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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

1. Вступна частина 
 

 

 STEM в Україні є одним із ключових напрямків модернізації освітньої галузі в контексті сталого розвитку, 

складовою державної політики щодо розвитку людського капіталу для зміцнення економіки. Формування STEM-

компетентностей є важливим завданням сучасної освіти, адже вони стають ключовими для людини у ХХІ столітті.  

Модельна навчальна програма міжгалузевого інтегрованого курсу «STEM» у 5–6 класах розроблена на основі 

Державного стандарту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 вересня 2020 р. № 898, і відповідає 

меті та завданням базової середньої освіти щодо розвитку природних здібностей, інтересів, обдарувань учнів, 

формування компетентностей, необхідних для їх соціалізації та громадянської активності, свідомого вибору подальшого 

життєвого шляху та самореалізації, продовження навчання на рівні профільної освіти або здобуття професії, виховання 

відповідального, шанобливого ставлення до суспільства, навколишнього природного середовища, національних та 

культурних цінностей українського народу. Програма відповідає ідеям, закладеним у Концепції розвитку природничо-

математичної (STEM-освіти), Цілях сталого розвитку для України[1]. 

Метою впровадження міжгалузевого інтегрованого курсу «STEM» у системі базової загальної середньої освіти 

є  розвиток у здобувачів освіти STEM – компетентностей, що визначені Концепцією розвитку природничо-математичної 



(STEM-освіти) через залучення їх до дослідження, винахідництва, освоєння нових технологій та проектну діяльність; 

рання професійна орієнтація; розвиток уявлень про галузі STEM в економіці та кар’єру в Україні; виховання свідомого 

ставлення до власного внеску у добробут українського суспільства. 

Завданням курсу є: 

1. Формування у здобувачів освіти ключових компетентностей відповідно до Державного стандарту базової 

загальної середньої освіти та STEM-компетентностей, визначених Концепцією розвитку природничо-

математичної освіти (STEM-освіти). 

Державний стандарт Концепція розвитку природничо-математичної освіти 

(STEM-освіти) 

навчання впродовж життя, що передбачає 
здатність визначати і оцінювати власні потреби та 
ресурси для розвитку компетентностей, застосовувати 
різні способи розвитку компетентностей, знаходити 
можливості для навчання і саморозвитку; 
спроможність навчатися і працювати в колективі та 
самостійно, організовувати своє навчання, оцінювати 
його, ділитися його результатами з іншими, шукати 
підтримки, коли вона потрібна; 

когнітивні навички, когнітивна гнучкість,  

математична компетентність, що передбачає 
здатність розвивати і застосовувати математичні 
знання та методи для розв’язання широкого спектра 
проблем у повсякденному житті; моделювання 
процесів та ситуацій із застосуванням математичного 

наукова грамотність та науково-дослідницькі 

навички - проведення наукових досліджень, висунення, 

обґрунтування і перевірка гіпотези, 



апарату; усвідомлення ролі математичних знань і вмінь 
в особистому та суспільному житті людини; 

компетентності у галузі природничих наук, 
техніки і технологій, що передбачають формування 
наукового світогляду; здатність і готовність 
застосовувати відповідний комплекс наукових знань і 
методологій для пояснення світу природи; набуття 
досвіду дослідження природи та формулювання 
доказових висновків на основі отриманої інформації; 
розуміння змін, зумовлених людською діяльністю; 
відповідальність за наслідки такої діяльності; 

експериментування, аналіз даних та підготовка 

висновків, що підтверджують, спростовують або 

модифікують гіпотезу, а також спостереження, 

вимірювання, прогнозування, використання 

просторово-часових зв’язків, інтерпретація даних; 

інформаційно-комунікаційна компетентність, 
що передбачає впевнене, критичне і відповідальне 
використання цифрових технологій для власного 
розвитку і спілкування; здатність безпечно 
застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в 
навчанні та інших життєвих ситуаціях, дотримуючись 
принципів академічної доброчесності; 

інформаційно-комунікаційна компетентність, що 
передбачає впевнене, критичне і відповідальне 
використання цифрових технологій для власного 
розвитку і спілкування; здатність безпечно 
застосовувати інформаційно-комунікаційні засоби в 
навчанні та інших життєвих ситуаціях, дотримуючись 
принципів академічної доброчесності; 

алгоритмічне мислення та цифрова грамотність - 

ефективне використання цифрових технологій для 

комунікації, обробки інформації, інтерпретації та 

аналізу даних, формулювання проблем та їх 

розв’язання у вигляді комп’ютерних алгоритмів, які 

можуть бути автоматично оброблені;  

складення інструкцій або алгоритмів, що дають 

змогу виконати певні завдання за допомогою 

відповідної техніки; 

підприємливість і фінансова грамотність, що технологічні навички, маніпулятивні,  



передбачають ініціативність, спроможність 
використовувати можливості та реалізовувати ідеї, 
створювати цінності для інших у будь-якій сфері 
життєдіяльності; здатність до активної участі в житті 
суспільства, керування власним життям і кар’єрою; 
уміння розв’язувати проблеми; готовність брати 
відповідальність за прийняті рішення; здатність 
працювати в команді для планування і реалізації 
проектів, які мають культурну, суспільну або 
фінансову цінність, тощо. 

психомоторні навички, що пов’язані з правильним та 

безпечним використанням наукового та технічного 

обладнання, апаратів та речовин, специфічні для певної 

галузі, прогнозні та відповідають динаміці ринку праці; 

інженерне мислення, - виявлення та розв’язання 

складних проблем на основі аналізу даних, пошук 

рішень, їх оцінювання та втілення найефективнішого 

рішення за допомогою технічних засобів; 

здатність спілкуватися рідною (у разі 
відмінності від державної) та іноземними мовами, 
що передбачає вміння: 

здійснювати комунікацію в усній та письмовій 
формі на основі знання особливостей основних стилів і 
жанрів мовлення, типів мовної взаємодії; 

здобувати і опрацьовувати інформацію з різних 
(друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) 
джерел, критично осмислювати її, використовувати в 
усній та письмовій комунікації для обстоювання 
власних поглядів, переконань, суспільних і 
національних цінностей; 

відповідально використовувати мовні засоби для 
досягнення особистих і суспільних цілей у життєвих та 
навчальних ситуаціях, творчого самовираження, 

навички оброблення інформації, розуміння, 

інтерпретації, аналізу та екстраполяції емпіричних 

даних, перевірки їх достовірності, надійності; 

відображення результатів ефективними способами, 

прийняття рішень на основі наукових даних;  

навички комунікації - навички спілкування, 

ефективної роботи в команді шляхом забезпечення 

кожному учаснику команди рівного шансу на участь та 

передачу ідеї з урахуванням спільної відповідальності, 

встановлення загальних цілей, що дає команді 

можливість розділити відповідальність за досягнення 



спираючись на особливості міжкультурної комунікації 
та досвід комунікації державною мовою; 

відповідно до ситуації ефективно виражати ідеї, 
почуття, пояснювати та обговорювати факти, явища, 
події, обґрунтовувати свої погляди та переконання в 
усній і письмовій формі у різних особистісних і 
соціальних контекстах (побутових, навчальних, 
громадських тощо), спираючись на мовний і 
мовленнєвий досвід, мовні норми у спілкуванні, 
соціокультурні реалії та особливості міжкультурної 
комунікації; 

основних цілей та їх вплив, а також вміння працювати 

незалежно в команді, бути лідером і виконавцем, 

розуміти свою роль, знати свої сильні і слабкі сторони, 

навички спілкування з членами команди чи 

зацікавленими сторонами ефективними способами; 

інноваційність, що передбачає здатність учня 
реагувати на зміни та долати труднощі; відкритість до 
нових ідей; ініціювання змін у класі, закладі освіти, 
родині, громаді тощо; спроможність визначати і 
ставити перед собою цілі, мотивувати себе та 
розвивати в собі стійкість і впевненість, щоб навчатися 
і досягати успіхів; 
 

креативність - якості, що сприяють творчості 

здобувачів освіти, здатність до прийняття креативних 

функціональних рішень, інноваційність (удосконалення 

існуючих продуктів, процесів та систем); 

 

2. Формування цілісного, системного уявлення про феномени природи, науки і техніки. 

3. Формування у здобувачів освіти стійкого інтересу до науково-технічної творчості, нових технологій, предметів 

природничо-математичного циклу та підвищення мотивації до їх вивчення. 

4. Розвиток критичного та технічного мислення здобувачів освіти. 



5. Рання професійна орієнтація та популяризація STEM-освіти та STEM-професій. 

6. Отримання досвіду у винахідництві, моделюванні, конструюванні, розробці автоматизованих систем і розумних 

пристроїв, датчиків, програмуванні. 

7. Розвиток навичок проєктної діяльності та проєктного менеджменту шляхом реалізації навчальних проектів у 

супроводі вчителя, в команді  та самостійно. 

8. Формування особистої відповідальності за результати своєї діяльності на прикладі розробки власних і спільних 

проєктів. 

Зміст курсу відповідає цінностям, закладеним у Державному стандарті базової середньої освіти, сприяє 

становленню вільної особистості, підтримці її самостійності, підприємливості та ініціативності, розвитку критичного 

мислення та впевненості в собі; формуванню у здобувачів освіти  активної громадянської позиції, патріотизму, 

готовності працювати на благо рідної землі.  

Реалізація програми  дозволяє досягти наступних обов’язкових результатів навчання для наступних освітніх 

галузей: 

для мовно-літературної освітньої галузі: здатність сприймати, аналізувати, інтерпретувати, критично оцінювати 

інформацію в текстах різних видів, зокрема інформаційних та художніх текстах, медіатекстах, та використовувати 

інформацію для збагачення власного досвіду і розвитку; висловлювати власні думки, почуття, ставлення та ідеї, 

взаємодіяти з іншими особами у письмовій формі, зокрема інтерпретуючи інформаційні та художні тексти; у разі 

потреби взаємодіяти з іншими особами в цифровому просторі, дотримуючись норм літературної мови; 



для математичної галузі: вміння досліджувати проблемні ситуації та виокремлювати проблеми, які можна 

розв’язувати із застосуванням математичних методів; моделювати процеси і ситуації, розробляти стратегії, плани дій для 

розв’язання проблем; 

для природничої галузі: усвідомлення цілісності природничо-наукової картини світу; розвиток наукового 

мислення, набуття досвіду розв’язання проблем природничого змісту (індивідуально та у співпраці з іншими особами). 

для технологічної галузі: реалізація творчого потенціалу здобувача освіти, готовність до зміни навколишнього 

природного середовища без заподіяння йому шкоди засобами сучасних технологій і дизайну, здатності до 

підприємливості та інноваційної діяльності, партнерської взаємодії, використання техніки і технологій для задоволення 

власних потреб; уміння формулювати ідею та втілювати задум у готовий продукт за алгоритмом проектно-технологічної 

діяльності; 

для інформатичної галузі: здатність використовувати цифрові інструменти і технології для розв’язання проблем, 

розвитку, творчого самовираження. 

Основні дидактичні принципи, на яких ґрунтується курс: науковість, наочність, доступність, випереджальний 

характер, особиста значущість, спіральність, наступність. 

Реалізація програми здійснюється через проектну діяльність.  

  



Структура курсу: 

Міждисциплінарний курс «STEM» складається зі Вступу, 5-х змістових модулів та підсумкового блоку.  

У Вступі актуалізуються уявлення про проєкт, і організацію проєктної діяльності; формується уявлення про галузі 

STEM, STEM-освіту та STEM-професії. 

П’ять змістових модулів присвячені вибраним темам, що відповідають змісту природничої, технологічної, 

інформатичної, соціальної і здоров’язбережувальної освітніх галузей, спрямовані на дослідження феноменів природи, 

науки і техніки та пов’язаних із ними сфер діяльності людини за класифікатором професій, тобто її взаємодії у системах: 

«людина – людина», «людина – техніка», «людина – природа», «людина – знак», «людина – образ». Зміст модулів 

носить пропедевтичний міждисциплінарний характер.  

Зміст модулів може нести пропедевтичний характер або поглиблювати та закріплювати знання та навички з 

природознавства, інформатики та технологій.  

Їх послідовність самостійно визначає учитель залежно від змісту програм природничої, технологічної та 

інформатичної галузей.  

Загалом, протягом одного навчального року учням пропонується реалізувати від 5 до 10 проектів за різними 

темами, що носять міждисциплінарний характер, поєднуючи природознавчі, технологічні, математичні та інформатичні 

аспекти пізнання і дослідження.  



Підсумковий модуль передбачає проведення учнівських хакатонів, захисту учнівських проектів, відвідування 

регіональних підприємств, організацій та установ, а також проведення STEM-фестивалів та STEM-пікніків. 

Кожен змістовий модуль має складатися 5-7 занять, які присвячені: 

• науковому бекграунду проєкту; 

• технологічним рішенням, пристроям та винаходам у відповідній галузі; 

• інженерному дизайну прототипів об'єктів, що вивчаються; 

• математичному аналізу, вимірюванням та розрахункам; 

• дослідженню світу професій; 

• презентації учнівських проектів.  

Кількість годин та їх розподіл за темами, розділами, вибір форм, методів і засобів навчання, вчитель визначає 

самостійно, враховуючи конкретні умови роботи, забезпечуючи водночас досягнення очікуваних результатів, зазначених 

у програмі.  

Для ефективної групової роботи над проектами доцільно проводити поділ класу на групи. 



ІІ. ОСНОВНА ЧАСТИНА 

 
ПРОГРАМА 

5 клас 
 

Очікувані результати навчання Пропонований зміст інтегрованого 
курсу 

Види навчальної діяльності 

Вступ. (3 години) 
Цілі розділу: Формування уявлень про проект та етапи проектної діяльності. Усвідомлення розвитку власної особистості 
як найважливішого проекту життя.  
Наскрізні результати навчання впродовж теми: 
 
● описуває тенденції розвитку природничих наук, техніки і технологій 
● генерує задум та обирає об’єкт проєктування для його втілення з допомогою вчителя чи інших осіб, пояснює свій вибір; 
● оцінює результати власної чи спільної проєктно-технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, усуває наслідки допущених помилок; 
● обирає цифрові пристрої та інформаційні технології для розв’язання задач; 
● критично оцінює інформацію, отриману з різних джерел; 
● оцінює власні можливості і доступні ресурси для створення інформаційних продуктів з метою розв’язання життєвих/навчальних проблем. 

Здобувач освіти 
усвідомлює власну гідність, реалізує власні 

права і свободи, поважає права і гідність інших осіб, 
виявляє толерантність, протидіє проявам 
дискримінації; 

досліджує проблемні ситуації та виокремлює 
проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням 
математичних методів; 

знаходить, аналізує, перетворює, узагальнює, 

 
Поняття проекту. Ознаки проекту. 
Резюме проекту. Проект від ідеї до 
втілення. 
 
Особистість – як найважливіший 
проект.  
 
Поняття STEM-освіти та STEM-
професій. STEM-галузі. 

 
Порівняння типів проектів. 
Визначення мети та 
завдання проекту.  
Розробка резюме та плану 
реалізації план проекту. 
Підбір відповідно до мети і 
змісту проектно-
технологічної діяльності 
ресурсів та команди 



систематизує та подає дані, критично оцінює 
інформацію для розв’язання життєвих проблем; 

формулює ідею та втілює задум у готовий 
продукт за алгоритмом проектно-технологічної 
діяльності; 

створює інформаційні продукти; 
усвідомлено використовує інформаційні та 

комунікаційні технології і цифрові інструменти для 
доступу до інформації; 

перетворює текстову інформацію; 
створює тексти за визначеними 

характеристиками на основі певної графічної 
інформації (діаграми, графіка тощо) ; 

взаємодіє усно і письмово в режимі реального 
часу  
(у цифровому середовищі); 

виокремлює подібні ситуації; 
планує самостійно або з допомогою вчителя чи 

інших осіб основні завдання і результати проектно-
технологічної діяльності; 

застосовує методи проектування відповідно до 
індивідуальних здібностей та власних інтересів з 
метою втілення творчих ідей для реалізації проект; 

презентує українською мовою власну чи групову 
діяльність, зокрема з використанням цифрових 

 
 Основні компетентності сучасного  
STEM-фахівця.  
 
Роль та місце дівчат жінок у 
розвитку STEM. 
 
 
 
Орієнтовний перелік проєктів 
«Мій шлях до успіху»,  
«Створення шкільного STEM-
Центру», «Професії майбутнього», 
«Карта професій мого 
міста/села», 
«Жінки у науці» та інші. 

 

проекту. 
Обговорення можливих 
ролей/позицій у команді 
проекту. 
Визначення власних сильних 
і слабких сторін, власної 
потреби в навчанні, 
навчальних цілей і способів 
їх досягнення. 
Дослідження існуючих, 
відомих здобувачам 
професій та професій  
майбутнього з 
використанням сучасних 
пошукових систем. 
Визначення особливостей 
STEM-професій та галузей.  
Створення текстів за 
визначеними 
характеристиками на основі 
певної графічної інформації 
(діаграми, графіка тощо). 
Візуалізація даних із 
застосуванням різних 
сервісів. 
Обговорення  питань, 
пов’язаних з реалізацією 
проекту державною мовою 
Представлення власних чи 



технологій; 
пояснює, як життя людини і суспільства 

залежить від науково-технічних винаходів, соціальних 
обставин; 

описує минуле та сучасне, використовуючи 
громадсько-політичні поняття: демократія; 

співпрацює для досягнення результату 
діяльності. 
Ставлення 
Усвідомлює необхідність розвитку  STEM-галузей. 
Виявляє власну соціальну позицію щодо розвитку 
економіки України. Розуміє значення саморозвитку 
для примноження людського капіталу держави. 

групових проектів 
українською мовою зокрема 
з використанням цифрових 
технологій. 
Робота в команді, участь у 
груповій роботі, 
враховуючи індивідуальні 
особливості і потреби.  
 

 
Модуль 1. «Людина – людина». Тема дослідження «Я у школі. Моя школа. Мій клас.» (7 годин) 

 
Цілі розділу: Усвідомлення місця кожної особистості у закладі освіти. Знайомство з новими професіями в сучасній 
школі. Аналіз умов та засобів навчання. Вивчення засад енергоефективності на прикладі закладу освіти. 
Наскрізні результати навчання впродовж теми: 

● генерує задум та обирає об’єкт проєктування для його втілення з допомогою вчителя чи інших осіб, пояснює свій вибір; 
● оцінює результати власної чи спільної проєктно-технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, усуває наслідки допущених помилок; 
● використовує цифрові пристрої і технології для здійснення інформаційних процесів у повсякденному житті та навчальній діяльності. 

Здобувач освіти 
знаходить, аналізує, перетворює, узагальнює, 

систематизує та подає дані, описує зв’язки між 
ними, подає дані у різних формах; критично оцінює 
інформацію для розв’язання життєвих проблем; 

досліджує проблемні ситуації та виокремлює 

 
Я у школі та класі. Моя школа – це 
люди, які мене оточують.  
Я та мої друзі. Мої вчителі. 
Кількісний склад учасників 
освітнього процесу закладу освіти. 

 
Дослідження професій 

«людина-людина» у школі. 
Дослідження шкільного 

середовища. 
Дослідження кількісного  



проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням 
математичних методів; 

встановлює кількісні та просторові відношення 
між реальними об’єктами навколишньої дійсності 
(природними, культурними, технічними тощо); 

створює і досліджує найпростіші математичні 
моделі реальних об’єктів; 

оцінює, прогнозує вплив людської діяльності на 
довкілля через побудову та дослідження 
математичних моделей природних процесів і явищ; 

робить споживчий вибір послуг і товарів на 
основі чітких критеріїв, використовуючи 
математичні вміння 

облаштовує або вдосконалює шкільний життєвий 
простір з урахуванням власних потреб, потреб інших 
осіб; 

формулює ідею та втілює задум у готовий 
продукт за алгоритмом проектно-технологічної 
діяльності; 

планує самостійно або з допомогою вчителя чи 
інших осіб основні завдання і результати проектно-
технологічної діяльності; 

застосовує методи проектування відповідно до 
індивідуальних здібностей та власних інтересів з 
метою втілення творчих ідей для реалізації проект; 

презентує українською мовою власну чи групову 

Люди, які піклуються про мене у 
школі.  
Професії сучасної школи. 
 
 
Умови та засоби навчання. 
Еволюція засобів навчання. 
Проблема енергоефективності 
школи  у епоху цифрових засобів 
навчання.  
Орієнтовний перелік проектів: 
«Енергоефективна школа»; 
«Розумна візитівка школи», 
«Професії моєї школи», «Я – 
учитель майбутнього» та інші 
 
Моя школа: територія та будівля. 
Масштаб. План-схема приміщення 
та території. Карта. Шкільне 
подвір’я та будівля на картах 
Google. Макет.  
Орієнтовний перелік проектів:  
«Макет власної школи», «Мій 
клас», «Навчальний кабінет моєї 
мрії». 
 
Школа майбутнього. Якими я бачу 
вчителя та учня майбутнього. Яким 

складу.  
Обговорення професійних 

якостей, необхідних для 
роботи у школі на різних 
посадах. 

Прогнозування розвитку 
освітніх професій у 
майбутньому. 

Проведення опитування  
та анкетування. 

Створення та 
використання 
інформаційних продуктів. 

Використання геосервісів 
Googlе.  

Створення карти, плану  
класу, школи, тощо. 

Використання позначень у 
картографії та 
архітектурному 
проєктуванні. 

Виконання технічних 
малюнків або ескізів 
деталей моделі виробу. 

Обчислення площі різних 
геометричних фігур. 
Конструювання об’ємних 
геометричних фігур. 



діяльність, зокрема з використанням цифрових 
технологій; 

здійснює художнє конструювання виробу з 
використанням методів проектування;  

конструює об’єкт проектування, читає та 
використовує графічні зображення; 
орієнтується в доборі матеріалів, визначає їх 
кількість і вартість;  
добирає матеріали для виготовлення виробу  
та розраховує витрати на них; 
пояснює взаємозв’язок між апаратною і 
програмною складовими інформаційної системи; 
оцінює особистісну і соціальну важливість 
створеного виробу; 
створює інформаційні продукти; 
усвідомлено використовує інформаційні та 
комунікаційні технології і цифрові інструменти для 
доступу до інформації; 

пояснює, як життя людини і суспільства 
залежить від науково-технічних винаходів, соціальних 
обставин; 

співпрацює для досягнення результату 
діяльності. 
 
Ставлення. 
Виявляє ощадливість і поміркованість, 

стане урок майбутнього.  
Орієнтовний перелік проектів:   
«Школа майбутнього», «Я – 
учитель майбутнього» та інші 
 

Створення макетів з 
різних  матеріалів 
(конструктор LEGO, 
пінопласт, картон та ін.). 

Здійснення технічного 
конструювання об’єкта 
проектування від його 
компоновки до виконання 
креслень, ескізу тощо. 
Дослідження витрат води, 
електроенергії. тощо.   
Моделювання та 
виготовлення розумних 
приладів за інструкцією з 
використанням електроніки, 
процесорних плат, датчиків 
та контролерів. 
Презентація проектів з 
використанням відповідної 
термінології. 

 



зацікавленість у сталому розвитку суспільства 
Усвідомлює роль освіти для розвитку людського 
капіталу. Цінує свій клас, свою школу та людей, які 
працюють навколо та навчають. 
Оцінює зміни, що відбулися в системі освіти 
протягом останніх 10-20 років. 
Усвідомлює значення свідомого споживання у 
повсякденному житті. 
Дотримується правил поведінки у закладі освіти. 
Демонструє відкритість до інновацій, позитивне 
оцінювання та підтримку конструктивних ідей 
інших осіб. 
Прагне вдосконалювати результати людської 
діяльності. 

 
Модуль 2. «Людина – природа». Тема «Я у Всесвіті» (5 годин) 

 
Цілі розділу: Поглиблення знань про об’єкти Всесвіту, історію та сучасного стану розвитку освоєння космосу.  
Наскрізні результати навчання впродовж теми: 

● генерує задум та обирає об’єкт проєктування для його втілення з допомогою вчителя чи інших осіб, пояснює свій вибір; 
● оцінює результати власної чи спільної проєктно-технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, усуває наслідки допущених помилок; 
● використовує цифрові пристрої і технології для здійснення інформаційних процесів у повсякденному житті та навчальній діяльності. 

 
Здобувач освіти 

застосовує методи вивчення природи 
(спостереження, експеримент, вимірювання); 

досліджує проблемні ситуації та виокремлює 
проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням 

 
Об’єкти Всесвіту.  
 
Оптичні прилади, що дозволяють 
вивчати Всесвіт.  
 

Дослідження положення та  
розмірів об’єктів Сонячної 
системи з використанням 
підручних матеріалів.  
Моделювання руху 
космічних тіл. 



математичних методів; 
встановлює кількісні та просторові відношення 

між реальними об’єктами навколишньої дійсності 
(природними, культурними, технічними тощо); 

створює і досліджує найпростіші математичні та 
інформаційні  моделі реальних об’єктів; моделює 
об’єкти та явища  

оцінює, прогнозує вплив людської діяльності на 
довкілля через побудову та дослідження 
математичних моделей природних процесів і явищ; 

формулює ідею та втілює задум у готовий 
продукт за алгоритмом проектно-технологічної 
діяльності; 

планує самостійно або з допомогою вчителя чи 
інших осіб основні завдання і результати проектно-
технологічної діяльності; 

застосовує методи проектування відповідно до 
індивідуальних здібностей та власних інтересів з 
метою втілення творчих ідей для реалізації проект; 

презентує українською мовою власну чи групову 
діяльність, зокрема з використанням цифрових 
технологій; 

конструює об’єкт проектування, читає та 
використовує графічні зображення; 

здійснює художнє конструювання виробу з 
використанням методів проектування;  

Історія освоєння космосу.  
 
Космічні апарати і станції.  
 
Члени екіпажу і їх обов’язки.  
 
Як дихають у космосі? Повітря та 
кисень. Життєзабезпечення 
космічної станції.  Рослини у 
космосі. 
 
Небезпечні фактори Космосу.  
 
Захист космонавтів від 
переохолодження та   ударів 
космічним сміттям при роботі у 
відкритому космосі. 
 
Професії космосу сьогодні і у 
майбутньому.  
 
Знання, уміння і навички, необхідні 
працівникам космічної галузі. Де 
отримують космічні професії?  
 
Україна космічна. 
 
Орієнтовний перелік проектів: 

Виготовлення макетів. 
Конструювання об’ємних 
геометричних фігур. 
Дослідження впливу 
гравітації на живі і неживі 
об’єкти. Створення діаграм. 
Дослідження залежності 
ваги тіла від різних 
факторів. 
Дослідження впливу 
людини на космічне 
середовище.  
Моделювання та 
конструювання прототипів  
захисного спорядження. 
Здійснення технічного 
конструювання об’єкта 
проектування від його 
компоновки до виконання 
креслень, ескізу тощо. 
Виготовлення 
інформаційних продуктів: 
буклетів, лепбуків та ін. 
Складання і налагодження 
програмних проектів у 
середовищі Scratch та інших 
для розв’язання 
задач/проблем і творчого 



орієнтується в доборі матеріалів, визначає їх 
кількість і вартість; добирає матеріали для 
виготовлення виробу та розраховує витрати на них; 
оцінює особистісну і соціальну важливі створеного 
виробу; 
створює інформаційні продукти; 
усвідомлено використовує інформаційні та 
комунікаційні технології і цифрові інструменти для 
доступу до інформації; 
пояснює, як життя людини і суспільства залежить 
від науково-технічних винаходів, соціальних 
обставин; 
співпрацює для досягнення результату діяльності 
Ставлення. 
усвідомлює залежність життя людини і суспільства 
від науково-технічних винаходів, 
усвідомлює інноваційність як запоруки успіху і 
конкурентної переваги; 
оцінює ризиків утілення ідей і здобутків у галузі 
природничих наук і техніки, їх впливу на якість 
життя і стан довкілля. 
 

«Зоряний проектор». «Модель 
ракети або космічної станції», . 
«Рух космічного апарату по 
орбіті», «Україна космічна» та 
«Космічні професії» та інші. 
 
 
 

самовираження 
Програмування руху 
графічних об’єктів, що 
імітують рух у космосі. 
Робота в команді, участь у 
груповій роботі, 
враховуючи індивідуальні 
особливості і потреби.  
Представлення власних чи 
групових проектів 
українською мовою зокрема 
з використанням цифрових 
технологій. 
 

Модуль 3. Людина – техніка. Тема «Сила – це сила!» (5 годин) 
Цілі розділу: Дати уявлення про взаємодію тіл і сили у природі та техніці - сили гравітації, пружності, тертя, 
електромагнітні сили.  
Наскрізні результати навчання впродовж теми: 

● генерує задум та обирає об’єкт проєктування для його втілення з допомогою вчителя чи інших осіб, пояснює свій вибір; 
● оцінює результати власної чи спільної проєктно-технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, усуває наслідки допущених помилок; 



● використовує цифрові пристрої і технології для здійснення інформаційних процесів у повсякденному житті та навчальній діяльності. 

Здобувач освіти 
застосовує методи вивчення природи 
(спостереження, експеримент, вимірювання); 
здійснює вимірювання, фіксує результати та оцінює 
точність вимірювань; 
класифікує об’єкти, явища природи, технологічні 
процеси; 
характеризує об’єкти, пояснює природні явища і 
технологічні процеси з використанням мови 
природничих наук і наукової термінології; 
виявляє дослідницькі проблеми;  
досліджує природу самостійно чи в групі; 
установлює причиново-наслідкові зв’язки,  
використовує наукові знання, здобутки техніки і 
технологій для розв’язання проблем; 
досліджує проблемні ситуації та виокремлює 
проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням 
математичних методів; 
генерує та втілює нові ідеї в моделях, розробках, 
проектах; 
формулює ідею та втілює задум у готовий продукт 
за алгоритмом проектно-технологічної діяльності; 
планує самостійно або з допомогою вчителя чи інших 
осіб основні завдання і результати проектно-

Взаємодія тіл.  
 
Сили у природі. Сили у природі та 
техніці. 
 
Сили гравітації, пружності, тертя, 
електромагнітні сили. 
 
Сила тертя. Що станеться, якщо 
вона зникне?  
 
Тертя покою та ковзання.  
 
Дослідження факторів, що 
впливають на величину сили тертя. 
 
Прості машини та механізми.  
 
Явища та процеси, на яких 
базується робота простих машин. 
 
 
Сила гравітації.  
 
Крила.  
 
Історія повітроплавання та 

Досліджує фізичні явища і 
процеси (тяжіння, тертя, 
тиск, тощо), сили у природі 
та техніці.  
 Знайомство з різними 
видами  сил.  
Дослідження дії сил у 
природі, техніці. 
Ознайомлення з різними 
приладами для вимірювання 
сили.  
Вимірювання 
динамометром, терезами. 
Дослідження  впливу сили 
на тіло; залежність сили і 
маси. 
Дослідження залежності 
сили тертя від маси тіла, 
обробки поверхні, 
матеріалу та мастила.  
Дослідження умов руху тіла 
у повітрі. 
Практичне дослідження 
сили тертя. 
Знайомство з простими та 
складними механізмами.  
Здійснення технічного 



технологічної діяльності; 
застосовує методи проектування відповідно до 
індивідуальних здібностей та власних інтересів з 
метою втілення творчих ідей для реалізації проект; 
презентує українською мовою власну чи групову 
діяльність, зокрема з використанням цифрових 
технологій; 
конструює об’єкт проектування, читає та 
використовує графічні зображення; 
здійснює художнє конструювання виробу з 
використанням методів проектування;  
орієнтується в доборі матеріалів, визначає їх 
кількість і вартість; добирає матеріали для 
виготовлення виробу та розраховує витрати на них; 
оцінює особистісну і соціальну важливі створеного 
виробу. 
Ставлення. 
проявляє емоційно-ціннісне сприйняття природи та 
її пізнання для успішного життя в соціоприродному 
середовищі; 
виявляє допитливість і пізнавальний інтерес до 
природничих проблем, цивілізовано взаємодіє з 
природою 
оцінює практичне значення застосування законів і 
закономірностей у природі та техніці. 
усвідомлює інноваційність як запоруку успіху і 

літакобудування.  
Авіабудування в Україні. 
 
Професії у системі «людина-
техніка»: кранівник, конструктор, 
інженер, механік та інші. 
 
Чому вони літають? 
Орієнтовний перелік проектів: 
 «Учора пропало тертя». «Пригоди 
в країні «Тертя». !Фізичні 
іграшки»,  
Проект «Крила» (виготовлення 
моделей літальних об’єктів) та 
інші. 
 

конструювання за 
кресленнями. 
Робота в команді, участь у 
груповій роботі, 
враховуючи індивідуальні 
особливості і потреби.  
Представлення власних чи 
групових проектів 
українською мовою, 
зокрема з використанням 
цифрових технологій. 
 



конкурентної переваги 
оцінює ризики  утілення ідей і здобутків у галузі 
природничих наук і техніки, їх вплив на якість життя 
і стан довкілля 

Модуль 4. Людина – образ.  
Тема «Намалюю тобі Сонце. Промінь і світло.» 

(5 годин) 
Цілі розділу: Дати уявлення про світло та  утворення кольорів. Познайомитися з фотографією як жанром мистецтва.  
Наскрізні результати навчання впродовж теми: 

● генерує задум та обирає об’єкт проєктування для його втілення з допомогою вчителя чи інших осіб, пояснює свій вибір; 
● оцінює результати власної чи спільної проєктно-технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, усуває наслідки допущених помилок; 

використовує цифрові пристрої і технології для здійснення інформаційних процесів у повсякденному житті та навчальній діяльності. 
 
Здобувач освіти 
  
застосовує методи вивчення природи 
(спостереження, експеримент, вимірювання); 
класифікує явища природи, технологічні процеси; 
характеризує об’єкти, пояснює природні явища і 
технологічні процеси з використанням мови 
природничих наук і наукової термінології; 
виявляє дослідницькі проблеми;  
досліджує природу самостійно чи в групі; 
установлює причиново-наслідкові зв’язки,  
використовує наукові знання, здобутки техніки і 
технологій для розв’язання проблем; 

Світло.  
 
Розкладання білого світла на 
кольори.  
 
Утворення кольорів. 
 
Світлові ефекти.  Фарби. 
 
Поети і письменники про сонце і 
світло. 
 
Фотографія – мистецтво світла.  
 
Фотографія  як жанр мистецтва. 
 

Дослідження природи 
світла та світлових явищ. 
Дослідження природи 
кольору.  
Утворення різних кольорів 
при змішуванні фарб, 
отримання відтінків.  
Виготовлення фарб з 
природних матеріалів.  
Виготовлення макетів 
оптичних приладів. 
Дослідження природи, 
історії розвитку та жанрів 
фотографії. 
Використання пристроїв 
для створення фотографії.  



використовує технічні засоби для втілення художніх 
ідей з урахуванням постійного розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій; 
застосовує знання з природничих наук та 
використовувати природні ресурси для творчості; 
створює художні об’єкти з використанням сучасних 
медійних технологій та техніки; 
виявляє креативність у різних сферах життєтворчості 
пропонує неординарні способи виконання творчих 
завдань, розвиває критичне мислення щодо власної 
художньо-творчої діяльності 
генерує і впроваджує нові мистецькі ідеї у різних 
сферах життєдіяльності. 
 
Ставлення. 
усвідомлює значення світла для життя, 
сприймає довкілля і знання з природничих наук як 
об’єкти для художньо-образної інтерпретації; 
розуміє естетичні якості технічних винаходів; 
усвідомлює взаємовплив знань природничих наук, 
техніки, технологій і мистецтва (на прикладі 
фотографії), художнє осмислення людського 
досвіду. 

Професії у системі «людина-
образ»: художник, дизайнер, 
фотограф та інші. 
  
Орієнтовний перелік проектів:  
«Чому світ кольоровий», «Поети і 
письменники про сонце і світло», 
«Намалюю тобі Сонце» та інші. 
 

Створення інформаційних 
продуктів з використанням 
цифрових інструментів.  
Дослідження професій у 
системі «людина-образ». 
Робота в команді, участь у 
груповій роботі, 
враховуючи індивідуальні 
особливості і потреби.  
Представлення власних чи 
групових проектів 
українською мовою, 
зокрема з використанням 
цифрових технологій. 

 
Модуль 5. Людина – знак. Тема «Під знаком STEM». (5 годин) 

 



Цілі розділу: Знайомство із: знаками у системі комунікації «людина-людина», класифікацією знакових систем за 
матеріальною природою,  природними та штучними знаками, професіями у системі «людина-знак».  
Наскрізні результати навчання впродовж теми: 

● генерує задум та обирає об’єкт проєктування для його втілення з допомогою вчителя чи інших осіб, пояснює свій вибір; 
● оцінює результати власної чи спільної проєктно-технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, усуває наслідки допущених помилок; 

використовує цифрові пристрої і технології для здійснення інформаційних процесів у повсякденному житті та навчальній діяльності. 
 
Здобувач освіти 
застосовує математичні поняття і категорії як 
інструменти під час створення графічних об’єктів; 
використовує технічні засоби для втілення художніх 
ідей з урахуванням постійного розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій; 
створює  власні художні твори за правилами 
художньої композиції; 
створює різноманітні художні продукти із 
використанням медіа ресурсів та матеріалів; 
виявляє креативність у різних сферах життєтворчості 
пропонує неординарні способи виконання творчих 
завдань, розвиває критичне мислення щодо власної 
художньо-творчої діяльності 
генерує і впроваджує нові мистецькі ідеї у різних 
сферах життєдіяльності 
Ставлення 
усвідомлює роль знакових систем у комунікації та 
культурі. 
усвідомлює взаємозумовленість художньо-образного 

Знак у системі комунікації 
«людина-людина».  
 
Знаки природні та штучні. 
 
Класифікація знакових систем.  
 
Професії у системі «людина-знак»: 
програміст, журналіст, стенограф, 
обліковець, криптограф, 
перекладач. 
 
Графічні знакові системи.  
 
Геральдична символіка.  
 
Герб мого регіону. міста/селища. 
 
Мій сімейний герб.  
 
Символічні способи трансляції ідей 
STEM-освіти 

Дослідження понять  
«знак», «геральдична 
символіка», «герб». 
Дослідження та 
класифікація знаків. 
Виготовлення ескізів. 
Дослідження символічних 
способів трансляції ідей 
STEM-освіти. 
Виготовлення знаків, гербів, 
символів. 
Дослідження професій у 
системі «людина-знак» 
Створення макетів 
інформаційних матеріалів 
для друку. 



і математичного мислення у становленні 
особистості; 
усвідомлює взаємовплив знань природничих наук, 
техніки, технологій і мистецтва (на прикладі 
дизайну, ландшафтної архітектури, звукозаписів, 
сценічних ефектів тощо), художньо осмислює 
людський досвід. 
 

  
Орієнтовний перелік проектів: 
«Мій герб»,  «Розробка емблеми «Я 
обираю STEM» та інші. 
 
 
 

Хакатон учнівських проектів. Фестиваль. STEM-практика (5 годин) 
Цілі розділу: систематизація, узагальнення застосування на практиці отриманих знань. 
Здобувач освіти 

усвідомлює власну гідність, реалізує власні 
права і свободи, поважає права і гідність інших осіб, 
виявляє толерантність, протидіє проявам 
дискримінації; 

оцінює результати власної чи спільної проєктно-
технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, 
усуває наслідки допущених помилок; 

презентує українською мовою власну чи групову 
діяльність, зокрема з використанням цифрових 
технологій; 
Ставлення. 
усвідомлює інноваційність як запоруку успіху і 
конкурентної переваги 
оцінює ризики  утілення ідей і здобутків у галузі 
природничих наук і техніки, їх вплив на якість життя 
і стан довкілля 

 
Роль STEM-інновацій для розвитку 
суспільства. 
 
STEM-фестиваль.  
 
 
 
 

 
Презентація підсумкових 
проєктів. 
 
Організація екскурсій на 
підприємства, до закладів 
професійно-технічної та 
вищої освіти. 
 
Опитування здобувачів за 
підсумками  навчального 
року. 
 
Зустрічі зі STEM-
фахівцями. 
 

 



 
6 клас 

 
Очікувані результати навчання Пропонований зміст інтегрованого 

курсу 
Види навчальної діяльності 

Вступ (3 години) 
Цілі розділу: Усвідомлення місця Української держави в світовій економіці. Знайомство з поняттям драйвери 
української економіки.  
Здобувач освіти 

знаходить, аналізує, перетворює, узагальнює, систематизує 
та подає дані, описує зв’язки між ними, подає дані у різних 
формах; критично оцінює інформацію для розв’язання 
життєвих проблем; 

досліджує проблемні ситуації та виокремлює проблеми, які 
можна розв’язувати із застосуванням математичних методів; 

встановлює кількісні та просторові відношення між 
реальними об’єктами навколишньої дійсності (природними, 
культурними, технічними тощо); 

створює і досліджує найпростіші математичні моделі 
реальних об’єктів; 

використовує інформаційно-комунікаційні технології для 
пошуку та зберігання інформації; 

формулює ідею та втілює задум у готовий продукт за 
алгоритмом проектно-технологічної діяльності; 

планує самостійно або з допомогою вчителя чи інших осіб 
основні завдання і результати проектно-технологічної 
діяльності; 

застосовує методи проектування відповідно до 
індивідуальних здібностей та власних інтересів з метою 
втілення творчих ідей для реалізації проект; 

презентує українською мовою власну чи групову діяльність, 
зокрема з використанням цифрових технологій; 

Україна в світовій економіці. 
Драйвери української економіки. 
  
Людський капітал. Українці для 
розвитку української економіки. 
  
Мій регіон. Географія, клімат, 
ресурси мого регіону.  
 
Ключові підприємства, компанії та 
організації мого регіону.  
 
Професії мого краю. 
 
 
Орієнтовний перелік проектів: 
«Україна – країна моєї мрії», «Моя 
країни – моє майбутнє», «Професії 
мого регіону», «Моя сім’я та 
професії моїх рідних. Династія» та 

Дослідження: 

 кліматичних, географічних 
та ресурсних особливості 
свого регіону; 

структури економіки 
регіону, міста/селища; 

професій регіону, 
міста/селища. 

Визначення на карті 
ключових підприємств, 
компаній, установ.  

географічних координат 
об’єктів.   

Перетворення географічних 
даних у цифрові  



 
 Ставлення. 
усвідомлення інноваційності як запоруки успіху і 
конкурентної переваги; важливості раціонального 
природокористування 
оцінювання власних дій у природі з позицій безпеки 
життєдіяльності, етичних норм і принципів сталого розвитку 
суспільства 
 

 

інші. Встановлення просторових 
співвідношень між 
реальними об’єктами 
народного господарства. 
 

Модуль 1. «Людина – людина». 
Тема дослідження «Пізнай себе та світ навколо себе» (7 годин) 

Цілі розділу: Знайомство з професіями майбутнього та необхідними навичками - навичками ХХІ століття.  

Здобувач освіти 
усвідомлює власну гідність, реалізує власні права і 

свободи, поважає права і гідність інших осіб, виявляє 
толерантність, протидіє проявам дискримінації; 

конструктивно комунікує в різних середовищах, діє 
відповідально в різних життєвих ситуаціях; 

здійснює самооцінювання і самоконтроль, розробляє і 
використовує індивідуальні навчальні стратегії, які 
передбачають раціональне планування, рефлексію та 
оцінювання результати; 

керує своїм навчанням, у разі потреби звертається по 
допомогу до компетентних осіб. 

досліджує проблемні ситуації та виокремлює проблеми, 
які можна розв’язувати із застосуванням математичних 
методів; 

знаходить, аналізує, перетворює, узагальнює, 
систематизує та подає дані, критично оцінює інформацію для 

Я у світі людей.  
 
Який я? Мої таланти та здібності. 
  
Навички ХХІ століття. Hard skills. 
Soft skills.  
 
Професії майбутнього.  
 
Моє перше резюме. 
 
Професії психолог, менеджер по 
персоналу, тренер, коуч та інші. 
 
Психолог у школі. Психолог на 

Дослідження власних 
слабких і сильних сторін 
для проектування 
майбутньої професійної 
діяльності і власного 
добробуту. 
Вивчення біографій 
видатних людей. 
Створення інформаційних 
продуктів з використанням 
різноманітних програм та 
онлайн сервісів.. 
Дослідження  професій у 
системі «людина-людина»:  



розв’язання життєвих проблем; 
формулює ідею та втілює задум у готовий продукт за 

алгоритмом проектно-технологічної діяльності; 
створює інформаційні продукти; 
усвідомлено використовує інформаційні та 

комунікаційні технології і цифрові інструменти для доступу 
до інформації; 

планує самостійно або з допомогою вчителя чи інших 
осіб основні завдання і результати проектно-технологічної 
діяльності; 

застосовує методи проектування відповідно до 
індивідуальних здібностей та власних інтересів з метою 
втілення творчих ідей для реалізації проект; 

презентує українською мовою власну чи групову 
діяльність, зокрема з використанням цифрових технологій; 

співпрацює для досягнення результату діяльності;  
Ставлення. 
виявляє готовність до співпраці, наполегливість, чесність, 
толерантність, чуйність 

 
 
 
 

виробництві. Психолог у сучасній 
компанії.  
  
Уміння працювати у команді як 
навичка ХХІ століття. Моя позиція 
у команді. Шкільний клас як 
команда однодумців. 
 
Бути лідером. Управління 
командою  

Орієнтовний перелік проектів: 
«Галактика 6-го класу і все 
найцікавіше про нас»,  «Ми різні – 
ми рівні», «Що поєднує 11-
тилітніх» та ыншы.. 
 
 

психолог, коуч, менеджер з 
персоналу, тренер. 

Дослідження особистостей 
роботи у команді. 

Соціометричні дослідження 
команди, класу, визначення 
позицій членів команди. 

 

Модуль 2. «Людина – природа». Тема «Сад на підвіконні» (5 годин) 

Цілі розділу: Знайомство з кімнатних рослин та умовами їх вирощування. 

Здобувач освіти 
визначає мету і завдання дослідження, формулює 

очікувані результати; 

Кімнатні рослини.  
 
Атлас кімнатних рослин. 

Проведення 
спостережень, 
експериментів, фіксація  



застосовує методи вивчення природи 
(спостереження, експеримент, вимірювання); 

формулює ідею та втілює задум у готовий 
продукт за алгоритмом проектно-технологічної 
діяльності; 

планує самостійно або з допомогою вчителя чи 
інших осіб основні завдання і результати проектно-
технологічної діяльності; 

застосовує методи проектування відповідно до 
індивідуальних здібностей та власних інтересів з 
метою втілення творчих ідей для реалізації проект; 

конструює об’єкт проектування, читає та 
використовує графічні зображення; 

здійснює художнє конструювання виробу з 
використанням методів проектування;  

орієнтується в доборі матеріалів, визначає їх 
кількість і вартість; добирає матеріали для 
виготовлення виробу та розраховує витрати на них; 

презентує українською мовою власну чи групову 
діяльність, зокрема з використанням цифрових 
технологій; 

оцінює особистісну і соціальну важливі створеного 
виробу; 

створює інформаційні продукти; 
усвідомлено використовує інформаційні та 

комунікаційні технології і цифрові інструменти для 
доступу до інформації; 
співпрацює для досягнення результату діяльності 
Ставлення. 
Усвідомлює інноваційність як запоруку успіху і 

  
Умови вирощування кімнатних 
рослин.  
 
Інструменти та онлайн додатки 
оцінювання факторів 
навколишнього середовища. 
  
Автоматизація вирощування 
кімнатних рослин. 
  
Професії: квіткар, фітодизайнер, 
флорист, ботанік, селекціонер, 
фахівець з захисту рослин, хімік, 
дизайнер. 
  

Орієнтовний перелік проектів 
“Автополив”, “Розумна теплиця”. 
 

одержаних результатів.  
Дослідження:  
  основних видів кімнатних 
рослин, їх класифікації; 
  основних правил відбору, 
догляду за рослинами та  
умов їх вирощування; 
  професій в галузі ботаніка, 
фітодизайн, архітектура, 
хімічні технології, 
біотехнології. 
Створення  простих 
флораріумів. 

Створення та 
використання 
інформаційних продуктів. 

Виконання технічних 
малюнків або ескізів 
деталей моделі виробу. 

Створення макетів з 
різних  матеріалів 
(конструктор LEGO, 
пінопласт, картон та ін.). 

Здійснення технічного 
конструювання об’єкта 
проектування від його 
компоновки до виконання 
креслень, ескізу тощо.  



конкурентної переваги. 
Оцінює впливу здобутків науки і техніки на якість 
життя і стан довкілля. 
Усвідомлює значення технологій у повсякденному 
житті, необхідність дотримання технологічної 
послідовності у виготовленні виробів, використання 
наукового підґрунтя у процесі проектування. 
Усвідомлює важливість раціонального 
природокористування. 
Оцінює власні дії у природі з позицій безпеки 
життєдіяльності, етичних норм і принципів сталого 
розвитку суспільства. 
Цінує розмаїття природи, визнає життя як найвищу 
цінність. 

Моделювання та 
виготовлення розумних 
приладів за інструкцією з 
використанням електроніки, 
процесорних плат, датчиків 
та контролерів, помпи та 
інших пристроїв. 
Презентація проектів з 
використанням відповідної 
термінології. 

Модуль 3. Людина – техніка. Тема «Від возу – до космічної ракети» (6 годин) 
Цілі розділу: Знайомство з пристроями та об’єктами, робота, яких базується на обертах колеса. Наукові та технічні 
відкриття, що лежать у основі роботи транспортних засобів.  

Здобувач освіти 

застосовує методи вивчення природи 
(спостереження, експеримент, вимірювання); 

досліджує проблемні ситуації та виокремлює 
проблеми, які можна розв’язувати із застосуванням 
математичних методів; 

встановлює кількісні та просторові відношення 
між реальними об’єктами навколишньої дійсності; 

створює і досліджує найпростіші математичні та 

Колесо в історії техніки.  
Пристрої та об’єкти, робота, яких 
базується на обертах колеса. Радіус. 
Довжина кола. 
  
Наукові та технічні відкриття, що 
лежать у основі роботи 
транспортних засобів. 
  
Рух тіла та тепла. Переміщення. 

Вимірювання швидкості та 
прискорення. 
Дослідження впливу сили 
тертя, кута нахилу, та інших 
факторів на швидкість та 
прискорення тіла. 
Транспорт майбутнього. 
Транспортні засоби та 
інфраструктура.   
Дослідження професій 



інформаційні  моделі реальних об’єктів; моделює 
об’єкти та явища  

формулює ідею та втілює задум у готовий 
продукт за алгоритмом проектно-технологічної 
діяльності; 

планує самостійно або з допомогою вчителя чи 
інших осіб основні завдання і результати проектно-
технологічної діяльності; 

застосовує методи проектування відповідно до 
індивідуальних здібностей та власних інтересів з 
метою втілення творчих ідей для реалізації проект; 

конструює об’єкт проектування, читає та 
використовує графічні зображення; 

здійснює художнє конструювання виробу з 
використанням методів проектування;  
орієнтується в доборі матеріалів, визначає їх 
кількість і вартість; добирає матеріали для 
виготовлення виробу та розраховує витрати на них; 

презентує українською мовою власну чи групову 
діяльність, зокрема з використанням цифрових 
технологій; 
оцінює особистісну і соціальну важливі створеного 
виробу; 
створює інформаційні продукти; 
усвідомлено використовує інформаційні та 
комунікаційні технології і цифрові інструменти для 

Шлях. Траєкторія.  
 
Швидкість. Прискорення. Чому 
тіло рухається? 
  
Реактивний рух. Космічна 
швидкість. 
 
Перспективи розвитку транспорту.  
 
Транспортні засоби та 
інфраструктура.  Транспорт 
індивідуальний та громадський. 
Пасажирський та вантажний 
транспорт.  Автомобільний 
транспорт. Залізниця. Водний 
транспорт. Повітряний транспорт. 
Космонавтика. 
  
Орієнтовна тематика проектів:  
«Альтернативні двигуни». 
«Некеровані літальні об’єкти». 
«Транспорт майбутнього». 
«Професії сучасної транспортної 

сучасної транспортної 
галузі. 

Збір, упорядкування, 
перетворення інформації 
математичного змісту, 
зокрема в цифровому 
середовищі. 

Виконання технічних 
малюнків, ескізів деталей 
моделі/виробу. 

 Створення моделей та 
макетів з підручних 
матеріалів. 

Вибір матеріалів для 
виготовлення виробу та 
розрахунок витрат на них. 

Презентація проектів з 
використанням відповідної 
термінології. 



доступу до інформації; 
пояснює, як життя людини і суспільства залежить 
від науково-технічних винаходів, соціальних 
обставин; 
співпрацює для досягнення результату діяльності 
Ставлення 
 Усвідомлює інноваційність як запоруку успіху і 
конкурентної переваги. 

Оцінює вплив здобутків науки і техніки на якість 
життя і стан довкілля. 
Усвідомлює значення технологій у повсякденному 
житті, необхідність дотримання технологічної 
послідовності у виготовленні виробів, використання 
наукового підґрунтя у процесі проектування. 
 

системи» та інші.  

 
Модуль 4. Людина – образ. Тема «Я так бачу!» (5 годин) 

 
Цілі розділу: дослідження феномену медіа, формування уявлень про носії інформації від наскельного малюнка до 
цифрової фотографії та голограми.  
Здобувач освіти 

здобуває та опрацьовує інформацію з різних 
(друкованих та цифрових, зокрема аудіовізуальних) 
джерел;  

генерує та реалізовує ідеї з використанням 
цифрових технологій; 

Способи закріплення інформації: 
від наскельного малюнка до 
цифрової фотографії та голограми. 
 
Статичні образи. 
 

Дослідження природи, 
історії розвитку та жанрів 
медіа. Порівняння 
традиційних і новітніх 
медіа, монологічних і 
інтерактивних. 



створює індивідуально або в групі 
медіапродуктиза допомогою цифрових пристроїв та 
інформаційних технологій для ефективного 
розв’язання задач/проблем, творчого 
самовираження; 

усвідомлено використовує інформаційні та 
комунікаційні технології і цифрові інструменти для 
доступу до інформації, спілкування та співпраці як 
творець та (або) споживач, а також самостійно 
опановує нові технології; 

усвідомлює наслідки використання 
інформаційних технологій для себе, суспільства, 
навколишнього природного середовища, 
дотримується етичних, культурних і правових норм 
інформаційної взаємодії. 

мислить історико-хронологічно, орієнтується в 
історичному часі, встановлює причиново-наслідкові 
зв’язки між подіями, явищами і процесами, 
діяльністю людей та її результатами в часі, виявляє 
зміни і тривалість у житті суспільства; 

пізнає різні види мистецтва, інтерпретує 
художні образи, набуває досвіду емоційних 
переживань, розвиває ціннісне ставлення до 
мистецтва; 

формує художньо-образне, асоціативне 
мислення під час творчої діяльності в різних видах 

Динамічні образи. 
 
Фотогріфія. Кіно. Анімація, 
Комп’ютерна графіка. Віртуальні 
світи.  
 
Сучасні мови медіа.  
 
Як я бачу світ.  
 
Як я бачу себе.   
 
 
Новітні медіа. Феномен соціальних 
мереж. 
  
Ми  у світі новітніх медіа. 
 
Медіабулімія та цифровий детокс. 
 

Професії у сучасних медіа: 
фотограф, кінемитець, 
мультиплікатор, веб-дизайнер та 
інші. 

Орієнтовна тематика проектів:  

«Як я бачу себе», «Моє медіаполе», 

Дослідження впливу 
наукових ідей на розвиток 
медіа. 
Дослідження феномену 
новітніх медіа. 
Використання пристроїв 
для створення фотографії. 
Використання 
інформаційних технологій 
для створення графічних 
об’єктів. 
 Створення простої 
анімації та відео з 
використанням 
різноманітних програм. 
Репрезентація себе у різних 
медіа. 
Використання правил 
захисту власної репутації та 
мережевого етикету. 
Дослідження професій у 
системі «людина-образ». 
Співставлення необхідних 
для кар’єри освіту і 
навички. 
Робота в команді, участь у 
груповій роботі, 
враховуючи індивідуальні 



мистецтва; 
пізнає себе через взаємодію з різноманітними 

мистецькими об’єктами, розвиває емоційний 
інтелект; 

використовує інформаційне середовище у 
власній творчості і художній комунікації; 

дотримується принципів цифрового 
громадянства, основних правил безпечного і 
відповідального використання інформаційно-
комунікаційних технологій, мережевого етикету; 

захищає себе і цифрові пристрої від типових 
кіберзагроз; 

розпізнає ознаки і наслідки комп’ютерної 
залежності, звертається у разі потреби по допомогу 
співпрацювати з іншими особами, розуміє  і 
враховує погляди та емоційний стан інших учасників 
групи під час роботи над інформаційними 
продуктами; 

виявляє ініціативність, надає підтримку іншим 
особам, за потреби сприяє запобіганню чи 
вирішенню конфліктів у груповій роботі над 
інформаційними продуктами; 
створювати різнопланові медіапродукти з 
використанням інформаційних технологій 

враховуває художньо-естетичний аспект у 
створенні інформаційних продуктів  

«Обери реальність!» 

“Погляд через об’єктив” та ін.  

особливості і потреби. 
Представлення власних чи 
групових проектів 
українською мовою, 
зокрема з використанням 
цифрових технологій. 
 
 

 



 
Ставлення. 
Визнає роль інформаційних технологій та медіа.  
Визнає роль наукових ідей у розвитку 
інформаційних технологій та медіа 
Виявляє готовність до інтеграції знань з різних 
предметних галузей під час створення 
інформаційних продуктів, навчання. 
Прагне відповідально і безпечно використовувати 
інформаційно-комунікаційні технології та цифрові 
пристрої для доступу до інформації, спілкування і 
співпраці. 
Шанує права і свободи, зокрема свободу слова, 
конфіденційність в Інтернеті, авторського права та 
інтелектуальної власності, права на захист 
персональних даних тощо. 
Конструктивно ставиться до проблемних ситуацій, 
що виникають під час використання цифрових 
пристроїв і технологій. 
Усвідомлює переваги і ризики застосування 
інформаційних і комунікаційних технологій і 
пристроїв для себе, суспільства, навколишнього 
середовища. 
Усвідомлює власну культурну ідентичність, поважає 
розмаїття культурного вираження інших осіб у 
глобальному інформаційному суспільстві. 



 
Модуль 5. Людина – знак. Тема «Послідовність Фібоначчі. Золотий переріз.» (5 годин) 

Мета: Ознайомлення з феноменом золотого перерізу.   

Здобувач освіти 
оперує текстовою і числовою інформацією, 
геометричними об’єктами на площині та в просторі; 
встановлює кількісні та просторові відношення між 
реальними об’єктами навколишньої дійсності 
(природними, культурними, технічними тощо); 
створює та досліджує найпростіші математичні 
моделі реальних об’єктів, процесів і явищ 
(природних,культурних та ін.), 
інтерпретує об’єкти культури та естетики через 
математику; 
конструює об’єкт проектування, читає та 
використовує графічні зображення; 
здійснює художнє конструювання виробу з 
використанням методів проектування;  
орієнтується в доборі матеріалів, визначає їх 
кількість і вартість; добирає матеріали для 
виготовлення виробу та розраховує витрати на них; 
оцінює особистісну і соціальну важливі створеного 
виробу; 
створює інформаційні продукти; 

Золотий переріз. 
 
Теорії гармонії від Піфогора до 
Кеплера. Послідовність Фібоначчі 
та математичні вимірювання. 
Математичне розуміння гармонії. 
Золотий переріз у геометрії.  
 
Золотий переріз у природі.  
Золотий переріз як універсальний 
прояв структурної гармонії. 
Пропорції у природі та естетиці. 
Діагональний та спіральний 
золотий переріз. Почуття пропорції 
– це почуття міри. 
Золотий переріз у дизайні відомих 
логотипів. 
 

Орієотовна тематика проектів:  
 «Як розуміють гармонію 
математики» «Поезія та музика 
мовою Фібоначчі», «Пропорції у 

Дослідження феномену 
«золотого перерізу» та 
послідовності Фібоначчі,  
відтворення спіралі 
Фібоначчі у художніх 
творах митців. 
Здійснення необхідних 
розрахунків для 
встановлення пропорцій, 
створення об’ємно-
просторових композицій. 
Проведення вимірювань та 
геометричних побудов. 

Створення інформаційних 
продуктів (логотипів, 
графічних об’єктів).. 

Аналіз медіатекстів різних 
жанрів. 

Визначення зв’язків між 
математичними об’єктами 



усвідомлено використовує інформаційні та 
комунікаційні технології і цифрові інструменти для 
доступу до інформації; 
співпрацює для досягнення результату діяльності 
Ставлення. 
Усвідомлює важливість математики як мови науки, 
техніки та технологій; 
Усвідомлює взаємозв’язок математики та культури 
на прикладах із живопису, музики, архітектури 
тощо. 
Розуміє важливість внеску математиків у 
загальносвітову культуру. 

природі та естетиці» та інші.. 
 
 

та об’єктами реального 
світу. 

 

Хакатон учнівських проектів. Фестиваль. STEM-практика  (4 години) 

Цілі розділу: систематизація, узагальнення застосування на практиці отриманих знань. 

Здобувач освіти 
усвідомлює власну гідність, реалізує власні 

права і свободи, поважає права і гідність інших осіб, 
виявляє толерантність, протидіє проявам 
дискримінації; 

оцінює результати власної чи спільної проєктно-
технологічної діяльності на основі заданих критеріїв, 
усуває наслідки допущених помилок; 

презентує українською мовою власну чи групову 
діяльність, зокрема з використанням цифрових 
технологій; 

 
Роль STEM-інновацій для розвитку 
суспільства. 
 
STEM-фестиваль.  
 
 
 
 

 
Презентація підсумкових 
проєктів. 
 
Організація екскурсій на 
підприємства, до закладів 
професійно-технічної та 
вищої освіти. 
 
Опитування здобувачів за 
підсумками  навчального 



Ставлення. 
усвідомлює інноваційність як запоруку успіху і 
конкурентної переваги 
оцінює ризики  утілення ідей і здобутків у галузі 
природничих наук і техніки, їх вплив на якість життя 
і стан довкілля 

року. 
 
Зустрічі зі STEM-
фахівцями. 
 
STEM-фестиваль. 
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