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У січні 2017 року творчим колективом Дніпропетровського обласного 

інституту післядипломної педагогічної освіти розпочато науково-дослідну роботу 

обласного рівня для навчальних закладів Дніпропетровщини за темою «Науково-

методичні засади створення інноваційної моделі впровадження STEM-освіти» у 

навчальних закладах Дніпропетровщини». 

В експериментальній роботі беруть участь заклади різних типів області: 

профільні ліцеї природничо-математичного спрямування, школи міст і сіл, 

позашкільні навчальні заклади, що спеціалізуються на науково-технічній 

творчості дітей та юнацтва. Загалом мережа експериментальних закладів налічує 

31 осередок, серед яких 2 обласного підпорядкування, 11 комунальних заклади 

міста Дніпра, 3 – Дніпропетровського району, 3 – міста Кривий Ріг, 2 – міста 

Синельникове, а також  10 закладів освіти, що представляють міста Жовті Води, 

Марганець, Нікополь, Павлоград, Першотравенськ, Покров та Васильківський, 

Магдалинівський, Томаківський, Царичанський райони. 

Розробка ефективних моделей впровадження STEM–освіти у навчальних 

закладах різних типів сприяє розвитку регіональної системи  STEM-освіти через 

створення STEM-центрів, STEM-амбасад,  розробку та впровадження авторських 

програм з природничо-математичних наук, технологій, програмування, 

робототехніки, ранню профілізацію та профорієнтацію, організацію науково-

дослідницької, проектної, винахідницької діяльності учнів та вчителів, масових 

науково-популярних заходів та ін.  

Головною рушійною силою інноваційної діяльності є вчитель, оскільки 

суб’єктивний чинник є вирішальним під час впровадження і поширення 

нововведень. Педагог-новатор є носієм конкретних нововведень, їх творцем, 

модифікатором. Він має широкі можливості і необмежене поле діяльності, 

оскільки на практиці переконується в ефективності наявної методики навчання і 

може коригувати їх, проводити докладну структуризацію досліджень навчально-

виховного процесу, створювати нові методики. Основна умова такої діяльності — 

інноваційний потенціал педагога. 

Якість освіти багато в чому визначається компетентністю та рівнем 

професійної діяльності вчителя, тому впровадження дослідно-експериментальної 

роботи з розробки регіональної моделі STEM-освіти сприятиме підвищенню 

професійної компетентності педагогів. 



Мета дослідження – науково обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність науково-методичних засад створення інноваційної моделі STEM-

освіти на базі навчальних закладів області.  

Об’єкт дослідження – процес створення та впровадження інноваційної 

моделі STEM-освіти.   

Предмет дослідження – науково-методичні засади створення та 

впровадження інноваційної моделі STEM-освіти.  

Гіпотеза дослідження полягає у припущенні, що створення та впровадження 

інноваційної моделі STEM-освіти буде ефективним за таких умов: 

1) концептуалізації науково-методичних засад створення та впровадження 

інноваційної моделі STEM-освіти; 

2) орієнтації регіональної системи управління освітою на економічні, 

соціальні та освітні запити регіону і України;  

3) технологізації процесу створення та впровадження моделі STEM-освіти, 

що передбачає впровадження конкретних інноваційних методів, засобів, форм у 

реальні системи навчання, розроблення та реалізацію програм STEM-освітнього 

спрямування; створення відповідного знаннєво-орієнтованого професійно-

орієнтованого освітнього середовища; 

4) формування та оптимізації взаємодії організаційних структур, об’єднаних 

ієрархією цілей та принципів; створення спільного інформаційно-освітнього 

простору взаємодії між ними; 

5) розвитку та самореалізації суб’єктів освітньої діяльності в умовах 

впровадження інноваційної моделі STEM-освіти із залученням оптимальних 

механізмів заохочення і  стимулювання. 

Завдання дослідження:  

1. Вивчити стан розробленості проблеми впровадження STEM-освіти у світі. 

Розробити на основі наявних ефективних моделей STEM-освіти регіональну 

концепцію розвитку STEM-освіти. стратегію підготовки педагогічних колективів і 

батьків до впровадження STEM-освітніх інновацій. 

2. Уточнити та науково обґрунтувати критерії оцінки рівнів готовності 

суб’єктів дослідницької діяльності до впровадження STEM-освіти, розвитку 

STEM-освіченості, STEM-компетентностей та дібрати відповідний діагностичний 

інструментарій. 

3. Науково обґрунтувати та експериментально перевірити ефективність 

розроблених моделей впровадження STEM-освіти та умови розширення  

освітнього простору через впровадження STEM-освітніх інновацій,  

4. Розробити засоби програмно-інформаційного та  навчально-методичного 

забезпечення ефективного впровадження регіональних моделей STEM-освіти. 

5. Визначити, розробити та експериментально перевірити стратегію 

підготовки педагогічних колективів і батьків до впровадження STEM-освітніх 

інновацій. 

 Теоретико-методологічна основу експерименту становлять висновки 

наукових досліджень, що присвячені розробленню:  

теорії та методології педагогічної інноватики (І. Бех, С. Гончаренко, В. 

Кремень, О. Савченко та інші);  



проблем виявлення і розвитку обдарованих школярів (С.Рубінштейна, 

Дж.Фріман, А.Савенкова,  В.Чудновського, Н.Шумакової); 

існуючих інтегративних, міждисциплінарних підходів до вивчення творчості 

особистості: інвестиційної теорії креативності Р. Стернберга і Т. Любарта, теорії 

інвестування в людський капітал (Т. Шульц, Г. Беккер, Дж. Мінсер); концепції 

креативного класу Ричарда Флориди; 

педагогічних аспектів синергетичного підходу до проблем освіти 

(С.В.Кульневич, В.Маткин, О.С. Разумовский, А.И.Субетто); 

Науково-педагогічні принципи, на основі яких здійснюватиметься 

дослідно-експериментальна робота, узгоджуються із загальними педагогічними 

принципами: гуманізації та демократизації, цілісності та системності, наступності 

й неперервності, інтеграції науки і практики, інноваційності. 

Специфіку педагогічного експерименту розкривають принципи:  

особистісний підхід, що орієнтує на врахування вікових, індивідуальних 

особливостей учнів, наявних інтересів, нахилів; 

перманентне оновлення змісту  (зміст STEM-освіти постійно оновлюється 

відповідно до розвитку науки та технології); 

цілісності, що передбачає створення цілісної регіональної системи 

впровадження STEM-освіти як складової єдиного інформаційно-освітнього 

простору Дніпропетровщини; 

громадянська спрямованість (STEM-освіта спрямована на нарощування 

людського потенціалу держави, підвищення її конкурентноздатності) 

продуктивна мотивація (формування продуктивної мотивації учасників 

STEM-освітнього процесу до здійснення науково-дослідницької та проектної 

діяльності, винахідництва, участі у різноманітних конкурсах, фестивалях. 

Для вирішення завдань експерименту використовуватимуться такі 

методи: 

теоретичні (ретроспективний, порівняльний, системний аналіз наукової 

літератури, що забезпечує розгляд загальних питань теорії і методики 

досліджуваної проблеми впровадження  STEM-освіти, орієнтованого на 

забезпечення ефективної взаємодії усіх суб’єктів освітньої діяльності, визначення 

понятійно-категорійного апарату);  

емпіричні (діагностичні методи – анкетування, бесіда, опитування та інші; 

обсерваційні методи – спостереження й аналіз продуктів навчально-дослідницької 

діяльності учнів та вчителів тощо; педагогічний експеримент для перевірки 

гіпотези дослідження).  

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягають у тому, 

що буде: 

теоретично обґрунтовано концепцію впровадження STEM-освіти у 

Дніпропетровському регіоні. 

уточнено та науково обґрунтовано критерії оцінки рівнів готовності суб’єктів 

дослідницької діяльності до впровадження STEM-освіти, розвитку STEM-

освіченості, STEM-компетентностей та дібрано відповідний інструментарій. 

науково обґрунтовано та експериментально перевірено ефективність 

розроблених моделей впровадження STEM-освіти та умови розширення  

освітнього простору через впровадження STEM-освітніх інновацій 



розроблено і визначено стратегію підготовки педагогічних колективів і 

батьків до впровадження STEM-освітніх інновацій. 

удосконалено зміст, форми і методи впровадження регіональної системи 

STEM-освіти.  

Організаційно-кадрове забезпечення дослідно-експериментальної 

роботи. 

Наукове керівництво здійснює Бутурліна Оксана Василівна, завідувач 

кафедри управління інформаційно-освітніми проектами Дніпропетровського 

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, кандидат філософських 

наук. 

Наукові консультанти: 

Зайцев Віталій Єгорьєвич, проректор з науково-педагогічної роботи 

Національного аерокосмічного університету імені Н.Є.Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», доктор технічних наук, професор, 

Севериновська Олена Вікторівна, декан факультету біології, екології і 

медицини Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, 

доктор біологічних наук, професор 

Зламанюк Людмила Михайлівна, завідувач кафедри природничо-

математичної освіти ДОІППО, кандидат педагогічних наук, доцент, 

Кірман Вадим Кімович, доцент кафедри статистики й теорії ймовірностей 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара, доцент 

кафедри природничо-математичної освіти ДОІППО, кандидат педагогічних наук, 

 

Терміни проведення дослідно-експериментальної роботи: січень 2017 року – 

грудень 2021 року. 

Очікувані результати: 

№ 

п/п 
Очікуваний результат Документ 

1. 
Створення спільного інформаційно-освітнього простору 

учасників експерименту 
Веб-ресурс 

2 

Розробка концептуальних засад впровадження  STEM-

освіти у Дніпропетровській області та механізмів 

практичної реалізації концепції впровадження 

Концепція 

провадження 

STEM-освіти у 

Дніпропетровській 

області 

3. 
Розробка інноваційних моделей  STEM-освіти 

експериментальних закладів 
Опис Моделі 

4. 
Визначення змісту та понятійної системи впровадження 

STEM-освіти 
Глосарій 

5. 

Розробка механізму оцінювання рівнів розвитку STEM-

компетентностей суб’єктів навчально-виховного 

процесу, їх ставлення до предметів STEM-освітнього 

спрямування, вибору професій STEM  

Методика 

оцінювання 

6. 
Розробка авторських  навчальних програм курсів STEM-

освітього спрямування для учнів різних вікових 

Збірник 

авторських 



 
Творчий колектив експерименту, який в соціальних мережах має коротку 

назву «STEM на Дніпрі», запрошує усіх небайдужих долучатися до 

впровадження STEM-освіти заради відродження природничо-математичної освіти 

в Україні та нарощування конкурентоздатності нашої держави. Познайомитися з 

результатами роботи вчителів-експериментаторів Дніпропетровщини та 

долучитися до спільних заходів можна на Освітньому порталі Дніпропетровщини 

у розділі «STEM на Дніпрі» за посиланням: 

/http://dnepredu.com/uk/site/stem.html/, а також на сторінці Проекту у Facebook: 

група «STEM on the river Dnepr». 

Нехай, все буде STEM! 

категорій. програм з 

STEM-

освітнього 

спрямування 

7. 

Апробація педагогічних підходів до впровадження  

інтегрованої STEM-освіти для учнів молодших і 

середніх класів, STEM-освітніх спецкурсів, 

факультативів та відповідних методичних рекомендацій 

для вчителів, методичних посібників з окремих проблем 

STEM-освіти. 

Методичні 

рекомендації 

для вчителів, 

методичні 

посібники з 

окремих питань 

впровадження 

STEM-освіти 

8. 

Розробка засобів програмно-інформаційного та  

навчально-методичного забезпечення впровадження 

регіональних моделей STEM-освіти. 

 

9. 
Апробація новітніх підходів до організації підготовки 

педагогів до реалізації мети та завдань  STEM-освіти 

Система 

методичної 

роботи (опис, 

план) 

10. 

Розробка і запровадження системи заходів з розвитку 

STEM-компетентностей вихованців експериментальних 

закладів  

План заходів 

11 

Обговорення проблем  з питань розвитку системи 

STEM-освіти(засідання науково-методичних рад, 

проведення науково-практичних конференцій і 

семінарів, робота проблемних і творчих груп, 

лабораторій тощо) 

Матеріали 

засідань, 

конференцій, 

семінарів тощо 

12. Розповсюдження кращого педагогічного досвіду 

впровадження  STEM-освіти 

Опис досвіду, 

збірник 

наукових праць 


