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Соціально-економічні процеси, модернізаційно-освітні виклики потребують 

фахівців нової формації: компетентних, умотивованих, кваліфікованих, які можуть 

розвиватися професійно впродовж життя, самостійно й творчо здобувати інформацію. 

Організувати процес навчання молодого покоління із максимальним наближенням до їх 

потреб, запитів і життєвих планів в змозі педагог креативний, сповнений ідей та 

бажання їх практичної реалізації. Збірник є результатом спільної роботи педагогічного 

колективу комунального закладу «Запорізький обласний центр науково-технічної 

творчості учнівської молоді «Грані» Запорізької обласної ради над впровадженням 

проблемної теми закладу протягом 2018-2022 рр. До збірника увійшли матеріали, які 

висвітлюють науково-теоретичні та практичні аспекти щодо розвитку напрямів STEM-

освіти в закладі позашкільної освіти, пояснюються  методологічні підходи проєктно-

дослідної діяльності. Автори пропонують до вашої уваги практичні STEM-кейси: різні 

види проєктів, занять, заходів. Матеріали подано в авторській редакції (збережено 

стилістику, орфографію та мову). Автори опублікованих матеріалів несуть 

відповідальність за точність наведених фактів, цитат, посилань на джерела тощо. У 

збірнику висвітлюються особливості використання елементів STEM-освіти у гуртках та 

відділах закладу за профілями: початкового технічного моделювання, художньо-

технічного моделювання, науково-технічного (відділення МАН), інформаційно-

технічного (відділ STEM-освіти). 

Збірник адресовано керівникам гуртків, методистам закладів позашкільної освіти, 

вчителям закладів загальної середньої освіти, батькам та всім зацікавленим питанням 

впровадження STEM-освіти в науково-технічну творчість учнівської молоді в умовах 

закладу позашкільної освіти.  

  Лукашева Анна Олексіївна 
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ВСТУП 

 

Прискорення процесів глобалізації інформаційної епохи в економіці, 

соціально-політичних системах висуває нові виклики щодо модернізації освіти та 

поліпшення її якості. Невід’ємною складовою процесів підвищення якості освіти 

є посилення розвитку освіти наукового спрямування, що базується на дослідно - 

орієнтованому, проєктному навчанні, направлене на поглиблене вивчення 

профільних предметів природничо-математичного циклу та набуття 

компетентностей, необхідних для подальшої наукової дослідно -  

експериментальної, конструкторської, винахідницької діяльності, є пріоритетним 

спрямуванням розвитку освіти України, що сприяє зміцненню економіки держави. 

Інноваційні процеси суспільно-економічного розвитку та зростаючий попит 

на фахівців високотехнологічних галузей, які здатні до комплексної наукової та 

інженерної діяльності, сприяли формуванню та розвитку освітнього напряму 

STEM, що став педагогічною інновацією ХХІ століття. STEM - орієнтований 

підхід до навчання, що ґрунтується на міждисциплінарних засадах, має на меті 

комплексно формувати ключові фахові, соціальні й особистісні компетенції 

молоді, які визначають її конкурентоспроможність на ринку праці. 

Сьогодні для України є важливим та пріоритетним розвиток STEM- освіти, 

яка підтримується та здійснюється через усі види освіти: формальну, 

неформальну, інформальну – на базі онлайн-платформ, медіапродуктів, STEM-

центрів/лабораторій, віртуальних STEM-центрів, через нестандартні методичні 

STEM - прийоми: екскурсії, квести, конкурси/змагання, фестивалі, хакатони, 

практикуми тощо. 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 з 

використанням ІТ-технологій. 

STEM-освіта (Science, Technology, Engineering and Mathematics) – система 

природничої та математичної освітніх галузей, яка має на меті розвиток 

особистості через формування компетентностей, природничо-наукової картини 

світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей. STEM – це напрями, які 

сприяють розвитку інтелектуальних здібностей і залученню дітей в науково-

технічну творчість. STEM – це універсальний практико-орієнтований підхід, який 

дозволяє учням справлятися із завданнями будь-якої складності. При цьому діти 
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отримують практичну реалізацію своїх знань. Вирішуючи будь-яку виробниче або 

побутове завдання, людина змушена акумулювати знання з багатьох областей.  

STEM – це пріоритетний напрям в освіті ще й через те, що в найближчому 

майбутньому спрогнозованою є підвищена потреба в IT-фахівцях, програмістах, 

інженерах, професіоналах в галузі високих технологій. Дуже скоро можуть 

з’явитись нові професії, що пов’язані з біо- та нанотехнологіями. Тому фахівцям 

майбутнього потрібна всебічна підготовка і ґрунтовні знання з природничих та 

технічних наук, інженерії. STEM-освіта допомагає опанувати «навички ХХІ 

століття» та формує фундамент майбутньої професійної діяльності, розвиває 

інтегроване мислення і вчить командної роботи. 

STEM-освіта допоможе відновити Україну в повоєнний час. Цей напрям 

допомагає готувати в майбутньому фахівців технічних та інженерних професій, 

що у війну набуває особливого значення. Адже після перемоги саме ці спеціалісти 

знадобляться для відновлення країни. Вже схвалено Концепцію розвитку 

природничо-математичної освіти (STEM-освіти), затверджено план заходів до 

2027 року, заклади освіти забезпечено сучасними лабораторіями. МОН шукає 

фінансування від міжнародних організацій, аби STEM-обладнанням було 

оснащено ще більше закладів освіти, в тому числі й позашкільної. Особливостями 

STEM-навчання є: 

− Інтегроване навчання: поєднання в собі міждисциплінарного і 

проєктного підходів, беручи за основу інтеграцію природничих наук в технології, 

інженерну творчість і математику. Навчати науці, технології, інженерного 

мистецтва і математики інтегровано дуже важливо, оскільки ці сфери тісно 

взаємопов'язані на практиці. 

− Застосування науково-технічних знань в реальному житті: STEM-

освіта за допомогою практичних занять демонструє дітям застосування науково-

технічних знань в реальному житті. Діти вивчають конкретний проєкт, а потім 

власними руками створюють прототип реального продукту. 

− Розвиток навичок критичного мислення та розв'язання проблем: 

програми STEM розвивають навички критичного мислення та розв'язання 

проблем, необхідні для подолання труднощів, з якими діти можуть зіткнутися в 

житті.  

− Підвищення впевненості у своїх силах: створення власних продуктів, 

моделей, їх тестування та вдосконалення допомагає дітям не лише досягти успіху 

у конкретному проєкті, а ще й навчитися розв'язувати проблеми власними силами, 

стати впевненішими. 

− Активна комунікація і командна робота: на заняттях панує вільна 

атмосфера для дискусій і висловлювання думок, презентацій та розвитку. Беручи 

активну участь в процесі, діти краще запам'ятовують навчальний матеріал. 
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− Розвиток інтересу до технічних дисциплін: завдання STEM-навчання 

для дітей дошкільного та молодшого шкільного віку створюють умови для 

розвитку інтересу у гуртківців до природничих і технічних дисциплін, бо вони 

дуже розважальні й динамічні та дітям ніколи нудьгувати. 

− Креативні та інноваційні підходи до проєктів: STEM-навчання 

складається з таких етапів як: питання/завдання, обговорення, дизайн, будова, 

тестування і розвиток. Ці етапи - основа систематичного проєктного підходу. 

Одночасне вивчення і застосування науки й технології може створити безліч 

нових інноваційних проєктів. 

− Міст між навчанням і кар'єрою: за різними оцінками 9 з 10 

популярних спеціальностей будуть вимагати STEM-знання. Очікується зростання 

потреби в цих спеціальностях: інженери-хіміки, «software»- розробники, нафтові 

інженери, аналітики комп'ютерних систем, інженери- механіки, інженери-

будівельники, робототехніки, інженери ядерної медицини, архітектори підводних 

споруд і аерокосмічні інженери. 

− Підготовка дітей до технологічних інновацій життя: STEM- програми 

також готують дітей до технологічно розвиненого світу. За останні 60 років 

технології сильно розвинулися: з відкриття Інтернету (1960), GPS технологій 

(1978) до ДНК сканування (1984), і, звичайно ж, до IPod (2001). Сьогодні майже 

всі використовують IPhone та інші смартфони. Без технологій уявити наш світ 

сьогодні просто не можливо. Технологічний розвиток буде продовжуватися і 

STEM-навички є основою цього розвитку. 

− STEM як доповнення до шкільної програми: розробка навчальних 

STEM – програм, що розраховані на збільшення інтересу гуртківців до своїх 

регулярних занять. Наприклад, на уроках фізики проходять силу тяжіння, 

пояснюють формулами на дошці, а при STEM-навчанні у закладі позашкільної 

освіти вихованці запускають парашути, ракети або аероплани. 

− STEM-навчання цінне тим, що спонукає до інтегрованого мислення: 

дитина вчиться «витягувати» інформацію з усіх галузей знань, з якими вона 

стикається, і творчо її застосовувати, щоб запропонувати щось унікальне й 

новаторське. Молоді такий підхід подобається саме тому, що дає необмежений 

простір для творчості. 

У КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР створено інноваційний освітній простір 

для прояву та розвитку здібностей дитини. Сьогодні педагоги закладу працюють у 

форматі творчих пошуків, що ґрунтуються на здобутках традиційної методики й 

включають інноваційні елементи, вони вмотивовані не на репродукцію, а на 

експеримент, дослідження, творчість і новаторство. Кожна дитина має можливість 

вибрати справу до душі, мати своє хобі. Вихованці Центру «Грані» відвідують 

гуртки за покликом серця. Цей поклик поєднав мудрого керівника гуртка і 

допитливого вихованця на площині STEM-освіти, де є можливість не тільки 
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задовольнити свою цікавість, а й розвиватись, удосконалюватися та 

самостверджуватися. Найяскравішим прикладом впровадження STEM-освіти в 

Центрі «Грані» є відділ робототехніки та відділ STEM-освіти. Основним 

напрямом діяльності відділів є: розвиток здатності дитини самостійно ставити 

навчальні цілі; проєктувати шляхи їх реалізації; контролювати та оцінювати свої 

досягнення сьогодні та на майбутнє; можливість отримувати та поглиблювати 

знання з математики, фізики, механіки, програмування, електроніки, енергетики; 

вчитися аналізувати, активно шукати шляхи розв'язку проблемних ситуацій; 

успішно працювати в команді; розвивати творчі та конструкторські здібності, 

комунікативні навички; із задоволенням створювати свій власний світ – від 

автоматизованої іграшки до складного робота. Заклад має своїх мейкерів - 

керівників гуртків художньо-технічного відділу та їх вихованців, які завжди 

беруть активну участь у заходах в розрізі STEM-освіти, що сприяє розвитку уяви, 

спостережливості, ґрунтовних спеціальних художньо-технічних знань, умінь і 

навичок та інших якостей художньо-технічного мистецтва. Вихованці гуртків 

відділу початкового технічного моделювання вивчають «ази» технічної творчості, 

знайомляться з матеріалами, інструментами, приладами, за допомогою яких потім 

створюють перші найпростіші моделі: авто-, авіа-, судно-, перші рухливі іграшки 

та предмети побуту. Педагоги відділу мудро і сучасно вміють впроваджувати в 

освітній процес елементи STEM-навчання, що дозволяє зміцнити та вирішити 

найбільш актуальні проблеми майбутнього завдяки інноваціям, формувати 

навички у школярів жити в реальному, швидкозмінному світі, вчасно реагувати на 

зміни, критично мислити та стати розвиненою творчою особистістю. 

Дослідницькі навички та досвід, набуті у процесі навчання вихованців у секціях 

відділу МАН, сприятимуть прискоренню адаптації молоді до мінливого 

соціально-економічного життя. Формування їх дослідницьких компетенцій 

відбувається через: принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі, 

зміщення акцентів в освітній діяльності з вузькопредметних на 

загальнодидактичні; запровадження наскрізного STEM-навчання, компетентнісно 

орієнтованих форм і методів навчання, діяльнісного підходу; застосування 

педагогами методу навчально-дослідних завдань у гуртковій роботі, що дозволить 

органічно інтегрувати знання, навички з різних областей, застосовувати їх на 

практиці, спонукати вихованців до генерування нових ідей та пошуку шляхів їх 

реалізації; створення педагогами відділу інноваційного освітнього середовища, в 

якому відбувається дослідження реальних проблем через упровадження та 

активне застосування інновацій; виховання вихованця-дослідника з системним 

типом мислення.  

Збірник матеріалів буде сприяти розвитку напрямів STEM-освіти в закладах 

освіти та поповненню ресурсно-методичного забезпечення галузі. Напрацьовані 

продукти впровадження проблемної теми закладу отримали високу оцінку 
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експертів і педагогів-практиків. Сподіваємось, що представлені навчально-

методичні матеріали сприятимуть підвищенню якості організації STEM-навчання 

у гуртках науково-технічного напряму, виникненню нових ідей та розробок, 

практичних рекомендацій. 
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1. ПІДСУМКИ РОБОТИ НАД ЄДИНОЮ ПРОБЛЕМНОЮ ТЕМОЮ КЗ 

«ЗОЦНТТУМ «ГРАНІ» ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ ПРОТЯГОМ 

2018-2022 РОКІВ 

 

Ревков Олександр Васильович, 

 заступник директора з 

навчально-методичної роботи 

 

Вимогою часу стає підготовка фахівців нової якості – здатних творчо 

мислити, швидко орієнтуватися в сучасному насиченому інформаційному 

просторі, приймати нестандартні рішення, вчитися і розвиватися протягом усього 

життя. STEM - освіта – це сучасний освітній феномен, що означає підвищення 

якості розуміння учнями дисциплін, що належати до науки, технології, інженерії 

та математики, мета якої – підготовка учнів до ефективних змін, для вирішення 

нових завдань та проблем. STEM- навчання цінне тим, що спонукає до 

інтегрованого мислення. Дитина вчиться «витягувати» інформацію з усіх галузей 

знань, з якими вона стикається, і творчо її застосовувати, щоб запропонувати 

щось унікальне й новаторське. Учням такий підхід подобається саме тому, що дає 

необмежений простір для творчості. А ще - це завжди командна робота, 

обговорення, збирання ідей, обирання найкращої з них, конструювання, знову 

обговорення, виправлення помилок і – остаточний варіант. Тому дуже актуальним 

на часі став вибір проблемної теми закладу: «Впровадження STEM - освіти в 

науково-технічну творчість учнівської молоді як запорука профорієнтації та 

адаптації  до життя в сучасному суспільстві», роботу над якою педагогічний 

колектив здійснював протягом 2018 – 2022 рр. 

Опрацювання обраної теми здійснювалося педагогічним колективом 

закладу впродовж п’ятьох років, тобто протягом п’ятьох етапів: 

1. початковий, підготовчий  етап   (2018 рік); 

2. теоретичний етап осмислення педагогічної ідеї, вивчення літератури й 

передового педагогічного досвіду (2019 рік); 

3. етап реалізації - організація дослідної роботи, створення передового 

досвіду на основі педагогічної ідеї (2020 рік); 

4. практичний етап  відпрацювання проблеми на практиці (2021 рік); 

5. етап моніторингу та узагальнення досвіду (2022 рік). 

Аналіз результатів роботи над науково-методичною темою здійснюється на 

основі: аналізу шляхів реалізації науково-методичної теми закладу; визначення 

конкретних успіхів у роботі над колективною проблемою та розкриття їх причин; 

виявлення упущень та аналіз їх причин; узагальнення результатів участі 

вихованців та педагогів у заходах обласного, всеукраїнського, міжнародного 

рівнів; аналізу використаних форм та методів методичної роботи, їх придатності 

для розв’язання проблеми закладу; аналізу кінцевих результатів методичної 
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роботи в закладі освіти; конкретності розроблених за наслідками роботи 

рекомендацій; визначеності завдань роботи на подальшу перспективу. 

Питання роботи над єдиною науково-методичною проблемою розглянуті на 

засіданнях: науково-методичної ради, педагогічної ради, нарадах при директорі, 

оперативних нарадах тощо. 

Реалізація проблемної теми під час засідань науково-методичної ради: 

- Планування роботи Центру «Грані» та МО над єдиною проблемною 

темою  на 2018- 2022 роки (лютий 2018 р.); 

- «Елементи STEM - освіти в гуртках для молодших школярів» (листопад 

2018 р.); 

- «Виховання творчої активності, художнього мислення і здібностей  

вихованців засобами технічної творчості» (листопад 2018 р.); 

- «Удосконалення освітнього процесу на основі впровадження 

інноваційних технологій» (лютий 2019 р.); 

- «Робота педагогічного колективу щодо формування специфічних умінь і 

навичок допрофільного навчання» (квітень 2019 р.); 

- «Розвиток педагогічної майстерності. Ефективність сучасного заняття» 

(листопад 2019 р.); 

- «Роль STEM- освіти у формуванні основних компетентностей вихованців 

ЗПО» (вересень 2020 р.); 

- «Інтерактив в освітньому процесі – від ідеї до втілення» (листопад 2020 

р.); 

- «Інформаційно-комунікативні технології у закладі позашкільної освіти» 

(лютий 2021 р); 

- «Сучасне навчальне заняття як важлива сходинка у професійному 

зростанні керівника гуртка» (вересень 2021 р.); 

-  «Креативний педагог = успішні вихованці» (листопад 2021 р.); 

-  «Моніторинг педагогічної діяльності щодо виконання індивідуальних 

програм самоосвіти, науково-методичної та дослідницької роботи» (лютий 2022 

р.); 

- «Формування навичок інформаційної культури учнів у гуртках 

комп’ютерних технологій» (вересень 2022); 

- Про підсумки роботи над науково-методичною проблемою закладу у 

2018-2022 роках (листопад 2022 р.). 

Реалізація питань проблемної теми під час засідань педагогічної ради: 

- Програмно-методичне забезпечення стратегічних напрямів діяльності 

Центру «Грані» (вересень 2018 р.); 

- Інноваційний підхід до освітнього процесу: специфіка організації та 

супроводу (березень 2019 р.); 

- Формування профільних інтересів та професійної орієнтації учнів  
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(грудень 2019 р.); 

- Методи роботи, що найкраще впливають на формування у вихованців 

здорового способу життя (травень 2020 р.); 

- Професійна компетентність педагогів як фактор розвитку інноваційного 

потенціалу освітньої системи в ЗПО (березень 2021 р.); 

- Інтегроване навчання як освітній пазл Нової української школи (вересень 

2021 р.). 

Протягом звітного періоду в Центрі «Грані» відкриті профільні відділи: 

STEM-освіти (вересень 2019 р.) та робототехніки (вересень 2021 р.). Педагогами 

Центру розроблені та затверджені на регіональному рівні модифіковані навчальні 

програми для роботи гуртків цих відділів: «Основи робототехніки та 

комп’ютерного моделювання», «Медіатехнології», «Творча діяльність в 

середовищі програмування Scratch», «Аудіовідеотехнології для теле- і відео- 

гуртків», «Програмування мовою Python», «WEB – програмування», «Розробка, 

конструювання та виготовлення приладів з ЧПК», «Лего – конструювання», 

«Англійська у світі STEM», «Інформаційно-комунікаційні та мережеві 

технології», «Основи програмування для молодшого шкільного віку» та інші. 

В період реалізації проблемної теми методистами, фахівцями та провідними 

педагогами закладу для педагогічних працівників було проведено цикл 

тематичних майстер-класів: 

- «Правила фотозйомки»  (Козлов В. В. 20.04.2018); 

- «Культура користування комп’ютером» (Тамкович І. О. 26.10.2018); 

- Майстер-клас для педагогів Центру  з комп’ютерної графіки та анімації  

(Вороненко Л. В. 13.12.2018); 

- «Особливості роботи з PowerPoint» (Ардашов П. В. 16.04.2019); 

- Майстер-клас (метод. лабораторія) для педагогів Центру «Про 

обдарованість»  (Зіновєєва О. В. 14.02.2020); 

- «Створення унікальних авторських нагородних документів» (Бойчук Є. Е. 

та Кубатко О. М. 21.01.2022).  

Щодо розвитку професійної компетентності педагогів закладу з питання 

проблемної теми було організовано та проведено цикл тренінгів: 

- «З питань розвитку STEM- освіти» (квітень 2018); 

- «Азбука фандрайзинга»  (травень 2018); 

- «Професійна компетентність педагога»  (травень 2019); 

- «Ораторська майстерність педагога» (вересень 2021); 

- «Використання елементів STEM - освіти у гуртках» (лютий 2022). 

З метою популяризації STEM - освіти для дітей, учнів, вихованців та 

учнівської молоді, а також педагогів міста та області протягом звітного періоду 

проведено майстер-класи, виховні та організаційно-масові заходи. 
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В рамках роботи над проблемою темою за 2018 – 2022 рр. педагогами КЗ 

«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР підготовлено, розроблено, виконано безліч 

методичних матеріалів, зокрема: методичних розробок – 93; методичних 

посібників – 14: методичних рекомендацій – 50; розробок занять – 364; 

навчальних (модифікованих) програм – 25; доповідей (в т. ч. презентацій) на 

засіданнях педагогічної ради, науково-методичної ради, конференціях, інших 

метод. заходах – 133;  сценаріїв та методичних вказівок до майстер-класів –  151; 

описів досвіду роботи – 49; технологічних карток – понад 70; відео уроків – понад 

30  тощо. 

З метою популяризації передового педагогічного досвіду та педагогічних 

здобутків педагоги Центру «Грані» протягом 2018 -2022 років брали активну 

участь у різноманітних професійних конкурсах, а саме : 

- в номінації «Методист-2018» Всеукраїнського конкурсу педагогічної 

майстерності «Джерело творчості» - Куцова Т. В., Матвієнко К. І. . Участь і 

перемога Куцової Т. В. в  очному турі (20-22.06.2018, Київ) Всеукраїнського етапу 

конкурсу «Джерело творчості» в номінації «Методист науково-технічного 

напрямку» (2 місце). 

- в номінації «Керівник гуртка-2020» Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності «Джерело творчості» - Гуленко К. С., Добровольська І. 

В., Тихонська Н. І. 

- в номінації «Керівник гуртка-2021» Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності «Джерело творчості» - Бугаєв О. О. 

- в номінації «Керівник гуртка-2022» Всеукраїнського конкурсу 

педагогічної майстерності «Джерело творчості» - Тюкова Л. М., Бондаренко О. Б., 

Кірішун І. М. 

За 2018 – 2022 роки педагоги Центру «Грані» постійно брали активну 

участь в обласних та Всеукраїнських конкурсах рукописів навчальної  літератури 

для позашкільних навчальних закладів: 

- 2018 рік: обласний конкурс – надано 3 роботи, з них 1 – переможець 

(нагороджений грамотою ДОН ЗОДА), 2 – лауреати (подяка ДОН); 

Всеукраїнський етап – 1 переможець (Дьомушкін Г. І.); 

- 2019 рік: обласний конкурс – надано 4 роботи, з них –2 переможці 

(Гезалова М. А., Ткаченко Т. В.), 2 – лауреати; Всеукраїнський етап – 1 лауреат. 

- 2020 рік: обл. етап Всеукраїнського конкурсу: надано  3 роботи, з них 1 – 

переможець. Всеукраїнський етап: 1 робота переможець (Смирнова А. В.). 

- 2021 рік: обл. етап Всеукраїнського конкурсу: надано 5 робіт, з них – 1 

переможець. Всеукраїнський етап: 1 робота переможець (Чаусовський Г. О.) 

За цей час видано 9 тематичних інформаційних Збірників НТТУМ (з 2014 р. 

зареєстрований як ЗМІ) , в т. ч. у листопаді 2018 р. - «Шляхи впровадження  

STEM- освіти в позашкілля», у листопаді 2022 р. за темою «З досвіду роботи над 
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проблемною темою». Електронні версії розміщені на сайті Центру «Грані», деякі 

надруковані та розповсюджені серед учасників обласних семінарів. Створені 

інформаційні збірники відділу STEM – освіти за результатами проведених 

обласних конкурсів. 

За означеною тематикою проблемної теми на базі Центрі «Грані» 

організовано і проведено обласні семінари для працівників позашкілля області. 

Зокрема, за темам: 

-  «Сучасні підходи до використання інформаційно-комунікаційних 

технологій у позашкільній освіті» (14.03.2019);   

- «Якість позашкільної освіти – основа її конкурентоспроможності в 

умовах  децентралізації» (24.02.2021, онлайн). 

За 2018 – 2022 роки пройшли курси підвищення кваліфікації при ЗОІППО 

88 педагогів. Активну участь педагоги закладу брали у  тренінгах, семінарах та 

інших формах підвищення кваліфікації на різноманітних Інтернет-платформах. 

За період роботи над єдиною проблемною темою значно було покращено та 

оновлено матеріально-технічну базу для роботи гуртків. На початок 2022/2023 

навчального року у закладі наявні такі технічні засоби навчання: комп’ютери та 

комп’ютерна техніка – 57; телевізори – 6; радіосистема SENNHEISER EW 112P 

G3 - 2; DVD-програвачі – 2; внутрішня комп’ютерна мережа – 5; медіапроєктори 

– 3; телестудія (павільйон з обладнанням); фотостудія з освітл. обладнанням; 

відеокамери - 4; фотоапарати - 7; Інтерактивний комплект; комплекти  LEGO; 3D 

принтер; 3D сканер; фрезерний 3D верстат з  ЧПУ; конструктор Xiaomi Mi Bunny 

Robot Builder  - 13; конструктор Mi Robot Builder Rover - 2; конструктор Mi Robot 

Builder Rover; проєктор BenQ - 2; комплект Arduino  та інше. 

Яскравим показником плідної роботи педагогічного колективу над 

проблемною темою закладу є підвищення активності та результативності участі 

вихованців Центру «Грані» в обласних, Всеукраїнських та Міжнародних 

фестивалях, конкурсах, змаганнях та інших заходах: 

 

заходи 

рік 
2019 2020 2021 2022 

Обласний рівень 22 35 32 37 

Всеукраїнський рівень 5 8 6 9 

Міжнародний рівень  3 3 4 6 

Кількість учасників 4423 4120 2487 3286 

 

Отже, впровадження STEM - освіти в науково-технічну творчість учнівської 

молоді в Центрі «Грані» призвело до: підвищення ефективності та якості освіти в 

закладі; вироблення єдиного педагогічного підходу, системи позиції, загальних 

цінностей, традицій за цим напрямом роботи; удосконалення змісту, форм і 
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методів методичної роботи; підвищення професійної компетентності, творчого 

потенціалу педагогів; використання набутого досвіду на практиці; поширення за 

межами закладів освіти кращого досвіду, створеного у колективах; підвищення 

рівня навчальних досягнень, розвитку технічних здібностей вихованців; 

створення сприятливих умов для навчання і розвитку обдарованих дітей та 

учнівської молоді. 

Навчання за принципом «від теорії до практики», тобто робити своїми 

руками, бачити результати роботи, вдосконалювати свої ідеї, будь-які уміння і 

навички – все це присутнє у закладах позашкільної освіти та все це покликана 

реалізувати STEM-освіта. Впровадження освітніх STEM - ідей, новітніх методів 

навчання, використання інтерактивних технологій, розвиток творчих здібностей 

вихованців, надання знань, розвиток вмінь та здібностей в різних сферах 

діяльності – одне з вагомих завдань сучасності. Саме так працює педагогічний 

колектив Запорізького обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Грані».  

 

2. РЕТРОСПЕКТИВА РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ НА БАЗІ  

КЗ «ЗОЦНТТУМ «ГРАНІ» ЗОР 

 

Арутюнян Володимир Едуардович,  

заступник директора  

з навчально-виховної роботи 

 

Розвиток STEM-освіти у Центрі «Грані» починається з 2012 року, коли за 

кошти обласного бюджету Центром НТТУМ «Грані» було придбано навчальний 

комплекс «mindstorm-educatin» і відкрито перший серед закладів позашкільної 

освіти області гурток «Робототехніка і комп’ютерне моделювання». Він налічував 

дві навчальні групи й мав великий попит серед дітей та батьків. До 2019 року 

суттєвих змін у цьому напрямку не відбувалось, лише кількість груп цього гуртка 

збільшилась з двох до п’яти. За сприянням КЗ «ЗОІППО» щодо підвищення 

фахового рівня педагогів на базі Центру «Грані» було започатковано також 

постійні курси для викладачів інформатики області за напрямом «Робототехніка 

та комп’ютерне моделювання». Це призвело до того, що аналогічні гуртки були 

відкриті ще в декількох закладах освіти і робототехніка та STEM-освіта були 

запроваджені в навчальні програми «Запорізького Січового колегіуму», 

Хортицької національної навчально-реабілітаційної Академії, Запорізького 

технічного ліцею, Академії «ШАГ», Матвіївського ЗНВК «Всесвіт», 

Загальноосвітніх шкіл № 45 та № 55 тощо. Протягом 2018 року в закладі було 

оновлено технічну базу лабораторії «Робототехніка і комп’ютерне моделювання» 

та створено базу ще для 2-х напрямів STEM-освіти: «Електронне моделювання та 

конструювання» та «3D-моделювання». 
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Вересень 2019 року ознаменувався створенням в Центрі «Грані» окремого 

відділу STEM-освіти на 56 груп зі значним збільшенням філіалів даного напряму 

на території області. На той час відділ нараховував групи наступних гуртків: 

1. «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання» (27 груп); 

2. «Цифрова фотографія»  (11 груп); 

3. «Розробка, конструювання та виготовлення приладів з ЧПУ» (1 група); 

4. «Творча діяльність в середовищі програмування Scratch» (1 група); 

5.  «Медіакультура» (2 групи); 

6. «Комп’ютерна графіка та анімація» (7 групи); 

7. «Аудіо та відеотехнології» (2 групи); 

8. «Журналістика та видавнича справа» (1 група); 

9. «ЛЕГО-конструювання» (1 група); 

10.  «Основи користування офісними програмами на ПК» (3 групи). 

Ці гуртки працювали у філіалах КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР в наступних 

закладах освіти Запорізької області: 

− Центр «Грані» - 33 групи; 

− Августинівський ЗЗСО Широківської СР – 1 група; 

− Лукашівський НВК Широківської СР – 1 група; 

− Володимирівський ЗЗСО Широківської СР – 2 групи; 

− Петропільський ЗЗСО Широківської СР – 5 груп; 

− Запорізька школа-інтернат «Козацький ліцей» ЗОР – 1 група; 

− Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізького національного 

університету – 1 група; 

− Відраднівський ЗЗСО Широківської СР – 3 групи; 

− Широківський ЗЗСО Широківської СР – 2 групи; 

− ДНЗ (ясла-садок) № 94 «Перлина» ЗМР – 1 група; 

− Запорізький колегіум «Елінт» - 2 групи; 

− КЗ «Чернігівська ЗОШ-інтернат» ЗОР – 2 групи; 

− Оріхівська філія №5 КЗ ОЗЗСО «Сузір’я» ОМР – 2 групи. 

Таким чином, на вересень 2019 року маємо 12 філіалів, 10 гуртків та 56 

навчальних груп у відділі STEM-освіти КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР. 

На початку 2021-2022 навчального року відбувся значний ривок у розвитку 

STEM-освіти як у закладі, так і на території області (Рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Порівняльний аналіз кількості гуртків та навчальних груп STEM-

напрямку за 2019 та 2022 роки. 

 

По-перше, збільшилася кількість гуртків та навчальних груп: 

1. «Основи робототехніки та комп’ютерного моделювання» (33 групи); 

2. «Цифрова фотографія»  (4 групи); 

3. «Розробка, конструювання та виготовлення приладів з ЧПУ» (1 група); 

4. «Творча діяльність в середовищі програмування Scratch» (3 групи); 

5. «Медіакультура» (1 група); 

6. «Комп’ютерна графіка та анімація» (1 група); 

7. «Аудіо та відеотехнології» (1 група); 

8. «Журналістика та видавнича справа» (1 група); 

9. «ЛЕГО-конструювання»  (37 груп); 

10. «Основи користування офісними програмами на ПК» (3 групи); 

11. «Основи програмування для молодшого шкільного віку» (5 груп); 

12. «Медіатехнології» (1 група); 

13. «Технічний дизайн» (5 груп); 

14. «Web-програмування» (3 групи); 

15. «Програмування мовою Python» (3 групи); 

16. «Англійська у світі STEM» (6 груп); 

17. «Фотоаматори» (2 групи); 

18. «Німецька у світі STEM» (3 групи). 

По-друге – розширилася географія розміщення цих гуртків, які працюють у 

наступних закладах освіти: 

− Центр «Грані» - 48 груп; 

− Лукашівський НВК Широківської СР – 2 групи; 
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− Володимирівський ЗЗСО Широківської СР – 2 групи; 

− Петропільський ЗЗСО Широківської СР – 7 груп; 

− Запорізька школа-інтернат «Козацький ліцей» ЗОР – 1 група; 

− Запорізький гідроенергетичний коледж Запорізького національного 

університету – 1 група; 

− Відраднівський ЗЗСО Широківської СР – 4 групи; 

− Широківський ЗЗСО Широківської СР – 2 групи; 

− Запорізький колегіум «Елінт» - 2 групи; 

− Оріхівська філія №5 КЗ ОЗЗСО «Сузір’я» ОМР – 6 груп; 

− Комунальний заклад «Опорний заклад загальної середньої освіти 

«Сузір'я» Оріхівської міської ради – 4 групи; 

− Комунальний заклад вищої освіти «Хортицька національна навчально-

реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради – 1 група; 

− Запорізька гімназія №31 ЗМР ЗО – 2 групи; 

− Комунальний заклад «Вільнянська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат» Запорізької обласної ради – 2 групи; 

− Комунальний заклад «Дніпровська загальноосвітня школа І-III ступенів 

№ 1» Водянської сільської ради Кам 'янсько-Дніпровського району Запорізької 

області – 3 групи; 

− Новопетрівська гімназія Широківської СР – 1 група; 

− Миколай-Пільський ЗЗСО Широківської СР – 1 група; 

− Комунальний заклад «Бердянська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-III ступенів» Запорізької обласної ради – 2 групи; 

− Комунальний заклад «Гуляйпільська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат» Запорізької обласної ради – 2 групи; 

− Комунальний заклад «Василівська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат» Запорізької обласної ради – 2 групи; 

− Комунальний заклад «Запорізька спеціалізована школа-інтернат II-III 

ступенів «Січовий колегіум» Запорізької обласної ради – 2 групи; 

− Комунальний заклад «Кам`янська спеціальна загальноосвітня школа-

інтернат» Запорізької обласної ради – 2 групи; 

− Комунальний заклад «Малобілозерська спеціалізована естетична школа-

інтернат II-III ступенів «Дивосвіт» Запорізької обласної ради – 1 група; 

− Комунальний заклад «Матвіївська загальноосвітня санаторна школа-

інтернат І-III ступенів» Запорізької обласної ради – 4 групи; 

− Комунальний заклад «Токмацька спеціальна загальноосвітня школа – 

інтернат» Запорізької обласної ради – 2 групи; 

− Комунальний заклад Центр «Позашкільної діяльності та розвитку дітей і 

юнацтва» Якимівської селищної ради Запорізької області – 7 груп. 
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Рисунок 2.2 – Розміщення гуртків STEM-напрямку на базі Центру «Грані» та його 

філій у Запорізькій області. 

 

Таким чином, на травень 2022 року маємо 25 філіалів, 18 гуртків та 113 груп 

у відділі (Рисунок 2.2). Таке значне розширення мережі гуртків STEM-напряму 

дозволило нам виділити й створити окремий відділ робототехніка, який налічує 33 

групи. 

За три роки ми збільшили кількість вихованців STEM-напряму у два рази: з 

672 до 1604. Хіба це не успіх? І більшість з них займається саме на базі  філіалів в 

Запорізькій області (Рисунок 2.3). Як обласний центр ми чудово виконуємо нашу 

пряму ціль – збільшення кількості вихованців саме на філіалах.  

 

 
 

Рисунок 2.3 – Розміщення гуртків STEM-напрямку на базі Центру «Грані» та його 

філій у Запорізькій області. 
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І хоча напрям STEM-освіти в Україні не новий, змагань та конкурсів нам 

пропонується не багато. Тому в період з 2019 по 2022 роки були створені та 

реалізовані наступні конкурсні проєкти: 

1. Відкритий обласний творчий онлайн-конкурс «Роби як я». 

2. Творчий фестиваль ідей «Навчи мене». 

3. Обласний конкурс з фотоаматорства «Фото - бліц». 

4. Відкритий обласний конкурс з інформаційних технологій для учнівської 

молоді «IT_TEEN_ZP». 

5. Відкритий регіональний турнір з робототехніки «Роботландія». 

6. Обласний конкурс з інформаційних технологій «IT-AS». 

7. Обласний конкурс проєктів з робототехніки «Роботи на службі ЗСУ». 

8. Обласний дитячий технічний конкурс «Зроби свій HIMARS». 

Тільки протягом 2020-2022 років в offline та online конкурсах, які було 

організовано та проведено закладом, взяли участь понад 800 учасників із 

Запорізької, Одеської, Львівської, Черкаської та інших областей України, а також 

діти ВПО, які тимчасово перебувають у Німеччині, Ірландії, Великобританії та 

Польщі. Всі конкурсні роботи було розміщено на сторінці Організатора Конкурсу 

у соціальній мережі Facebook «Центр «ГРАНІ» 

https://www.facebook.com/groups/340021156566662/. З результатами проведення 

цих конкурсів можна ознайомитись у збірниках відділу за покликанням 

https://cutt.ly/BEm5F6c. Пропонуємо порівняльний аналіз участі дітей та 

учнівської молоді в обласних конкурсах STEM-спрямованості за 2019 та 2022 рр. 

(Рисунок 2.4). 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/340021156566662/
https://cutt.ly/BEm5F6c
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Рисунок 2.4 – Порівняльний аналіз участі участі дітей та учнівської молоді в 

обласних конкурсах STEM-спрямованості. 

 

Ми великими кроками йдемо вперед і не збираємось зупинятись. STEM-

освіта має бути доступною у кожному куточку Запорізької області. Для цього ми 

розробляємо нові освітні програми, покращуємо методичну базу вже існуючих, 

розширюємо мережу гуртків та груп, залучаємо найкращих спеціалістів для 

роботи з дітьми. Ми є фанатами свого діла. І наші вихованці та їх батьки це 

відчувають і довіряють нам. І тому можна із впевненістю сказати, що вектор 

успіху з обраним нами шляхом збігаються у напрямах. 

 

3. ЦИФРОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ПЕДАГОГА ПОЗАШКІЛЛЯ – 

ЗАПОРУКА УСПІШНОГО ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

Кубатко Олеся Миколаївна, 

методист відділу STEM-освіти 

 

Стрімка інформатизація й цифровізація суспільства швидко увійшла в 

сучасну освіту. Новітні гаджети, як потужна сила й важливий інструментарій 

сучасного покоління, є основним фактором формування прогресивної й 

інтелектуальної молоді в державі. Сучасному педагогу необхідно вміти 

знаходити, аналізувати, виокремлювати, передавати, отримувати та оперувати 

великою кількістю інформації, отриманої через інтернет-ресурси, що останнім 

часом стали основною платформою для спілкування. Враховуючи, що 

позашкільна освіта – це важливий чинник соціалізації, розвитку здібностей і 
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реалізації можливостей дітей та молоді, головним пріоритетом педагога сьогодні є  

обізнаність  в цифровій освіті. Її простір надає багато можливостей для реалізації 

різноманітних проєктів і програм, спрямованих на створення сприятливих умов 

для спільного навчання, виховання й  розвитку здобувачів освіти з урахуванням їх 

потреб та можливостей. 

Без цифрових компетентностей сьогодні неможливо уявити роботу 

сучасного педагога-позашкільника. У кожного є улюблені інструменти, що 

постійно оновлюються, розширюючи сферу застосування. Така модернізація 

змінює діяльність і педагога позашкілля та потребує опановування новими 

технологіями навчання й виховання. Отже, у період карантинів 2020-2021 рр. та у 

воєнний час 2022 року організація освітнього процесу вимагає, аби не зупинялося 

навчання у дистанційному та змішаному форматі. Для безпечного його 

продовження необхідне неперервне вдосконалення професійних 

компетентностей: опанування новими інформаційно-цифровими інструментами, 

без яких неможливо уявити  ефективну роботу сучасного педагога, мобільної 

адаптованості у професійних ситуаціях, а, разом з тим, і вдосконалення вмінь 

щодо застосування знань на практиці. Якщо не сформувати цю компетенцію в 

кожному з нас, то ми не сформуємо її й у наших вихованців. Тому сьогодні 

цифрова грамотність для педагога стає пріоритетом. 

У ХХІ столітті, зважаючи на глобальну цифровізацію та інформатизацію 

суспільства, уміння запустити й вимкнути комп’ютер чи будь-які застосунки, 

віднайти потрібну інформацію в мережі Інтернет, створити й надрукувати 

документ, відтворити презентацію чи відео є недостатніми. Комп’ютерна 

грамотність педагога не передбачає тільки вміння виконувати деякі операції на 

комп’ютері чи володіння певною програмою. Компетентна людина у цифровій 

сфері має йти в ногу з часом, відстежувати нові тенденції в інформаційних 

технологіях, розмірковувати над упровадженням їх в освітній процес. У 

позашкіллі цікавими заняття гуртків зробить уміле й вдале використання 

нетрадиційних форм, впровадження інноваційних технологій: інформаційно-

комунікативних, ігрових, інтерактивних тощо, які б дали можливість не просто 

зацікавити дітей, а якомога  більше виявити їх творчі здібності, розвинути уяву, 

провести рефлексію – самоаналіз та самооцінку вихованцями щодо власної 

діяльності та її результатів. Гурткове заняття стане вдалим тільки тоді, коли воно 

є сучасним, ефективним і всі його учасники отримали задоволення. 

Отже, особливостями ІКТ є: багатофункціональність та оперативність; 

продуктивність та насиченість; можливість швидкої ефективної та творчої 

самореалізації; наявність персональної освітньої траєкторії. 

Важливою умовою формування педагогічної культури педагога засобами 

цифрових технологій є проєктування освітнього процесу:  

- удосконалення інформаційно-освітнього середовища;   
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- методичне середовище з доступом педагогів до інформаційно-освітніх 

ресурсів;  

- колективні форми методичної роботи;  

- групові інноваційні об’єднання;   

- оновлення методів, форм і засобів освітнього процесу для 

удосконалення педагогічної майстерності та самореалізації педагога;  

- спрямованість фахової діяльності на обізнаність передових методик з 

педагогіки й психології та інновацій у комп’ютерних науках для продуктивної 

професійної діяльності;  

- упровадження діяльнісного підходу з використанням цифрових 

технологій (онлайн-тренінги, вебквести, онлайн-завдання, онлайн-вікторини, 

онлайн-диспути тощо);  

- упровадження педагогічної рефлексії відповідно до вимог 

інформаційного суспільства, цифрових орієнтацій освітнього середовища, вимог 

педагогічної етики закладів освіти;   

- формування гнучкої системи безперервної освіти педагога. 

Таким чином інформаційна підтримка освітнього процесу комп’ютерними 

технологіями допоможе вирішити такі дидактичні проблеми як інтенсифікація та 

оптимізація освітнього процесу, індивідуалізація і диференціація освітньої 

діяльності вихованців, активізація пізнавальної та творчої діяльності, розвиток 

самостійності в розв’язуванні навчальних вправ і завдань, організація поєтапного 

й підсумкового контролю результатів навчання, діагностування рівнів 

інтелектуальної активності дітей та їх особистісних якостей. Саме це наштовхує 

педагогів на самоосвуту для створення сучасних цікавих занять. Новими кроками 

в діяльності педагога-позашкільника є поєднання традиційного педагогічного 

досвіду з медіаосвітою. Інтернет-ресурси, соціальні мережі та цифрові технології 

сьогодні є незамінними компонентами професійної освіти педагогічних 

працівників.  

Керівники гуртків, педагоги та методисти відділу STEM-освіти Центру 

«Грані» постійно збагачують та удосконалюють власний педагогічний досвід під 

час навчання на онлайн-курсах: 

 

https://www.ed-era.com/ 

 

https://prometheus.org.ua/ 

 
https://umity.in.ua/ 

 

https://pifa.com.ua/ 

https://www.ed-era.com/
https://prometheus.org.ua/
https://umity.in.ua/
https://pifa.com.ua/
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https://rektor.com.ua/ 

 

https://naurok.com.ua/ 

 
https://vseosvita.ua/ 

 

https://sites.google.com/view/gwua2223 

 

Під час якісної підготовки та організації освітнього процесу рекомендуємо 

використовувати наступні ефективні й корисні онлайн-продукти: 

 

 

Платформа для гейміфікації навчання, яка дозволяє 

створювати інтерактивні тести, опитування, завдання для 

практики та перевірки вивченого матеріалу. Тут можна 

створювати різні питання, дібрати до них відео чи картинки й 

різні варіанти відповідей. А під час проведення гри, додаток 

створює рейтинг гравців, який базується на кількості вірних 

відповідей. https://kahoot.com/  

 

 

Популярний сайт для створення вікторин, який потребує 

від педагога й учнів знання англійської мови. Вікторину 

педагог створює на своєму комп’ютері, а учні мають 

можливість брати в ній участь дистанційно за допомогою 

смартфонів. https://quizizz.com/?lng=en  

 

 

За допомогою цього інструменту педагоги можуть 

швидко створювати й упорядковувати завдання, надавати 

результати перевірок і легко спілкуватися зі своїми 

вихованцями. Можуть створювати та збирати завдання в 

режимі онлайн, переглядати, хто вже виконав завдання, а хто – 

ні, а також надавати результати перевірок у реальному часі 

кожному вихованцю. 

 

 

Ресурс з україномовним інтерфейсом, що дозволяє 

створити власні тестові завдання різного формату, наприклад, 

завдання з вибором відповіді, фото-, аудіо-, відеопитання, 

установлення відповідностей, доповнення пропущених 

фрагментів тощо. Дозволяє створювати вправи різних типів на 

різні теми або користуватися готовими. Користувачі одразу ж 

дізнаються про правильність відповіді та відповідно про рівень 

https://rektor.com.ua/
https://naurok.com.ua/
https://vseosvita.ua/
https://sites.google.com/view/gwua2223
https://kahoot.com/
https://quizizz.com/?lng=en
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засвоєння матеріалу. Тестові завдання зберігаються в 

особистому кабінеті педагога після реєстрації та можуть бути 

придатними для подальшого використання 

https://learningapps.org/ 

 

 

Інтерактивна віртуальна дошка. В умовах дистанційного 

навчання сервіс Google Jamboard дозволяє педагогу 

демонструвати ключову інформацію під час онлайн-уроку на 

Zoom чи Google Meet конференціях, а також одночасно 

взаємодіяти з усіма учасниками освітнього процесу чи окремою 

групою в режимі реального часу. За допомогою інтерактивної 

дошки можна не лише пояснювати навчальний матеріал, а й 

активізувати увагу вихованців та запропонувати їм виконати 

індивідуальні завдання чи завдання у групах з використанням 

готових шаблонів.  

 

 

Ресурс для створення завдань, тестів, кросвордів тощо. 

https://onlinetestpad.com/ 

 

Ресурс для створення презентацій, плакатів, банерів, 

інших візуальних засобів. https://www.canva.com/ 

 

 

Створення інтерактивних аркушів. Учні можуть 

виконати робочі аркуші онлайн і надіслати свої відповіді 

педагогу, а для довкілля - це економить папір. Крім того, 

інтерактивні аркуші повною мірою використовують нові 

технології, застосовані в освіті: вони можуть містити звуки, 

відео, вправи перетягування, об’єднання за допомогою стрілок, 

множинний вибір і навіть розмовні вправи, які учні мають 

виконувати за допомогою мікрофона. 

https://www.liveworksheets.com/ 

 

 

Створення електронного підручника 

https://app.bookcreator.com/sign-in 

 

 

Створення ребусів, логічні ігри, прислів’я та приказки. 

http://rebus1.com/ 

 

Використання сучасних технологій та гаджетів допомагає в роботі, на 

заняттях: завдяки ним доступна різна інформація, розваги тощо; новітні 

технології дають можливість покращити освітній процес; навчання стало набагато 

простішим; є вільний доступ до інформації; легкість комунікації між педагогами 

та вихованцями; є можливість використовувати гаджети в якості органайзерів, 

https://learningapps.org/
https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Fonlinetestpad.com%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNETLKiZIkQYnl41Fna_YtqPoE-lkg
https://www.canva.com/
https://www.liveworksheets.com/
https://app.bookcreator.com/sign-in
http://rebus1.com/
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зробивши помітки та нагадування, вносити до календаря розклади занять, 

різноманітні завдання; можна здійснити віртуальну подорож, побувати в будь-

якій країні, натиснувши лише одну клавішу! 

Таким чином,  основними висновками  можна вважати: 

1. Упровадження цифрових технологій у заклади позашкільної освіти для 

підвищення рівня цифрової грамотності є нагальною вимогою часу. 

2. Метою впровадження цифрових технологій в освітній процес є підготовка 

висококваліфікованих фахівців для роботи в постіндустріальному суспільстві. 

3. Сучасне життя вимагає впровадження цифрових технологій в абсолютно 

всі сфери людської діяльності. 

4. Сучасні засоби освіти покращать умови рентабельності навчання в усіх 

закладах освіти. 

5. Швидкість нових знань вимагає від будь-якої людини постійного 

підвищення рівня власної цифрової освіти. 

6. У відділі STEM-освіти в КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР організовано 

систематичне та якісне опановування найважливішою професійною 

компетентністю сучасного педагога. 

Отже, цифрова компетентність педагогічного працівника – це складне, 

динамічне, цілісне інтегративне створення особистості, що дає змогу ефективніше 

здійснювати професійну діяльність та водночас вимагає постійного професійного 

саморозвитку. Розвиваючи власну цифрову компетентність, педагоги будуть 

готувати своїх вихованців до життя у цифровому суспільстві. 

 

Використані джерела 
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4. STEM – ОСВІТА ЯК АКТИВНА СКЛАДОВА 

«СИТУАЦІЇ УСПІХУ» УЧАСНИКІВ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ» 

 

Смирнова Анна Василівна, 

завідувач відділу STEM-освіти;  

Бойчук Єлизавета Едуардівна, 

методист відділу STEM-освіти 

 

Ці чотири великі літери так тісно ввійшли у наше сьогодення. Вже і не 

віриться, що термін «STEM» виник лише 20 років тому. А в Україні він з’явився 

ще пізніше. Чи варто зупинятись на розшифруванні цієї абревіатури? Гадаємо, що 

ні. Бо кожен учасник освітнього процесу відразу зможе її розтлумачити. Сьогодні 

цей тренд закріплено на законодавчому рівні у таких, як, наприклад, «Методичні  

рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік». В 

цьому документі зазначено, що «головна мета STEM-освіти полягає у реалізації 

державної політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» 

щодо посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній 

діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для 

підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-

педагогічних працівників. 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 в систему STEM-освіти, 

створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як фахівця, і як 

громадянина». 

Пропонуємо розглянути STEM - підхід з незвичного боку. Так би мовити, 

його «побічну реакцію», яку ми вважаємо однією з найбільших неочікуваних 

переваг. 

Використання STEM - підходу в освітньому процесі 

закладу позашкільної освіти 

STEM – освіта базується на методі експериментів. З самого початку цей 

підхід найбільше застосовувався у вивченні таких наук як фізика, хімія, біологія. 

Саме це й дало поштовх розвитку освітньої робототехніки. Така складна 

конструкція як робот стала доступною навіть для дітей 5-6 років. І цей інтерес 

можливо підтримувати та розвивати, ускладнюючи задачі впродовж усього 

періоду навчання. 

Вивчення науки робототехніки у такому ранньому віці й, головне, стійкий 

дитячий інтерес до цього породив запит на створення та розвиток такого напряму, 
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як вивчення програмування дітьми молодшого шкільного віку. Звісно, ці два 

процеси можна поєднувати у рамках одного предмету або гуртка. Але, 

спираючись на отриманий нами досвід, лише половина вихованців мають 

однаково сильний інтерес до конструювання та програмування одночасно. Саме 

це і спонукало нас на створення курсу «Основи програмування для молодшого 

шкільного віку» у рамках роботи гуртка з однойменною назвою. Навчальна 

програма була створена у вересні 2021 року і затверджена педагогічною радою 

Центру «Грані». Впродовж 2021-2022 навчального року вона пройшла апробацію 

й у червні 2022 року була затверджена і схвалена на засіданні науково-методичної 

ради КЗ «ЗОІППО» Запорізької обласної ради до використання у гуртках 

інформаційно-технічного профілю в закладах освіти Запорізької області. 

Цей курс містить три роки навчання; 2 роки початкового рівня й 1 рік – 

основного. При розробці цього курсу нами було: 

− проаналізовано і вивчено велику кількість платформ для програмування 

у такому юному віці; 

− відібрані найцікавіші та найзрозуміліші серед них; 

− створено абсолютно унікальну навчальну програму; 

− розроблені робочі зошити як для вихованців, так і для керівників 

гуртків, які містить в собі підібрані згідно з програмою дидактичні матеріали; 

− на момент написання статті відбувається запис відеоінструкцій до занять 

для можливості якісної організації дистанційного навчання за цим курсом. 

Виникає закономірне питання: як поєднується вищесказане із STEM – 

освітою та ситуацією «успіху»? Відповідь дуже проста: проробивши такий обсяг 

роботи й продовжуючи вдосконалювати наш «продукт», ми, розробники-

керівники гуртків, знаходимось у ситуації «успіху» на кожному занятті гуртка. 

Ми бачимо результат, який дає навчання за цим курсом і неймовірно ним 

пишаємось. І це стимулює на створення ще чогось нового та унікального. 

Все це стало можливим і реальним лише завдяки використанню методу 

STEM на заняттях гуртка «Освітня робототехніка». Проведення разом з 

вихованцями експериментів з програмування робота підштовхувало нас на пошук 

нових можливостей. Бажання підтримувати у дітей стійкий інтерес до освітнього 

процесу стимулював робити ці експерименти все більш несподіваними. 

А як щодо ситуації «успіху» у вихованців? Тут наша позиція досить чітка: у 

навчанні програмуванню немає помилок; є лише рішення, які не призвели до 

очікуваного результату. Ми не говоримо дітям, що вони зробили помилки у 

написанні програми або неправильно вирішили завдання. Ми говоримо, що за їх 

написаним рішенням ми отримали результат не той, на який очікували. І в цьому 

дуже принципова різниця. Коли ми говоримо дитині, що вона помилилась, вона 

починає зневірюватись у собі. Це зовсім не спонукає до ефективного навчання. 

Ми вважаємо правильним сказати, що на ось цьому відрізку вирішенні завдання у 
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вихованця все вийшло чудово, а ось далі потрібно трохи змінити стратегію. І ці 

«відрізки» можна зменшувати до тих пір, поки не отримає хоча б маленький 

«успіх». І тоді дитина відчуває, що зробила, хоч і маленький, але важливий крок у 

своєму власному розвитку. 

Також програмування дає можливість отримувати правильні рішення 

поставленого завдання різними шляхами. І це ще один важливий аспект у 

створенні ситуації «успіху». 

Як ми бачимо, метод експериментів відкрив для нас безліч можливостей у 

розвитку успішних учасників освітнього процесу. Головне – це бути 

вмотивованим на власний успішний розвиток. Саме така мотивація і дозволила 

нам побачити у звичайній дитячій іграшці з відповідного магазину інструмент для 

розвитку алгоритмічного мислення у юних програмістів. Це – «Робот Botley». 

Практика показала, що даний робот є незамінним для розвитку процесу створення 

логічного ланцюжка покрокового розв'язання поставленої задачі. Наведемо 

приклади завдань і можливі варіанти їх вирішення. 

Приклади завдань з розвитку алгоритмічного мислення за допомогою 

«Робота  Botley» 

Програмування – це мова, яку ми використовуємо для спілкування з 

комп’ютером. Програмування допомагає навчити та розвинути наступні навички: 

− основні принципи програмування; 

− розширені поняття програмування, такі як: If/Then (Якщо/Тоді) для 

розвитку логічного мислення; 

− критичне мислення; 

− розуміння простору; 

− взаємодія та робота в команді. 

 

 
 

Рисунок 4.1 – Базова комплектація «Робота Botley». 

 

Нижче надані різні задачі для програмування та варіанти їх рішення. Вони 

розроблені для того, щоб ознайомити вихованців з програмуванням робота Botley. 
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Перші кілька завдань – для програмістів, що починають свій шлях, а завдання 3-6 

дійсно перевірять навички з програмування. 

 

 
Рисунок 4.2 - Робот Botley. 

 

Завдання 1: базові команди. Почніть рух з синьої дошки. Запрограмуйте 

Botley дійти до зеленої дошки, як зображено на малюнку. 

 

 

 

 

Рисунок 4.3 – Завдання 1 і варіант його рішення. 

 

Завдання 2: опанування поворотів. Почніть рух Botley з синьої дошки. 

Запрограмуйте його дійти до іншої синьої дошки, як на малюнку. 

 

 

 

 

Рисунок 4.4 – Завдання 2 і варіант його рішення. 
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Завдання 3: декілька поворотів. Почніть рух Botley з помаранчевої дошки. 

Запрограмуйте робота так, щоб він пройшов по кожній дошці та в кінці - 

повернувся на початкову дошку. 

 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Завдання 3 і варіант його рішення. 

 

Завдання 4: завдання з програмуванням. Запрограмуйте Botley перенести 

помаранчеву кулю у середину помаранчевої цілі.  

 

 
 

 

Рисунок 4.6 – Завдання 4 і варіант його рішення. 

 

Завдання 5: програмування задач. Розташуйте предмети так, як на малюнку. 

Запрограмуйте Botley перенести помаранчеву та синю кулі через перешкоди. А 

наприкінці – покласти кулі у центр помаранчевої цілі.  
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Рисунок 4.7 – Завдання 5 і варіант його рішення. 

 

Завдання 6: туди й назад. Складіть доріжку з дощечок, як на малюнку. 

Запрограмуйте Botley пронести синю кулю через усі дошки. Починати рух 

необхідно з помаранчевої дошки. 

 

  

 

Рисунок 4.8 – Завдання 6 і варіант його рішення. 

 

Бонус: введіть ці послідовності на пульті керування, щоб отримати доступ 

до цікавих прихованих функцій Botley. 
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Використання «Робота Botley» в освітньому процесі Центра «Грані» 

 

 
 

 
 

 
 

5. ВПРОВАДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ STEM-ОСВІТИ У ДИТЯЧО-

ЮНАЦЬКІЙ ТЕЛЕСТУДІЇ «ГРАНІ» 

 

Едель Михайло Григорович, 

керівник народного художнього колективу  

«Дитячо-юнацька телестудія «Грані», 

керівник гуртка «Аудіо-відео технології», 

керівник гуртка-методист 

 

Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в освіті, 

що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), технічну 

творчість (Engineering) та математику (Mathematics). 

STEM-освіта спрямована на розвиток особистості через формування 

компетентностей, природничо-наукової картини світу, світоглядних позицій і 

життєвих цінностей з використанням міждисциплінарного підходу до навчання, 

яке базується на практичному застосуванні наукових, математичних, технічних та 

інженерних знань і вмінь для розв'язання практичних проблем для подальшого 

використання їх у професійній діяльності. 
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Посилення ролі STEM-освіти є одним із пріоритетів модернізації освіти, 

складовою частиною 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. 

І це підтверджується розпорядженням Кабінету Міністрів України від 5 

серпня 2020 р. № 960-р  «Про схвалення Концепції розвитку природничо-

математичної освіти (STEM-освіти)». 

Навчання в Народному художньому колективі «Дитячо-юнацька 

телестудія «Грані» здійснюється в русі означеної Концепції, оскільки всі 

напрями гуртків, які входять до неї, пов’язані як з ART-творчістю, так і 

безпосередньо з технологіями: сучасні фотографія, кіно, телебачення неможливі 

без використання цифрових технологій (від цифрової фото- і відеознімання, до 

комп’ютерної обробки та монтажу), журналістика та видавнича справа на 50% 

складається з верстки за допомогою комп’ютерних програм, а комп’ютерна 

графіка та анімація без таких технологій взагалі неможлива. 

Зокрема, навчальна програма гуртка «Аудіо-відео технології», який 

зорієнтований на профорієнтацію та допрофесійну підготовку старшокласників на 

професії, що пов’язані з радіо, кіно, телебаченням та іншими електронними 

засобами масової інформації, побудована так, що у кожному її розділі 

використовуються цифрові STEM-технології: будь-то вивчення відеознімальної та 

аудіотехніки, що записує, комп’ютерного монтажу відео, комп’ютерної обробки 

фото- і відеозображення та використання різноманітних спецефектів.  

Крім того, при вивченні кожного розділу програми вихованці  обов’язково 

знайомляться з фізичною основою процесів, як то: розповсюдження акустичних 

хвиль та електромагнітних коливань, будова зору, алгоритм перетворення 

аналогових сигналів у цифрові тощо.  

Вихованці в процесі навчання також знайомляться та практично 

використовують технологічне обладнання студії: мікрофони різних типів, аудіо- 

та відеомікшери, електричне освітлення, телевізійну техніку.  

Значну частину освітнього процесу для старших гуртківців складає 

розробка та впровадження різних саморобних пристроїв, які полегшують та 

урізноманітнюють процес знімання, а саме виготовлення оптичних пристроїв, 

скейтів для відеокамер, підставок та утримувачів під мікрофони, освітлювальних 

приладів тощо – де вони використовують інженерно-технологічні знання та 

навички. 

Ось декілька прикладів саморобок, які  розроблені та виготовлені в студії. 
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Ширококутова афокальна лінза-

насадка на об’єктив дозволяє 

перетворювати звичайний об’єктив 

відеокамери  у понад ширококутовий  

- так зване «риб’яче око». 

  
 

 
 

Скейти для відеокамер є своєрідними 

стабілізаторами й дозволяють 

знімати об’єкт панорамно по колу у 

360 градусів. 

 

  
 

Телевізійна знімальна студія з саморобними: освітлювальним 

порталом, рір-екраном та телесуфлером, що дозволяє тренуватися 

вихованцям в умовах професійної  телевізійної студії та створювати власні 

телепередачі. 

 

Отже, ми бачимо, що в освітньому процесі гуртка «Аудіо-відео технології» 

не лише в процесі вивчення матеріалу навчальної програми впроваджуються 

технології STEM-освіти, а і в креативних інженерно-технологічних  рішеннях 

допоміжного обладнання та устаткування. 

Все це впливає як на якість засвоєння навчального матеріалу вихованцями, 

так і на якість кінцевого продукту, який вони створюють – фільмів та телепередач 

– що підтверджують щорічні перемоги творчих робіт студії на фестивалях та 

конкурсах різних рівнів – від обласних та міських до Всеукраїнських та 
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міжнародних («Веселка», «ITalent», «Прес - весна на Дніпрових схилах»,  

«Дитятко» тощо). 

Також, у багатьох випадках, заняття в гуртку для вихованців є поштовхом 

для вибору професії: щороку значна їх кількість вступає до вишів за відповідними 

напрямами, отримують професії кінорежисерів, режисерів монтажу, операторів, 

журналістів, і десятки колишніх вихованців вже працюють в царині кіно, 

телебачення та ЗМІ як в Запоріжжі, так і в інших містах України. 

 

6. ФОТОМИСТЕЦТВО ТА STEM-ОСВІТА 

 

Козлов Володимир Володимирович, 

керівник гуртка «Фотоаматори» 

 

«Щоб стати справжнім фотографом,  

треба вчитися дивитися очима душі,  

бо справжні об'єктиви фотокамери – це серце та душа»  

(Юзеф Карш, канадський фотограф-портретист ХХ ст.) 

 

Основним завданням STEM-освіти є створення умов для різнобічного 

розвитку учнівської молоді, активізації розвитку інтелекту, інтуїції, 

продуктивності, творчого мислення, рефлексії, аналітико-синтетичних умінь та 

навичок враховуючи можливості кожної дитини. Сучасні методи забезпечують 

активну взаємодію вихованців з педагогом, одним із напрямів залишається 

формування творчої особистості. Творчість насамперед пов’язана з роботою уяви, 

пізнавальною й практичною діяльністю.  

В освіті STEM-підхід ґрунтується на інтегрованому навчанні. Освітня 

технологія має на меті комплексно формувати ключові фахові, соціальні й 

особистісні компетенції молоді. Тобто, перевагами STEM-освіти визначено: 

− інтегроване навчання; 

− застосування отриманих знань у реальному житті; 

− розвиток критичного мислення; 

− впевненість у власних можливостях; 

− робота в команді; 

− підвищення інтересу до технічних дисциплін; 

− інноваційність; 

− прямий шлях від навчання до кар’єри; 

− підготовка до бурхливого технічного розвитку. 

Такий підхід дозволяє виховати в дітях гнучкість та критичне, практично 

орієнтоване мислення. На першому плані постає здатність вчитись та сприймати 

зміни, що надає впевненість батькам у майбутньому їхніх дітей. 
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Важлива роль у досягненні позитивних результатів упровадження STEM-

освіти належить засобам, тобто сукупності обладнання, ідей, явищ і способів дій. 

Фотографія має бути - найбільш поширеним та популярним видом 

мистецтва серед учнівської молоді. Один зі складних технічних напрямків 

позашкільної освіти, що тісно поєднує знання з фізики, математики, хімії з 

основами знань із радіотехніки, електромеханіки, матеріалознавства, технічної 

механіки та широкого спектра технічних прийомів і методів. Навчання в гуртку 

має велике значення для профорієнтації учнівської молоді, вибору майбутнього 

фаху, стає захопленням на все життя. 

Метою гуртка «Фотоаматори» є формування всебічно розвиненої 

особистості дитини, залучення учнівської молоді до художньо-технічної 

творчості, створення умов для творчого розвитку, систематизації одержаних знань 

і навичок, опановування всіма видами фотожанрів. Вихованці вивчають будову 

фотоапаратури, функціональні можливості сучасних фотоапаратів, фізичні 

процеси, які лежать в основі фотографії. Впроваджується вивчення основ 

професійної фотографії: наукової, рекламної, художньої, репортерської тощо. 

Особлива увага приділяється практичному фотографуванню та цифрової 

обробки фотозображень на комп’ютері. Формою контролю результативності 

навчання є підсумкові заняття, участь у виставках, конкурсах тощо. 

Першочергове завдання полягає в тому, щоб надати дітям знання з основ 

фотографії, допомогти набути досвід власної творчої діяльності, розвинути 

художній смак, творчу уяву, фантазію, сформувати інтерес до техніки та 

мистецтва. Вихованці беруть участь у різноманітних фотоконкурсах, 

фотовиставках, змаганнях юних фотолюбителів, це дозволяє їм оцінити свої 

можливості та навички, приносить емоційне та естетичне задоволення. 

Розглянемо приклади використання інтегрованого навчання під час 

створення робіт у жанрі «Експериментальна фотографія» (рисунок 6.1- 6.2). 

 

 
Рисунок 6.1 

Застосування набору програм 

цифрової обробки дозволило 

вихованці третього року навчання 

основного рівня сконцентрувати 

увагу глядача на передачі 

емоційної складової. 
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Рисунок 6.2 

У роботі вихованки 

четвертого року навчання 

основного рівня вже бачимо, як 

передається глибший життєвий 

зміст, не вдаючись до сильних 

видових впливів. 

 

Маючи набір програм і володіючи уявою, можемо скомпілювати й 

підсумкову композицію. Це нагадує створення проєкту «Розумний дім» (Рисунок 

6.3). У процесі створення композиції можемо трансформувати окремі її складові. 

Якщо розглядати портрет з кількома фігурами, то є можливість змінити 

перспективу, зрушивши кілька фігур далі або ближче. Зараз дизайнери швидко 

створюють колаж інтер'єру квартири у фотошопі. Тепер можна розташувати меблі 

відповідно до бажання та освітлення з вікна. Можна підібрати або змінити 

текстуру стін та підлоги. Все швидко, наочно та легко. 
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Рисунок 6.3 - Приклади створення колажу інтер'єру квартири за допомогою 

Photoshop у проєкті «Розумний дім». 

  

На заняттях у фотогуртку дитина пізнає красу. Сучасні методи навчання - 

активна взаємодія вихованця та педагога в освітньому процесі. Особливо у 

формуванні комунікативних і мовленнєвих компетенцій вихованців. Технології 

навчання сприяють розвитку навичок критичного мислення та пізнавальних 

інтересів вихованців; спонукають вихованців виявляти уяву та творчість; 

розвивають вміння швидко аналізувати ситуацію; створювати комфортні умови 

навчання, за яких вихованець відчуває успішність та свою інтелектуальну 

досконалість. 

 

7. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ STEM-ОСВІТИ 

В ГУРТКУ РОБОТОТЕХНІКИ 

 

Ковальова Ганна Михайлівна,  

керівник гуртка 

 «Основи робототехніки та  

комп’ютерного моделювання» 

 

У теперішній час батьки все частіше шукають додаткові можливості для 

виховання і навчання дітей. Такі можливості зараз надають заклади позашкільної 

освіти, до яких діти ідуть з ентузіазмом та бажанням дізнаватися щось нове, бо 

частіше в таких центрах приділяють увагу не «оцінюванню» знань, а вихованню 

любові до самостійного навчання та пошуку нового. 

В роки, коли все більше набирає популярність цифровізація та роботизовані 

технології, поява гуртків, де вивчають ази робототехніки, не стала чимось 

недоречним або непередбачуваним. А навчання у таких гуртках проходить за 

допомогою впровадження STEM-технологій. Що таке STEM? Просто кажучи, це 

об’єднання усіх наук для вивчення якоїсь конкретної галузі, бо в час накопичення 

великої кількості знань, вони не існують окремо, а сильно переплітаються, і 

неможливо вивчати, наприклад, робототехніку, не знаючи математику, біологію, 
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фізику. Неможливо збирати власних роботів, не маючи творчого мислення і 

природної наснаги до абстракційного представлення речей. То які саме знання 

потрібні для робототехніки? Розберемо на прикладах.  

Найперше, що приходить на думку, це використання фізики – можливо не 

самих формул або нудних задач, а саме простого мислення, як відбуваються ті чи 

інші фізичні процеси насамперед рух, його швидкість, передача руху від одних 

деталей чи груп компонентів до інших. З дітьми наочно розбираються різні типи 

передач: ремінна, з використанням зубчастих коліс тощо. Потрібно чітко 

розуміти, з якою щільністю складати деталі між собою, щоб все працювало чітко 

та швидко. 

При використанні зубчастих коліс необхідно вміти рахувати передавальне 

відношення: тобто діти повинні вміти ділити одне число на інше, мати 

представлення, що таке правильні дроби, а також добре рахувати, щоб робот 

виконував ті чи інші задачі (за допомогою передавального відношення можна 

зробити робота або швидким, або сильним). 

 

 
 

Рисунок 7.1 - Приклад задачі на знаходження передавального відношення. 

 

Щоб робот був максимально наближений до реальних істот потрібно 

розуміти, які між цими істотами існують зв'язки, як вони виглядають і 

спілкуються між собою – у цьому на допомогу приходить біологія. З вихованцями 

на заняттях можна скільки завгодно розмовляти про живих істот, розказувати їм 

про найдивніші тварин та рослини, навіть за допомогою роботів розігрувати 

сценки життя на фермі або сценки по типу «хижак - здобич» тощо.  

Також на робототехніці через гру можна розказати про правила дорожнього 

руху – наприклад, зробити світлофор, щось схоже на пішохідний перехід та 

навчити правильно переходити дорогу, уважно дивитися на всі сторони. Дітям 

дуже подобаються ігри про шпигунів і вони роблять різних роботів, які за 

допомогою давачів збирають інформацію із навколишнього світу та виводять її на 

екран ноутбука – тобто працюють як справжні шпигуни. За допомогою давачів 

кольору можна змусити робота ходити по чорній лінії та не виходити за її рамки. 
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Тобто, робототехніка охоплює ще й уроки з охорони здоров’я чи безпеки та 

добробуту. 

Якщо порахувати, скільки дитина за заняття витрачає енергії, шукає 

необхідні деталі, складає, переробляє, змагається з іншими дітьми і їх роботами – 

виходить великий такий урок фізкультури! 

 

 

 
 

Рисунок 7.2 - На заняттях гуртка «Основи робототехніки та комп’ютерного 

моделювання». 

 

Тобто за декілька занять з робототехніки можна охопити чи не всі предмети, 

які викладають у школі, при цьому діти не йдуть на гуртки у заклад позашкільної 

освіти як на каторгу за примусом батьків – це їх власне бажання. Інформацію, 

подану таким чином, вони засвоюють легше та із великим задоволенням. 

А коли керівник гуртка бачить такі результати своєї роботи – щасливі очі 

дітей, які прагнуть поділитися своїм щастям з усім світом, то в нього з’являється 

бажання вивчати все нове і нове, щоб привнести щось цікаве на заняття. 
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8. ВИКОРИСТАННЯ ТЕХНОЛОГІЙ STEM-ОСВІТИ В ГУРТКУ  

WЕВ-ПРОГРАМУВАННЯ 

 

Луцишин Максим Віталійович,  

керівник гуртка «Web-програмування» 

 

STEM-освіта – абсолютно новий підхід до освітньої діяльності, адже дає 

змогу дитині розвиватися в багатьох напрямах, формуючи повне розуміння 

дисциплін та їх зв’язок між собою. В гуртку «Web-програмування» вихованці 

вчаться розробляти сайти. Оскільки процес розробки сайтів дуже тісно пов’язаний 

з предметною областю, основами дизайну, математикою та психологією. Сайт має 

бути зручним для користувача (психологія), дизайн має бути пропорційним, 

правильно зображатися на різних пристроях (математика), виконаний 

гармонічною кольоровою гаммою (основи дизайну), нести певну інформаційну 

мету (знання предметної області). Тож у гуртку «Web-програмування» діти 

отримують комплексні знання, постійно розширюють їх. 

Розглянемо приклад одного з проєктів, а саме, створення сайту, який 

присвячений відомому письменникові з рідного краю. 

По-перше, діти мають провести об’ємну роботу в Інтернеті, сформувати 

список таких письменників, ознайомитись з короткою біографією та творчістю. 

Під час цього етапу діти розширюють свої знання з літературі та демонструють 

раніше набуті знання по проведенню пошукової роботи в Інтернеті. 

По-друге, вихованці формують команди по 3-4 дитини для подальшої 

розробки сайту та обирають письменника, якому вони хочуть присвятити сайт. 

Під час цього етапу діти вчаться комунікації та набувають досвід взаємодії із 

соціумом. 

На наступному етапі діти мають розробити декілька варіантів дизайну сайту 

(по одному від кожного учасника команди) та затвердити один з варіантів. Під час 

цього етапу діти набувають досвід у розробці дизайну, а також вчаться 

аналізувати роботи інших учасників, надавати об’єктивну критику іншим 

учасникам з приводу їх робіт та отримувати критичну думку від інших учасників 

щодо своєї роботи. 

Тепер вихованцям необхідно разом, командою, створити дизайн всіх 

сторінок сайту з урахуванням критики всіх ідей на попередньому  етапі. Це доволі 

складна робота і педагог при цьому допомагає кожному вихованцю, аби робота 

йшла планомірно й цікаво, ні в якому разі не перетворившись на рутинну. 

Особливу увагу слід приділити сторінкам, де розміщені твори автора, адже дизайн 

цих сторінок має доповнювати атмосферу твору, однак бути доречним до інших 

сторінок сайту. Під час цього етапу діти поглиблено ознайомлюються з творчістю 
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автора, розвивають вміння аналізувати літературу та створювати новаторські 

дизайнерські рішення. 

На наступному етапі команди приступають до розробки сторінок, однак, 

перш ніж це зробити, дітям необхідно обрати середовище для розробки сайту, яке 

дасть можливість найточніше відтворити дизайнерські рішення, що були створені 

на попередньому етапі. Діти проводять аналітичну діяльність багатьох 

конструкторів, згадують та застосовують раніше набутий досвід, до того ж, 

оскільки робота командна, мають змогу обмінюватись досвідом серед членів 

команд. 

Обравши середовище розробки, учасники команд повинні розподілити 

обов’язки, враховуючи інтереси кожного з членів команди та знайшовши 

компромісні рішення у розподілі задач. У пошуку компромісних рішень значну 

роль має робота педагога, адже кожен з учасників має виконувати цікаве для себе 

завдання та для досягнення загальної мети. На цьому етапі діти усвідомлюють 

поняття колективної підтримки та колективної відповідальності, адже 

результатом роботи є виконання повного обсягу роботи всіма членами команди. 

Також на цьому етапі слід подбати про комунікацію між вихованцями за стінами 

гуртка, адже робота дуже об’ємна і діти виконують її з різних місць у різний час.  

У роботі такого типу дуже допомагають хмарні сховища, адже  вони 

надають можливість обміну файлами з різних місць і знімають обмеження в часі, 

що є на офлайн – занятті. В нинішній ситуації дистанційного навчання 

інформаційні технології, що забезпечують комунікацію та обмін даними з різних 

куточків нашої планети є життєво необхідними для якісного навчання та роботи.  

 

Для комунікації зручно використовувати наступні додатки: 

 

− Viber − Discord 

− Telegram − Google Meet 

− Skype  

 

Для обміну даними зручно використовувати наступні додатки: 

 

− Google диск − iCloud 

− DropBox − MiCloud 

− Mega − Box 

− One Drive − iCloud 

 

Після завершення етапу розробки слід перейти до етапу тестування за 

своєрідною методикою. Команди обмінюються сайтами та протягом одного 

заняття шукають баги в роботі сайту іншої команди. Такий метод дозволяє 
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найбільш ефективно провести етап тестування, на якому діти опановують навички 

тестувальника. Важливо пояснити дітям, що наявність певних помилок під час 

виконання об’ємної роботи є абсолютною нормою, до того ж ми навчаємось, а 

навчатись без помилок неможливо взагалі. Мета такого заняття полягає не у 

знаходженні помилок команди, а у їх виправленні, щоб подати на конкурс якісну 

роботу. 

 

Приклади робіт вихованців: 

 

  

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ STEM-НАВЧАННЯ У СЕКЦІЯХ МАН ЦЕНТРУ 

«ГРАНІ» В СИСТЕМІ НЕПЕРЕРВНОЇ РОБОТИ З ОБДАРОВАНОЮ 

МОЛОДДЮ 

 

Зіновєєва Ольга Вікторівна, 

методист відділу науково-технічного (МАН) 

 

Ми живемо у світі, що нестримно змінюється разом з людиною. Наука не є 

винятком, вона розвивається швидко та багатогранно. Наука у світі сьогодення є 

стратегічним ресурсом розвитку. Тільки спираючись на розвинену науку, можна 

побудувати інтелектуальне суспільство. 

Мала академія наук України є немалою частиною великої системи 

становлення науки країни. Вона створює умови для інтелектуального, духовного 

та творчого розвитку учнівської молоді, забезпечує організацію і координацію 

науково - дослідницької діяльності та багато іншого. Це все сприяє нарощуванню 

наукового потенціалу країни.  

За результатами спостережень фахівців зазначено, що при організації 

STEM-навчання молодь у секціях МАН закладу позашкільної освіти зможе 

реалізувати себе у науково - дослідницькій роботі або інших інтелектуальних 

змаганнях. Згідно з дослідженнями цього питання було розкрито, що результатом 

організації STEM-навчання у закладі позашкільної освіти є сформовані у 

вихованців STEM-компетентності. Освіта сьогодення має випереджувальний 

характер і має трансформуватися відповідно до тенденцій розвитку суспільства в 
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майбутньому. Сьогодні Україна знаходиться на шляху інтенсивного розвитку і 

потребує значної кількості висококваліфікованих спеціалістів в інноваційній 

сфері, які стануть запорукою успішного економічного розвитку та 

конкурентоспроможності нашої держави в найближчому майбутньому. На 

сьогодні перспективним є організація STEM-навчання дітей та учнівської молоді 

в наукових секціях Малої академії наук, а також у гуртках науково - 

дослідницького спрямування. Заклади позашкільної освіти докладають значних 

зусиль щодо запровадження STEM-навчання вихованців шляхом реалізації як 

традиційних, так і розроблення нових ефективних форм роботи з ними. 

Прикладом слугують різноманітні літні профільні наукові школи (табори) для 

інтелектуально обдарованої учнівської молоді, позашкільні різнопрофільні 

організаційно-масові заходи (конкурси, фестивалі наук, турніри, олімпіади, ін.), 

віртуальні наукові лабораторії (STEM-центри) тощо, які, в свою чергу, 

привертають увагу школярів до STEM-професій і дають можливість для навчання 

за різними напрямами STEM-освіти. На переконання багатьох дослідників з теми 

організації STEM-навчання учнів у закладах загальної середньої освіти дещо 

ускладнена, тоді як у закладах позашкільної освіти реалізується набагато 

простіше, зокрема це вдало відбувається в МАН учнівської молоді. В процесі 

організації STEM-навчання у секціях МАН Центру «Грані» особлива увага 

приділяється питанням впровадження в освітній процес проєктних технологій, 

організації практико-орієнтованого навчання вихованців та залучення їх до участі 

у всеукраїнських конкурсах і програмах, започаткованих Національним центром 

«Мала академія наук України». 

Потужним засобом заохочувального відбору молоді, яка згодом зможе 

реалізувати себе у науково - дослідницькій або іншій сфері є участь у конкурсах, 

олімпіадах, конференціях та інших інтелектуальних змаганнях. 

Процес організації та проведення конкурсу-захисту науково - 

дослідницьких робіт учнів-членів МАН також не стоїть на місці, а змінюється 

разом із сучасною наукою і молоддю та їх інтересами та потребами. Так, два роки 

тому конкурс почав змінювати свій формат. До 2020 р. це була предметна 

контрольна робота та захист науково - дослідницьких робіт, таким чином акцент 

робився більше на базові знання учнів з профільних предметів. А зараз це 

постерний захист роботи та наукова конференція, де акцент робиться на 

поглибленні знання, гнучкість мислення та особистісний розвиток юного 

науковця. 

Зміни у форматі проведення конкурсу потребували від нас модернізації та 

вдосконалення роботи з обдарованою молоддю. Тому науково-технічним відділом 

МАН Запорізького обласного Центру науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Грані» Запорізької обласної ради було розроблено і реалізовано нову 

систему для розвитку індивідуальних компетенцій, яка дає можливість 
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вихованцям здобути та розвинути комунікаційні, ораторські та професійні 

навички. А також толерантність, комп’ютерну грамотність та спробувати себе у 

проєктному менеджменті. Це все є вагомими інструментами для юного науковця 

у просуванні себе, як особистості та науковця, та досягненні результатів не тільки 

у науковому світі, але та у всіх сферах життя. 

Система складається з комплексу шкіл: літньої, зимової та весняної. На 

етапі літньої школи нами виявляються юні науковці, на етапі зимової школи – 

проходить підготовка вихованців до ІІ обласного етапу конкурсу, а вже у весняній 

школі – здійснюється підготовка команди Запорізької області до ІІІ 

Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів-

членів МАН. Завдяки цій системі створюється повний комплекс становлення 

вихованців відділу МАН.  

До літньої школи можуть потрапити всі, хто бажають об’єднати навчання з 

відпочинком, спробувати себе в ролі науковця. Основними задачами, які ми 

насамперед ставимо для цієї школи, це:  

– розвиток у вихованців інтересу до науково - дослідницької діяльності; 

– виявлення школярів, які мають здібності та нахили до наукової творчості, 

підтримка  та їх подальший розвиток; 

– формування у вихованців навичок самостійного мислення, інтересу до 

сучасної науки, уявлення про специфіку наукової роботи, залучення дітей до 

самоосвіти та самовдосконалення; 

– створення ситуації особистісно - орієнтованого навчання через 

безпосереднє спілкування та співпрацю вчених, аспірантів, педагогів, студентів і 

школярів (у тому числі робота у складі однієї дослідницької групи); 

– створення інтелектуального командного середовища, психологічно 

комфортного для кожної дитини клімату, формування навичок роботи в команді; 

– оптимізація процесу відпочинку та оздоровлення, виховання й освіти 

обдарованих дітей засобами психолого-педагогічного супроводу.  
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Такий підхід дає можливість майбутньому науковцю визначити напрямок 

своєї наукової діяльності, знайти тему та наукового керівника для подальшого 

написання своєї дослідницької роботи й участі у конкурсі. Ми вважаємо, що 

організація STEM-навчання дітей та учнівської молоді в наукових секціях МАН, а 

також у гуртках науково - дослідницького спрямування на сьогодні є найбільш 

перспективним напрямом роботи. Результатом організації STEM-навчання є 

сформовані у вихованців такі STEM-компетентності, як: уміння поставити 

проблему; уміння сформулювати дослідницьке завдання й визначити шляхи його 

вирішення; уміння застосовувати знання в різних ситуаціях, розуміти можливість 

інших точок зору щодо розв’язання проблем; уміння оригінально розв’язати 

проблему; уміння застосовувати навички мислення високого рівня.  

Для успішного захисту всіх тих, хто подав заявку на участь до ІІ обласного 

етапу конкурсу, організовується зимова школа. За основну мету цієї школи ми 

беремо організацію нормативного та психологічного супроводу наших вихованців 

до захисту їх науково - дослідницьких робіт. Нашою командою організовуються 

консультації та тренінги як індивідуальні, так і колективні. Насамперед це: 

– ознайомлення учасників з правилами конкурсу і його особливостями; 

– оформлення нормативних документів для участі у конкурсі (мотиваційні 

листи, декларації академічної доброчесності, анкети учасників); 

– написання та доопрацювання постерів, доповідей та презентацій; 

– організація колективних конференцій, дискусій, диспутів, дебатів як 

тренувальної основи для психологічної підготовки та вдосконалення ораторських 

навичок учасників до конкурсу-захисту.  

 

  

 

З переможців  ІІ обласного етапу конкурсу формується команда Запорізької 

області для участі в ІІІ Всеукраїнського етапу конкурсу-захисту науково - 

дослідницьких робіт учнів-членів МАН. Для моделювання ситуацій успіху та 

створення комфортних психологічних умов для цієї команди створюється весняна 

школа. В ній ми вже: 

- ознайомлюємо команду зі специфікою проведення третього етапу; 

- проводимо психологічні тренінги; 
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- організовуємо комунікацію з переможцями минулих років для обміну 

досвідом; 

- проводимо тренінги з ораторського мистецтва; 

- організовуємо консультації з провідними науковцями для вдосконалення 

базових знань. 

Результатом цієї системи є успіхи команди Запорізької області на 

Всеукраїнському етапі конкурсу-захисту науково - дослідницьких робіт учнів-

членів МАН, з яких не менше 30% щорічно посідають призові місця та успіхи 

наших вихованців на міжнародній науковій арені. 

Людство сьогодні перебуває в технологічній фазі науково-технічної 

революції, коли стрімко міняється техніка й технології. Щоб встигнути за 

запаморочливими новинками, щоб не відчувати себе викинутим за борт сучасного 

життя, треба постійно вчитися. «Навчання» стає категорією, яка супроводжує 

людину протягом усього життя. Отже, на відміну від класичної, в нашому 

розумінні, освіти, завдяки STEM-освіти дитина отримує набагато більше 

автономності. На процес навчання набагато менше впливають стосунки, що 

склалися між учнем та вчителем і це дає можливість більш об’єктивно оцінювати 

прогрес. Шляхом такої автономності, дитина вчиться бути самостійною, 

приймати власні рішення та брати за них відповідальність. А модель STEM-

навчання здатна стати тим фактором, що значно підвищить якість позашкільної 

освіти в аспекті підготовлення майбутніх фахівців. Навички критичного мислення 

та глибокі наукові знання, отримані в результаті навчання за STEM-технологією, 

дозволяють дитині вирости новатором – двигуном розвитку людства.  
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10. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНТЕГРОВАНОГО ПРОЄКТУ  

«SPACE ЮНОГО НАУКОВЦЯ» 

 

Зіновєєва Марина Ігорівна,  

керівник гуртка «Вибрані питання математики», 

Комиса Ірина Вікторівна,  

методист відділу методичного 
 

Дієвим чинником впровадження STEM-освіти в освітній процес гуртків 

МАН є розроблення та реалізація науково-дослідницьких проєктів. Саме цей 

аспект діяльності стає найбільш масовим і значущим заходом дослідницько-

експериментального напряму позашкільної освіти, що спрямований на 

стимулювання інтересу учнівської молоді до творчого пошуку в різних галузях 

науки і техніки, створення умов для формування їх наукового світогляду, 

оволодіння методами наукового пізнання дійсності, прищеплення навичок 

дослідницької роботи. Працюючи над науково-дослідницькими проєктами 

вихованці розвивають творчу активність, логічне мислення, технічну грамотність, 

вчаться вирішувати конкретні проблеми, самостійно шукати нестандартні 

рішення, стають новаторами і винахідниками. Застосування дослідницького 

підходу в освітньому процесі гуртків закладів позашкільної освіти прищеплює 

інтерес вихованців до розв’язання конкретних проблем; мотивує їх до 

самостійного пошуку і здобуття нових, поглиблених знань з різних дисциплін; 

орієнтує на подальше професійне самовизначення учнівської молоді (мотивує до 

вступу на STEM-спеціальності). 

Для того, щоб поєднати інтегративний, дослідницький, особистісно-

орієнтований підхід до навчання вихованців та змістовно наповнити навчальні 

програми гуртків Малої академії наук, у відділі науково-технічному (МАН) КЗ 

«ЗОЦНТТУМ «Грані» ЗОР розроблено інтегрований проект «SPACE юного 

науковця», який було апробовано та адаптовано до умов позашкілля протягом 

2021-2022 років.  

 

Інтегрований проект «SPACE юного науковця» 

 

1. Актуальність проекту 

Мала академія наук Центру  «ГРАНІ»  – це підрозділ сучасного закладу 

позашкільної освіти, який задовольняє пізнавальні інтереси дитини, плекає творчу 

особистість, створює умови для повноцінного інтелектуального, творчого, 

морального розвитку дитини, примноження знань та навичок у технічних, 

економічних, точних науках та ІКТ, тобто - академія самореалізації особистості, 

академія життєтворчості. Основний принцип педагогічного процесу МАН — 

цілеспрямована партнерська взаємодія дорослих і дітей, що виступає джерелом 
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розвитку й задоволення вищих потреб дитини, умовою її можливої реалізації, 

освітнім середовищем, у якому індивід самостверджується та самореалізується. 

Тому актуальним є створення такого розвивального простору, в якому 

реалізуються ціннісні пріоритети особистості та відбувається вироблення сучасної 

моделі випускника МАН, який буде успішним у житті, здатним до інтеграції до 

європейського співтовариства, спроможним реалізувати власний позитивний 

потенціал. Обдаровані діти – це капітал майбутнього нашої країни, а їх виховання 

та освіта, створення для таких дітей розвивального середовища є стратегічним 

завданням, розв'язання якого потребує інтегрованих зусиль з боку державних 

інституцій та педагогічної спільноти; усіх, хто прагне розквіту України. 

 

2. Мета і Завдання проекту 

МЕТА: підтримка обдарованої молоді через підготовку 

конкурентноспроможних випускників відповідно до сучасних вимог науково-

технічного розвитку, потреб виробництва та ринкової економіки, адаптація їх до 

навчання у закладах вищої освіти. 

ЗАВДАННЯ: 

 організація співпраці з провідними вітчизняними та зарубіжними 

закладами вищої освіти; 

 поєднання теоретичної та практичної підготовки дітей та учнівської 

молоді; 

 підвищення в учнівської молоді інтересу до інженерних професій; 

 відбір на навчання здібних і талановитих дітей середнього та 

старшого шкільного віку 8–11-х класів, які мають нахили до технічної творчості, 

винахідництва та раціоналізаторства і в майбутньому можуть стати провідними 

науковцями в галузі технічних наук та інженерами; 

 забезпечення всебічного розвитку дитини за її нахилами, бажаннями, 

розумовими та фізичними можливостями; 

 формування в учнівської молоді умінь та навичок до самостійної 

творчої пізнавальної діяльності та використання отриманих знань на практиці; 

 створення основи для свідомого вибору учнями/виховнцями 

майбутніх професій через профільну та допрофесійну підготовку учнівської 

молоді. 

 

3. Термін реалізації проекту 

Проєкт довгостроковий, реалізація планується протягом 2022-2025 років. 

 

4. Учасники проекту 

Педагоги відділу науково-технічного (МАН) КЗ «ЗОЦНТТУМ «Грані»:  
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 вихованці гуртків МАН з технічних, економічних, точних наук та ІКТ 

(учнівська молодь середнього та старшого шкільного віку 8-11 класу);  

 зовнішні учасники:  

- заклади вищої та фахової передвищої освіти Запорізької області, 

України, світу;  

- академічні наукові установи, науково-дослідні лабораторії, наукові 

музеї, підприємства, бізнес-структури, громадські та інші організації.  

 Особлива увага приділяється співробітництву фахівців різного профілю 

у розробці спеціального середовища навчання з використанням ІКТ. Процес 

реалізації інтегрованого STEM-проєкту передбачає активну взаємодію з 

батьківською та громадською спільнотами. 

 

5. Етапи проектування 

Проєкти розробляються за ініціативою вихованців. Тема може бути 

індивідуальною або командною. Проєкт варто зробити значущим для 

найближчого й опосередкованого оточення вихованців. Робота над проєктом має 

дослідницький характер, він має бути педагогічно значущим, тобто в процесі його 

здійснення вихованці одержують нові знання, будують нові стосунки, набувають 

загальнонавчальних умінь. Проєкт заздалегідь спланований, сконструйований 

спільними зусиллями, реалістичний, має визначену практичну значущість, 

зорієнтований на можливості дітей. Допускається широке розмаїття тем.  

Виділяють наступні етапи проєктування: 

1. Початковий. Розробка основних ідей, збирання і аналіз даних. 

2. Етап розробки. Вибір виконавця (одного чи декількох), формування 

команди, розподіл обов'язків, планування роботи, розробка змісту етапів, корекція 

з боку керівника проєкту. 

3. Етап реалізації проєкту. Накопичення всієї інформації з урахуванням 

теми, мети. Підготовка наочного – графічного матеріалу. Контроль і корегування 

проміжних результатів, співвідношення їх з метою, керування та координація 

вихованців. 

4. Завершення проєкту. Представлення і захист проєкту. Оцінювання і 

підбиття підсумків. Обговорення результатів проєкту, яких пізнавальних і 

моральних якостей набули його учасники. 

 

6. Механізм реалізації проєкту. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ТВОРЧИХ ГРУП ПРОЄКТУ 

 Визначення мети проєкту й постановка проблеми.  

 Складання плану виконання проєкту (терміни, коло учасників, форми 

презентації).  
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 Організація груп і розподіл завдань між групами або в самій групі. 

 Визначення джерел інформації, її збирання.  

 Аналіз і систематизація одержаної інформації, висування гіпотез. 

 

ШКОЛА ЮНОГО НАУКОВЦЯ 

Основною метою школи є: залучення дітей до постановки дослідів, 

отримання досвіду виконання дослідницьких проектів, інтелектуальні змагання, 

досвід спілкування і роботи з науковцями, індивідуальна і командна робота, 

презентації юними науковцями своїх проектів та їх обговорення, рефлексія тощо.  

Наукова освіта для учнів 8-11 класів відбувається за напрямками: 

1) науково-дослідницький; 

2) математика; 

3) фізика та астрономія. 

 

ЛІТНЯ ШКОЛА МАН призначена: 

1) Для учасників і переможців МАН попередніх років.  

Основною метою школи для цієї аудиторії вихованців є: підтримка 

обдарованої молоді, розвиток особистості у своїй професійній діяльності, 

практичні і лабораторні заняття, надання науково-методичної допомоги молодим 

вченим, вдосконалення навичок і знань, комунікація з іншими юними 

науковцями, експериментальна робота з кураторами-науковцями, індивідуальна і 

командна робота, обмін досвідом, підготовка до майбутніх олімпіад, наукових 

конкурсів тощо. 

2) Загальна (учасниками є всі бажаючі учні 8-11 класів).  

Основною метою школи для цієї аудиторії вихованців є: формування 

обдарованої молоді, практичні і лабораторні заняття, індивідуальна і командна 

робота, презентації своїх наукових проектів та їх обговорення, рефлексія, вибір 

наукового напрямку для подальшої науково-дослідницької роботи. 

 

ГУРТКОВА РОБОТА 

Відбувається теоретична та практична робота з науковцями за всіма 

гуртковими напрямами секцій МАН: 

1) математика; 

2) технічні науки; 

3) комп’ютерні науки; 

4) економіка; 

5) фізика та астрономія. 
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ЛАБОРАТОРІЯ НАУКОВЦЯ 

Основною метою лабораторії науковця є: реалізація теоретичних та 

практичних навичок, індивідуальна і командна робота, взаємодія з науковцями, 

сприйняття себе як частини наукової спільноти. За напрямами: 

1) математика та економіка (побудова та реалізація математичних 

моделей); 

2) фізика, астрономія та технічні науки (теоретична та практична 

підготовка до експериментального етапу); 

3) комп’ютерні науки (розробка алгоритму та її реалізація). 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА СТУДІЯ 

1) майстер-класи; 

2) досліди та експерименти; 

3) загальне обговорення результатів дослідження. 

 

КОНКУРСНИЙ БЛОК 

Організація участі вихованців гуртків МАН у конкурсах різного напрямку, 

захисті проєктів, конференціях, наукових та інтелектуальних змаганнях, 

виставках, олімпіадах, брейн-рингах тощо. 

 

ОСОБИСТІСНЕ ЗРОСТАННЯ 

Організація тренінгів з: 

1) ораторського мистецтва; 

2) розвитку особистості; 

3) тимбілдингу (командотворення, командна робота); 

4) вибіл наукового напрямку; 

5) вибору професійної діяльності; 

6) самопізнання; 

7) формування мотивації. 

 

7. Очікувані результати реалізації проекту 

 створення умов для впровадження інноваційних та передових 

технологій щодо виявлення напрямку обдарованості дитини; 

 створення освітнього простору співпраці, уміння жити і працювати з 

тими, хто поруч; 

 всебічний розвиток здібностей та обдарованості дітей та учнівської 

молоді; 

 можливість долучитися до активного наукового життя; 

 розвиток наукової грамотності, технічної творчості та креативності; 
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 відпрацювання особистісних та командних науково-дослідницьких, 

технологічних навичок; 

 розвиток навичок проєктної діяльності;   

 набуття досвіду застосування вмінь та навичок на практиці; 

 формування стійкого інтересу до науково-технічної творчості, нових 

технологій; 

 формування критичного та технічного мислення, розвинення 

ораторських навиків, успішна самореалізація вихованців; 

 усвідомлений вибір наукового напрямку та майбутньої спеціалізації; 

 успішна соціалізація випускників гуртків МАН, які здатні правильно 

обрати професію, побудувати особисту кар’єру та власне життя. 

Отже, в результаті впровадження у відділі науково-технічному (МАН) 

інтегрованого проєкту «SPACE юного науковця» відбувається оновлення 

освітнього середовища, тобто зміна ставлення до дитини, створення «ситуації 

успіху», увага до її особистості, прагнення знайти оптимальний спосіб для її 

ефективного навчання. Дослідницька проєктна діяльність базується на 

комплексних, реальних технічних проблемах і ретельно опрацьованих завданнях. 

Це дозволяє вихованцям/учням оволодіти знаннями та сформувати навички у 

практичній діяльності, пройти технологічний алгоритм від зародження 

інноваційної ідеї до створення комерційного продукту, а також навчитися 

презентувати його потенційним інвесторам. Організоване таким чином 

стажування, відвідування закладів вищої та передвищої фахової освіти, 

лабораторій, закріплення за вченими, які працюють над певною тематикою 

призводить до формування системи безперервної освіти «заклад позашкільної 

освіти – заклад вищої освіти» та створення активного розвивального STEM - 

середовища. 

 

11. ПРОЄКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ РЕАЛІЗАЦІЇ STEM- ОСВІТИ В 

ГУРТКАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

 

Зайченко Олена Вікторівна, 

завідувач відділу художньо-технічного, 

керівник гуртка «Архітектурне моделювання», 

керівник гуртка-методист 

 

Заклади позашкільної освіти – це не лише про проведений з користю 

вільний час, а ще й про сходинки до професії, становлення та соціалізація дитини. 

Найкращим методом підвищення мотивації до навчання, пізнання навколишнього 

середовища, соціалізації дитини в колективі є проєктне навчання – навчання через 

дію. 
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На думку дослідників (Barron & Darling-Hammond, 2008; Thomas, 2000), 

навчання на основі проєкту передбачає: 

− застосування знань та навичок для розв'язання реалістичних проблем у 

реальному світі; 

− підвищення рівня відповідальності за виконаний обсяг роботи; 

− виконання педагогами ролі тренерів та фасилітаторів дослідження, 

проведення рефлексії; 

− роботу в парах або групах. 

Такий формат навчання передбачає залучення дітей 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. 

Освітня діяльність через методи проєктування максимально об’єднує групу 

дітей, включає механізми соціалізації особистості, виховує персональну 

відповідальність за успіх колективної справи, навчає поважати іншу, 

альтернативну думку, шанувати власну й чужу працю, відчувати себе та бачити 

своє місце у спільній справі, краще розуміти один одного, розвивати 

комунікативні та організаторські уміння, вміння презентувати свої ідеї публічно. 

Формуються такі навички: комплексне розв’язання проблем, критичне мислення, 

творчі здібності, емоційний інтелект тощо. 

Проєкти для педагогів – це виклик, драйв, розвиток разом з вихованцями. 

Проєкти для батьків – можливість побачити нові таланти своєї дитини, 

порадіти за неї, допомогти втілити мрію, відкрити новий ракурс життя, 

надихнутися. 

Шкільні предмети здебільшого є відокремленими один від одного і не 

дають дітям сприйняття цілісної картини світу. Ефективним засобом розв'язання 

цієї проблеми є міжпредметна інтеграція, яка найкраще реалізується саме в 

закладах позашкільної освіти та в системі STEM-освіти. 

Впровадження проєктної діяльності для реалізації STEM-освіти в гуртковій 

роботі дозволяє інтегрувати знання вихованців з різних шкільних предметів, 

застосовувати їх у повсякденному житті. Керівникам гуртків надає широкі 

можливості розвитку у вихованців уміння бачити проблему, формулювати 

дослідницьке питання і шукати шляхи його розв’язання. 

Відділ художньо-технічній Центру «Грані» відносно молодий, його 

створено у 2020 році. Але він має перспективу, оскільки одним з пріоритетних 

напрямів роботи було обрано проєктну діяльність як засіб реалізації STEM – 

освіти. Частіше проєкти, які ініціює відділ, є STEАM- проєктами, що має суттєві 

відмінності. Це не просто технічна освіта, бо вона охоплює значно ширше 

поняття, а саме вдале поєднання креативності та природничо-технічних знань. 

Тому у STEM-освіту активно впроваджується креативний напрямок, що включає 
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творчі та художні дисципліни. Таким чином, STEM трансформується в STEАM 

(STEM + ART - мистецтво) - вдосконалена версія STEM- освіти, в яку інтегроване 

мистецтво.  

Серед багатьох реалізованих проєктів можна виділити цікавий STEАM - 

проєкт «ТехноЕкоStyle». Спочатку проєкт було апробовано на рівні гуртків 

архітектури та дизайну, початкового технічного моделювання. А з 2021 року 

проєкт реалізується в рамках обласного конкурсу науково-технічної творчості 

«ТехноЕкоStyle». Підсумками проведення конкурсу у 2021 році стала участь 270 

робіт учасників закладів освіти Запорізької області. Нагороди отримали 150 

проєктів. Найбільше переможців виявилося в номінаціях «апсайклінг» та 

«дизайнер-модельєр». Особливістю проведення конкурсу у 2022 році став його 

дистанційний формат. З огляду на ситуацію воєнного часу, конкурс отримав 

статус Відкритого конкурсу: на розгляд журі було надіслано 150 робіт з різних 

куточків України та з інших країн, де опинились учасники конкурсу як вимушені 

переселенці. Цікавими стали роботи в номінаціях «Життя в стилі Еко» та «Я - 

інженер». 

В чому актуальність проєкту? Весь світ охопила ідея усвідомленого 

споживання. Є чимало способів позбутися старого або непотрібного одягу, 

побутових речей, вживаного паперу, не викидаючи їх на смітник, а давши їм 

друге «життя». Ми вирішили бути в тренді та організували сортування 

непотрібних речей, які діти знаходили у себе вдома і приносили до гуртка. Папір, 

пластикові та скляні пляшки, кришки, старий одяг та навіть невеличкі меблі. 

Включали фантазію і брались за діло! Починали  з відомої техніки пап’є-маше та 

«Стімпанк», а найграндіозніший момент – одяг з вторинної сировини! 

Обов’язкова умова – одяг, папір, пакування, скло, пластик, яким не знайшлося 

призначення – відправляли на пункти приймання вторинної сировини. Таким 

чином вихованці навіть заробляли гроші для гуртка. 

Під час проєкту відбувалась інтеграція наук: екологія, ІКТ, архітектура та 

дизайн, історія, мистецтво. Вихованці мали змогу навчитися шукати, збирати, 

опрацьовувати дані, використовуючи різні джерела; створювати інтерактивні 

завдання засобами ІКТ (онлайн-сервіси); конструювати, моделювати; 

представляти здобутки публічно.  

Вікова категорія: об’єднані команди – групи початкового рівня навчання 

(молодші школярі 3-4 класи) та групи основного і вищого рівнів навчання 

(школярі середньої школи 5-9 класи). 

Форма проведення: офлайн (також можливий дистанційний формат).  

Мета проєкту:  

- ознайомлення вихованців з особливостями STEM-проєктів; формування 

навичок дослідницької діяльності - навчити досліджувати, аналізувати, 

узагальнювати здобуті знання у сфері екології, понять сортування сміття, 
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апсайклінг, ресайклінг; навчити використовувати здобуті знання на практиці - 

конструювати та моделювати готові проєктні продукти;  

- розвивати винахідництво, критичне та логічне мислення, інформаційну 

компетентність, комунікативні навички, уміння інтегрувати знання з різних 

галузей науки та мистецтва;  

- виховувати інтерес до вивчення сортування та перероблювання сміття, 

застосування інформаційних технологій, почуття відповідальності, зацікавленості 

у спільній творчості; активної комунікації та командної роботи. 

 

S 

Sсiense. Наука – це загадковий світ, повний таємниць. Чим ширшим стає коло 

розвіданого, тим більше стає незбагненного і невідкритого. Наука та 

дослідження – це цікаве і захопливе заняття! Зрештою, наука - це завжди 

сучасно, потрібно і навіть весело! 

Напрям Завдання Міні - результат 

Природничі науки. 

Екологія 

- збір та обробка 

інформації, робота з 

інтернет-джерелами;  

- сортування сміття. 

- створення контейнерів для 

різних видів бросового 

матеріалу;  

- презентації з науковими 

фактами, дослідженнями з теми 

«Засмічена Земля», 

«Сортувальні заходи» 

«Апсайклінг», Ресайклінг». 

T Teсhnology. Використання інформаційно-комунікаційних технологій.  

Напрям Завдання Міні - результат 

ІКТ 

 

Використання ІКТ для 

вирішення завдань – 

перевірка та закріплення 

знань. 

- створення інтерактивних 

завдань на онлайн сервісі 

Kahoot;  

- створення QR-коду з 

посиланнями на різні ресурси 

текстів, плакатів, відео- та 

аудіоматеріалів по заданій темі. 

E 
Engineering. Мейкерство - від англ. make перекладається як «робити», 

«створювати». 

Напрям Завдання Міні - результат 

Інжиніринг 

Конструювання, 

моделювання 

- визначити проблему; 

- опрацювати додаткову 

інформацію; 

- встановити вимоги до 

дизайну; 

- визначити кілька 

можливих розв’язків 

завдань. 

Майстер-класи: 

- «Мода зі сміттєвого 

кошика»; 

- «Екологічний будинок»; 

- «Стім-панк»;  

- «Авто майбутнього»; 

- «Юний конструктор-

винахідник». 
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A 
Arts. «Відірваність» мистецтва від реального життя - міф, який руйнується 

відразу, як тільки сам спробуєш щось створити. 

Напрям Завдання Міні - результат 

Мистецтво 

Значення кольорів в 

дизайні. Психологія 

кольору. 

З бросового матеріалу 

створення оптичної іграшки – 

калейдоскопу. 

M Маths. Цікава математика! 

Напрям Завдання Міні - результат 

Математика 

- робота з пошуку, підбору 

логічних завдань, 

математичних хвилинок 

пізнавального характеру; 

- підготовка бросового 

матеріалу для виготовлення 

ігор. 

- «Танграм»; 

- «Геометрія повсюди»; 

- інтелектуальні змагання; 

- логічні завдання з сірників, 

паличок тощо. 

 

 

На відміну від традиційної організації освітнього процесу, STEM- та 

STEАM-проєкти наближають вихованців до практики, усуваючи розрив між 

теоретичним розв’язанням проблеми та практичним втіленням в життя набутих 

знань. Усвідомлена необхідність використання знань із різних дисциплін під час 

роботи над проєктом сприяє міцному засвоєнню нового матеріалу та набуття 

життєвого досвіду. 

 

Використані джерела 

 

1. Збірник матеріалів STEM тиждень 2020  

http://yakistosviti. com.ua/userfiles/file/2020_ZBIRNYK-STEM-TYZHD.pdf  

2. Проектне навчання: коротко про головне  

https://nus.org.ua/view/proektne-navchannya-korotko-pro-golovne/  

3. Проєктна діяльність учнів 

https://liko-school.kiev.ua/teaching/proyektna-diyalnist-uchniv  

4. Як позбутися непотрібного одягу без шкоди довкіллю 

https://ecopolitic.com.ua/ua/news/yak-pozbutisya-nepotribnogo-odyagu-bez-shkodi-

dovkillju/ 

 

 

 

 

 

 

https://nus.org.ua/view/proektne-navchannya-korotko-pro-golovne/
https://liko-school.kiev.ua/teaching/proyektna-diyalnist-uchniv
https://ecopolitic.com.ua/ua/news/yak-pozbutisya-nepotribnogo-odyagu-bez-shkodi-dovkillju/
https://ecopolitic.com.ua/ua/news/yak-pozbutisya-nepotribnogo-odyagu-bez-shkodi-dovkillju/
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12. ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ЦИФРОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ В 

ГУРТКАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО НАПРЯМУ 

 

Адамович Анна Володимирівна, 

методист відділу художньо-технічного, 

керівник гуртка «Геометричне моделювання» 

 

Всі ми знайомі з народною мудрістю, яка наголошує: «Хто не знає свого 

минулого, той не вартий свого майбутнього». І справді, як дерево тримається на 

землі своїм корінням, так і людина тримається на землі своїм минулим. Людина, 

яка не знає минулого - це перекотиполе - куди вітер, туди й котиться. Тому ми 

обов’язково повинні знати свою історію, традиції, своє минуле. Кожна людина 

має розуміти, що без минулого немає майбутнього, без старого немає нового 

життя. Для нас історія наших людей, нашого народу – це не тільки минуле, це 

його серце і душа.  

Як пояснити, чому українці так шанують хліб і землю, чому калина має таке 

глибоке значення для нашої культури? Той, хто не знає своєї історії, ніколи не 

зможе зрозуміти свій народ - досвід, звичаї, традиції живуть з нами та вони 

безцінні. Досвід ми беремо від батьків, дідів, свого народу і, як писав О. 

Довженко: «Нація, яка не знає своєї історії - нація сліпа». Адже історія – 

найцінніша книга людини, з якої можна отримати мудрість, необхідну для 

побудови гідного майбутнього. 

Саме тому на заняттях наше завдання навчити кожного бути людяним. 

«Знання без людяності — це меч у руці божевільного», — кажуть у народі. Люди, 

які не знають історії своєї родини, не мають коріння. Повага і любов до родини, 

Батьківщини, національних звичаїв і традицій починається з цінування пам’яті, 

родини та традицій. Поняття «традиція» в перекладі з латини означає «передача». 

Кожне покоління входить у життя через освіту, виховання, головним чином, через 

передачу досвіду від старшого покоління наступному, а традиція забезпечує 

засвоєння найвищих національних, культурних і матеріальних цінностей, 

накопичених століттями. 

Патріотичне виховання здійснюється через повагу до національних та 

культурних традицій. Велика увага приділяється збереженню та примноженню 

духовних цінностей, культурних національних традицій, поважному відношенню 

до української мови. 

Впровадження в освітній процес інноваційних напрямків STEM-освіти 

надає змогу поєднати науково-технічний напрям позашкільної освіти з історією, 

народознавством. Такий інтегрований підхід дозволяє зацікавити вихованців на 

створення технічних моделей: транспорту, архітектури, скульптури, цікавитися та 

досліджувати  історичне минуле нашої країни. В поєднанні з інтерактивними 

цифровими елементами процес навчання стає більш жвавим та сучасним. Заняття 
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містить історичні цікавинки, презентації, вікторини, тести, завдання, тематичні 

хвилинки з викорситанням QR-коду, активних посилань. Під час заняття є 

можливість перевірити засвоєння попереднього матеріалу, оцінити результати 

роботи кожного вихованця. Такий підхід відповідає новітнім освітнім вимогам, в 

якому використовується впровадження STEM-освіти.  

Пропонуємо ознайомитися з практичним використанням інтерактивних 

цифрових елементів на різних етапах гурткового заняття. 

 

Тема заняття: Етап заняття 

Український віночок 

 
 

Актуалізація знань та мотивація 

навчальної діяльності. 

 

Українська хата 

 
 

Актуалізація знань та мотивація 

навчальної діяльності. 

 

Герб України 

 
 

Актуалізація знань та мотивація 

навчальної діяльності.
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Тема заняття: Етап заняття 

Писанка 

 

Актуалізація знань та мотивація 

навчальної діяльності. 

 

 

 

Я патріот! 

 

 

 

Актуалізація знань та мотивація 

навчальної діяльності. 
 

Патріотичний тест. 

 
Патріотичний тест. Відповіді. 

 
 

Використані джерела 
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13. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ДНІВ STEАM–ОСВІТИ В 

ГУРТКАХ ХУДОЖНЬО-ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ 

 

Михайліченко Олександр Григорович,  

керівник гуртка «Декоративно-вжиткове  

моделювання для дітей молодшого віку» 

Зайченко Олена Вікторівна, 

завідувач відділу художньо-технічного  

 

Під час проведення профільних тижнів доречним та цікавим виявилася 

організація днів STEАM – освіти для дітей молодшого шкільного віку. 

Пропонуємо до уваги матеріали з використання методу «фрактал» для 

впровадження в роботу гуртків художньо-технічного профілю науково-технічного 

напряму. 

 

Фрактал. Фрактальна геометрія або геометрія природи. 

 

Фрактали – це не просто геометрія, це природа 

навколо нас, і будова нашого тіла, і мистецтво. 

Фрактал – це об’єкт, предмет чи візерунок, який 

складається з подібних до себе частин. Це може бути 

складно пояснити маленьким дітям словами, але дуже 

легко зобразити чи навіть знайти справжній фрактал в 

довкіллі. 

Наприклад, броколі – це фрактал! Якщо розібрати броколі на суцвіття, 

кожне з малих суцвіть буде дуже подібне до цілої капустини.  

Які ж природні об`єкти діти можуть спостерігати, гуляючи на вулиці, 

мандруючи різними куточками країни або світу і є самоподібними? Соняшник, 

хмара, ананас, мушлі, корали в океані, сніжинки, кактуси, колосся пшениці, 

павутиння, суцвіття квітки і багато іншого складаються з дрібних елементів, які 

подібні між собою, повторюються багато разів, тобто ціле має ту ж форму, що і 

будь-яка з частин. 
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Найкращими методами опанування цієї теми є ліплення та робота з папером 

– пласка аплікація та паперопластика. Щоб створити цілий об’єкт 

використовуючи пластилін або інші пластичні маси, дитина спочатку вчиться 

цілий шматок пластиліну ділити на великі частини, великі на менші, менші на 

дрібні й т. д. З цих частин ліпить однакові форми одного цілого об’єкту.  

Запропонуйте дітям зліпити будь-який об’єкт природи: кактус, квітку 

соняха, колосок пшениці, сніжинку, листок папороті або павутинку.  

Створення фракталу вимагає від дитини зосередження. Треба бути уважним 

і слідкувати, щоб зберігався масштаб та послідовність. 

 

Фрактали в математиці. Насправді це не складно. 

Нескінченний математичний візерунок, що складається з багатьох 

однакових або схожих частин, називається фракталом.  

 

Особливе місце в ознайомленні молодших 

школярів з фракталами займає серія дидактичних ігор з 

геометричного (фрактального) конструювання «Дерева 

Піфагора», «Трикутник Серпінського» (Додаток 1). 

Створюємо фрактал 

 

Практична частина: найбільший з 

трикутників – блакитний – своєю вершиною 

«дивиться» нагору. Всі інші трикутники в цьому 

фракталі будуть «дивитися» униз. Це слід 

запам’ятати, щоб не заплутатися, що куди клеїти.  

 

Після цього всередині блакитного 

трикутника необхідно розташувати зелений таким 

чином, щоб його вершини були на серединах 

сторін блакитного трикутника. Це все дуже 

складно звучить, але насправді дуже просто у 

виконанні. Зелений трикутник розташувати 

всередині. Наклеїти.  

 

Далі всередину кожного кута блакитного 

трикутника необхідно розмістити жовтий 

трикутник. Він має дивитися вниз та торкатися 

вершинами середини сторін блакитних 

трикутників.  
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Таким чином у нас утвориться 9 блакитних трикутничків. І знову клеїмо 

трикутники , але тепер червоні. 

Під час виконання цих завдань необхідно обов’язково повторити з дітьми, 

що всі ці трикутники рівносторонні. При чому довжина сторони зеленого 

трикутника дорівнює половині довжини сторони блакитного. У жовтого 

трикутника довжина сторін вдвічі менша, ніж у зеленого. У червоного – вдвічі 

менша, ніж у жовтого. Для дітей це буде чудова нагода згадати ділення та дроби. 

 

Фрактали в мистецтві 

Фрактали – це злиття науки та мистецтва – двох способів пізнання природи 

– аналітичного та інтуїтивного. Запропонуйте дітям створити незвичайні картини 

– фрактали. Головна мета - налаштувати дітей на стан внутрішнього 

розслаблення, внутрішньої радості та посмішки. 

В роботі з фракталами гармонізується загальний психічний стан дитини, 

зростає зосередженість і концентрація уваги, відбувається активізація творчих 

можливостей, розвиток уяви, підвищується активність кори півкуль головного 

мозку. 

Завдання методу – самовираження людини через малюнок, який виконаний 

за певними правилами. Малюнок вважається продовженням людини, її малою 

частиною, проєкцією. Де мала частина відбиває велике ціле – людини. Дивлячись 

на малюнок, можна діагностувати стан автора. Варто зазначити, що цьому 

знайшлося і наукове підтвердження. 

Для роботи необхідно: 2-3 різних набори 

кольорових олівців, фломастерів, лінери; 

аркуш паперу формату А4; гелієва ручка 

чорного кольору (і тільки чорного!) 

1. Лист розташувати горизонтально. 

2. Чорною ручкою встановити точку в 

будь-якій частині аркуша. 

3. Закрити очі. Сконцентруватися. 

Малювати чітку лінію безперервно 45-60 

секунд, при цьому намагатись заповнити аркуш.  

4. Закриті фігури, які утворилися в результаті мистецтва, називаємо 

фрактали. Так ось, якщо фрактали занадто великі або малюнок зміщений в 

сторону, то допускається ще двічі по 20 секунд, закривши очі, домалювати ті 

місця, де фрактали великі або заповнити пусті місця на аркуші. 

5. Рухи робити різноманітні - з перетинами по горизонталі та вертикалі, 

круглі, овальні, будь-які інші контури. 

6. Білий фон малюнка важливо залишити ідеально білим (без забруднення, 

плям, написів). 
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7. Олівці, ручки, фломастери для розфарбовування обов’язково брати з 

закритими очима. 

8. Самі осередки розфарбовувати з відкритими очима. Одним кольором 

можна зафарбувати не більше 12 осередків. Якщо колір олівця не подобається, 

важливо зафарбувати їм хоч одну клітинку, а потім взяти інший.  

9. Для полегшення діагностики рекомендується на окремому аркуші 

малювати в стовпчик тими кольорами, які витягаєте, закривши очі. 

10. Після того, як діти намалюють фрактальний малюнок, його потрібно 

розшифрувати (Додаток 2). 

 

Додаток 1 
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Додаток 2 

 

РОЗШИФРОВУВАННЯ ФРАКТАЛЬНОГО МАЛЮНКУ 

 

Яскраво виражені риси характеру, індивідуальні якості, особливості 

поведінки та стану автора малюнку можна визначити за такими параметрами: 

– характер лінії;  

– розмір та конфігурація малюнку; 

– розмір та конфігурація комірок; 

– колірна гама малюнка, окремі кольори та відтінки які домінують.  

Якщо малюнок містить характерні риси, які займають до 60-75% його 

площі, це вказує на те, що якості та риси характеру автора, а також його стан, 

яскраво виражені. Особливості, що займають 30-35% площі малюнка, вказують на 

середній показник характеристик та якостей характеру.  

Аналіз та розшифровування інформації, що міститься у фрактальному 

малюнку, починається з ліній. Спочатку необхідно подивитися та оцінити якість 

лінії, якою зображений контур малюнка. Оцінити, наскільки лінія плавна, 

наскільки лінія прокреслена, контрастна, груба. Необхідно оцінити швидкість, з 

якою лінія проведена. Визначити: чи спокійна була людина в момент нанесення, 

або перебувала в агресивному стані.  

Чітко прокреслена лінія – впевнений, твердий характер, цілеспрямованість 

та самостійність, акуратність, старанність, обов’язковість.  

Натиск при проведенні лінії не скрізь однаковий – найчастіше це творча 

людина з гнучким характером, мрійник, в якого завжди стійкі емоції, іноді 

проявляється невпевненість у собі.  

Слабо прокреслені лінії – хворобливий стан, комплекси, помітна 

невпевненість у собі.  

Різкі, незграбно прокреслені лінії – емоційна напруга, стресовий стан. Лінії 

з плавними переходами – гармонійний, стабільний стан. Розташування ліній по 

концентричному колу, кругоподібний повтор у малюнку – схильність до 

нав’язливих станів, неврозів.  

Розмір та конфігурація малюнка. Маленький малюнок (не більше 1/3 площі 

аркуша) – з одного боку, комплекси та занижена самооцінка, з іншого – 

схильність до егоцентризму. 

Середній розмір (близько 2/3 площі аркуша) та овальний периметр малюнка 

– найчастіше це показник урівноваженого характеру.  

Великий малюнок (значно більше ніж 2/3 площі аркуша) з лініями, що 

виходять за межі аркуша – нестабільний емоційний стан, у деяких випадках 

нездатність до концентрації уваги. Прямокутна форма периметра малюнка – 

прямолінійний, найчастіше складний характер.  



67 
 

Конфігурація малюнка з химерно вираженими «хвостиками» за його 

периметром – яскрава індивідуальність, неординарність, у деяких випадках 

нестабільність характеру.  

Комірки. Конфігурація та розміри. Комірки на фрактальному малюнку теж 

несуть у собі достатній обсяг інформації про його автора. Коли лінія багаторазово 

перетинається у просторі, утворюється безліч комірок різних розмірів, змін та 

пропорційних співвідношень. Вони можуть бути трикутні, петлеподібні, круглі, 

витягнуті тощо.  

Комірки можуть розкрити надзвичайно цікаві подробиці, а їх сукупність дає 

чітку картину про людину як про особистість. 

Гармонійне поєднання розмірів комірок на всій площі малюнка (1/3 

великих, 1/3 середніх, 1/3 маленьких) – говорить про впевненість у собі, 

цілеспрямованість, стабільність.  

Велика кількість великих комірок – добра відкрита натура.  

Велика кількість середніх комірок – старанність, акуратність, педантизм, 

наявність аналітичних здібностей, схильність до точних наук. 

Велика кількість дрібних комірок – закомплексованість, прагнення до 

деталізації, у деяких випадках невпевненість у собі, але завжди акуратність та 

старанність.  

Плавні, округлі комірки з невеликою кількістю геометричних форм – 

спокійний характер, схильність до творчості.  

Багато геометричних форм – яскраво виражена схильність до аналізу, 

скептицизм в оцінках, прямолінійний авторитарний характер.  

Різко прокреслені, незграбні, нерівні комірки – емоційна  нестабільність, 

роздратування, стрес.  

Примітка. Уважно проаналізуйте геометричні форми комірок: 

а) помітна кількість комірок геометричної форми, отриманих просто 

перетином ліній, показує наявність твердого характеру та присутність ділових 

якостей, але при цьому наголошується на певному комплексі залежності від 

настрою; 

б) геометричні форми комірок, промальовані відповідними рухами руки та 

заповнюють весь, або більшу частину малюнка – свідчать про прямолінійний, 

консервативний тип характеру. Також цій людині можуть бути притаманні такі 

риси, як цілеспрямованість та безкомпромісність.  

Плями. Маленькі чорні комірки (точковими плямами) – наявність якості 

«формувача» подій (що людина думає, те й відбувається). Будь-яка невелика 

чорна пляма – свідчення початку зміни подій в реальному часі. Помітна кількість 

середніх плям або велика пляма чорного кольору – енергетичний голод, 

знеструмлення (небажана робота, праця задарма). Велика локальна темна пляма – 

гостра проблема особистого характеру.  
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Характерні колірні акценти. Великі осередки червоного кольору – 

схильність до нав’язливих станів, тривожність. Помітна кількість червоних плям 

середнього розміру – напруженість, нестійкі емоції. Одна або кілька великих 

комірок коричневого кольору – проблеми міжособистісних відносин, що довго не 

вирішуються. Багато відтінків зеленого кольору – природна здатність організму 

до саморегуляції. Одна або кілька великих комірок фіолетового кольору – 

тривожний стан, агресія, гострий стрес.  

Колір. Чистий без плям і забруднення білий фон малюнка – висока 

концентрація уваги, старанність, пунктуальність. Випадково чи навмисно не 

зафарбовані осередки білого кольору – говорять про значну відсутність попиту 

природних особливостей.  

Про інші кольори можна сказати таке: 

– лимонно-жовтий – колір педагога, вчителя; 

– сонячно-жовтий – колір «ретранслятора», передавача інформації, 

коментатора; 

– зелений колір всіх відтінків – колір здорової енергії, оптимальна здатність 

опірності та самовідновлення організму, здатність до цілительства; 

– синій колір: блакитний – колір спокійної енергії. Синій та темно-синій – 

колір холодної байдужої енергії. Бузковий – колір сильної енергії. Фіолетовий - 

колір фонтанної енергії. Ліловий – колір потужної, некерованої енергії; 

– червоний колір: бежевий – колір теплої енергії. Яскравий, малиновий – 

колір, що сигналізує про наявність небезпеки, колір тривоги. Густий відтінок 

червоного кольору, бордовий, вишневий – колір сили, агресивної енергії; 

– помаранчевий колір – колір життєвої енергії. Світлі відтінки (золотистий, 

бежевий, охра, пісочний) коричневого кольору – колір чистої енергії, святої 

енергії; 

– коричневий – колір, що визначає наявність біди, глибоких переживань, 

депресії (у поєднанні з іншими темними кольорами та відтінками); 

– сірий колір – колір, що визначає наявність нестабільних енергій, у 

поєднанні з іншими темними кольорами – стан «на межі». У малій кількості цей 

колір означає швидку зміну подій, що відбуваються; 

– чорний колір – колір енергетичної ями, вакууму, порожнечі, 

енергетичного знеструмлення.  

Примітка. В цілому, говорячи про колір, слід зазначити таке:  

а) темні відтінки кольорів показують наявність надмірних (іноді набувають 

негативного значення) якостей енергетичних функцій кольору; 

б) середня насиченість кольору – оптимальні якості за енергетичними 

функціями кольору;  

в) світлі, прозорі тони кожного кольору – резервні чи мало проявлені якості 

за енергетичними функціями кольору.  
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Це короткий опис розшифрування фрактального малюнка. Для об’єктивної 

оцінки свого тестового малюнка випишіть його характерні особливості на аркуші, 

визначте параметри, що найчастіше зустрічаються. Строго дотримуйтесь 

інструкцій ключа при трактуванні результату.  

У цьому описі дано лише короткі характеристики кольорів. Однак це той 

параметр, який є основним у методиці фрактального малюнка. 

 

Використані джерела 

 

1. Використання фракталів в зображувальній діяльності як інструмент 

розвитку творчої уяви та креативності дітей старшого дошкільного віку. 

http://crd5.sadok.zt.ua/vykorystannya-fraktaliv-v-zobrazhuvalnij-diyalnosti-yak-

instrument-rozvytku-tvorchoyi-uyavy-ta-kreatyvnosti-ditej-starshogo-dosh kiln ogo-

viku/  

2. Психосоціальна підтримка публічних службовців в умовах воєнного 

стану https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/  

3. Розвиваючий потенціал техніки фрактального малювання 

http://73.sadok.zt.ua/rozvyvayuchyj-potenczial-tehniky-fraktalnogo-malyuvannya/  

4. Трикутник Серпінського. Фрактали для дітей. 

https://www.kreidochky.com/ sikava-matematyka/trykutnyk-serpinskogo/  

 

14. ОСОБЛИВОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В ГУРТКАХ 

ПОЧАТКОВОГО ТЕХНІЧНОГО МОДЕЛЮВАННЯ 

 

Тюкова Людмила Михайлівна, 

завідувач відділу  

початкового технічного моделювання 

 

Відділ початкового технічного моделювання засновано в комунальному 

закладі «Запорізький обласний центр науково-технічної творчості учнівської 

молоді «Грані» Запорізької обласної ради близько 20 років тому. До складу 

відділу ПТМ входять наступні гуртки: «Початкове технічне моделювання», 

«Виготовлення сувенірів», «Моделювання найпростіших технічних об’єктів», 

«Технічне конструювання для дітей молодшого віку», «Початкове моделювання з 

природного матеріалу та паперу», «Моделювання іграшок-сувенірів» тощо. 

Змістом роботи гуртків відділу початково технічного моделювання є 

опановування вмінням працювати з найпростішим креслярським та 

вимірювальним інструментом, початковими навичками технічного 

конструювання, за кресленнями та інструкціями виготовляти вироби з різних 

матеріалів, навчатися працювати у творчих групах. Також під час занять у гуртках 

http://crd5.sadok.zt.ua/vykorystannya-fraktaliv-v-zobrazhuvalnij-diyalnosti-yak-instrument-rozvytku-tvorchoyi-uyavy-ta-kreatyvnosti-ditej-starshogo-dosh%20kiln%20ogo-viku/
http://crd5.sadok.zt.ua/vykorystannya-fraktaliv-v-zobrazhuvalnij-diyalnosti-yak-instrument-rozvytku-tvorchoyi-uyavy-ta-kreatyvnosti-ditej-starshogo-dosh%20kiln%20ogo-viku/
http://crd5.sadok.zt.ua/vykorystannya-fraktaliv-v-zobrazhuvalnij-diyalnosti-yak-instrument-rozvytku-tvorchoyi-uyavy-ta-kreatyvnosti-ditej-starshogo-dosh%20kiln%20ogo-viku/
https://nads.gov.ua/storage/app/sites/5/
http://73.sadok.zt.ua/rozvyvayuchyj-potenczial-tehniky-fraktalnogo-malyuvannya/
https://www.kreidochky.com/%20sikava-matematyka/trykutnyk-serpinskogo/
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вихованці отримують знання з основ проєктування, конструювання та дизайну, 

основ матеріалознавства, технологій самостійної роботи з інструментами та 

матеріалами. Дуже важливо, що гуртківці виконують власні проєкти зі створення 

та виготовлення моделей машин, механізмів, транспортної техніки, беруть участь 

у змаганнях та виставках різного рівня. Зацікавити дітей до науки та техніки - це 

не легка справа, але педагогам нашого відділу це вдається.  

Керівник гуртка «Моделювання найпростіших технічних об’єктів»  

Дьомушкін Г.І. є автором низки збірників авторських розробок паперової техніки. 

Видання складається з п`яти частин та дає можливість любителям моделювання, 

які не в змозі відвідувати гурток, займатися вдома самостійно. 

Куцаконь Т.А., керівник гуртка «Виготовлення сувенірів», працює разом з 

вихованцями над різноманітними творчими проєктами. Вона є дуже успішним 

керівником гуртка, який реалізує творчі здібності дітей та спонукає їх до участі у 

конкурсах та виставках на різних рівнях. Також родзинкою її роботи є те, що 

разом з гуртківцями вони опановують різні матеріали та техніки.  

Керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» – Торжанська Н.О., фахівець 

своєї справи в цьому напряму. Особливостями роботи керівника гуртка можна 

назвати те, що її гуртківці – це діти з особливими потребами, бо вони є учнями 

школи-інтернату, де навчаються діти із затримкою розумових здібностей. 

Керівник адаптує навчальну програму МОН України згідно з темами, підбирає 

зразки-саморобки таким чином, щоб вихованцям було цікаво, нескладно у 

виготовленні та щоб був розвиток певних вмінь. Тому діти цього гуртка завжди 

навчаються старанно, беруть участь у виставках, конкурсах і це допомагає їм у 

шкільному навчанню. 

Кірішун І.М., керівник гуртка «Початкове технічне моделювання», та її 

вихованці беруть участь у масових заходах обласного, всеукраїнського та 

міжнародного рівня та стають призерами. Також гуртківці вже неодноразово 

брали участь в обласному конкурсі-змаганні з початкового технічного 

моделювання для дітей віком від шести до десяти років «Сильна Україна – 

запорука миру», де вони мали змогу виконувати різні завдання для того, щоб 

продемонструвати свої конструкторські вміння та навички.  

Тюкова Л.М., керівник гуртка «Початкове моделювання з природного 

матеріалу та паперу». Особливість змісту занять у гуртку полягає в тому, що діти 

набувають практичний та  творчий досвід роботи з різними матеріалами для 

творчості та участі в різноманітних конкурсах та виставках технічної, художньо-

технічної та художньо-естетичної творчості. Гуртківці на заняттях набувають 

вміння та навичок при роботі з різними матеріалами, інструментами, техніками 

при виготовленні поробок з природного матеріалу та паперу, знайомляться з 

основами екології та навколишнього середовища.  



71 
 

Шавульська Л. І., керівник гуртка «Виготовлення сувенірів», засобами 

технічної творчості формує ключові компетентності гуртківців (пізнавальну, 

практичну, творчу та соціальну). Виконуючи свою роботу з дітьми 6-8 років, 

найбільшу увагу педагог приділяє розвитку соціальних компетентностей 

(розвиток позитивних якостей особистості: працелюбність, наполегливість у 

досягненні мети, відповідальність за результат власної діяльності; виховання 

шановливого ставлення до духовних та матеріальних цінностей світової та 

вітчизняної культур; толерантного відношення до людей та різнобічних видів 

допомоги іншим) та благодійності. Багато років педагог працює у філіалі Центру 

Грані на базі школі №70 у клубі «Джерело» для дітей з особливими потребами, 

тому у своїй роботі з дітьми керівник гуртка обирає форми, методи та завдання, 

які допомагають гуртківцям проявляти чуйність та повагу до таких дітей. Бути 

толерантними, уважними, щедрими на добрі емоції та з задоволенням дарувати 

свої роботи. Протягом навчального року педагог з дітьми бере активну участь в 

благодійних акціях «Зроби сам та допоможи другу», «Рівний-рівному», «Від 

серця до серця», «Дарунок захиснику Вітчизни» та «Янгол-оберіг для поранених 

бійців», що допомагає дітям проявляти своє милосердя, турботу про інших та 

патріотизм. 

Гриняєва Н. Г., керівник гуртків «Виготовлення сувенірів» та 

«Моделювання іграшок-сувенірів» в роботі активно використовує власну 

педагогічну технологію «Діти дітям». Заняття в гуртку допомагають дітям 

розумно та цікаво проводити свій вільний час, пробуджують допитливість, любов 

до знань, а заняття у гуртку «Моделювання іграшок-сувенірів» залучують дітей 

до народних традицій і художньої культури українського народу в процесі творчої 

діяльності. Навчальна програма, зміст якої реалізується в гуртку, спрямована на 

вихованців віком від 7 до 14 років. Всі завдання за напрямками роботи, разом та 

окремо, вдало вирішуються за допомогою використання особистісно - 

орієнтованої педагогічної технології «Діти дітям», основною складовою якої є 

саме викладання окремих частин освітнього процесу старшими вихованцями, 

заздалегідь обраними та підготовленими керівником гуртка. Весь період заняття 

вихованців в гуртках -  це сприятливий період для розвитку творчих здібностей 

дитини, її образного мислення, емоційного сприйняття дійсності й активного 

ставлення до неї. Це засіб формування у вихованців потреби та навичок 

самоосвітньої роботи, здатності до навчання упродовж всього життя. У своїй 

роботі педагог дуже давно почав використовувати міні майстер-класи на заняттях 

під час вивчення з гуртківцями різних технік декоративно-ужиткового мистецтва: 

вишивання, в’язання, виготовлення м’якої іграшки, ляльки-мотанки, 

петриківського розпису тощо. Проведення майстер-класів вихованцями давно 

стало традиційним. Іноді діти навіть змагаються за право проводити майстер-

класи на відкритих шкільних, міських та обласних заходах. 
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На ІХ міській виставці 

педагогічних технологій у 2020 році 

запропонована Гриняєвою Н. Г. 

технологія «Діти дітям» виборола 

диплом призера та посіла ІІ місце. 

 

Павлік О. П., керівник гуртка «Початково-технічне моделювання», майстер 

Запорізького осередку Національної спілки майстрів народного мистецтва 

України (2019). Педагог працює у філії закладу на базі Запорізького обласного 

центру соціально-психологічної реабілітації дітей, проводить заняття з 

урахуванням вікових і психологічних особливостей вихованців та сучасних вимог 

організації освітнього процесу. Під час занять використовує різноманітні прийоми 

та форми навчальної діяльності, особисто разом з вихованцями бере активну 

участь у фестивалях «Запорізький Спас», «Гончарі на Хортиці», міських 

виставках, присвячених Дню міста. На заняттях гуртка реалізує особистісно - 

зорієнтований підхід до навчання і виховання дітей, що дозволяє працювати 

кожному гуртківцю у своєму темпі засвоєння знань і в межах своїх можливостей; 

здійснює індивідуальний і диференційований підхід до навчання учнів. Темою 

самоосвіти є «Гурткове заняття як STEM - майданчик виготовлення виробів з 

різних матеріалів: глини, яєчної шкарлупи тощо». 

 

  

 

Отже, впровадження елементів STEM-освіти в практику гуртків відділу 

початкового технічного моделювання формують у вихованців навички, які 

включають розв'язання проблем, критичне мислення, креативність, допитливість, 

прийняття рішень, лідерство, підприємництво, прийняття невдач тощо. 

Незалежно від майбутньої кар'єри, ці набори навичок мають велике значення для 

підготовки дітей до інновацій. Такий досвід за допомогою практичних занять 



73 
 

демонструє дітям застосування науково-технічних знань в реальному житті. 

Створення власних продуктів, моделей, їх тестування та вдосконалення допомагає 

дітям не лише досягти успіху у виконанні конкретної творчої роботи, а ще й 

навчитися розв'язувати проблеми власними силами, стати впевненішими. 

 

15. ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ 

У ГУРТКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Бабакова Олена Вячеславівна, 

керівник гуртка «Виготовлення сувенірів» 

 

Останнім часом в освітньому просторі України набирає обертів тренд 

STEM-освіти. 5 серпня 2020 року Кабінет Міністрів України ухвалив Концепцію 

розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти), реалізація якої 

передбачена до 2027 року. Під час організації освітньої діяльності в гуртках 

науково-технічного напряму закладів позашкільної освіти саме STEM-підхід буде 

найбільш доречним для отримання позитивного результату. Заняття гуртка 

«Виготовлення сувенірів» з використанням елементів STEM-освіти стали більш 

сучасними та відрізняються креативністю та яскравістю. На таких заняттях 

визначаються можливості використання STEM-підходу в освітньому процесі у 

позашкільній діяльності, доступно розкриваються поняття STEM-освіти, 

визначається актуальність STEM- технологій та елементів, які використовуються 

у гуртковій роботі, діти знайомляться з сутністю STEM-освіти та на заняттях 

гуртка ПТМ під час практичної роботи розглядають приклади її впровадження. 

В чому полягає популярність STEM-освіти? Абревіатура STEM 

розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering 

(Інженерія) та Mathematics (Математика). 

Система виникла за запитом бізнесу, адже на сьогодні переважна частина 

робочої сили не має навичок XXI століття та не в змозі швидко реагувати на 

зміни, які несе із собою прогрес. Внаслідок стрімкого розвитку технологій 

найбільш затребуваними фахівцями стали програмісти, професіонали у сфері 

високих технологій. 

Тлумаченням змісту абревіатури STEM-освіти є: 

Science – сукупність наук про природу, явища та закони, що належать до 

зовнішнього світу людини; це точне знання про все, що дійсно існує чи можливо 

у Всесвіті. 

Technology – інновація, зміна або модифікація природного середовища для 

задоволення передбачуваних потреб та бажань людини. Більшість сучасних 

технологій є продуктом природничих наук і техніки. 
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Engineering – це вміння бачити світ як систему, проєктувати її елементи та 

керувати ними; системний і часто інтерактивний підхід до проєктування об'єктів 

для задоволення потреб людини. 

Mathematics – це наука про кількісні відносини та просторові форми 

дійсного світу. Математика використовується в природничих науках, інженерії, 

технологіях та мистецтві. 

Цей підхід організації процесу навчання поєднує науку, технологію, 

інженерію та математику. Відповідно до нього, базою для набуття знань є проста 

та доступна візуалізація наукових явищ. Вона дозволяє легко опанувати знання з 

урахуванням практики, роботи з технологіями та глибокого розуміння природних 

процесів, ознайомлюючись з ними на практиці. 

Ключовими особливостями STEM-освіти є: практичність, наочний 

дослідницький підхід, командна робота, інженерія, гнучкість аудиторій, 

візуалізація. 

Переваги STEM-освіти: 

− дозволяє виховати в дітях гнучкість та критичне, практично орієнтоване 

мислення; 

− на перший план виходить здатність вчитись та сприймати зміни, а не самі 

знання, які нині стають застарілими з неймовірною швидкістю. 

STEM – це лише для технарів? Зовсім ні. На думку американських вчених 

спроба активізувати освіту тільки в напрямку науки без паралельного розвитку 

Arts-дисциплін може призвести до того, що молоде покоління позбудеться 

навичок креативності. Останнім часом у цій системі активно розвивається й 

креативний напрям, який охоплює творчі та художні дисципліни (Art). Саме він 

додає ще одну літеру до абревіатури – STEAM. 

Як приклад, пропонуємо конспект заняття гуртка за темою: «Виготовлення 

авторського оберега «Птах - мотанка» (заняття відбулось дистанційно). 

Мета заняття: ознайомити з технологією виготовлення птаха - мотанки, 

пояснити процес виготовлення з нитки за допомогою наочного дослідницького 

підходу. 

Хід заняття. 

I. Організаційна частина 

Педагог вітає вихованців, налаштовує їх на плідну працю, повідомляє тему  

та мету заняття, перевіряє наявність необхідних матеріалів та інструментів для 

роботи. 

II. Основна частина 

Теоретична частина. 

Наші давні предки обожнювали природу і вірили в існування добрих і злих 

сил у ній. Намагаючись захиститися від зла, люди створили для себе цілу систему 

оберегів. Обереги - це давні добрі символи. З їхньою допомогою народ зберіг 
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свою родовідну пам’ять, історію, культуру. За давніми уявленнями предків, світ 

складався з трьох частин: небесна частина з божествами, що жили на ній, а також 

світилами - сонцем, місяцем зорями; земна - з людиною і землею, на якій вона 

жила; підземна - із духами зла, смертю, душами померлих родичів.  

Птах символізує довгоочікуване настання весни. Духовно чиста, образна і 

символічна лялька-оберіг, адже птах в українській традиційній культурі – це 

уособлення сім'ї, любові, покровитель дітей та жінок. Зображення птахів дуже 

поширені у мотивах орнаментів вишивок, вибійки, зустрічаються на ювелірних 

прикрасах магічного призначення. Птаха зображували і на весільному прянику. 

Відгомін культу птаха дійшов до нас з народного повір’я про те, що пташине 

гніздо під стріхою - то «на добро», пташине подружжя на весільному короваї - 

«на щасливе шлюбне життя». Дарунок птаха - мотанки чоловіку означає 

побажання йому довгої молодості та життєрадісності, жінці – краси та 

привабливості. 

Практична частина. 

Перед вихованцями ставиться низка питань, на які вони відповідають: 

- У давнину, коли робили тканину, які нитки використовували? 

- З якої сировини робили нитки? 

Дітям пропонується зробити дослідницьку лабораторію, де вони самостійно 

зроблять натуральні нитки: рослинного походження та вовняні. Діти поділяються 

на дві команди. Команда обирає за власним бажанням ватний диск або вовну 

вівці. 

1. Знайомство з технологією виробництва волокон. 

Нитка складається з волокон. За складом волокна поділяються на натуральні 

та штучні. Натуральні - це рослинного походження (бавовна, льон, конопля, 

кропива), вовняні (вовна тварин), шовкові (кокони шовкопрядів). Штучні (із 

целюлози) та синтетичні (газ, нафта). 

2. Використання ІКТ, демонстрація презентації «Волокна». 

Процес виготовлення ниток охоплює декілька взаємопов’язаних етапів. При 

пропуску будь-якого з них порушиться ланцюжок, а це значить, що постраждає 

якість ниток. Це вирощування рослини або тварини, турбота про них, розведення, 

збір сировини та перероблення. 

Щоб зробити нитки, спочатку треба одержати сировину – волокна. Для 

цього ватний диск розпушуємо, приблизно так виглядає сировина бавовни. А 

потім шляхом кручення сировини формуємо нитку. 

Для команди, яка обрала сировину вовну вівці ставиться питання: 

- Що спочатку потрібно зробити, щоб отримати вовняні волокна? 

Очікувана відповідь: «Що спочатку шерсть треба стригти, а потім волокна 

акуратно скрутити у прядки.» Керівник додає, що прядки вовни називають 

ровницами. 
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- Яка нитка міцніше: товста чи тонка? 

В ході експерименту діти з'ясують: чим більше обертів кручення, тим нитка 

міцніше і тонше. 

3. Використання ІКТ, демонстрація презентації «Рослині барвники». 

Нитку можна пофарбувати одним кольором або одразу трьома кольорами 

(меланж), або з градієнтом. Для цього пропонується натуральний розчин, 

виготовлений з лушпиння цибулі та штучний розчин саме такого ж кольору. 

Використання ІКТ, демонстрація презентації «Рослині барвники». 

Раніше наші предки тканини робили вручну, а зараз безліч 

автоматизованого виробництва тканини. 

Використання ІКТ, демонстрація відео «Процес виробництва тканини». 

Одяг із пластикових пляшок – фантазія чи реальність? А футболки із 

кавової гущі? У світі високих технологій тканини виробляють із незвичайних 

волокон. 

4. Повертаємось до авторського оберега «Птах - мотанка», діти 

обирають колір тканини та ниток за власним бажанням. 

Послідовність виконання птаха - мотанки діти спочатку розбирають за 

технологічними картами, які педагог заздалегідь надіслала дітям на електронну 

пошту (Додаток 1). Потім відбувається виготовлення оберега, педагог корегує дії 

кожного вихованця.  

III. Заключна частина 

Після завершення роботи, керівник гуртка повідомляє, що діти непомітно 

для себе поєднали та використали знання відразу кількох навчальних дисциплін, а 

саме біологія (будова птиці), фізика (кручення нитки), хімія (фарбування нитки), 

інженерія (проєктування птаха), математика (вимірювання під час виробу птаха), 

артдизайн (обравши самостійно колір та внісши своє бачення форми).  

– Можливо, через пару років ви створите голографічний оберіг птаха, 

скориставшись ІТ-технологіями.  

Вихованці доходять до висновку, що під час заняття вони отримали не лише 

необхідну інформацію, а й відразу застосовували знання на практиці. Наочніше 

пояснювати теоретичний матеріал є більш ефективним, тому що поруч з теорією 

діти відразу бачать як це виглядає в реальному житті, доступна візуалізація 

створення нитки. Міжпредметний характер навчання - це простір для творчості, 

креативності, розвитку орієнтовного мислення. Це яскраво демонструють фото 

гуртківців з власними роботами (Додаток 2). 

 

Використані джерела 

 

1. https://gurt.org.ua/articles/43009/ 

2. https://uk.wikipedia.org/wiki/STEM 

https://gurt.org.ua/articles/43009/
https://uk.wikipedia.org/wiki/STEM
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3. https://about-motanka.livejournal.com/3729.html 

4. https://etnoxata.com.ua/ru/statti-ru/vyshivanki-istorija-i-

sovremennost/tkachestvo-v-ukraine/  

 

Додаток 1 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТА 

«ВИГОТОВЛЕННЯ ОБЕРЕГА «ПТАХ-МОТАНКА» 

 

 

Матеріали: 

1.Тканина, краще бавовна 

2. Нитки, краще червоні вовняні 

3. Вата 

 

 

Квадратний клаптик тканини  (20*20см). 

 

 

По діагоналі складаємо його вдвічі. 

 

 

Зводимо інші кути, склавши тканину вчетверо. 

 

https://about-motanka.livejournal.com/3729.html
https://etnoxata.com.ua/ru/statti-ru/vyshivanki-istorija-i-sovremennost/tkachestvo-v-ukraine/
https://etnoxata.com.ua/ru/statti-ru/vyshivanki-istorija-i-sovremennost/tkachestvo-v-ukraine/
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Складаємо в вісім разів.Отримуємо трикутник 

з центральним кутом. 

 

 

Відступаємо 1 сантиметр. Притримуючи 

пальцем нитку, починаємо намотувати її на 

цей кут, формуємо дзьобик. Потрібно 

закріпити нитку, не відриваючи її від мотка. 

Робимо останній виток, залишаючи довгу 

петельку, її перекручуємо три рази та 

затягуємо навколо дзьоба. 

 

Розгортаємо тканину. 

 

 

Кладемо кульку з вати у самий центр з 

виворітного боку тканини. 

 

 

Огинаємо кулю тканиною, це голівка птаха. 

Створюємо шию птаха, намотуючи на неї 

нитку не більше і не менше п'яти разів. І так 

само закріплюємо нитку, не відриваючи її від 

мотка. 
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Визначивши, де у птаха буде низ, а де верх 

голови, пускаємо нитку знизу, переходячи на 

створення наступної частини.  

 

 

Починаємо формувати крильця, грудку 

ниткою, яка не обірвалася, не забуваючи 

проговорити бажання три рази на одному 

крилі та три рази на іншому. 

 

 

Намотуючи нитку по діагоналі тільця пташки 

так, щоб вийшов хрестик на животику і 

спинці. 

 

Зроблені птахи власноруч несуть в будинок 

благополуччя, допомагають увінчати успіхом 

починання у всіх домашніх справах. 

Будьте щасливі та не забувайте частіше 

посміхатися, тоді бажання 

обов'язково здійснюються! 

 

Додаток 2 

 

ФОТОМАТЕРІАЛИ ЗАНЯТТЯ 

«ВИГОТОВЛЕННЯ ОБЕРЕГА «ПТАХ - МОТАНКА» 
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16. СТВОРЕННЯ АДАПТИВНОГО STEM-ПРОСТОРУ ДЛЯ 

ПРОФЕСІЙНОГО САМОВИЗНАЧЕННЯ ВИХОВАНЦІВ ЗАКЛАДУ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

Комиса Ірина Вікторівна, 

методист вищої категорії 

відділу методичного 

 

Сучасне суспільство характеризується прискоренням темпів науково-

технічного прогресу. Впровадження високотехнологічних інновацій та розробок 

впливає на усі сфери нашого життя, у тому числі на освіту. Глобалізаційні 

процеси в суспільстві викликали появу і розвиток STEM- технологій, що діють на 

основі інтегративного підходу. Зміст STEM-освіти складається з різнопланових 

програм навчання, що дає змогу готувати дітей та учнівську молодь до успішного 

працевлаштування та освіти впродовж життя і вимагає технічно складних 

навичок, заснованих на математичних знаннях і наукових поняттях. 

Прогнозується, що 75 % професій, які на даний час найшвидше 

розвиваються, потребуватимуть володіння навичками STEM. Перехід до системи 
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освіти європейського рівня передбачає підготовку молоді, здатної 

пристосовуватися до сучасних умов, засвоювати та використовувати передові 

технології. Тому використання STEM-технологій можна вважати важливим 

фактором розвитку сучасної національної освітньої системи. Більшість навичок та 

вмінь, необхідних для виживання і процвітання в цьому столітті, спирається на 

STEM. Дослідження показують, що необхідні навички в цих сферах мають бути 

притаманні професіям майбутнього, тобто сучасному учнівству. 

Соціальнопедагогічна система, де поєднується вивчення предметів через STEM-

технології з елементами адаптивності, дає можливість реалізувати новий підхід до 

навчання та формувати ключові життєві навички вихованців. Характеристиками 

такої системи можемо вважати адаптивність до різних стилів та темпів навчання; 

наявність можливості самоаналізу та рефлексії; спроможність самостійно оцінити 

знання та активність тощо. Компетентнісний підхід в цьому випадку реалізується 

на 100 % успішно через професійно - орієнтоване освітнє середовище, де учні 

навчаються в процесі роботи. Вихованці соціалізуються, вчаться брати на себе 

відповідальність за результат самостійної діяльності шляхом свідомого 

формування мотивів навчання, планування мети та спрямування своїх дій на 

досягнення результату. 

STEM-освіта - це об'єднання наук, спрямоване на розвиток нових 

технологій, інноваційного мислення та забезпечення потреб сучасного ринку 

праці. Розробка ефективних моделей впровадження STEM–освіти у закладах 

освіти різних типів сприяє розвитку цілісної загальної системи STEM-освіти через 

створення STEM-центрів, STEM-амбасад; створення та впровадження унікальних 

навчальних програм; ранню профілізацію та профорієнтацію; організацію науково 

- дослідницької, проєктної, винахідницької діяльності вихованців та педагогів; 

масових науково-популярних заходів та ін. 

«Готувати майбутніх новаторів необхідно ще під час навчання у закладах 

освіти. Особливого значення набуває формування компетентностей особистості, її 

здатності до творчого, креативного мислення, вміння ефективно розв'язувати 

складні проблеми власної життєдіяльності, що визначає конкурентоспроможність 

особистості у сучасних економічних умовах. Тому вкрай важливим є 

забезпечення розвитку напрямів SТЕМ - освіти в закладах освіти», – йдеться у 

базових нормативно-правових документах МОН України. 

Одним з найважливіших напрямів розвитку STEM-освіти є проведення 

просвітницько-профорієнтаційної роботи серед молоді з метою ознайомлення зі 

STEM-професіями. 

Етапи професійного самовизначення: 

Первинний вибір професії (характерний для дошкільного та молодшого 

шкільного віку) – малодиференційовані уявлення про світ професій, ситуативне 

уявлення про внутрішні ресурси, необхідні для даного роду професій, нестійкість 
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професійних намірів. У молодших школярів ще немає підстав для здійснення 

серйозного професійного вибору, часто відсутні виражені інтереси та наміри 

легко змінюються на інші. 

Пошуково-зондуючий етап професійного самовизначення (середній 

шкільний вік) – виникнення і формування професійних намірів та первісне 

орієнтування в різних сферах праці. Відбувається формування професійної 

спрямованості при усвідомленні інтересів, здібностей, цінностей, які пов’язані з 

вибором професії і визначенням свого місця у суспільстві. Мають місце особливо 

раптові переміни в інтересах, що викликано істотним підйомом пізнавальної 

активності у цьому віці. Але саме в цьому віці можуть виникнути інтереси, які 

можуть мати вихід на професійну діяльність. 

Формування професійної свідомості (старший шкільний вік). Формування 

особистісного сенсу вибору професії, уміння співвідносити суспільні цілі вибору 

сфери діяльності зі своїми ідеалами, співставлення цінностей зі своїми 

можливостями. На цьому етапі учень повинен вже реально сформулювати для 

себе задачу вибору майбутньої діяльності з урахуванням наявного психологічного 

і психофізіологічного ресурсів. Профорієнтаційна робота планується з 

урахуванням можливості продовження освіти в середніх спеціальних та 

професійно-технічних закладах освіти. 

Етап уточнення соціально-професійного статусу (випускники). 

Формування знань, умінь у визначеній сфері трудової діяльності. На даному етапі 

в сучасній системі освіти старшокласники уточнюють відповідність своїх 

професійно важливих і інших якостей, стану здоров'я вимогам професійної 

діяльності, що обирається. 

Професійне навчання – здійснюється після отримання базової освіти для 

освоєння обраної професії. 

Професійна адаптація – формування індивідуального стилю діяльності, 

переоцінка системи виробничих та соціальних відносин. 

Самореалізація в праці – здійснення або не здійснення очікувань, 

пов’язаних з професійною працею. 

Чому STEM-освіта актуальна для професій майбутнього? Стрімка еволюція 

технологій веде до того, що незабаром найбільш популярними та перспективними 

на планеті фахівцями стануть програмісти, ІТ-фахівці, інженери, професіонали в 

галузі високих технологій. У віддаленому майбутньому з'являться професії, які 

навіть уявити важко, усі вони будуть пов’язані з високотехнологічним 

виробництвом на стику з природничими науками. Особливо будуть затребувані 

фахівці біо- та нанотехнологій. 

STEM-освіта готує вихованців до успішного працевлаштування, до освіти 

після навчання в закладі позашкільної освіти або для того й іншого. Вона вимагає 

різних і більш технічно складних навичок, зокрема, із застосуванням 
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математичних знань і наукових понять. Саме формування таких навичок, як 

системне мислення, екологічне мислення, робота в умовах невизначеності, 

міжгалузева комунікація, керування проєктами, критичне мислення підготують 

дітей до безперервного навчання упродовж усього життя. Це допоможе 

працювати з новими інструментами та програмами, які будуть розроблені в 

майбутньому. 

Завершальним етапом психологічної та практичної підготовки учнівської 

молоді до трудової діяльності є їх правильна професійна орієнтація. 

Професійна орієнтація - система освітньої роботи, яка спрямована на 

засвоєння гуртківцями знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови 

правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги 

різних професій та співставляти їх до психологічної структури особистості, а 

також оцінювати свої професійно значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку. 

Завдання профорієнтації полягає в ознайомленні дітей з професіями та правилами 

їх вибору, вихованні спрямованості на самопізнання як основу професійного 

самовизначення; формуванні вміння зіставляти свої здібності з вимогами щодо 

набуття конкретної професії, складати на цій основі реальний план опанування 

професією, а також у забезпеченні розвитку професійно важливих якостей 

особистості. 

Компонентами профорієнтаційної роботи є професійна інформація, 

професійна діагностика, професійна консультація, професійний відбір, 

професійна адаптація. 

Професійна інформація - психолого-педагогічна система формування в 

особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає суб'єктивним і 

об'єктивним умовам вільного та свідомого професійного самовизначення 

особистості. Вона дає вихованцям змогу ознайомитися з різними професіями та 

пов'язаним із ними змістом трудової діяльності, з вимогами, які ці професії 

пред'являють людині, а також з тим, де ними можна оволодіти. Завдяки цьому 

учні виявляють свої індивідуальні схильності, психофізіологічні можливості, 

вміння зіставити їх з вимогами професії, до якої вони мають інтерес і нахили, щоб 

прийняти правильне рішення про свою придатність до професійної діяльності в 

обраній галузі праці. 

Професійна діагностика - система психологічного вивчення особистості з 

метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей. 

Професійна консультація - надання особистості на основі її вивчення 

науково обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів і 

засобів професійного самовизначення. Мріючи про певну професію, вихованці 

повинні водночас замислюватися, чи справді вони годяться для такої роботи. Для 

відповіді на це питання вони мають знати вимоги професії до людини, яка її 

обрала. Такі вимоги розроблено до багатьох професій. 
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Аналогічні консультації слід надавати і батькам вихованців, щоб вони 

серйозніше підходили до обрання майбутньої професії дітьми, допомагали їм у 

цьому. До професійної консультації залучають і медичних працівників закладу, і 

психологів, і соціальних педагогів. 

Професійний відбір - система роботи, спрямована на надання допомоги 

вихованцеві у визначенні й виборі конкретної професії на основі виявлення й 

оцінки його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, інтересів, потреб і 

об'єктивних умов професійної підготовки і працевлаштування. На цьому етапі 

важлива роз'яснювальна робота серед молодих людей, які повинні усвідомити 

необхідність роботи над собою задля подолання певних недоліків, досягнення 

професійної майстерності. 

Професійна адаптація - процес пристосування людини до професійної 

діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності праці й відповідності між 

професійними намірами, інтересами, якостями особистості та вимогами до 

діяльності. Ознаками професійної адаптації є збереження і розвиток здібностей і 

схильностей до обраної професійної діяльності, узгодженість суспільної та 

особистої мотивації до праці, яка залежить від її змісту, впливу сім'ї та 

виробничого оточення. Професійна адаптація відбувається разом із суспільною 

адаптацією. 

Одним із пріоритетних напрямів діяльності Центру «Грані» є допрофільна 

підготовка вихованців, створення умов для успішного професійного визначення 

випускників закладу, їх вступу на пільгових умовах до закладів вищої освіти за 

напрямами позашкільної освіти. Старшокласники опановують методики 

самопізнання, самооцінки, розвивають індивідуальні професійно важливі якості, 

формують вміння зіставляти необхідні для здобуття конкретної професії вимоги з 

власними можливостями та кон'юнктурою ринку праці. Профорієнтаційну роботу 

в закладі позашкільної освіти здійснюють керівники гуртків, методисти, 

психологи, завідувачі відділів, лабораторій, інші педагогічні працівники, фахівці 

різних галузей виробництва. Близько 26% випускників закладу продовжили 

навчання за напрямом позашкільної освіти, який обрали своєю професією в 

гуртках закладу. Вагомим результатом роботи колективу є те, що випускники 

Центру «Грані» продовжили освіту за напрямом позашкільної освіти у: 

Київському національному університеті культури та мистецтв за спеціальністю 

«фотомистецтво»; Київському національному університеті театру, кіно та 

телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого за спеціальністю «режисер художнього 

фільму»; Придніпровській державній Академії будівництва та архітектури; 

Запорізькому національному університеті на факультеті «Журналістика» за 

спеціальністю «Видавнича справа та редагування» та за спеціальністю «Реклама 

та PR»; Київському Міжнародному Університеті за спеціальністю «Аудіо-відео 

мистецтво»; Київському Національному Університеті ім. Т.Г. Шевченка за 
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спеціальністю «Аудіо-відео виробництво та продюсування»; South-West 

University «Neofit Rilski», Болгарія, за спеціальністю «Фотографія»; Запорізькому 

вищому професійному училищу моди та стилю, спеціальність «Дизайн одягу»; 

Запорізькому електротехнічному коледжі за спеціальністю «Дизайн» тощо. 

Завдяки впровадженню елементів STEM-освіти у роботу гуртків, вихованці 

розвивають творчу активність, логічне мислення, технічну грамотність, вчаться 

розв'язувати конкретні проблеми, самостійно шукати нестандартні рішення, 

стають новаторами та винахідниками. На переконання керівників гуртків Центру 

застосування дослідницького підходу, розширення освітніх програм, застосування 

на заняттях споріднених напрямків роботи, застосування інноваційних та 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі гуртків закладу 

прищеплює інтерес вихованців до розв’язання конкретних проблем. Виникає 

мотивація їх до самостійного пошуку і здобуття нових, поглиблення знань з 

різних дисциплін; ознайомлення вихованців з принципами командної взаємодії 

(співпраця з педагогом та в команді); виховання відповідальності за результати 

колективного творчого процесу. Вихованці вчаться застосовувати науково-

технічні знання в реальному житті, професійно самовизначаються, мотивуються 

на подальше навчання у закладах освіти на STEM-спеціальностях. Працюючи з 

вихованцями, керівники гуртків усіх ланок Центру «Грані» відкривають перед 

вихованцями світ техніки та поєднують ці знання шляхом інтегрованості у роботі 

з елементами робототехніки, інформаційних технологій, дизайну, історії України, 

патріотичного виховання, правових знань.  

Отже, існуючі в закладі можливості для опановування STEM - освітніми 

компетенціями та застосування науково-технічних знань у реальному житті, 

готують дітей до технологічних інновацій життя, розширюють сфери їх інтересів. 

Актуальність застосування STEM-елементів в освітній діяльності закладу 

позашкільної освіти аргументована можливістю допомогти сьогоднішнім дітям 

завтра стати новаторами, цілеспрямованими, творчими та надійними ланками 

команди, суспільства, країни. Така система освіти вчить жити в реальному 

швидкозмінному світі, вміти реагувати на зміни, бути творчою особистістю. 

 

Корисні ресурси щодо профорієнтації. 

 Всеукраїнський урок з профорієнтації: "Обери професію своєї мрії" 

 Всеукраїнський проєкт з профорієнтації та побудови кар’єри 

 Навички для успішної кар’єри [курс для здобувачів освіти закладів 

професійної (професійно-технічної) освіти] – К.: 2020. – 300 с. 

 Навички для успішної кар’єри курс Skills Lab: успішна кар’єра 

 Онлайн-курс з учнями про освіту та кар’єру (Онлайн-курс для 

вчителів старших класів, класних керівників, соціальних педагогів, 

шкільних психологів, молодіжних працівників та батьків) 
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 Професійна орієнтація у Новій українській школі 

 Телешкола “Всеукраїнська школа онлайн” 9-11 класи. Спецурок. Як 

обрати майбутню професію? 

 Career Hub 

 Ferrexpo Streamers: вебінари для підлітків про сучасні професії та 

Навички 

 Understanding the role of the Careers Leader A guide for secondary 

 

17. ГЛОСАРІЙ ПОНЯТЬ І ТЕРМІНІВ 

 

STEM – акронім (від англ. Science – природничі науки, Technology – 

технології, Engineering – інженерія, проєктування, дизайн, Mathematics – 

математика) визначає характерні риси відповідної дидактики, сутність якої 

виявляється у поєднанні міждисциплінарних практик орієнтованих підходів до 

вивчення природничо-математичних дисциплін. Водночас у STEM активно 

включається сукупність творчих, мистецьких дисциплін, що об’єднані загальним 

терміном Arts (позначення відповідного підходу – STEM and Arts). 

Актуальними напрямами STEM and Arts є промисловий дизайн, 

архітектура, індустріальна естетика тощо. Останнім часом у європейському 

науковому дискусі наголошується на важливості всіх дисциплін, використанні 

міждисциплінарних підходів STEAM і поєднанні природничо-наукових з іншими 

навчальними дисциплінами, які вивчаються у школі. 

STEM-освіта – це категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес 

(технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей 

молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку 

праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), 

критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управління, 

здійснення інноваційної діяльності. STEM-освіта ґрунтується на 

міжтрансдисциплінарних підходах у побудові навчальних програм різного рівня, 

окремих дидактичних елементах, на дослідженні явищ і процесів навколишнього 

світу, розв’язанні проблемно орієнтованих завдань. 

STEM-підхід в освіті ґрунтується на міждисциплінарних засадах у побудові 

навчальних дисциплін і окремих дидактичних елементів (інтегроване навчання 

відповідно до певних тем або реально наявних проблем). Така освітня технологія 

має на меті комплексно формувати ключові фахові, соціальні й особистісні 

компетенції молоді, які визначають конкурентну спроможність на ринку праці: 

здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем), критичного 

мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці, управлінні, здійсненні 

інноваційної діяльності та ін. 
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STEM-центр – спеціалізована освітня установа, створена при організації, 

закладі освіти, підприємстві або їх об’єднанні з метою надання STEM-

орієнтованих освітніх послуг і призначена для організації та сприяння взаємодії 

зацікавлених осіб і установ. 

STEM-навчання (teaching & learning) – освітній процес, орієнтований на 

STEM–дисципліни, метою якого є формування STEM-

компетенцій/компетентностей та навичок. 

STEM-компетенції/компетентності та навички (competencies & skills) – 

динамічна система знань і умінь, навичок і способу мислення, цінностей і 

особистісних якостей, які визначають здатність до інноваційної діяльності: 

готовність до розв’язання комплексних задач, критичне мислення, креативність, 

організаційні здібності, уміння працювати в команді, емоційний інтелект, 

оцінювання і схвалення рішень, здатність до ефективної взаємодії, уміння 

домовлятися, когнітивна гнучкість. 

STEM-сфери діяльності – напрями сучасної професійної діяльності, більш 

ніж половина з яких належать до інженерії, інша частина – до інформатично-

математичної та науково-природничої діяльності: аерокосмічна, комп’ютерна, 

біомедична, хімічна, машинобудівна, атомна, енергоорієнтована, екологічна, 

хімічна інженерія, ІТ, геоматика, мехатроніка, програмування, екологія, 

агрономія, атмосферні та космічні дослідження, статистика та ін. 

STEM-спеціальності – сучасні спеціальності, до яких можна віднести такі: 

IT-спеціалісти, програмісти, інженери, спеціалісти високотехнологічних 

виробництв, спеціалісти біо- і нано- технологій тощо. 

STEM-фахівець – особа, яка здійснює інноваційну трудову діяльність з 

високим ступенем міждисциплінарності та технологічності. 

Інжиніринг (англ. engineering) – синонім терміну «інженерія», який 

відрізняється етимологічно від англ. engineering: набір прийомів і методів, які 

компанія, підприємство або фірма використовує для планування, проєктування і 

здійснення своєї діяльності. 

Готовність педагога до інноваційної професійно-педагогічної діяльності – 

особливий особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційно-

ціннісного ставлення до професійно-педагогічної  діяльності, володіння 

ефективними способами та засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до 

педагогічної творчості й рефлексії. 

Індивідуальна освітня траєкторія (ІОТ) – це специфічна інновація в 

системі післядипломної педагогічної освіти, що передбачає особливо 

організований диференційований акмеологічний освітній простір з орієнтацією на 

пошук і засвоєння педагогом індивідуальних освітніх проєктів (програм) розвитку 

педагогічної майстерності, підвищення кваліфікації за варіативними й 

інваріативними кредитними (змістовими) модулями, блоками тощо частково чи 
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повністю самостійного, прискореного чи пролонгованого навчання. Індивідуальна 

освітня траєкторія – персональний шлях реалізації особистісного потенціалу 

здобувача освіти, що формується з урахуванням його здібностей, інтересів, 

потреб, мотивації, можливостей і досвіду, ґрунтується на виборі здобувачем 

освіти видів, форм і темпу здобуття освіти, суб’єктів освітньої діяльності та 

запропонованих ними освітніх програм, навчальних дисциплін і рівня їх 

складності, методів і засобів навчання. Індивідуальна освітня траєкторія в закладі 

освіти може бути реалізована через індивідуальний навчальний план. 

Інновація – 1) нововведення в галузі техніки, технології, організації праці 

або управління, засновані на використанні досягнень науки та передового досвіду; 

продукт інноваційної діяльності; 2) об’єкти впровадження чи процес, що 

спричинює до появи чогось нового – новації. 

Інновація в навчанні – уведення нового в мету, зміст, методи та прийоми 

навчання, організацію професійно-педагогічної діяльності; зміни в стилі 

мислення. 

Інновація освітня (англ. innovation, від лат. innovatio – оновлення, зміна) – 

цілеспрямований процес певних змін (частково модифікаційних або 

кардинальних) в освітній галузі на основі соціокультурних викликів 

постіндустріальної епохи, досягнень психолого-педагогічної науки, вивчення, 

аналізу й узагальнення перспективного педагогічного досвіду, що спричинюють 

нову якість професійно-педагогічної дії, пошук ефективних форм, методів, 

технологій організації освітнього процесу та спрямовані на забезпечення високого 

освітнього результату. 

Інновація педагогічна – зміни в змісті й технологіях навчання і виховання, 

нововведення в професійно-педагогічну діяльність для підвищення її 

ефективності. 

Інформальна освіта (самоосвіта) – це освіта, яка передбачає 

самоорганізоване здобуття особою певних компетентностей, зокрема під час 

повсякденної діяльності, пов’язаної з професійною, громадською або іншою 

діяльністю, родиною чи дозвіллям. 

Когнітивні технології – сукупність методів, засобів та прийомів 

оптимізації процесів отримання, зберігання і використання необхідних знань 

людства в інформаційному середовищі; ґрунтуються на інтелектуальній 

діяльності (структуризація, аналіз, синтез, добір тощо); спрямовані на 

формування дослідницького стилю діяльності. Когнітивні технології у психології 

і педагогіці орієнтовані на розвиток сприйняття, уваги, пам’яті, розпізнавання 

образів, уяви, мови, мислення, розв’язання задач та ін. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, умінь, навичок, способів 

мислення, поглядів, цінностей, інших особистих якостей, що визначає здатність 
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особи успішно соціалізуватися, провадити професійну та/або подальшу навчальну 

діяльність. 

Неформальна освіта – це освіта, що здобувається, як правило, за освітніми 

програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 

кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. 

Освітня робототехніка – міжпредметний напрям навчання дітей, інтеграція 

знань з фізики, технології, математики, кібернетики, мехатроніки й ІКТ, який дає 

змогу залучити до процесу інноваційної, науково-технічної творчості учнів 

різного віку. 

Освітній процес – система науково-методичних і педагогічних заходів, 

спрямованих на розвиток особистості через формування та застосування її 

компетентностей. 

Освітня діяльність – діяльність суб’єкта, яка спрямована на організацію, 

забезпечення та реалізацію освітнього процесу у формальній та/або неформальній 

освіті. 

Педагогічна діяльність – інтелектуальна, творча діяльність педагогічного 

(науково-педагогічного) працівника або самозайнятої особи у формальній та/або 

неформальній освіті, що спрямована на навчання, виховання та розвиток 

особистості, її загальнокультурних, громадянських та/або професійних 

компетентностей. 

Підхід – це системи методів навчання. Підхід визначає стратегію навчання, 

а метод – його тактику. 

Проєктна діяльність – одна з найперспективніших складових освітнього 

процесу, яка створює умови творчого саморозвитку та самореалізації учнів, 

формує всі необхідні життєві компетенції: полікультурні, мовленнєві, 

інформаційні, політичні та соціальні. 

Професійна орієнтація - система навчально-виховної роботи, спрямованої 

на засвоєння учнями знань про соціально-економічні й психофізіологічні умови 

правильного вибору професії, формування в них уміння аналізувати вимоги 

різних професій до психологічної структури особистості, а також свої професійно 

значущі якості, шляхи й засоби їх розвитку. 

Професійна інформація - психолого-педагогічна система формування в 

особистості активної профорієнтаційної позиції, що відповідає суб'єктивним і 

об'єктивним умовам вільного та свідомого професійного самовизначення 

особистості. Вона дає вихованцям змогу ознайомитися з різними професіями та 

пов'язаним із ними змістом трудової діяльності, з вимогами, які ці професії 

пред'являють людині, а також з тим, де їх можна опанувати. 

Професійна діагностика - система психологічного вивчення особистості з 

метою виявлення її професійно значущих властивостей і якостей. Для деяких 
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спеціальностей вона є неминучою, ігнорування пов'язане з ризиком непридатності 

особистості. 

Професійна консультація - надання особистості на основі її вивчення 

науково обґрунтованої допомоги щодо найоптимальніших для неї напрямів і 

засобів професійного самовизначення. 

Професійний відбір - система роботи, спрямована на надання допомоги 

учневі у визначенні й виборі конкретної професії на основі виявлення й оцінки 

його загальних і спеціальних здібностей, здатностей, інтересів, потреб і 

об'єктивних умов професійної підготовки та працевлаштування. 

Професійна адаптація - процес пристосування людини до професійної 

діяльності, її умов; досягнення бажаної продуктивності праці й відповідності між 

професійними намірами, інтересами, якостями особистості та вимогами до 

діяльності; її здійснюють на стадії опановування учнем професією. 

Технологічна компетентність – складова соціально-професійної 

компетентності, яка допомагає швидко й ефективно розв’язувати професійні 

проблеми й завдання за допомогою використання різноманітних технологій. 

Трансдисциплінарність – об’єднання міждисциплінарних наукових 

ресурсів – широкого спектра соціальних, політичних, економічних, екологічних та 

інших знань для розв'язання досліджуваної проблеми в єдиних методологічних і 

теоретичних рамках. 

Трансфер знань – певна організаційна система і процеси, за допомогою 

яких знання, включаючи технології, досвід і навички передаються від однієї 

сторони до іншої, приводячи до інновацій в економіці та соціальній сфері, 

забезпечуючи при цьому підвищення рівнів компетентної спроможності кожної 

особистості, з яких складається суспільство. 

Тьютор (від. англ. tutor – учитель) – особа, що веде індивідуальні або 

групові заняття з учнями, студентами; репетитор, наставник. 

Фасилітатор (англ. facilitator, від лат. Facilis – «легкий», «зручний») — це 

людина, що забезпечує успішну групову комунікацію. 

Формальна освіта – це освіта, яка здобувається за освітніми програмами 

відповідно до визначених законодавством рівнів освіти, галузей знань, 

спеціальностей (професій) і передбачає досягнення здобувачами освіти 

визначених стандартами освіти результатів навчання відповідного рівня освіти та 

здобуття кваліфікацій, що визнаються державою.  
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