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STEM-освіта -
Комплексне поєднання галузей

(науки,технологій, інженерії та 

математики) в освітній діяльності для 

реалізації ідеї у практичний вимір

(Єдиного розуміння та визначення поняття STEM - освіти немає. 

Кожна країна  визначає його самостійно, враховуючи власні економічні 

та соціо - культурні фактори)
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STEM-освіта -

освіта країн високих технологій
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СПІВПРАЦЯ
-спільна взаємодія

-робота в групах

-співробітництво

КОМУНІКАТИВНІСТЬ -навички паритетного спілкування

-вміння слухати і чути інших

-вміння доносити свою думку

-вміння приймати колективне  рішення 

ТВОРЧІСТЬ -здатність нестандартно мислити

-креативний підхід до розв’язку задач,проблем

КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ -здатність аналізу,осмислення розробки

(для  чого  це  я роблю?)

АВТОНОМНІСТЬ

МИСЛЕННЯ
-здатність вибудовувати власне  бачення
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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ STEM -ОСВІТИ 

(ДО 2027 РОКУ) (5.08.2020)

Концепція спрямована на модернізацію STEM-

освіти, її широкомасштабне впровадження на 

всіх складниках та рівнях освіти, встановлення

партнерства з роботодавцями і науковими

установами та їхнє залучення до розвитку
природничо-математичної освіти.
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-ефективне інтегрування системи освіти до європейськогo та світового освітнього

простору;

-популяризацію науково-технічних, високотехнологічних, інженерних професій;

-досягнення гендерної рівності в науковій, технологічній та інженерній сферах;

-pівний доступ до здобуття STEM-освіти та високотехнологічних професій

здобувачам з особливими потребами;

-поширення методів, форм роботи зарубіжних і вітчизняних педагогів-новаторів;

-представлення досягнень і результатів проєктної, наукової, дослідницької та 

винахідницької творчості здобувачів освіти;

-залучення педагогів і здобувачів до активного вивчення іноземних мов, насамперед

англійської, як мови міжнародної науки та STEM;

-втілення новітніх технологій, програм і методологій у загальноукраїнський освітній
процес.

(За матеріалами Колегії МОН  08.12.2021)
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:
Всеукраїнська науково-практична конференція «STEM-

освіта: досвід, виклики, ідеї та рішення».

ІV Всеукраїнський відкритий науково-практичний

онлайн-форум «Інноваційні трансформації в сучасній

освіті: виклики, реалії, стратегії».

Всеукраїнська онлайн-конференція «STEM-світ

інноваційних можливостей».

STEM-майстерня «Від STEM-освіти до міжнародного

визнання».
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Компанія Accord Group 
постійний партнер МОН України, управлінь освіти і науки, обласних ІППО,

закладів вищої освіти, навчальних центрів та ІТ-компаній

в організації освітніх заходів з розвитку інфраструктури STEM-освіти:

- Консультування з розробки освітніх програм

- Семінари та конференції

-Тренінги з підвищення рівня фахової майстерності педагогів
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Конкурс із моделювання розумних пристроїв

Мета конкурсу - сприння розвитку технологічної
компетентності, дослідницьких та творчих навичок учнів, 
навичок проєктної діяльності, розвитку інтелектуального
потенціалу України.

Участь є безкоштовною

Accord Group спільно з партнерами конкурсу бере на себе: 
- витрати з виготовлення моделей розумних пристроїв,  
- проведення тренінгів, консультацій, воркшопу в Києві, 
- витрати на дорогу та інші організаційні витрати учасників
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Критерії оцінювання STEAM-House
Актуальність проекту:  цікавість ідеї проекту з точки зору потреб сучасного суспільства
Інноваційність і новизна ідеї: ознаки корисного винаходу або раціоналізаторського рішенн
Практичне значення: реальний ефект від фактичного втілення проекту у життя: спрощення
складних процесів; зменшення небезпек; вивільнення часу людини від рутинних проблем тощо
Технічний рівень виконання

Ефективність інженерного та алгоритмічного рішення. Рішення моделі, змальоване на 
кресленні, має бути продумане , аби модель налагоджено та надійно працювала
Можливість реального втілення моделі у життя

Кількість необхідних компетенцій для впровадження. Складність виробництва: чим легше – тим
вищий бал. Ресурсомісткість ідеї: чим дешевша реалізація моделі – тим вищий бал
Відповідність номінації

Smart gadget - запрограмований на виконання однієї або кількох функцій електронний
автоматизований пристрій.
IoT- мережа автономних розумних пристроїв, об'єднаних за допомогою Інтернету,які здатні
збирати,обробляти та обмінюватися між собою даними; та забезпечують віддалене керування
Smart City - розумні пристрої, які забезпечують ефективне функціонування міста та максимально 
спрощують організацію побуту.
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-

STEAM-House – це приклад освіти майбутнього!

Компанія Accord Group підтримує STEAM-House як шлях 
впровадження STEM-освіти в Україні. 

STEAM-House об'єднує усіх учасників системи освіти та 
ілюструє STEM - освіту в дії.

Детальніше про «STEAM-House» – steam.accord-group.com

http://steam.accord-group.com/
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-біо- та нанотехнології;

-генна інженерія;

-мембранні та квантові технології;

-фотоніка; 

-мікромеханіка;
-термоядерна енергетика.

Шостий технологічний уклад -

устрій  високих наукоємних технологій:



СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ України

Фундаментальні дослідження з природознавчих 

та суспільно-гуманітарних наук

Інформаційно-телекомунікаційні технології 

Матеріалознавство 

Космічні технології 

Біотехнології

Нанотехнології

Проблеми демографічного політики 

і формування громадянського суспільства

Збереження навколишнього середовища
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