
Впровадження STEM-технологій на уроках німецької мови 

Мета моєї роботи -  в пуляризації ідеї STEM-освіти через розробку та використання 

дидактичних матеріалів, інтегрованих уроків  та заохоченні педагогів застосовувати 

STEM-технології  для реалізації  діяльнісної складової  навчання іноземній мові. 

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 іноформаціії  Інституту модернизації 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.    

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics) — наука, технології, 

інженерія, математика. Цим терміном традиційно окреслюють підхід до освітнього 

процесу, відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація 

наукових явищ, що дає змогу легко охопити і здобути знання на основі практики та 

глибокого розуміння процесів. [1, с.50-54] 

Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція технологій веде до того, що 

незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті фахівцями стануть 

програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі високих технологій і т.д. У 

віддаленому майбутньому з'являться професії, про які зараз навіть уявити важко, всі вони 

будуть пов'язані з технологією і високо технологічним  виробництвом.   

Постає питання - як підготувати таких фахівців? Навчання - це не просто передача 

знань від учителя до учнів, це спосіб розширення свідомості і зміни реальності. З метою 

конкурентоспроможності України на світовому ринку саме сьогодні потрібно думати, як 

виховати кращих представників майбутнього.  

Якісне навчання дітей іноземним мовам у контексті європейської інтеграції 

України та наближення до європейських стандартів є пріоритетом  Міністерства освіти і 

науки України. Володіння іноземними мовами є важливим інструментом для зростання 

конкурентоспроможності нашої держави та її європейської інтеграції. Без іноземної мови 

немає ні сучасної науки, ні вищої освіти. Це також запорука успішної персональної 

кар’єри. 

Згідно «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року» 

актуальнішими проблемами сьогодення є недостатня відповідність освітніх послуг 

вимогам суспільства, запитам особистості, потребам ринку праці, повільне здійснення 

впровадження у навчально-виховний процес інноваційних та інформаційно-

комунікаційних технологій. Ключовим завданням освіти у XXI столітті є розвиток 

мислення, орієнтованого на майбутнє. Національна стратегія визначає, що сучасний ринок 

праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності 

самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях, 
переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян. 

Система освіти має створити основу науково грамотного суспільства саме для того, 

щоб ми всі мали спільне розуміння, як можна покращувати наше життя для майбутніх 



поколінь, через взаємодію науки, технологій та суспільства. Попит на професіоналів у 

галузі науки, техніки, математики та інженерії (STEM) зростає з кожним днем, але в свою 

чергу зараз також  існує дефіцит робочої сили в цих галузях. Частка жінок в STEM є 

невеликою, а їх незацікавленість можна простежити з шкільних років, через низку 

суспільних та культурних стереотипів в освіті та на ринку праці.  

У період поширення глобалізаційних процесів, подолання відставання України від 

світових тенденцій соціально-економічного та суспільного розвитку освіта повинна стати 

одним із провідних факторів підвищення конкурентоздатності держави на світовому 

ринку. Нині підвищується роль освіти як:  

-соціального чинника, що забезпечує підготовку і адаптацію людини у професійній сфері, 

зокрема, до професій майбутнього, та повсякденному житті;  

-економічного чинника, що виявляється у збільшенні економічної віддачі 

висококваліфікованої праці;  

-інноваційного чинника, що дає змогу нарощувати науковий, інтелектуальний потенціал 

країни й підвищувати її рівень у різних сферах життя.  

Досягнути цілей випереджальної освіти можливо за умови запровадження і 

розвитку напрямів STEM-освіти (наука, технології, інжиніринг, математика) тобто через 

інтеграцію та взаємодію науки, новітніх технологій та суспільства. 

Враховуючи сучасні виклики до підготовки майбутнього покоління, актуальність 

розвитку напрямів STEM-освіти виникла ідея розробити дидактині матеріали до STEM-

уроків, які мотивували підлітків, як дівчат так і хлопців,  до вивчення STEM-предметів. 

Для того щоб впроваджувати дану систему освіти на практиці, необхідно мати 

підготовлені кадри освітян, які є фахівцями у цій сфері. Наприклад в США існує національна 

програма по підготовці 100000 STEM—педагогів за найближчі десять років. На міжнародній 

освітній конференції «STEM forward», яка відбулась ще в 2014 році, в Єрусалимі були 

зазначені наступні тези: 

— Залучення дітей до STEM. STEM-освіту, потрібно впроваджувати з самого 

раннього дитинства, з дитячого садочку. 

— Іноземним мовам – пріоритет. Вся система STEM освіти базується навколо 

аглійскої, адже це мова програмування. 

— Потрібні спеціалізовані освітні програми для жінок. В цій сфері, завдяки 

природній акуратності та схильності до роботи з даними. Жінки можуть зробити те що 

хлопцям не під силу, але потрібна правильна чтка система навчання для дівчат. 

— STEM-освіта повинна базуватись на патріотизмі. Потрібно виростити спеціаліста, 

який буде приносити користь для своєї держави. 

— Потрібно будувати освітні програми так, щоб діти відчували себе вільно, 

розвиваючи свою самостійність та креативне мислення. 

Вже зараз в у світі відчувається нестача фахівців у сфері STEM. На одного 

потенційного працівника припадає близько двох вакансій, коли в інших галузях конкуренція 

складає близько чотирьох осіб на одну вакансію. При цьому, статистика говорить, що попит 

фахівців з комп`ютерних технологій буде тільки зростати. Тоді як звичні нам професії 

втрачатимуть популярність, якщо ж зовсім не зникнуть. Такі тенденції спостерігаються у 

всіх розвинених країнах світу. 

Аналіз педагогічної літератури засвідчує інтерес 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 та інші). З огляду на те, що STEM-навчання має постати одним із актуальних 

напрямів реформування освіти України, варто виокремити деякі аспекти його 

впровадження в навчальний процес.  



У зарубіжній літературі науковці [2, с.20-26] виділяють такі аспекти STEM-освіти: 

 1. STEM-навчання — це зосередження на реальних завданнях і проблемах. На 

уроках STEM учні вирішують реальні соціальні, економічні і екологічні проблеми і 

здійснюють пошук рішень. 

2. Уроки STEM орієнтуються на процес інженерного проектування. STEM-освіта 

забезпечує гнучкий процес для проектування. У цьому процесі учні визначають проблему, 

ведуть попередні дослідження, висувають кілька ідей для їх рішень, розробляють і 

створюють прототип, а потім його тестують, оцінюють і реалізовують. У STEM-уроках 

передбачено, що команди учнів проводять свої дослідження на основі власних ідей, різних 

підходів, роблять помилки, обговорюють їх і вчаться на них, і пробують проводити 

подальші дослідження. Їх увага зосереджена на знаходженні рішень.   

3. STEM-навчання занурює учнів у практичний запит і відкрите дослідження. На 

уроках STEM шлях до навчання відкритий. Робота учнів є практичною і колективною, 

рішення теж є спільним. Школярі спілкуються, обмінюються ідеями і при потребі 

модернізують створені прототипи. Вони контролюють свої власні ідеї і проводять свої 

власні дослідження.  

4. STEM-навчання залучає учнів до продуктивної спільної роботи. Щоб учні 

працювали разом як продуктивна команда, потрібна допомога з боку вчителів. Це STEM в 

освіті: проблеми і перспективи 31 STEM-освіта та шляхи її впровадження в навчально-

виховний процес, м. Тернопіль, 2017 стає можливим, якщо всі вчителі в школі працюють 

разом, здійснюють спільну роботу і оправдовують очікування учнів.  

5. STEM-навчання інтегрує математику і природничі науки. Необхідним є 

створення планів спільної роботи вчителів різних предметів. Використання на уроках 

знань з різних предметів навчить учнів розуміти, що при об’єднанні математики і інших 

наук можна вирішувати важливі життєві проблеми. Це призведе до зростання інтересу до 

математики та природничих наук. До таких уроків варто залучати вчителя мистецтва, так 

як мистецтво відіграє важливу роль в розробці практико-орієнтованого проекту, 

посилюючи його привабливість, дизайн та затребуваність. 

З метою інтеграції математики і природничих наук запропонована модель STEM-

освіти. У цій моделі для успішного переходу від традиційної до інтегрованої моделі 

навчання зроблено акцент на важливості комплексного викладання знань, на взаємодії 

вчителя і учнів. Ця модель передбачає системний підхід до вивчення природничо-

математичних дисциплін і сприяє розвитку інновацій, реалізації творчого потенціалу 

особистості та її допрофесійної підготовки . 

 

  

 
 

 

Дана модель пов'язує STEM-освіту з інтегрованим викладанням різних предметів.   

Стрілки з фігур представляють керовану взаємодію «вчитель – учень». Центральне місце в 

цій моделі займає добре освічений і досвідчений вчитель з сильними навиками до 

взаємодії із іншими вчителями-предметниками та учнівським та батьківським загалом. 

Такий вчитель повинен розуміти важливість інтегрованих програм педагогічної освіти і 



володіти знаннями на стику експертного та педагогічного змісту з основної предметної 

області та робочими знаннями в іншій області, яка розвивається переважно за рахунок 

основної області. [3, с.1]    

В умовах зростаючої економіки, заснованої на знаннях, країни потребують добре 

освічених вчителів STEM, які зможуть підняти нинішнє молоде покоління до рівня 

новаторства. Перші кроки, які сприятимуть покращенню якості підготовки вчителів 

STEM-освіти, були вказані на Міжнародній конференції «STEM forward», яка відбулася у 

червні 2014 року в Єрусалим і була організована компанією Intel. Впроваджувати STEM-

дисципліни потрібно залежно від рівня школи, типу школи. Від цього варіюються і 

професійні якості вчителів, що відповідають кожному рівню і типу школи. Підвищення 

кількості і якість вчителів STEM-освіти призведе до того, що добре освічені вчителі 

можуть допомогти більшій кількості учнів розвивати навички 21 століття і здатність до 

інновацій. [4, с.183-196. ] 

 Тому мета моєї роботи в пуляризації ідеї STEM–освіти через розробку та 

використання дидактичних матеріалів, інтегрованих уроків, а саме: 

-використання конструктора-головоломки Танграм, наприклад, при вивчені теми кольори, 

тварини, шкільні речі (Die Farben. Die Tiere. Die Schulsachen).  (Додаток 1) 

Танграм - це головоломка, яка складається з семи гральних кісток — пласких 

геометричних фігур, які називають танами, що складаються у різні форми.  З нею дитина 

вчиться аналізувати зображення, виділяти в них геометричні фігури, візуально розбивати 

цілий об’єкт на частини, і навпаки – складати з елементів задану модель, а найголовніше –

 логічно мислити та  конструювати, створювати нові об'єкти; 

-використання  конструктора  LEGO допомогє дітям формувати і розвивати велику 

кількість навичок та вмінь: 

креативність (висловлення власних творчих ідей, втілення їх у життя, експериментальна  

перевірка можливостей їх втілення) 

когнітивний розвиток (розвиток пам'яті, уваги, сприйняття, уяви, формування понять, 

рішення завдань) 

соціальний розвиток (уміння працювати у команді, вміння спілкуватися, домовлятися, 

співчувати, дослухатися до інших) 

емоційний розвиток (розвиток впевненості у собі, контроль над своїми емоціями, уміння  

перемогати та програвати, відчуття власних сил, уміння ставити і досягати цілей) 

фізичний розвиток (рухова активність, формування фізичних акостей, здоровий спосіб 

життя). [5, с.37-41] 

На уроках німецької мови я використовую конструктор  LEGO, наприклад, під час 

закріплення тем «Фарби», «Школа», «Моє помешкання», «Місто».  (Додаток 2) 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf 
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-
inshomu.pdf 

 -використання інноваційних, ігрових  STEM-технологій, комп'ютерних ігор STEM-освіти: 

ігри для сприйняття досліджень і відкриттів, ігри, що забезпечують підгрунття для 

продуманих дій, спільні ігри, ігри на вирішення проблем, ігри на візуалізацію даних. 

(Додаток 3) 

https://store.steampowered.com/app/703080/Planet_Zoo/ 

https://deutschlernerblog.de/trivial-pursuit-online-testet-euer-allgemeinwissen/ 

-використання науково-популярних каналу на Youtube «Wissenswert".(Додаток 4) 
https://www.youtube.com/watch?v=fDm9vS3qWVw 

-використання мультимедія “Bert experimentiert”, в яких німецькою мовою пояснюються 

явища природи та демонструються експеременти.  (Додаток 5)  

https://www.youtube.com/watch?v=q8e9n0LpjkM 

https://www.youtube.com/watch?v=0SzipmqtdzE 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/tseglinok-kviten-2018-web.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/nova-ukrainska-shkola/LEGO/po-novomu-navchannya-po-inshomu.pdf
https://store.steampowered.com/app/703080/Planet_Zoo/
https://deutschlernerblog.de/trivial-pursuit-online-testet-euer-allgemeinwissen/
https://deutschlernerblog.de/trivial-pursuit-online-testet-euer-allgemeinwissen/
https://www.youtube.com/watch?v=fDm9vS3qWVw
https://www.youtube.com/watch?v=q8e9n0LpjkM
https://www.youtube.com/watch?v=0SzipmqtdzE


https://www.youtube.com/watch?v=lD_sAbMYemM&t=39s 

https://www.youtube.com/watch?v=65PvOHlLvNo 

https://www.youtube.com/watch?v=I6El383SftA 

https://www.youtube.com/watch?v=aHJ3juFBCDM 

-розроблення стартап-проекту.    

Народження «економіки, що базується на знаннях», зумовило появу нового типу 

активного підприємця, який у своїй діяльності застосовує нові технології, інновації та 

передові досягнення науки, які разом із економічними інструментами комерціалізує їх. 

Якщо Ви прагнете створити успішний та швидко зростаючий бізнес Вам потрібно 

створити свій стартап (Start-up)! Стартап – це економічний проект. Теми стартап-проектів 

на моїх уроках німецької мови: «Використання природних матеріалів для створення 

дизайну одягу або інтер'єру приміщення», «Туристичний маршрут Верхня Хортиця», 

«Пластикові пакети – зло», «Німецько-український міні-довідник назв кольорів предметів 

гардеробу (по матеріалам німецького журналу моди OTTO».  (Додаток 6) 

 -використання матеріалів сайту Deutsche Welle „Das Deutschlabor.  (Додаток 7) 
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379 

-використання елементів змішаного навчання «blended learning» з створенням 

індивідуальних та групових онлайн проектів; 

-використання онлайн сервісов Quizlet, Kahoot, які дають змогу створювати інтерактивні 

навчальні ігри: вікторини, обговорення, опитування. Участь в іграх, створених учнями за 

допомогою сервісу, сприяє спілкуванню та співпраці, підвищує рівень обізнаності в 

інформаційно-комунікаційних технологіях, стимулює критичне мислення.   

-використання дигітальних пристроїв 

 підручники з цифровими додатками; 

 інтерактивні онлайн-вправи; 

 Інтернет з автентичними матеріалами: онлайн-журнали, статті, рекламні ролики, 

інтерв’ю, фільми тощо; 

 власні мобільні пристрої; 

 фотокамера (урок стає сучасним та креативним, орієнтованим на учнів (їх інтереси 

та життя за стінами школи, ефективним (всі зацікавлені і уважно слухають, 

продуктивним (при демонстрації фото необхідно робити короткі коментарі, 

пояснення). 

 відеокамера (учні знімають відео – сюжети самостійно, а в класі відбувається 

просмотр і оцінювання всіх робіт); 

 диктофон (записування в аудіо-форматі відповідей на певні запитання 

однокласників, прослуховування у групах записи з диктофону для подальшого 

виконання завдань: аналіз прослуханого і складання статистики або написання і 

презентація докладу) (Додаток 8) 

 смарт – дошка (Додаток 9) 

 

Ефективність використання STEM-технологій на уроках з німецької мови 

          Для проведення об’єктивного оцінювання з приводу використання  STEM-

технологій на уроках, я розробила анкети, які  заповнили 26 учнів 6-А класу Запорізької 

загальноосвітньої школи №81. Опитування підтвердили, що всім дітям подобається 

виконувати завдання з використанням цифрових технологій, проводити досліди та 

експеременти, розробляти власні економічні проекти і вони впевнені, що такі сучасні 

методи роботи на уроці сприяють покращенню запам’ятовування нових лексичних 

одиниць.   

           Також я розробила запитання для вчителів з іноземної мови, щоб дізнатись їх думку 

з приводу використання  технологій  STEM-освіти на уроках з іноземної мови.   

Проаналізував відповіді моїх колег, я можу з впевненістю сказати, що пріоритетним є 

використання дидактичних матеріалів для удосконалення викладання іноземних мов через 

https://www.youtube.com/watch?v=lD_sAbMYemM&t=39s
https://www.youtube.com/watch?v=65PvOHlLvNo
https://www.youtube.com/watch?v=I6El383SftA
https://www.youtube.com/watch?v=aHJ3juFBCDM
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379


практичне впровадження STEM-технологій, які розвивають здібності до дослідницької, 

аналітичної роботи, до експериментування. Необхідність використання  STEM-технологій 

колеги  бачать перш за все у мотивації дітей до навчання, а також вони вважають це 

невід’ємною частиною сучасного уроку. Всі колеги вважають групову форму роботи 

найбільш влучною для виконання завдань з використанням STEM-технологій.   

         Проаналізувавши власну діяльність за останні роки, можу стверджувати, що 

використання STEM-технологій позитивно впливає на рівень мотивації, саморозвиток 

учнів, навчальні досягнення, рівень сформованості ключових компетентностей.  

Завдяки використанню STEM-технологій, освітній процес стає сучасним та креативним, 

ефективним, продуктивним та орієнтованим учнів. Хочу підкреслити основні 

компетентності НУШ (Нової Української Школи), які учні набувають завдяки 

використанню STEM-технологій на уроках іноземних мов: 

-спілкування іноземними мовами. Уміння належно розуміти висловлене іноземною 

мовою, усно і письмово висловлювати і тлумачити поняття, думки, почуття, факти та 

погляди.   Уміння посередницької діяльності та міжкультурного спілкування; 

-компетентності в природничих науках і технологіях. Наукове розуміння природи і 

сучасних технологій, а також здатність застосовувати його в практичній діяльності. 

Уміння застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати, формулювати гіпотези, 

збирати дані, проводити експерименти, аналізувати результати. 

-інформаційно-цифрова компетентність передбачає впевнене, а водночас критичне 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) для створення, пошуку, 

обробки, обміну інформацією на роботі, в публічному просторі та приватному 

спілкуванні. Інформаційна й медіа-грамотність,  алгоритмічне мислення.    

-уміння навчатися впродовж життя. Здатність до пошуку та засвоєння нових знань, 

набуття нових вмінь і навичок, організації навчального процесу (власного і колективного), 

зокрема через ефективне керування ресурсами та інформаційними потоками, вміння 

визначати навчальні цілі та способи їх досягнення, вибудовувати свою навчальну 

траєкторію, оцінювати власні результати навчання, навчатися впродовж життя. 

-підприємливість. Уміння генерувати нові ідеї й ініціативи та втілювати їх у життя 

з метою підвищення як власного соціального статусу та добробуту, так і розвитку 

суспільства і держави. Здатність до підприємницького ризику. 

Сучасний ринок праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних 

знань, а і здатності самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних 

життєвих ситуаціях, переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних 

громадян і система освіти має створити основу науково грамотного суспільства через 

взаємодію науки, технологій та суспільства. 
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Додаток 1. Використання головоломки Танграм при вивчені теми кольори, тваринний 

світ, дії, шкільні речі.  

Танграм - це головоломка, яка складається з семи гральних кісток — пласких 

геометричних фігур, які називають танами, що складаються у різні форми. 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Додаток 2. Використання  конструктора  LEGO допомогє дітям формувати і розвивати 

велику кількість навичок та вмінь.  



 

 



 

 



Додаток 3. Planet Zoo  https://store.steampowered.com/app/703080/Planet_Zoo/ 

Використання інноваційних, ігрових  STEM-технологій, комп'ютерних ігор STEM-освіти. 

 

 

 

Erbaue in Planet Zoo eine Welt für Wildtiere. Die Entwickler von Planet Coaster und Zoo 

Tycoon präsentieren die ultimative Zoo-Simulation. Erstelle detaillierte Habitate, verwalte 

deinen Zoo und triff authentische lebende Tiere, die denken, fühlen und die Welt erkunden, die 

du kreierst. 

https://store.steampowered.com/app/703080/Planet_Zoo/


Додаток 4. Використання науково-популярних каналу на Youtube «Wissenswert". 

https://www.youtube.com/watch?v=sszOtvD2294 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/channel/UCizZsr6YKuhSK9sct4U9KXQ 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=sszOtvD2294
https://www.youtube.com/channel/UCizZsr6YKuhSK9sct4U9KXQ


Додаток 5. Використання мультимедія  «Bert experimentiert», в яких німецькою мовою 

пояснюються явища природи та демонструються експеременти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 6. Робота над стартап-проектом «Німецько-український міні-довідник назв 

кольорів предметів гардеробу (по матеріалам німецького журналу моди OTTO». 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 7.   Матеріали сайту Deutsche Welle «Das Deutschlabor». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 8. Використання дигітальних пристроїв: диктафон. Діти на уроці ставлять один 

одному запитання за темою та записують відповіді на диктафон для медіапроекту. 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 9. Використання дигітальних пристроїв на уроках: смарт – дошка.   

 

 

 


