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 Часи змінилися, діти хочуть самі будувати свій процес
навчання, а не просто мати хороші оцінки, тож більше не
можна виправдовувати нудні уроки абстрактною користю від
певного набору знань чи майбутньою доцільністю для хиткої
економіки.

 Здатність до дивергентного мислення (можливість бачити
безліч варіантів розв'язання однієї задачі) слабшає з віком:
нічим не обмежений хід думок зустрічається у 98%
дошкільнят, 10% у підлітків і лише у 2% молодих людей, які
досягли 25 років.



 STEM — це широкий коплекс дій, підходів, 
практик і методик, які орієнтовані на те, щоб
суспільство та кожна людина зокрема були
готові до майбутнього. Ці практики сьогодні
лише напрацьовуються і не існує певної
визначеної концепції, яка точно і однозначно 
визначала б межі та рамки STEM-освіти. 
Однак за 15 років у різних країнах отриманий
великий досвід розвитку освіти у цьому
напрямку. 



 STEM (Science, Technology, Engineering, 

Mathematics) - це насамперед маркер 

актуалізації усіх альтернативних підходів та 

ідей в області педагогіки і сучасної освіти.



STEM - STEAM - STREAM Урочно-предметный подход

Междисциплинарный подход, в котором 

осуществляют совместную учебную деятельность 

ученики и учителя. В процессе этой деятельности 

ученики и учителя овладевают проектным 

мышлением.

Ученик и учитель остаются в рамках и логике 

одного учебного предмета. Результат -

“разрозненные знания” по разным предметам

Вопросы и формулирование проблем 

предшествуют поиску ответов и углублению в 

контент (по необходимости).

Ответы существуют без вопросов в виде "готового 

знания". Трансляция контента от учителя к 

ученику (обязательная).

Обучение строится на артефактах*. 

Рассматриваются проблемы, связанные с жизнью 

и миром ученика. Контекст, который интересен и 

важен сегодня, даже если речь идет о будущем

Тематически то, что по плану, в учебнике. 

Декларируется: это пригодится в будущем.

Cовместное исследования ученика с учителем и 

другими участниками проектной группы. 

Вырабатываеся умение взаимодействовать.

Индивидуальное выполнение упражнений на 

отработку навыков. С точки зрения ученика, это 

"навыки не известно для чего

Важен продукт, полученный в процессе 

деятельности

Продукт деятельности не обозначен. Важна 

внешняя оценка формального результата, чаще 

всего, в виде отметки

Задачи и критерии оценивания продукта 

вырабатываются в совместной работе.

Есть правильные ответы в учебнике.

Планирование и самоконтроль в проекте Учитель контролирует правильность выполнения 

учебных заданий, он же и оценивает.

STEM Класно – урочна система

Метапредметний підход, в якому учні та вчителі 

здійснюють спільну освітню діяльність. В процесі цієї 

діяльності учні та вчителі оволодівають проектним 

мисленням

Учень і вчитель залишаються в межах і логіці одного 

предмета. Результат «розрізнені» знання з різних 

предметів.

Питання і формулювання проблем передують пошуку 

відповідей і заглибленню в контент (за необхідності).

Відповіді існують без запитань у вигляді готових знань. 

Трансляція контенту від вчителя до учня (обов’язково) 

Навчання будується на артефактах. Розглядаються 

проблеми, пов’язані з життям та світом учня. Контекст, 

що цікавий та важливий сьогодні, навіть якщо мова йде 

про майбутнє 

Тематичне - те, що за планом, в підручнику. 

Декларується, що це знадобиться в майбутньому

Спільне дослідження учня з учителем та іншими 

учасниками проектної групи. Формування вміння 

взаємодіяти.

Індивідуальне виконання вправ на відпрацювання 

навичок. З точки зору учня – це навички «невідомо для 

чого»

Важливий продукт, отриманий в процесі діяльності Продукт діяльності не визначений. Важлива зовнішня 

оцінка формального результату, найчастіше у вигляді 

оцінки.

Завдання і критерії оцінювання продукту виробляються 

спільно.

Є правильні відповіді у підручнику

Планування і самоконтроль в проекті. Учитель контролює правильність виконання завдань, він 

же їх і оцінює.



 Багато учителів вважають, що в наших умовах 

(обмежений час, матеріальні ресурси, 

програми) ні STEM, ні STEAM, ні 

STREAM неможливі. Насправді ж це міф. Ніхто 

не забороняє робити свій предмет 

об`ємнішим, цікавішим для учнів і при цьому 

виконувати програму, у якій  ряд проектів уже 

закладено. 



ЕЛЕМЕНТИ STEM - НАВЧАННЯ

“Змішане 
навчання”

Проектно –
дослідницька 

діяльність

Навчання на 
основі 

дослідження за 
запитом учня

ІКТ - технології

Інтегровані 
уроки



“ЗМІШАНЕ НАВЧАННЯ” – ПОЄДНАННЯ 

ОНЛАЙН ТА ОФЛАЙН

 Використання технології «змішаного навчання» –
поєднання різних форм діяльності на уроках
дозволяє інтенсифікувати освітній процес, 
подолати проблему браку часу на уроці. Робота в 
команді та обов’язкова онлайн-складова роблять 
такі уроки сучасними, ефективними, цікавими 
для дітей. Застосування методик «перевернутий 
клас», «ротація за станціями», «ротація за 
лабораторіями» чудово поєднується з проектною 
методикою та STEM-навчанням



“ПЕРЕВЕРНУТИЙ КЛАС” – УЧНІ ВИВЧАЮТЬ ТЕМУ ДОМА З 

НАВЧАЛЬНОГО ВІДЕО, У ШКОЛІ ВИКОНУЮТЬ ЗАВДАННЯ , 

РОЗВ`ЯЗУЮТЬ ЗАДАЧІ 



ПРОЕКТНО – ДОСЛІДНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

 Основа проекту – інтерес учнів.

 Ряд проектів закладено у програму, час на їх 
виконання з`являється за рахунок 
“перевернутого” навчання

 Інформаційні, ігрові, творчі, практико –
орієнтовані проекти вчать учнів здобувати 
знання самостійно, розвивають вміння дивитися 
на проблему з різних точок зору, збирати  
необхідну інформацію, вміти її аналізувати та 
застосовувати, планувати свою діяльність



9 КЛАС

ДОСЛІДЖЕННЯ РН ҐРУНТІВ СВОЄЇ МІСЦЕВОСТІ.

. ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КИСЛОТНОСТІ Й ЛУЖНОСТІ ҐРУНТІВ НА РОЗВИТОК РОСЛИН.

. ДОСЛІДЖЕННЯ РН АТМОСФЕРНИХ ОПАДІВ ТА ЇХНЬОГО ВПЛИВУ НА РІЗНІ МАТЕРІАЛИ В ДОВКІЛЛІ.

. ДОСЛІДЖЕННЯ ПРИРОДНИХ ОБ’ЄКТІВ В ЯКОСТІ КИСЛОТНО-ОСНОВНИХ ІНДИКАТОРІВ.



7 КЛАС

ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ВОДИ З РІЗНИХ ДЖЕРЕЛ.

ДОСЛІДЖЕННЯ ФІЗИЧНИХ І ХІМІЧНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ВОДИ. СПОСОБИ ОЧИЩЕННЯ 

ВОДИ В П ПОБУТІ.



ПРОЕКТИ ЗІ СТВОРЕННЯ МОДЕЛЕЙ РЕАЛЬНИХ 

ТА У ДОПОВНЕНІЙ РЕАЛЬНОСТІ



КОЛООБІГ ВОДИ В ПРИРОДІ 



ІНТЕГРАЦІЯ – ПРОВІДНИЙ ПРИНЦИП STEM –

ОСВІТИ

 Проводимо інтегровані урокіи спільно з учителями 
біології, географії , фізики, початкових класів. Серед 
найбільш придатних до цього тем «Розчини», «Жири, 
білки, вуглеводи», «Побутові хімікати», «Отруйна дія 
спиртів на організм людини», «Е-домішки» та інші.

 Точки дотику можна знайти з будь-яким предметом, 
щоб фрагменти знань зв’язувалися в одну цілісну 
картину, адже інтегроване навчання дає змогу дитині 
сприймати предмети і явища цілісно, різнобічно, 
системно.



ІНТЕГРОВАНИЙ УРОК “ФІЗИЧНІ ТА ХІМІЧНІ 

ЯВИЩА” 7 КЛАС (ХІМІЯ – ОБРАЗОТВОРЧЕ 

МИСТЕЦТВО)



MINECRAFT, KODUGAMELAB, ONENOTE, SWAY 

 Ресурси ІКТ від Microsoft



CHEMISTRY: ACTIVITY #3
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 Навчання на основі дослідження за запитом 
учня – це підхід, який добре поєднується з 
проектним навчанням, «змішаним навчанням», 
проблемно базованим навчанням. Навчання за 
запитом базується на дослідженнях учнів. Але 
вчитель все – одно виконує важливу роль –
фасилітує процес дослідження. Існують різні рівні 
інструкцій, які вчителі надають учням. Інструкції 
можуть бути класифіковані як різні типи начання 
на основі запитів.



 Для впровадження навчання на основі 
дослідження за запитом учня використовуємо 
платформу Go – Lab

 Це онлайн – лабораторії, що дозволяють учням 
проводити наукові дослідження та експерименти 
у віртуальному середовищі. Лабораторії з 
дистанційним управлінням (віддалені 
лабораторії) дають можливість експериментувати 
з реальним обладнанням  на відстані. 





УСПІХИ НАШИХ УЧНІВ





УЧАСТЬ ШКОЛИ У DISCOVERY STEM CAREER, 
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ДІЛИМОСЯ ДОСВІДОМ



НА ШЛЯХУ ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ


