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Мета моєї роботи – в 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. 

Актуальність досвіду: 

STEM-освіта -  шлях до майбутнього.  

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.  
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Мета STEM-освіти - підготовка учнів до післяшкільного навчання і 

працевлаштування відповідно до вимог 21-го століття. Головна мета STEM-

освіти - полягає у формуванні і розвитку розумово-пізнавальних і творчих 

якостей молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на ринку 

праці; удосконаленні науково-дослідної та інженерної освіти в навчальних 

закладах.                                                            

Цілі STEM-освіти:   

- збільшення кількості школярів, що виявляють інтерес до технічної 

творчості, нових технологій, досліджень у міжпредметних суміжних 

галузях;        

- розвиток умінь і формування навичок у молодих новаторів 

(креативність, уміння бачити і розв’язувати проблеми. Уміння працювати в 

команді, комунікативні навички);  

- підтримка наукової, технічної та інженерної складових в додатковій 

освіті школярів та розширення можливостей доручення учнів до роботи у 

природничо-наукових та інженерних лабораторіях, надання їм доступу до 

сучасного обладнання та інноваційних програм; 

 - мотивація учнів старших класів до продовження освіти в науково-

технічній та інженерній сферах, ознайомлення їх з новими 

технологіями;                             

-популяризація винахідницької та науково-дослідницької діяльності; 

-проектно-орієнтоване навчання школярів під керівництвом молодих 

вчених та інженерів і формування експертної спільноти з оцінки результатів 

діяльності STEM-центрів регіонального, обласного і районного 

рівнів;                                           

-створення умов для адаптації і впровадження інноваційних програм, 

створених за участі провідних промислових і конструюючи підприємств або 

організацій, пов’язаних з програмами додаткової освіти для 

школярів.                                                                                                                

Основним завданням STEM-освіти є: 

-формування найбільш затребуваних на ринку праці ХХІ століття 

компетенцій та навичок: 

 -готовність до розв’язання складних (комплексних) практичних 

проблем, які виступають у вигляді суперечливої ситуації - «знаю що, не знаю 

як», тобто відомо, що потрібно отримати, але невідомо, як це 

зробити;                            

 -критичне мислення - уміння розуміти логічні зв’язки між ідеями, 

визначати, будувати й оцінювати аргументи, виявляти невідповідності і 

помилки в міркуваннях;   
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 -креативність - готовність і здатність до творчості, яка виявляється як і 

в продуктах діяльності, так і у мисленні, спілкуванні, почуттях;                 

-організаційні здібності; 

-уміння працювати в команді; 

-емоційний інтелект - здатність ідентифікувати та управляти своїми 

власними емоціями та емоціями інших людей; 

-оцінювати проблеми і приймати рішення - здатність до визначення 

проблеми, множини можливих шляхів її вирішення, оцінювання 

витрат;                             

-здатність до ефективної взаємодії, уміння спілкуватися з різними 

людьми;               

-уміння домовлятися; 

-когнітивна гнучкість - розумова здатність до швидкого переходу від 

однієї думки до іншої, одночасне розглядання конкретного об’єкта або 

складної проблеми в декількох аспектах; 

- різнобічний розвиток  індивідуальності дитини на основі виявлення її 

задатків і здібностей у природничо - математичній сфері, формування 

ціннісних орієнтацій, задоволень і потреб; 

- становлення у підростаючого покоління цілісного наукового 

світогляду, загальнонаукової, загальнокультурної, технологічної, 

комунікативної і соціальної компетентностей на основі засвоєння системи 

знань про природу, людину, суспільство, виробництво; 

- формування соціально-компетентної особистості, здатної здійснювати 

самостійний вибір і приймати відповідальні рішення у різноманітних 

життєвих ситуаціях. 

Що таке STEM-освіта? Поняття STEM. 

STEM-освіта - це творчий простір світогляду дитини, де вона не тільки 

готується до дорослого життя, а й повноцінно реалізує свої потреби. Тому вся 

діяльність щодо впровадження STEM-освіти вибудовується так, щоб сприяти 

становленню особистості.  

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.   

Технології використовують навіть у вивченні творчих, мистецьких 

дисциплін. Наприклад, за кордоном музикантів навчають не тільки 

музикувати, але і використовувати комп’ютерні програми для створення 

музичних творів.                                                                                         
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Сьогодні існує декілька варіантів цього терміну:                    

STEM=Science+Technology+Engineering+Mathemаtics (природничі 

науки, технологія, інжиніринг, математика).                             

STEAM=Science+Technology+Engineering+Arts+Arts+Mathematics (прир

одничі науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика). 

STREAM=Science+Technology+Reading+wRiting+Engineering+Arts+Mat

hematics (природничі науки, технологія, читання, письмо, інжиніринг, 

мистецтво, математика).   

 У  Концепції STEM-освіти в Україні зазначається «STEM-освіта - 

категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес (технологію) 

формування і розвиток розумово-пізнавальних і творчих якостей молоді, 

рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку праці. 

STEM-освіта здійснюється через міждисциплінарний підхід у побудові 

навчальних програм закладів освіти різного рівня».                              

Якщо замислитись над тим, яким буде світ в майбутньому, 

спостерігаючи за тим, як стрімко розвивається людство, важко передбачити 

випускникам і вчителям, до чого в цьому світі готуватися та яким чином 

будувати кар’єру. Сучасна школа повинна перебудовуватися у відповідності 

до виклику часу та готувати школярів до існування в інформаційно-

технологічному суспільстві.   

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.  

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. 

Аналіз педагогічної літератури засвідчує інтерес як вітчизняних, так і 

зарубіжних науковців до різних аспектів STEM-освіти (Н.В. Морзе, Т.І. 
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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).   

На уроках іноземної мови учні є не пасивними спостерігачами, а 

пошуковцями, творцями нового, і тому вони краще запам’ятовують те, що 

«відкрито» ними самими. Використовуючи елементи STEM-технології, 

учитель створює для дітей такі можливості, які дозволяють їм бути більш 

активними, зацікавленими у власній освіті. Іноземна мова як специфічний 

навчальний предмет вимагає тривалого, систематичного й наполегливого 

вивчення. Відомо, що процес викладання німецької мови як іноземної має свої 

особливості, не характерні іншим педагогічним спеціальностям. Це 

пояснюється тим, що навчання будується на комунікативно-мовленнєвій 

основі, засобами іноземної мови. Отже, комунікація є водночас засобом і 

метою навчання. Загальний мовленнєвий розвиток учня визначається якісним 

рівнем його мовленнєвої діяльності, яка виявляється в урочній діяльності та 

інших комунікаційних ситуаціях; сформованістю мотиваційної сфери, 

розвитком мовленнєвих здібностей. А розвиток мовленнєвих здібностей та 

комунікативної культури визначає мовленнєву компетенцію учня. 

Мовленнєва компетенція у свою чергу є поняттям комплексним. Спираючись 

на мовну компетенцію, вона охоплює систему мовленнєвих умінь (вести 

діалог, сприймати, відтворювати і створювати усні й писемні монологічні та 

діалогічні висловлювання різних видів, типів і жанрів), необхідних 

особистості в різноманітних життєвих ситуаціях. Мовленнєва компетенція 

особистості виявляється у сформованості умінь користуватися усною й 

писемною мовою, багатством її виражальних засобів залежно від цілей і 

завдань висловлювання та громадського життя.   

На уроках німецької мови на засадах STEM-навчання учні планують, 

розробляють моделі сучасної індустрії, створюють проекти, намагаються 

запропонувати власну модель. Також аналізують, роблять висновки, 

пов’язують її з життєвими ситуаціями, з власним володінням іноземною 

мовою. Це дає їм можливість бути більш упевненими у власних можливостях, 

навчитися йти до поставленої мети, долати перешкоди. Працюючи в групах, 

діти вільно висловлюють власну думку, відстоюють її, вчяться правильно 

формулювати та презентувати свою роботу. Чим більше досвід практичної 

роботи, тим більше розкриваються здібності та більша зацікавленість до 

технічних дисциплін. Це дає можливість правильно вибрати майбутню 
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професію, навчитися розуміти складну термінологію, підготуватися до 

сприйняття життя. 

 Тому мета моєї роботи в популяризації 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).    

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 допомагає 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  перемагати та програвати, відчуття власних сил, уміння 

ставити і досягати цілей) 

фізичний розвиток (рухова активність, формування фізичних якостей, 

здоровий спосіб життя).   

На уроках німецької мови я використовую  

➢ конструктор  LEGO, наприклад, під час закріплення тем «Числівники», 

«Абетка», «Тварини», «Фарби», «Школа», «Моє помешкання», «Місто», 

«Свята і традиції»;    

➢ -використання інноваційних, ігрових  STEM-технологій, комп'ютерних 

ігор STEM-освіти: ігри для сприйняття досліджень, ігри, що 

забезпечують підґрунтя для продуманих дій, спільні ігри, ігри на 

вирішення проблем, ігри на візуалізацію даних;   

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

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

➢ -використання науково-популярного каналу на Youtube «Wissenswert";   

https://www.youtube.com/watch?v=fDm9vS3qWVw 

https://store.steampowered.com/app/703080/Planet_Zoo/
https://deutschlernerblog.de/trivial-pursuit-online-testet-euer-allgemeinwissen/
https://www.youtube.com/watch?v=fDm9vS3qWVw
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➢ -використання мультимедіа “Bert experimentiert”, в яких німецькою 

мовою пояснюються явища природи та демонструються експерименти;     

1.Bert experimentiert mit einer Waage – Sesamstraße  Тема: «Ваги». 

https://www.youtube.com/watch?v=ddsKyMPMtIo&list=PLAMLVOZJX_iZYdsz

AlSNQBGrrOddyfJpT&index=1  

2. Bert experimentiert mit Licht und Schatten – Sesamstraße  Тема: «Світло на 

тінь» 

https://www.youtube.com/watch?v=mapEldaxCBA&list=PLAMLVOZJX_iZYdsz

AlSNQBGrrOddyfJpT&index=2  

3. Bert experimentiert mit Windkraft – Sesamstraße Тема: «Сила вітру» 

https://www.youtube.com/watch?v=Jare9SpGFCY&list=PLAMLVOZJX_iZYdsz

AlSNQBGrrOddyfJpT&index=3  

4. Bert experimentiert – Was sinkt, was schwimmt – – Sesamstraße Тема:  «Що 

тоне, що плаває» 

https://www.youtube.com/watch?v=8oyBYOCSSqk&list=PLAMLVOZJX_iZYds

zAlSNQBGrrOddyfJpT&index=4  

5. Bert experimentiert mit Elektrostatik – Sesamstraße Тема: «Електростатика» 

https://www.youtube.com/watch?v=nOxdoN4Q0BQ&list=PLAMLVOZJX_iZYds

zAlSNQBGrrOddyfJpT&index=5  

6. Bert experimentiert mit Magneten – Sesamstraße  Тема: «Магнетизм» 

https://www.youtube.com/watch?v=X3mRv3K6CiI&list=PLAMLVOZJX_iZYdsz

AlSNQBGrrOddyfJpT&index=6  

7. Bert experimentiert mit Farben – Sesamstraße  Тема: «Фарби» 

https://www.youtube.com/watch?v=nZ5S5_xT2rc&list=PLAMLVOZJX_iZYdszA

lSNQBGrrOddyfJpT&index=8  

➢ розробка 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);    

➢ використання матеріалів інтернету для проведення експериментів 

(експерименти з водою, сіллю, оцтом тощо);   

https://www.youtube.com/watch?v=ddsKyMPMtIo&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=ddsKyMPMtIo&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=mapEldaxCBA&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=mapEldaxCBA&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=Jare9SpGFCY&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=Jare9SpGFCY&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=8oyBYOCSSqk&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=8oyBYOCSSqk&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=4
https://www.youtube.com/watch?v=nOxdoN4Q0BQ&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=nOxdoN4Q0BQ&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=X3mRv3K6CiI&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=X3mRv3K6CiI&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=6
https://www.youtube.com/watch?v=nZ5S5_xT2rc&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=8
https://www.youtube.com/watch?v=nZ5S5_xT2rc&list=PLAMLVOZJX_iZYdszAlSNQBGrrOddyfJpT&index=8
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https://www.youtube.com/watch?v=2rsl-Mhdq38 

https://www.youtube.com/watch?v=PL7DIwiV_HI  

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

https://www.youtube.com/watch?v=JsbK5d6RCIg 

https://www.youtube.com/watch?v=4TfMTeVWGJ4 

➢ використання матеріалів сайту Deutsche Welle «Das Deutschlabor»;    

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 сервісів 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;  https://quizlet.com/latest    https://kahoot.it/  

➢ використання дигітальних пристроїв. 

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 30 учнів 8-А 

класу Запорізької гімназії №81. Опитування підтвердили, що всім дітям 

подобається виконувати завдання з використанням цифрових технологій, 

проводити досліди та експерименти, 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 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.  

https://www.youtube.com/watch?v=2rsl-Mhdq38
https://www.youtube.com/watch?v=PL7DIwiV_HI
https://www.youtube.com/watch?v=FseTbMBRaLE
https://www.youtube.com/watch?v=JsbK5d6RCIg
https://www.youtube.com/watch?v=4TfMTeVWGJ4
https://www.dw.com/de/deutsch-lernen/das-deutschlandlabor/s-32379
https://quizlet.com/latest
https://kahoot.it/
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Завдяки використанню STEM-технологій, освітній процес стає сучасним та 

креативним, ефективним, продуктивним та орієнтованим на учнів.   

 

Додаток 1. Розробка уроку для 1 класу з німецької мови з використанням 

STEM-технологій на тему: «Кольори». 

 

  


