільної та
позашкільної освіти області

Додаткові матеріали до виступу Давидюк Н.Ю.:
переглянути

Марченко Олена Михайлівна
доцент кафедри природничо-математичної освіти
Рівненського обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти

Регіональний науковометодичний STEAM-проєкт
«Культурні коди
математики»
Коло питань:
•

STEAM-проєктна діяльність
у процесі підвищення
24

•

•

кваліфікації вчителів
природничих предметів
технології розвитку
полікультурної
компетентності педагогів з
метою реалізації їх
креативного потенціалу
математика і мистецтво – два
різних способи візуалізації

Додаткові матеріали до виступу Марченко О.М.:
переглянути
Створення проєктів як
результат STEM-навчання
Коло питань:
•

Крутова Наталія Іванівна
к.пед.н., старший викладач Рівненського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти

•

STEM-проєкти:
методологічна основа та
методи наукового пізнання
проєкт «Застосування
визначеного інтегралу»
(алгебра, 11 клас): теоретичні
та практичні результати

Додаткові матеріали до виступу Крутової Н.І.:
переглянути
Не навчайте дітей так, як
навчали вас
Коло питань:
•
•

Остапенко Анатолій Федорович
директор Володимирецького районного колегіуму
Володимирецької районної ради Рівненської
області

•

•

творення освітнього STEMсередовища в закладі
підвищення кваліфікації
педагогічних працівників у
напрямі STEM-освіти
платформи MOODLE для
реалізації STEM-підходів в
освіті під час дистанційного
навчання
формування STEMкомпетентностей школярів

Упровадження STEAMтехнології в освітній процес
Артемчук Наталія Григорівна
учителька інформатики Вараського ліцею №1

Коло питань:
•
•

освітня робототехніка
практичні поради
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Додаткові матеріали до виступу Артемчук Н.Г.:
переглянути
STEM+Art як засіб
формування математичної
компетенції учнів
Коло питань:
Савчук Марія Валеріївна
заступниця директора з навчально-виховної роботи,
вчителька трудового навчання та технологій
Рівненської спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів
№15 Рівненської міської ради

•

•
•

формування математичної
компетентності на уроках
мистецтва
математичні закони у
картинах відомих художників
проєкти, що об’єднали
математику і мистецтво

Додаткові матеріали до виступу Савчук М.В.:
переглянути
Розвиток STEM-освіти у
Рівненській Малій академії
наук при вивченні астрономії
та космічних дослідженнях
Коло питань:
Малиновський Євгеній Вікторович
завідувач природничо-математичного відділу
обласного КПНЗ «Рівненська Мала академія наук
учнівської молоді» Рівненської обласної ради

•
•

STEM та сучасне життя
застосування STEM-підходів
при вивченні предметів
«Космічні дослідження» та
«Астрономія» в Рівненській
Малій академії наук

Додаткові матеріали до виступу Малиновського Є.В.:
переглянути
Реалізація завдань STREAMосвіти в ЗДО
Коло питань:
•

Новосад Олена Василівна
вихователь-методист закладу дошкільної освіти
(ясла-садок) компенсуючого типу (санаторний)
№40 Рівненської міської ради

•
•
•

реалізація напрямів
STREAM-освіти: що, чому,
як
створення моделі
формування досвідченої
STREAM-команди
створення освітнього
простору в ЗДО для реалізації
завдань STREAM-освіти
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•

створення програм та
методичного супроводу для
формування базових якостей
ХХІ століття

STEM в Сумській області
Керівник: Грицай Сергій Михайлович
к.п.н., проректор з наукової роботи Сумського ОІППО
Особливості впровадження
STEM-освіти в області
Коло питань:
•

Грицай Сергій Михайлович
проректор з наукової роботи Сумського ОІППО,
к.пед.н., доцент

•
•

актуальність підходів STEM
для освіти
досвід розвитку STEM-освіти
в Сумській області
перспективи розвитку
напрямів STEM-освіти

STEM як інструмент
мотивації щодо вивчення
математики
Вакуленко Олена Олексіївна
учителька математики КЗ «Сумська спеціалізована
школа І–ІІІ ступенів №7 ім. Максима Савченка»
Сумської міської ради

Коло питань:
•
•
•

тактильне відчуття краси
математики
математичні знання для
життя
тандем STE+Mатематика

Додаткові матеріали до виступу Вакуленко О.О.:
переглянути

STEM-освіта при вивченні
математики
Бондар Галина Михайлівна
заступниця директора з навчально-виховної роботи,
вчителька математики КЗ «Шосткинський
навчально-виховний комплекс: Шосткинська
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №9 –
дошкільний навчальний заклад Шосткинської
міської ради Сумської області»

Коло питань:
•

•
•

модель впровадження.
Розуміння абревіатури STEM
(авторський підхід)
ознайомлення з технологією
«Сім пласких фігур»
вивчення математики з
аркушем паперу

Додаткові матеріали до виступу Бондар Г.М.:
переглянути
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STEM-урок: теорія та
практика
Коренев Олександр Іванович
учитель фізики та математики Недригайлівської
спеціалізованої загальноосвітньої школи І–ІІІ ст.
Недригайлівської селищної ради Сумської області
(опорний заклад)

Коло питань:
•
•
•

STEM-простір: сучасне
обладнання для досліджень
проєктна діяльність
від наукових знань до
практики

Додаткові матеріали До виступу Коренева О.І.:
переглянути

6 лютого 2021 року

Ніщо велике ніколи не було
досягнуто без ентузіазму.
Р. Емерсон

Навчально-презентаційні матеріали переможців/фіналістів
Всеукраїнського конкурсу «Кращий ґендерночутливий STEM-урок – 2020»
STEM-проєкт із дослідження
характеристик звуку
Коло питань:
•

Романов Олександр Миколайович
вчитель КЗ "Високопільський опорний заклад
загальної середньої освіти" Херсонської області,
переможець конкурсу «Кращий ґендерночутливий
STEM-урок – 2020»

•

•

•

як зробити актуалізацію
опорних знань і мотивацію
цікавими для учнів
вивчаємо тему "Звукові хвилі.
Швидкість поширення
звуку." на практиці
два маловідомих прийоми
для заміни "Мозкового
штурму"
LEGO EV3 і тріангуляція
звуку

Додаткові матеріали до виступу Романова О.М.:
переглянути
Google-сайт, як засіб
візуалізації STEM-проєкту
Коло питань:
Онищак Вікторія Семенівна
учителька математики Мостівського НВК "Заклад
загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів - ЗДО -

•

•

чи варто боятися
впровадження STEM–освіти в
сільській школі
математика довкола нас
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центр дитячої та юнацької творчості" Мостівської
сільської ради Миколаївської області, фіналістка
конкурсу «Кращий ґендерночутливий STEM-урок 2020»

•

онлайн ресурси для реалізації
STEM-проєкту

Додаткові матеріали до виступу Онищак В.С.:
переглянути
Упровадження елементів
STEM-освіти в умовах
дистанційного навчання
Коло питань:
Ященко Тамара Львівна
учителька математики та інформатики Лубенського
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів №4
Лубенської міської ради Полтавської області,
фіналістка конкурсу «Кращий ґендерночутливий
STEM-урок – 2020»

•

•

•

актуальність Stem-підходів
під час дистанційної форму
навчання.
розв′язання прикладних
задач, мейкерство,
експериментування
реалізація проєкту "Сонячний
годинник на шкільному
подвір′ї"

Додаткові матеріали до виступу Ященко Т.Л.:
переглянути
(Не)Реактивний урок дизайну
і технологій у 2 класі НУШ
Коло питань:
Холеван Лілія Марківна
учителька образотворчого мистецтва, мистецтва,
дизайну і технологій Підзахаричівського навчальновиховного комплексу "Перлина Гуцульщини"
Путильської районної ради Путильського району
Чернівецької області, переможниця конкурсу
«Кращий ґендерночутливий STEM-урок – 2020»

•
•

•

актуальність STEM-навчання
в початковій школі
розробка уроку, що мотивує
досліджувати,
експериментувати, вивчати
фізичні явища
виготовлення моделі
космічного корабля технікою
орігамі та їх запуск

Додаткові матеріали до виступу Холеван Л.М.:
переглянути
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Як поєднати любов до моря і
STEM?
Коло питань:
•

Ніколаєва Олена Вікторівна
учителька математики та інформатики Мелекінської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів
Першотравневої районної ради Донецької області,
переможниця конкурсу «Кращий ґендерночутливий
STEM-урок – 2020»

•

•
•

граємо в STEM-гру
"Конструкторське бюро з
суднобудування" та
досліджуємо галузь
мореплавство
Інтегруючи різні предмети на
одному уроці діти визначали
проблему, вели попередні
дослідження, конструювали і
створювали прототипи
кораблів, узагальнювали і
презентували результати
дослідницької діяльності
Аналізували гендерну
рівність в мореплавстві
Формувати компетенції і
навички, затребувані на
ринку праці

Додаткові матеріали до виступу Ніколаєвої О.В.:
переглянути
Урок математики: встигнути
все і навіть більше
Коло питань:
•

Ярова Віта Вікторівна
викладач математики Професійно-технічного
училища №38 смт.Голованівськ Кіровоградської
області, переможниця конкурсу «Кращий
ґендерночутливий STEM-урок – 2020»

•

•

впровадження елементів
STEM-освіти
підвищення зацікавленості та
розвиток креативного
мислення учнів на уроках
математики
особливості застосування
елементів STEM-освіти при
змішаному та дистанційному
навчанні

Додаткові матеріали до виступу Ярової В.В.:
переглянути
Атмосфера, що створює
атмосферу пізнання світу
Коло питань:
Пахолюк Ігор Вадимович
вчитель хімії, основ здоров′я, природознавство

•

хмари, що надихають митців
на мистецтво, учнів на
навчання
30

Опорного освітнього закладу "НВК - ЗОШ І-ІІІ ст.гімназія" смт. Голоби", переможець конкурсу
«Кращий гендерночутливий STEM-урок – 2020»

•

•

хімічний проєкт «Юний
метеоролог» («Штормгласс»,
«Барометр Фіцроя»)
дізнаємось про професії,
руйнуємо стереотипи

Додаткові матеріали до виступу Пахолюка І.В.:
переглянути
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