


 Добуток оптим�зму на
знання – величина пост�йна 

ЛЕВ ЛАНДАУ

 



STEM - ЕКСКУРСІЇ 

�Це може бути пох�д до музею науки, або занурення в
природу, виїзд на виробництво, виставку робот�в,
авто та ав�атехн�ки з метою спостереження та
вивчення учнями р�зних об’єкт�в � явищ
навколишнього середовища, як� формують знання,
ум�ння та компетентност� д�тей 

Інтегроване навчальне заняття, яке
варто проводити за межами школи.
 



КОЛИ ВАРТО ПРОВОДИТИ STEM-ЕКСКУРСІЮ?

На початку
теми

П�д час
вивчення
теми

Наприк�нц�
теми

Щоб
зацікавити

дітей

щоб надати
можливість учням

сформувати 
 компетентності, які

найліпше
реалізовуються під

час взаємодії з
природою, чи

технікою 

Щоб завершити і
підсумувати та
представити

напрацювання 



Крок 1
Визначте навчальну,
розвивальну та виховну
мету екскурс�ї в�дпов�дно
до навчальних програм.
Спробуйте �нтегрувати
дек�лька навчальних
предмет�в.

Крок 2
Обер�ть м�сця
проведення екскурс�ї

Крок 3
Продумайте план екскурс�ї,
проанал�зувавши м�сце та
експозиц�ю. Обер�ть
оптимальн� методи для
викладу навчального
матер�алу та взаємод�ї д�тей,
знайд�ть однодумц�в, колег,
екскурсовод�в. Розроб�ть
маршрут, продумайте м�сця
в�дпочинку.

СІМ КРОКІВ ДО УСПІШНОЇ 
STEM-ЕКСКУРСІЇ:



Крок 4
Ознайомте учн�в �з
осв�тн�ми завданнями
екскурс�ї, м�сцем
проведення, не забудьте
про нагадування правил
дорожнього руху та
безпеки п�д час STEM-
екскурс�ї.

Крок 5
П�дготуйте
обладнання 

Крок 6
Рефлекс�я по завершенню
STEM-екскурс�ї. Можете
створити �нтерактивний
плакат, сайт, або
фотоальбом, в�деов�дгук,
або персональний
�нстаграм блог на основ�
з�браних матер�ал�в. 

СІМ КРОКІВ ДО УСПІШНОЇ 
STEM-ЕКСКУРСІЇ:



Крок 7
Головне, щоб процес
захопив ваших учн�в
та вас. Не б�йтесь
експериментувати та
надихати д�тей

СІМ КРОКІВ ДО УСПІШНОЇ 
STEM-ЕКСКУРСІЇ:



Музей науки
«Ландауцентер" 

Океанар�ум Льв�в Перший державний
"Музей науки" Малої

академ�ї наук 

 

ПРИКЛАДИ МІСЦЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ
STEM-ЕКСКУРСІЙ:

http://landaucentre.org/about/
http://landaucentre.org/about/
http://oceanarium.kiev.ua/
https://sciencemuseum.com.ua/
https://sciencemuseum.com.ua/


ПРИКЛАД ЗАСТОСУВАННЯ
STEM-ТЕХНОЛОГІЇ НА
УРОЦІ МАТЕМАТИКИ



 ТЕМА. ПРОПОРЦІЇ.
ПРИГОТУВАННЯ
НЕНЬЮТОНІВСЬКОЇ
РІДИНИ
Неньютон�вська р�дина має
дивовижн� властивост�, як� дуже
ц�кав� для вивчення: � р�дка на вигляд,
� тверда на дотик.



1. Розчин�ть крохмаль в холодн�й
вод�, в пропорц�ї 1: 1. (Що означає
дане сп�вв�дношення?)
2. За бажанням додайте трохи
барвника
3. Потр�бно, щоб розчин став не
надто р�дким � не дуже твердим
4. А тепер проекспериментуйте:
стисн�ть в руц�, обережно побийте
по розчину, перелийте з одн�єї
посудини в �ншу

СПРОБУЙТЕ ПОВТОРИТИ
І ВИ ЦЕЙ ФОКУС:



STEM - УРОКИ З 
РОБОТОМ EDISON 

 

 



formula.education

ДЕТАЛЬНІШЕ ПРО РОБОТА 
НА САЙТІ

 

ВІДЕО ЗА ПОСИЛАННЯМ

http://formula.education/

