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Провідна педагогічна ідея досвіду полягає у популяризації ідеї STEM – освіти 

через розробку та використання дидактичних матеріалів, інтегрованих уроків  та 

заохоченні педагогів застосовувати STEM – технології  для реалізації  діяльнісної 

складової  навчання іноземній мові. 

Обгрунтування актуальності та перспективності досвіду 

Попит на професіоналів у галузі науки, техніки, математики та інженерії 

(STEM),  які вільно володіють іноземними мовами, зростає з кожним днем. Без 

іноземної мови немає сучасної науки. Виникає необхідність створення дидактичних 

матеріалів для удосконалення викладання іноземних мов через практичне 

впровадження STEM – технологій, які стимулюють креативні якості молоді, 

розвивають здібності до дослідницької, аналітичної роботи, до експериментування, 

сприяють популяризації, підвищенню поінформованості молоді про можливості їхньої 

кар’єри в інженерній, ІТ-сфері тощо, готують учнів до успішного працевлаштування в 

сучасному світі та самореалізації у житті. 

Згідно інформації  Інституту модернізації змісту освіти України  залучення 1 % 

населення до STEM - професій, приносить економіці держави ріст ВВП на 50 млрд. 

доларів США.  Варто взяти на озброєння цю інформацію, та реформувати систему освіти 

саме у векторі STEM. 

STEM-освіта ґрунтується на трандисциплінарному підході, в основі якого 

покладено метод інтеграції предметів, вирішення проблемно-орієнтованих завдань.    

Науково-теоретична база досвіду ґрунтується на стратегічних напрямках 

розвитку іншомовної освіти в Україні, висвітлених в Концепції «Нової української 

школи»,  на законах України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 

діяльність»; «Національній стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», 

«Методичних рекомендаціях щодо розвитку STEM-освіти в закладах загальної 

середньої та позашкільної освіти у 2019/2020 навчальному році» лист ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти» від 22.08.2019 No 22.1/10-2876, та на наукових роботах як 

вітчизняних, так і зарубіжних науковців до різних аспектів STEM-освіти (Н.В. Морзе, 

Т.І. Андрущенко, С.М. Буліга, С.М. Бревус, Ю. Величко, С.А. Гальченко, Л.С. Глоба, 

К.Д. Гуляєв, В.В. Камишин, Е.Я. Клімова, О.Б. Комова, О.В. Лісовий, Л.Г. Ніколенко, 

Р.В. Норчевський, М.А. Попова, В.В. Приходнюк, М.Н. Рибалко, О.Є. Стрижак, І.С. 

Чернецький, M. Sanders, M. Harrison, D. Langdon, B. Means, E. Peters-Burton, N. Morel, J. 

Confrey, A. House, A. Nicolas, J. Schwab, J. Tarnoff). 
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Завдання вчителя полягає в тому, щоб вибрати такі методи навчання, які б 

дозволили кожному з дітей проявити свою активність, свою творчість, свою 

креативність, свою винахідливість. Тому під час уроків німецької мови я впроваджую 

STEM – технології, підбираю такі дидактичні матеріали німецькою мовою, які 

розвивають  дослідницькі та аналітичні здібності учнів та цікавість до експерементів, 

до наукового пізнання світу, та одночасно розширюють словниковий запас дитини, 

занурюють у мовне середовище. 

STEM-освіта  дозволить сформувати  у учнів найважливіші характеристики, які 

визначають компетентного фахівця:  

 уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення; 

 уміння побачити проблему;  

 уміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв‘язків; 

 гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні своєї 

позиції; 

 оригінальність, відхід від шаблону;  

 здатність до абстрагування або аналізу; 

 здатність до конкретизації або синтезу; 

 здатність до перегруповування ідей та зв‘язків;  

 відчуття гармонії в організації ідеї. 

З найбільш поширених засобів навчання для здійснення STEM-навчання є 

конструктори, робото-технічні системи, моделі, вимірювальні комплекси та датчики, 

лабораторні прилади, електронні пристрої (3D принтери, комп‘ютери, власні мобільні 

пристрої, цифрові проектори, проекційні екрани різноманітних моделей, оверхед-

Опроектори, копі-дошки, інтерактивні дошки, документкамери, проекційні столики 

тощо). Їх використання надає учням змогу здійснювати проектну та дослідницьку 

діяльність, реалізувати завдання моделювання різноманітних процесів і явищ та 

усвідомлено формувати якісно нові трансдисциплінарні знання. 

Практика показує, що відкриті освітні інтернет-ресурси є доповненням до 

традиційних засобів навчання, забезпечують рівний доступ до якісної освіти молоді 

різних вікових груп, а також дають можливість використання різних форм навчання 

(індивідуальне навчання, групова робота, фронтальна робота, проектна діяльність). 

Освітні сайти, віртуальні лабораторії, імітаційні тренажери, інтерактивні музеї роблять 

проведення дослідних експериментів доступними, а процес навчання творчим. Так, 

використання якісних освітніх інтернет-ресурсів, з одного боку, створює позитивну 

мотивацію до опанування учнями STEM дисциплінами, а з іншого – сприяє 

колективній навчальній діяльності усіх суб‘єктів освітнього процесу. 

Результативність впровадження досвіду виражається в тому, що STEM – 

технології          створюють умови для набуття метапредметних результатів, як 

показників якості освіти, сприяє підвищенню мотивації дитини для подальшого 

удосконалення іноземної мови. 
Діяльність учнів на уроці і в позакласній роботі вже більш активна, діти більш 

впевнені у 

власних силах, у більшості школярів стійкі пізнавальні інтереси, потреби, є 

бажання самостійно мислити, зосереджено й цілеспрямовано працювати на уроці. 

Репрезентація досвіду: практичні результати впровадження досвіду були 

репрезентовані в даному навчальному закладі в доповідях на засіданнях ШМО, на 

засіданні шкільної творчої групи вчителів,  на  відкритих заходах та уроках для батьків 

дітей. 
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