
 

 

STEM:  природничі науки, технології, інженерні 
дисципліни та математика 

Програма навчання  

Посібник із планування навчання для середніх класів та 
далі 
 

Ця програма навчання, у комплексі з іншими матеріалами по плануванню кар'єри, служить керівництвом, яке повинно допомогти учням шкільного округу Auburn при складенні відповідного 
плану навчання в середніх і старших класах, що допоможе їм підготуватися до одержання подальшої освіти та (або) працевлаштування в секторі природничих наук, техніки, інженерних 
дисциплін та математики.  Описана нижче програма навчання може бути індивідуально адаптована відповідно до цілей кожного учня в плані освіти та кар'єри. Вона дозволяє учням 
одержати бали старших класів, виконуючи курсову роботу в середніх класах, заробити бали коледжу, виконуючи курсову роботу в старших класах, а також застосувати ці бали для 
одержання сертифіката та (або) диплома коледжу.  Важливо показати цей план батькові (опікунові) та шкільному консультантові та обговорити його з ними. 
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Клас Англійський Соціологія Природничі 
науки Математика Здоров'я / 

фітнес Мистецтво Кар'єра та  
техніка 

Зв'язані 
факультативи 

Вимоги шкільного округу Auburn для 
успішного закінчення школи 

 
Вимоги відносно балів (усього 22,5 бала): 
4,0 бала — англійський 
2,5 бала — соціологія  
3,0 бала — математика 
2,0 бала — природничі науки 
1,5 бала — фітнес 
0,5 бала — здоров'я 
1,0 балa — мистецтво 
1,0 балa — професійне навчання 
7,0 балa — факультативи 
 
Додаткові вимоги: 
 План на період старших класів та далі 
 Випускний проект (портфель) 
 Довідка про успішність або 
затверджений альтернативний 
документ 
 
 
 
 
 

Середн
я школа Успішно виконайте вимоги курсу за 6-й, 7-й та 8-й клас і наступні факультативи  

Робототехніка (STEM), Попереднє проектування 
(STEM) 
Будівництво (STEM) 1 та 2 

9 Словесність 

Історія  
миру (0,5) 

Природничі 
науки (0,5) Алгебра I 

Здоров'я (0,5) 

1,0 бал за 
мистецтво або 
Еквівалентні 

курси 

Принципи технології  
1 та 2 

Профорієнтація або 
варіанти кар'єри  

  

1,5 бала за курси 
фітнесу 

10 Словесність U. S. Історія Біологія Геометрія Технології 
робототехніки 1 та 2 

Учням, що планують 
вступ до 

чотирирічної 
програми 

університету, 
потрібно мінімум два 
роки попереднього 
вивчення відповідної 

іноземної мови. 

11 Американська 
література 1, 2 

Суспільні  
науки (0,5) 

Хімія 
Поглиблена 
алгебра та 

тригонометрія 
 

 

12 
Старші 

факультативні 
курси англійської 

мови 

Глобальні 
питання (0,5) 

Фізика 

Поглиблена 
програма 

Статистика або 
підготовка до 

вищої математики 
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Можливості практичного навчання Одержить сертифікат та влаштуйтеся на роботу 
Одержить диплом молодшого фахівця та 

переводіться в університет з 4-літнім курсом 
навчання або влаштуйтеся на роботу 

Одержить диплом університету з 4-літнім 
строком навчання та потім влаштуйтеся на 

роботу 

Для одержання більш докладної інформації про 
варіанти практичного навчання по цій програмі 
перейдіть до тем: 
 
Реєстрація та контроль проходження практичного 
навчання 
 
Технік по робототехніці в галузі металевих конструкцій 
(1077) 
 

Технічний коледж Рентона  
(Renton Technical College) 
Проектування комерційних будинків 
Керування будівництвом 
Технології інженерного проектування 
 
Муніципальний коледж Green River  
(Green River Community College) 
Авіакосмічні та прогресивні виробничі технології 
Технології механічної обробки та виробництва 
Технології водопостачання й водовідведення 

 

Муніципальний коледж Green River  
(Green River Community College)  
Молодший фахівець, природничі науки 
 
Муніципальний коледж Highline 
Конструювання 

 

Університет Вашингтона  
(University of Washington) 

Прикладна математика 
Цивільне та природоохоронне 
будівництво 
Електротехніка 

Університет штату Вашингтон  
(Washington State University) 

Цивільне будівництво 
Комп'ютерні технології 

Західний університет Вашингтона  
(Western Washington University) 

Технології проектування електроніки 
Східний університет Вашингтона  
(Eastern Washington University) 

Конструювання 
Вказані вище варіанти післяшкільної освіти в рамках цієї програми навчання — це лише деякі приклади пропонованих у районі Puget Sound варіантів, які також включають програми з угодами про подвійне 
присвоєння залікових балів між коледжем і шкільним округом.  Щоб довідатися про інші варіанти, пов'язані з цією програмою навчання, відвідаєте місцевий центр кар'єри або веб-сайти місцевих коледжів.



 

 
 
Програма «Природничі науки, технології, інженерні дисципліни та математика» готовить учнів до високотехнологічних та 
цікавих кар'єр у різних областях.  Учні вчаться застосовувати інженерні принципи та технічні навички для підтримки 
інженерів й інших фахівців, що працюють у сфері виробництва та будівництва. 
 

Відомості про професіям 

Нижче представлені відомості про професії в цій галузі, відповідні середні річні доході та відкриті вакансії, засновані на 
даних Департаменту забезпечення зайнятості штату Вашингтон.  Більш докладну інформацію про ці та інші професії в цієї 
галузі можна знайти за адресою www.workforceexplorer.com 
 
 

Професія  
Прогнозовані вакансії 
по штату Вашингтон   

  2010 – 2020 рр.  Доход
Інженери-контролери  44 800  90 580 дол. на рік
Техніки по проектуванню електроніки  16 800  58 670 дол. на рік
Інженери-технологи виробництва  16 800  58 670 дол. на рік
Технічний фахівець із робототехніки  3 200  51 220 дол. на рік
Технік по проектуванню та експлуатації авіакосмічної 
техніки 

 1 700  61 460 дол. на рік

 
 

Розвиток лідерських навичок учнів 

У середніх класах діє Клуб першої ліги «Лего» (First Lego League Club) або Клуб робототехніки 
(Robotics Club), у старших класах — Перший клуб робототехніки (First Robotics Club).  Учні 
одержують можливість будувати роботів і брати участь у змаганнях роботів власної конструкції, 
вивчати та використати складне програмне забезпечення та апаратні засоби, працювати разом із 
професійними інженерами й змагатися за одержання університетських стипендій.  
 

 
Програма Skills USA призначена для учнів середніх шкіл та коледжів, зарахованих у програми за 
виробничими, технічними та кваліфікованими обслуговуючими спеціальностями.  Програми 
передбачають конкурси на місцевому, загальнонаціональному рівнях та рівні штату, на яких учні 
демонструють свої професійні та лідерські навички, уміння працювати в колективі, соціальну 
відповідальність, і які сприяють їхньому залученню до суспільної роботи.   

 
Щоб одержати інформацію про цю можливість навчання лідерству, поговорите з викладачем, відповідальним за питання 
кар'єри та технічного навчання.  
 

Можливості одержання стипендій 

За інформацією про можливості одержання місцевих стипендій, стипендій штату та загальнонаціональних стипендій 
звертайтеся у свій консультаційний центр та (або) центр кар'єри або скористайтеся ресурсами Career Cruising 
www.CareerCruising.com, WOIS www.wois.org, mapyourcareer.org, Fast Web www.FastWeb.com або www.mapyourcareer.org.  
 

 STEM: природничі науки, технології, інженерні 
дисципліни та математика 

Програма навчання 
 

Посібник із планування навчання для середніх класів та 
далі 

За подальшою інформацією про цю програму навчання звертайтеся до викладача, шкільного консультанта або фахівця з 
питань кар'єри.


