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STEM-ПРОЕКТ «ШКОЛА IНЖЕНЕРIНГУ»
В ЗАКЛАДI ОСВIТИ
Стаття розглядає STEM-проект «Школа iнженерiнгу» в закладах загальної середньої освiти. Автори пропонують матерiал в якому застосовується нетрадицiйнi методичнi прийоми,
що допомагають пiдвищити iнтерес до науки, технiки, поглибити знання з математики,
фiзики, астрономiї та iнших природничих дисциплiн. Цей матерiал можна застосовувати
при проведеннi позакласних заходiв в закладах загальної середньої освiти.
Ключовi слова: STEM-технологiї, освiтнiй проект, iнновацiйнi технологiї, позакласнi заходи, природничi науки, метапредметнiсть освiти, iнженерне мислення.

Вступ
У процесi навчання фiзики та астрономiї найбiльш оптимальними є просуванє мiждисциплiнарний i заснований на iнтересах пiдхiд до науки, математики та технологiї.
Фiзика — наука про природу, тому розмовляти з природою потрiбно на
її мовi. Ми намагаємося наблизити науку, щоб забезпечити високу якiсть викладання природничих дисциплiн. «Наука не тiльки для вчених». Ми можемо
дозволити собi використовувати предмети гуманiтарний циклу для вивчення
фiзики i астрономiї.
STEM-проекти спрямованi на пiдвищення радостi iнновацiй та навчання
через кордони предмета. Це також пiдтримує iнтерес до науки, технiки i математики за допомогою творчих методiв роботи i контекстiв, якi учнi знаходять
захоплюючими.
Основна мета фiзики та астрономiї — впровадити в школах новий мiждисциплiнарний, спiльний спосiб роботи i мислення, заснований на дослiдженнях i практиках, пiдкреслених в програмi «Нової Української школи».
Сучаснi тренди в освiтi сприяють побудовi ефективного навчального середовища i формуванню фiзичної компетентностi учнiв.
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Основна частина
STEM-освiтнi технологiї були розробленi для того, щоб вирiшити проблему роз’єднаностi, незв’язаностi мiж собою рiзних наукових дисциплiн. Метапредметнiсть освiти дозволяє забезпечити формування цiлiсної картини свiту
у свiдомостi дитини. Завдяки цим технологiям в учнiв формується пiдхiд до
дослiджуваного предмета або явища як до системи знань про свiт, вираженому в числах i фiгурах (математика), у речовинах (хiмiя), тiлах i полях
(фiзика), художнiх образах (лiтература, музика, образотворче мистецтво).
Введення STEM-пiдходу дозволяє поступово, без революцiйних реформ спрямувати освiту назустрiч новим потребам суспiльства.
Якщо у великих мiстах дiти все ж мають можливiсть побачити науку
такою як вона є i зацiкавитися нею пiд час наукових та мейкерських фестивалiв, вiдвiдуючи воркшопи та гуртки або завiтавши до музею науки, то в
маленьких мiстах та селах все обмежується шкiльною програмою.
Тож можемо говорити як про проблему загальної конкурентоспроможностi випускникiв.
Але найважливiше те, що зростання в середовищi в якому дитина не може
розвивати свiй потенцiал, ба навiть спробувати себе в чомусь новому загрожує тим, що вона втратить можливiсть побудувати те життя, яке могла б за
iнших, бiльш сприятливих умов.
Тому ми дуже сподiвались, щоб доторкнутися до свiту науки, математики,
iнженерiнга, технологiї змогла кожна дитина.
STEM-проект «Школа iнженерiнгу» — це можливiсть для вчителiв перетворити школу на один тиждень на мейкерськi та дослiдницькi лабораторiї,
щоб зацiкавити учнiв наукою i дати їм поштовх до розвитку власного iнженерного потенцiалу.
Так вчителi Лiцею №4 «Успiх» Краматорської мiської ради Каракулова Iрина (директорка лiцею та вiкладач англiйської мови), Дахова Олена
(фiзик), Саматова Олена (географ, бiолог), Лиманська Свiтлана та Святаш
Олена (математики), Герасимович Лариса (iнформатика), Улянова Катерина
(хiмiк, бiолог) органiзовали та провели STEM-проект «Школа iнженерiнгу».
З урахуванням проведення STEM-проекту вчителi-предметники внесли
змiни у свої календарно-тематичнi плани. Протягом тижня були проведенi
засiдання методичних об’єднань що до визначення мети, змiсту, оформлення,
пiдбору матерiалiв до урокiв, розробленi рекомендацiї. Обговорення нових технологiй проведення урокiв учителями рiзних кафедр лiцею дало можливiсть
знайти новi цiкавi iдеї представлення поняття «Iнженерiнг», новi способи
зацiкавити учнiв дослiдженням обраного поняття, здивувати несподiваними
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паралелями i порiвняннями. Кожен учитель цього дня на своєму уроцi звернув увагу дiтей на впорядкованiсть простору, що оточував нас, на закони
Всесвiту, що створюють гармонiю усерединi людини i навколо нього, на важливiсть вивчення цих законiв та використання їх в iнженерної працi.
Звичайно, один лише захiд не зробить iз вихованцiв дослiдникiв, але ми
сподiваємося, що вiн пiдштовхне їх до пошуку: нової iнформацiї; проблем,
якi будуть випливати i дослiджувати якi їм буде цiкаво; можливостей, якi
допоможуть розвинути свої здiбностi. Цiкавiсть — це те, що нам хочеться в
одних учнiв пробудити, а iншим допомогти хоч трохи її задовольнити.
Було круто для дiтей старшого вiку конструювати гiдравлiчнi механiзми.
Окрiм застосування законiв гiдравлiки на практицi, учнi, змогли побачити
рiзницю в роботi систем в залежностi вiд того, базуються вони на стисканнi
газiв чи рiдин.
Однiєю з навичок, якою мають володiти iнженери, є вмiння працювати
в командi. Одна з найпростiших i найулюбленiших iнженерних активностей
була «Башта». Все просто — зубочистки, пластилiн. Задача мiнiмум — побудувати башту, яка триматиме рiвновагу. Максимум — щоб вона була найвищою.
Але ми наповнили iї ще математикою, поставив питання, як розрахувати об’єм цiєї башти?
Пiд час урокiв, учнi 1–4-х класiв, вiдвiдуючи iмпровiзований музей, iз
захопленням i повагою слухали роз’яснення старшокласникiв вiдносно неймовiрних з точки зору малюкiв фiзичних, бiологiчних, хiмiчних явищ.
А з позицiї освiтньої, виховної, з урахуванням ефекту спадкоємностi поколiнь, результат цього дня був просто неоцiненним. Спiльна пiдготовка
iнженерних робiт, привiд для спiвтворчостi дiтей i батькiв, спiлкування малюкiв i старшокласникiв, освоєння ними ролi наукових дослiдникiв i експертiв
— все, що вмiстили в себе цi незвичайнi шкiльнi днi, надовго залишиться для
дiтей прикладом можливостей натхненної спiльної дiяльностi.
Настає час, коли учнi максимально фокусуються на своєму майбутньому.
Ставлять собi питання: чим зайнятися в життi, як обрати професiю, чи буде
вона затребувана через 5-10 рокiв, куди вступати, класична чи онлайн-освiта,
український чи закордонний ЗВО, а може стартап? Принаймнi ми сподiваємося що вони ставлять собi всi цi i багато iнших питань. Щоб допомогти
їм знайти вiдповiдi на частину з них, а також зрозумiти чи готовi вони принаймнi спробувати пов’язати своє майбутнє з iнженерiєю, ми запросили до
фiнального дня-виставки мейкерських робiт ЗВО нашого мiста, яких просили пiдготувати локацiї та супровiд доробкiв студентiв та викладачiв за темою
iнженерiнга.
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На захiд були запрошенi представники Донбаської нацiональної академiї
будiвництва i архiтектури (ДонНАБА) та Донбаської державної машинобудiвної академiї (ДДМА).
Студенти та викладачi Академiї зацiкавлювали учнiв iнженерними спецiальностями, демонструючи роботи архiтекторiв та дiючi моделi будiвельної
технiки, новiтнiми комп’ютерними технологiями, робототехнiкою, хiмiчною
iнженерiєю.
Дiти були в захватi вiд представлених експозицiй. Учнi обмiнялися результатами iнженерiнгу i таким чином отримали бiльше досвiду, можуть
вiльно експериментувати з матерiалами, з яких було виготовлено моделi.
На деякий час лiцей було перетворено на дослiдницькi лабораторiї та локацiї iнженерних спецiальностей.
Iнновацiйний та захоплюючий спосiб вивчення та закрiплення учнiвських
знань — мiнiпроєкти. Вони, як i повноформатнi проєкти, мають дослiдницьке,
проблемне та творче спрямування, а також сприяють усебiчному розвитку
школяра, формують його комунiкабельнiсть, аналiтичне i стратегiчне мислення, навчають помiчати рiзницю мiж головними та другорядними даними.
Так в Лiцеї №4 «Успiх» Краматорської мiськради був проведений День
цiкавої науки в форматi STEM-лабораторiя пiд девiзом «Перший крок в Космос робиться на Землi». Свiй досвiд об’єднали вчителi фiзики, астрономiї,
географiї, математики, iнформатики, труда, малювання та iноземної мови.
Вiд роботи з учнями в класi рухались в рiзних напрямках навколо означеної мети. Так вчителi англiйської мови органiзували переклад лабораторних
робiт з астрономiї та супровiд їх практичного виконання. Дослiдницька частина була пiдготовлена фiзиками та географами. Математики з вчителем
iнформатики запропонували сучаснi iнструменти для розрахунку. Моделi та
малюнки були виконанi за допомогою вчителiв труда та малювання. Ми отримали задоволення вiд зацiкавлених дiтей.
Прекрасним i просто чарiвним завершенням Днiв цiкавої науки пiд девiзом «Перший крок в Космос робиться на Землi» стало спостереження
Зоряних Небес пiзно увечерi в телескоп, зроблений руками умiльцiв гуртка
астрономiї Центру позашкiльної роботи. Пiд 150-кратним збiльшенням вiдкрив свої таємницi Юпiтер i його супутники, а лазерний промiнь-указка в
руках знавця астрономiї оживив мiфiчнi сузiр’я небесного купола, дозволив
вiдчути невидимi нитки, що зв’язують нас iз Всесвiтом.
. . . Людина володiє вродженим прагненням виходити за свої межi. Рух
«вперед i вгору» — суть iстинно Людського життя.
У минулому нас багато що може роз’єднувати. В оцiнцi минулого легко
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знайти привiд для розбрату. Сьогоднi як нiколи важливо перемiстити фокус
своєї уваги в Майбутнє: нове, що об’єднує, яке будуємо ми самi.
Тяга до Науки прибирає темнi плями, неясностi, проливає свiтло, стирає
привiд для розбiжностей. Радiсть розумiння наукових закономiрностей надає
осмисленiсть вибору напрямку руху, змiцнює вiру у власнi сили. Нехай нашi
дiти будуть гiдними наших великих першовiдкривачiв Зоряного Свiту.
Iстинне знання — це не набiр наукової iнформацiї, це її застосування в
життi i для Життя. Iстинне Знання отримується спiльно i дбайливо передається далi – наступним. Щоб процес Творiння Нового був можливим, потрiбна
Наука, потрiбний Iнтелект, потрiбна така Школа, яка запалює Зiрки. Майбутнє не передбачається. Майбутнє — створюється. Вперед i вгору! До Зiрок!

Висновки
STEM-технологiї дозволяють пiдвищити якiсть предметної роботи i зробити її реально змiстовною, пов’язати з живою роботою мислення i ефективною комунiкацiєю. Проведенi проектнi днi — це результативний крок у
напрямку формування цiлiсностi загальнокультурного, особистiсного i пiзнавального розвитку дитини, забезпечення наступностi всiх ступенiв освiтнього
процесу. Проєкти дають дiтям та пiдлiткам можливiсть показати свiй досвiд
та скористатися власними iнтересами та творчiстю. Форма i тема проекту можуть бути майже всiм, про що ви можете подумати. Нам хочеться наповнити
експериментуванням та майструванням весь рiк!
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STEM-project «School of engineering» in educational institutions
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