
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

ПРОГРАМА 
 

всеукраїнського науково-педагогічного  
підвищення кваліфікації 

 
 

«STEM-ОСВІТА:  
НАУКОВО-ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ  

ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ  

В УМОВАХ ВІЙНИ» 
 
 

10 жовтня – 20 листопада 2022 року   



 

Program of the All-Ukrainian scientific  
and pedagogical advanced training 

 

1. Digital learning assets. Formation and use 25 
hours 

2. Theoretical and practical aspects of STEM 
education in Ukraine 

20 
hours 

3. STEM education as a guiding principle in the 
renewal of innovative technologies of 
educational institutions under martial law 
(transdisciplinary aspect) 

20 
hours 

4. STEM-education focus of the interactive 
science museum of the Academy of Sciences 
in wartime conditions 

20 
hours 

5. Research motivation under the STEM 
implementation for improving the 
psychological state of students and shifting 
their focus to research 

20 
hours 

6. Development of students’ STEM-skills under 
war conditions 

20 
hours 

7. Cloud-native technologies as a modern tool for 
organizing the educational process amidst 
STEM education 

20 
hours 

8. STEM modeling in teaching fundamental and 
majoring disciplines in educational institutions 
of various levels 

25 
hours 

9. Advisory work 10 
hours 

 
Total: 180 teaching/working hours  



 

Програма всеукраїнського науково-педагогічного  
підвищення кваліфікації 

 

1. Цифрові освітні активи. Формування та 
використання 

25 
годин 

2. Теоретико-практичні аспекти STEM-освіти 
в Україні 

20 
годин 

3. STEM-освіта як основний орієнтир в 
оновленні інноваційних технологій 
закладів освіти в умовах воєнного стану 
(трансдисциплінарний аспект) 

20 
годин 

4. STEM-освітній напрям діяльності 
інтерактивного музею науки МАН в умовах 
воєнного часу 

20 
годин 

5. Мотивація до досліджень у разі проведення 
STEM з метою покращення 
психологічного стану учнів та зміни 
фокусу учнів на дослідницький 

20 
годин 

6. Формування STEM-skills у здобувачів 
освіти в умовах війни 

20 
годин 

7. Хмарно-орієнтовані технології як сучасний 
інструмент для організації освітнього 
процесу в умовах STEM-освіти 

20 
годин 

8. STEM-моделювання у навчанні 
фундаментальних та професійно 
орієнтованих дисциплін у закладах освіти 
різного рівня 

25 
годин 

9. Індивідуальна консультативна робота 10 
годин 

 
Усього: 180 навчальних/робочих годин 
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