
Семінар 

«STREAM-освіта: інформаційні джерела, концептуальні засади, термінологія, 

можливості застосування» 
 

Підготували: Дугинець В.П., вихователь-методист; 

Москаленко Г.М., практичний психолог; 

Сороченко Н.С., Пекарчук Н.В., Бухаленкова С.В., Багрій О.С., 

вихователі. 

Листопад 2019 р. 

 

Мета семінару – підвищення рівня професіоналізму, компетентності і 

педагогічної майстерності педагогів, а відтак і підвищення якості освітніх послуг.  
 

План семінару 
 

№ 

з/п 

Зміст роботи Форма роботи Відповідальний 

І Ознайомлення з темою та метою 

семінару, регламентом роботи. 

Інформаційне 

повідомлення 

Завідувач  

ІІ STREAM –освіта: інформаційні 

джерела, концептуальні засади, 

термінологія, можливості 

використання. 

Семінар з 

елементами 

тренінгу 

 

2.1. Квік-налаштування. Вправа «Зорепад 

мудрих думок» 

Дугинець В.П. 

 

2.2. На шляху опанування нового 

соціокультурного простору. 

Інформаційне 

повідомлення 

Дугинець В.П. 

 

Вправа 

«Експедиція» або 

«Я візьму з собою 

у похід» 

 

Вправа «Моя 

позиція» або 

«Хто я?» 

 

2.3. STREAM –освіта як новий 

інтегрований підхід до навчання 

дошкільників. 

Інформаційні 

повідомлення 

Пекарчук Н.В., 

Сороченко Н.С., 

Багрій О.С., 

Москаленко Г.М., 

Бухаленкова С.В. 

2.4. На шляху до 

самовдосконалення.  

Вправа «Мій 

твердий горішок» 

Дугинець В.П. 

 

Вправа 

«Проблема по 

колу» 

Вихователі 

ІІІ Підведення підсумків. Прийняття 

рекомендацій. 

Вправа «Моя 

правиця» 

 

 
 



Короткий опис вправ. 

 

учасники по черзі зачитують 
висловлювання. 

Зорепад мудрих думок

налаштувати учасників на успішну 
роботу, створити комфортну атмосферу .

Мета:

карточки з висловлюваннями.

Матеріал:

Хід виконання:

 
 

 

 

«Моя позиція» або «Хто я?»

визначити свою позицію щодо 
STREAM – освіти як явища в дошкільній освіті. 

Мета: 

стилізовані бейджики.
Матеріал:

учасники обирають бейджик із 
зазначеною роллю, яка відображає 

їхню позицію по відношенню до теми,
що розглядають.

Хід виконання: 

«Моя позиція» або «Хто я?»

 
 

Не пливи 

за течією, 

не пливи 

проти 

течії, а 

пливи 

туди, 

куди тобі 

треба. 

 

Мудрий не 

той, хто знає 

багато, а той, 

чиї знання 

корисні. 

 

 



учасники прописують на бланках 
проблемні питання і  складають їх у 

кошик.  

бланки у вигляді горішків, кошик.

визначити, яка інформація про STREAM – освіту 
важко далася для усвідомлення.

спонукати учасників до критичного 
самоаналізу своїх знань, виявити “білі

плями” у розумінні концепції STREAM -освіти.

«Мій твердий горішок»

Мета:

Домашнє завдання:

Матеріал:

Хід виконання:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Моя правиця» 

Великий палець – оцінка заходу (інформації), 

«добре» (ідея має право на життя) – долоня стиснута у 

кулак, великий палець догори, «погано» – долоня 

стиснута у кулак, великий палець донизу. 

Вказівний палець – послуга, допомога, 

рекомендація, вказівка. Чим я сьогодні можу допомогти 

іншим? 

Середній палець – емоційний стан. Які емоції 

викликав методичний захід?  

Безіменний палець – близькість теми. Чи 

виправдалися сподівання? Що я сьогодні зробила для 

досягнення поставленої перед собою мети?  

Мізинець – знання, інтелект, мислення. Що я 

сьогодні нового дізналася?, Який досвід отримала?, Що 

відкрила для себе? 
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«Проблема по колу»

виявити  компетентність учасників у розумінні
концепції STREAM - освіти .

кошик з бланками вправи «Мій твердий 
горішок». 

Мета: 

Матеріал:

учасники дістають із кошика бланк, 
зачитують питання і дають на нього 

відповідь.

Хід виконання: 

 

 


