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ПЛАН 

дослідно-експериментальної роботи за темою 

«Науково-методичні засади створення інноваційної моделі STEM-освіти» 

на 2017 рік 

комунального закладу освіти «Середня загальноосвітня школа № 97 імені П.І. Шкідченка» Дніпровської міської ради 

 

 

№ 

з/п 

Зміст Відповідальний Строки 

виконання 

1 Аналіз науково-практичних джерел із впровадження  STEM-освіти, 

зокрема матеріалів Всеукраїнської інтернет-конференції з міжнародною 

участю, яка відбулася 28.10.2016 року в м. Херсоні. 

Науковий керівник, 

керівники методичних 

предметних комісій 

Січень 2017 р. 

2 Вивчення особливостей STEM-освіти в порівнянні з традиційною в 

загальноосвітньому навчальному закладі. 

Творчі групи учителів 

природничо-

математичних наук, 

англійської, української 

мов та початкових 

класів 

Квітень 2017р. 

3 Педагогічна рада «Науково-методичні засади створення інноваційної 

моделі STEM-освіти в КЗО «СЗШ № 97 імені П.І.Шкідченка» ДМР». 

Науковий керівник – 

Гречин В.В.; керівник 

дослідно-

експериментальної 

роботи – Кузьменко 

Г.Ф. 

 

4 Створити творчу групу з розробки індивідуального плану  реалізації Науковий керівник, Січень 2017р. 



регіонального проекту «Створення інноваційної моделі STEM-освіти». учителі навчального 

закладу 

5 Зміцнити навчально-матеріальну базу кабінетів математично-

природничого циклу. 

Завідувачі кабінетами Протягом року 

6 Національний STEM-тиждень «STEM на Дніпрі». Науковий керівник, 

творчі групи 

 

24-28.04. 2017р. 

7 Свято «Юний науковець» (за участю учнів-слухачів шкільного 

відділення Малої академії наук України). 

Науковий керівник, 

Бурлаченко С.М. 

28.04.2017р. 

8 Участь у вебінарах, дистанційних конкурсах, медіапроектах. Учасники творчих груп Протягом року 

9 Науковий пікнік «Інноваційні педагогічні технології як умова розвитку 

дослідницьких умінь учителя початкової школи». 

Сопко Л.П. Квітень,2017р. 

10 Створити шкільний бібліотечний інформаційний центр («ШБІЦ»)для 

забезпечення технологічного рівня навчального процесу. 

Толстенко О.П.,  

Горбач Л.Т.  

Січень 2017р. 

11 З метою забезпечення інформаційно-методичного супроводу 

впровадження STEM-освіти в практику роботи учителів та обміну 

досвідом роботи, створити  і розробити веб-ресурси у веб-просторі  

локальної чи глобальної мережі.   

Учасники 

експерименту на чолі з 

керівниками творчих 

груп 

До 01.09.2017р. 

12 Засідання методичної ради. «Інтегроване навчання та STEM-освіта». Кравець О.В., ЗДНВР 21.09.2017р. 

13 Засідання методичних комісій предметів фізико-математичного, 

природничого циклів: «Реалізація STEM-освіти через проектну 

діяльність». 

Тараненко А.Ю.,  

Глущенко Л.О. 

12.10.2017р. 

14 Впровадження та узагальнення критеріїв оцінки готовності усіх 

учасників експерименту до впровадження STEM-освіти в навчально-

виховний процес. 

Науковий керівник, 

керівники творчих груп 

До 01.07.2017р. 

15 Обговорення результатів експериментальної діяльності творчих груп 

дослідно-експериментальної роботи. 

Науковий керівник, 

учасники експерименту 

До 01.07.2017р. 

16 Круглий стіл «STEM-освіта: досвід упровадження  в країнах 

Європейського Союзу та США». 

Члени творчих груп 16.05.2017р. 

17 Засідання круглого столу учнівського самоврядування на тему: 

«Робототехніка: від  захоплюючої гри до серйозної науки». 

 

Учнівське 

самоврядування, творчі 

учні 

18.12.2017р. 



18 Участь в установчих семінарах – практикумах на обласному рівні з 

метою ознайомлення з особливостями впровадження STEM-освітніх 

інновацій у навчально-виховному процесі загальноосвітнього 

навчального закладу. Підготовка до проведення семінару-практикуму 

вчителів математики, фізики та інформатики на тему: «Інтеграція 

математичних знань з  

предметами навчального плану». 

Керівники та члени 

творчих груп 

2017р. 

19 Співпраця з вищими навчальними закладами, зокрема 

Дніпропетровською гірничою академією, хіміко-технологічним 

університетом, академією будівництва та архітектури з питань 

професійної орієнтації учнів  на оволодіння інженерними  професіями. 

Науковий керівник Квітень-серпень 

2017 р. 

20 Педагогічна рада. «Використання  ігрових технологій в STEM-освіті». 

 

Заступник директора з 

навчально-виховної 

роботи  Кравець О.В. 

Листопад,2017р. 

21 Майстер-клас: «Впровадження робототехніки в навчальний процес у 

початковій школі: програми, методичне забезпечення, обладнання». 

Сопко, творчі вчителі Листопад, 2017 

22 Тиждень технічної творчості учнів на  тему: «У вирі STEM-технологій» 

(скринька надбань)   

Тарасова Т.Б., керівник 

методичної комісії 

учителів трудового 

навчання 

20-24.11.2017р. 

23 STEAM-ART FEST “Дерево життя». Творча група, учителі 

школи 

24.11.2017р. 

24 Майстер-клас із флеш-анамації. 

 

Благій Н.В., учитель 

інформатики 

30.11.2017р. 

25 Нарада на тему: «STEM-освіта: практика дії у вимірі ЗНЗ». Науковий керівник, 

керівники творчих груп 

08.12.2017р. 

26 Психолого-педагогічний семінар «Створення ситуації успіху при 

вивченні STEM-дисциплін». 

Поспєлова Л.П., 

шкільний практичний 

психолог 

04.12.2017р. 

27 Підведення підсумків роботи творчих груп на етапі організаційно-

підготовчої роботи зі створення  моделі STEM-освіти в умовах 

загальної середньої освіти. 

Науковий керівник Грудень 2017 

року 



28 Участь у конкурсі «Роболятко» Благій Н.В., учитель 

інформатики  

Травень, 2017р. 

29 Новорічний конкурс «Моя STEM-ялинка». 

 

Учителі трудового 

навчання 

Грудень, 2017р. 

30 Участь у інтернет-конференції "Інформаційно-комунікаційне науково-

технічне середовище як засіб розвитку творчості». 

Учителі інформатики, 

математики, фізики 

Червень, 2017р. 

31 Обмін досвідом зі  STEM-освіти на сторінках фахового журналу «Нива 

знань». 

Толстенко О.П., 

бібліотекар Хейлік 

Л.С., учитель 

початкових класів 

Травень, 2017р. 

 

 


