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У збірник увійшли тези учасників ІV Міжнародної науково-практичної 

конференції «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку», в 

яких висвітлюються пошук ефективних методичних підходів і технологічних 
рішень впровадження STEM-навчання у контексті реалізації дидактичних 

принципів Нової української школи; представлення інноваційних моделей і 

технологій навчання учнівської молоді щодо побудови успішної кар’єри у 

майбутньому.  
Роботи учасників присвячені основним тематичним напрямам 

конференції: науково-теоретичні аспекти STEM-освіти; STEM-освіта: 

розвиток, досвід, перспективи; підготовка педагогічних кадрів та освіта 

дорослих. 
Видання рекомендовано для науковців, керівників закладів освіти, 

педагогічних працівників усіх ланок системи освіти, фахівців з інноваційної 

діяльності та зацікавлених осіб. 
Матеріали подано в авторській редакції (збережено стилістику, орфографію 

та мову). Автори опублікованих матеріалів несуть відповідальність за точність 
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Патрикеєва Олена 

начальник відділу STEM-освіти 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 
 

ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Прискорення процесів глобалізації в економіці та політиці висуває нові 
вимоги до структури та якості освіти. Посилення розвитку освіти наукового 

спрямування, що базується на дослідно-орієнтованому навчанні, направлене на 

поглиблене вивчення профільних предметів та набуття компетентностей, 
необхідних для подальшої дослідно-експериментальної, конструкторської, 

винахідницької діяльності, є пріоритетним спрямуванням розвитку освіти 

України, що сприяє зміцненню економіки держави. 

Актуальним напрямом освіти наукового спрямування є STEM-
орієнтований підхід до навчання, що ґрунтується на міждисциплінарних 

засадах у побудові навчальних дисциплін і окремих дидактичних елементів 

(інтегроване навчання відповідно до певних тем або реально існуючих 

проблем). Така освітня технологія має на меті комплексно формувати ключові 
фахові, соціальні й особистісні компетенції молоді, які визначають  її 

конкурентоспроможність на ринку праці: здатність і готовність до розв’язання 

комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної 
гнучкості, співпраці, управління, провадження інноваційної діяльності тощо. 

STEM-освіта – категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес 

(технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних, творчих якостей 

молоді та професійної конкурентоспроможності на сучасному ринку праці. 
STEM-освіта передбачає міждисциплінарний підхід до побудови навчальних 

програм закладів освіти різного рівня. 

Використання провідного принципу STEM-освіти – інтеграції дозволяє 
здійснювати модернізацію методологічних засад, змісту, обсягу навчального 

матеріалу предметів природничо-математичного циклу, технологізацію процесу 

навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня.  

STEM-освіта в Україні підтримується та здійснюється через усі види 
освіти: формальну, неформальну, інформальну – на базі онлайн-платформ, 

медіапродуктів, STEM-центрів/лабораторій, віртуальних STEM-центрів, 

екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів, базових 
підприємств тощо. 

Сьогодні для України є важливим та пріоритетним розвиток STEM-освіти. 

Зокрема, першочерговим завданням є: розробка науково-методичного 

забезпечення та спеціальних засобів навчання; підготовка та перепідготовка 
науково-педагогічних працівників; розширення мережі регіональних STEM-

центрів/лабораторій; створення інформаційної бази розвитку STEM-освіти в 

Україні з використанням найсучасніших інформаційних технологій тощо.  
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Андрієвська Віра 

професор кафедри інформатики Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 

Білоусова Людмила 

професор кафедри інформатики Харківського національного 

педагогічного університету імені Г.С. Сковороди 
 

ВИКОРИСТАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ІТ-ПРИСТРОЇВ ЯК 

ІНСТРУМЕНТІВ ДОСЛІДЖЕННЯ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ  

STEM-КОНЦЕПЦІЇ 

Сучасні персональні ІТ-пристрої представляють собою потужний 

інструментарій, який можна використовувати в дослідницькій діяльності. Це 

дає поштовх для розробки нових методик, які спиратимуться на інтерес учня, 
пробудження його активності, ініціативності, самостійності й перетворять 

процес навчання на захопливий процес дослідження оточуючого світу, 

експериментування, адже інструментарій натураліста у кожного в руках. 
Особливу увагу зосереджуємо на таких дослідницьких інструментах, як 

датчики руху (акселерометр і гіроскоп), датчики положення (3D, GPS, компас). 

На сьогоднішній день у відкритому доступі є достатня кількість освітніх 

додатків для персональних ІТ-пристроїв, якими вчитель може скористатися для 
організації наукового експерименту. Наприклад, додаток «Рhyphox» 

(https://play.google.com) надає змогу використовувати власний смартфон для 

вимірювання локального прискорення вільного падіння, атмосферного тиску 
тощо. Поклавши телефон у паперовий тубус і покотивши його по гладкій 

поверхні можна відстежити швидкість руху; зафіксувати швидкість підйому 

ліфту й багато іншого. Звернемо увагу на те, що всі досліди фіксуються, дані, 

отримані під час експерименту, подаються схематично або у вигляді таблиць, 
що полегшує їх подальше опрацювання. 

Використовуючи власний смартфон, можна визначити не лише місце 

перебування в реальному часі, але й знайти поблизу цікаві пам’ятки, 
архітектурні споруди, надати детальну інформацію про пам’ятки та прокласти 

маршрут. Використання таких віртуальних карт у роботі з школярами дозволяє, 

зокрема, розширити способи представлення інформації (користуючись 
відображеним схематичним планом) при укладанні маршрутів прогулянок у 

межах свого населеного пункту, здійснювати віртуальні подорожі тощо.  

Розмаїття освітніх додатків, їх потужні функціональні можливості 
дозволяють продемонструвати різні шляхи використання персональних ІТ-

пристроїв, розглянути й оцінити доцільність застосування тих чи інших 

додатків у рамках реалізації STEM-концепції. Так, наприклад, цікавим для 

школярів є дослідження якості свого життя за деякими фізичними ознаками, 
зокрема, сон (соціальна та здоров’язбережна освітня галузь). Додаток «Sleep 

Cycle alarm clock» (https://play.google.com/) реагує на рухи людини під час сну й 

дає змогу визначити фази сну, зафіксувати схематично дані в додатку та 
включити будильник у найбільш комфортний для пробудження час (протягом 

заданого 30-хвилинного інтервалу часу). Важливо, що ознайомлення з 

функціональними можливостями додатку дозволяє школярам у подальшому 
спиратися на ці знання при вивченні інших дисциплін. Так, у межах 
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інформатичної освітньої галузі школярі навчаються обирати додатки для 

отримання даних необхідного типу, налаштовувати основні інструменти для 
проведення досліду. В межах математичної освітньої галузі корисним є 

проведення аналізу статистичних даних, які були зафіксовані під час сну тощо. 

Таким чином, використання персональних ІТ-пристроїв як інструментів 
дослідження в рамках реалізації STEM-концепції дає змогу створити 

сприятливі умови для навчання сучасних школярів, розкрити дослідницький 

потенціал їх власних ІТ-пристроїв, пов’язати освітній процес з практичними 
потребами. 

 

 

Білик Тетяна 

методист вищої категорії відділу STEM-освіти 

ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

 

РОЗВИТОК НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ УЧНІВ:  

ЗМАГАННЯ «РОБОТРАФІК - 2019» 

Навчання має завжди надавати 

дитині можливість діяльності, яка 
відповідає її силам, і допомагати тільки там, 

де в неї не вистачає сил, поступово 

послаблюючи цю допомогу з віком дитини. 

К. Ушинський 
Креативне, аналітичне, творче, інноваційне мислення, вміння працювати 

над проектами в команді, інформаційна грамотність і навички ефективного 

використання ІКТ – ось неповний перелік характеристик сучасної успішної 
людини XXІ століття. Фахівцям майбутнього потрібні всебічна підготовка і 

знання з самих різних освітніх галузей природничих наук, інженерії та 

технології. Саме тому такої актуальності в останні роки набула STEM-освіта 

(наука, технології, інженерія та математика) – інноваційний напрям сучасної 
освіти.  

Важливе значення технічна творчість має для розширення політехнічного 

кругозору школярів. У процесі творчої технічної діяльності учні стикаються з 
потребою в додаткових знаннях про техніку: у вивченні спеціальної літератури, 

ознайомленні з новинками техніки, консультаціях фахівців, стають більш 

активними, залученими в своє власне навчання, адже краще запам'ятовують те, 

чому навчилися, коли залучені в процес, а не є пасивними спостерігачами. Крім 
того, учні навчаються працювати як самостійно, так і в команді, що не менш 

важливо. 

Змагання «Роботрафік» покликані пробудити в учнів інтерес до отримання 
додаткових знань і навичок у сферах автомобілебудування і програмування з 

метою проектування та складання складних роботизованих систем, 

популяризувати науково-технічну творчість, а також наочно привернути увагу 

молоді до проблем безпеки на дорогах, продемонструвати необхідність 
дотримання правил дорожнього руху. 

Змагання «Роботрафік» (Robotraffic) були розроблені і вперше проведені в 

Центрі робототехніки Leumi в університеті Техніон (Ізраїль) у 2010 р. З того 
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часу вони стали міжнародними і проводяться щорічно на базі Техніона. 

Саме з метою популяризації в Україні науково-технічної творчості учнів, 
демонстрації необхідності використання міжпредметних зв'язків і підходів 

STEM-освіти в процесі реалізації проектних завдань, відділ STEM-освіти ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» спільно з навчальним STEM-центром 

«Сократ» у рамках Меморандуму про співпрацю вже другий рік поспіль 
проводять серед учнів 8 – 11 класів змагання «Роботрафік».  

Ініціатори і розробники змагань ставлять перед своїми учасниками 

завдання створити автономну модель автомобіля, яка може рухатися по заданій 
(міській) трасі, дотримуючись правил дорожнього руху, створити тривимірні 

вузли автомобіля у системах інженерного проектування, презентувати власні 

ідеї, що сприятимуть підвищенню безпеки дорожнього руху. 

У цьому навчальному році конкурс «Роботрафік - 2019» буде проходити в 
два етапи: регіональний (листопад 2018 року – січень 2019 року) та фінальний, 

що пройде в Києві 22 лютого 2019 року. 

У рамках регіональних змагань буде проводитись оцінювання лише за 
трьома категоріями: траса міська з дотримання ПДР, траса швидкісна та проект 

з безпеки дорожнього руху. А під час фіналу учасники позмагаються в усіх 

п’яти конкурсних категоріях: 

1. Рух по моделі міського транспорту з дотриманням ПДР. 
2. Рух з максимальною швидкістю по гоночній трасі. 

3. Конкурс інженерних пропозицій щодо підвищення безпеки транспортного 

руху. 
4. Тест на знання правил дорожнього руху. 

5. Тривимірне моделювання у CAD-системі. 

Ці змагання покликані: 

 Ознайомити учасників з процесами розробки, створення, налагодження та 
експлуатації роботизованих систем. 

 Створити умови для розвитку науково-технічної творчості учнів та 

навичок роботи в команді в рамках проектної діяльності. 
 Надати можливість використання сучасних високих технологій в процесі 

технічної освіти учнів. 

 Розвинути мотивацію до пізнавальної діяльності учнів, використовуючи 

міжпредметні зв'язки інформатики, технології, математики та фізики і підходи 
STEM-освіти в процесі реалізації проектних завдань. 

 Закріпити розуміння необхідності дотримання правил поведінки на дорозі 

та створити умови для виховання законослухняних учасників дорожнього руху.  
Сучасним учням доступні найрізноманітніші джерела інформації, але 

часто саме наявність готової інформації сприяє розвитку пасивності. Зникає 

прагнення до пошуку, пізнання, творчості, тобто діяльності. Зрозуміло, що 

персональний вектор розвитку кожного учня не завжди збігається з напрямком 
руху у велику науку: не всім бути всесвітньовідомими вченими, але із 

задоволенням і користю вчитися здатні всі. Для цього процес навчання має 

бути сконструйований з максимальним наближенням до запитів і можливостей 

дитини, а зміст навчального процесу має бути наближеним до різноманітних 
сфер науково-технічної діяльності людського суспільства. 

Відомий педагог В. О. Сухомлинський свого часу стверджував, що дуже 
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важливо, щоб мислення учнів ґрунтувалося на дослідженні, пошуках, щоб 

усвідомленню наукової істини передувало нагромадження, аналіз, зіставлення і 
порівняння фактів. І саме розвиток науково-технічної творчості учнів надає 

можливість кожному учню «почуватися дослідником», який самостійно 

здобуває знання, має змогу зіставляти, порівнювати, шукати і знаходити істину, 

доводити висунуті гіпотези під час спілкування зі своїми однокласниками та з 
учителями. Такий підхід до процесу навчання та виховання дітей сприяє 

розвитку їхніх інтелектуально-творчих задатків і формуванню дослідницько-

пошукових здібностей.  
Лекційний формат «начитки» теоретичного матеріалу вже своє віджив. 

Тому необхідно, щоб школа була фізичним простором у форматі своєрідного 

коворкінгу з інтерактивними кімнатами та приміщеннями для занять у різних 

форматах. Все більше та вільніше повинні впроваджуватись авторські методики 
у школах, широко впроваджуватися навчання через ігри, квести та спеціальні 

інтерактивні кімнати (entertaining learning). 

Список використаних джерел: 

1. STEM-освіта [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.imzo.gov.ua/stem-osvita/ 

2. http://krmmcpto.besaba.com/index.php/vikhovna-

robota/obdarovanist/tekhnichna-tvorchist 
3. http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/30061.doc.htm 
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ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ В УМОВАХ 

ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ 

Розвиток технологій суттєво впливає не тільки на повсякденне життя 

людей, він вимагає змін в економічних та суспільних процесах. Саме тому 

практично в усіх розвинутих країнах на початку ХХІ століття стало гострим 
питання про підтримку інноваційної та науково-технічної діяльності для 

забезпечення соціально-економічного розвитку держави. Підготовка і 

перепідготовка фахівців стала відігравати значну роль у формуванні 
конкурентоспроможного спеціаліста, затребуваного на ринку праці.  

Освітня політика в стилі STEM стала хорошим варіантом для 

перезавантаження системи освіти в багатьох країнах. Для цієї абревіатури існує 

безліч аналогів – STREAM, STEMLE, iSTEM, eSTEM, METALS, MINT, GEMS. 
Це поєднання базових дисциплін з логікою, правом, робототехнікою, 

гендерними питаннями, екологією тощо. Таке різноманіття відображає 

прагнення суспільства до інтеграції навчальних предметів і програм, щоб 

найкращим чином підготувати майбутніх фахівців до розв’язання соціально 
значущих завдань. 

У деяких країнах програми залучення молоді до наукової діяльності 

http://krmmcpto.besaba.com/index.php/vikhovna-robota/obdarovanist/tekhnichna-tvorchist
http://krmmcpto.besaba.com/index.php/vikhovna-robota/obdarovanist/tekhnichna-tvorchist
http://www.rusnauka.com/10_NPE_2008/Pedagogica/30061.doc.htm


10 
 

впроваджуються починаючи з молодшої школи. Чисельні дослідження 

показали, що діти молодшого та середнього шкільного віку найкраще 
сприймають заохочення до вивчення наук і більш позитивно ставляться до 

дослідної діяльності. В деяких країнах європейського простору для молодших 

школярів в навчальних планах не існує поділу навчальних предметів, замість 

традиційної математики чи біології у них є предмет «Наука», на якому діти 
вивчають поняття інтегровані в різні навчальні предмети. Згодом у старших 

класах цей предмет розділяється на окремі. Слід зауважити, що в деяких 

приватних школах України теж в початкові школі немає такого поділу – 
вивчається один предмет – наука. 

Одним із першочергових завдань освіти є кадрове забезпечення будь-якої 

освітньої політики. Вимоги до професійної підготовки майбутніх вчителів 

визначаються суспільством і розвитком науки, технологій. Серед проблем, які 
виникають у кадровому супроводі це недостатнє знання предмета, проблема 

розуміння навчальних STEM-підходів та загальна організація дослідної роботи.  

Тому важливо визначити навички та компетентності, які мають стати активним 
інструментарієм STEM-вчителя. Навчання шляхом аргументації, використання 

системи відгуків (feedback) мають особливе значення у навчанні [1]. Також 

вчитель повинен володіти можливістю привернути увагу до практичного 

застосування знань і проведення експериментів учнями. Ефективним є 
застосування командної роботи, на противагу до конкурсної (конкурентної) 

форми. Активне залучення учнів до написання лабораторних звітів та 

проведення власних експериментів (а не просто спостереження, як учитель 
робить їх) повинне стати одним з вмінь STEM-вчителя [2].  

Серед затребуваних компетентностей вчителя є вміння побудови наукових 

моделей з подальшою їх побудовою, тестуванням і прототипування 

життєздатності моделі. Це може дати глибше розуміння природи науки та 
процесів наукового дослідження. Тому при побудові навчальних планів для 

освіти майбутніх вчителів (та післядипломної освіти) слід зосередити увагу 

саме на науковому моделюванні. 
Аргументація та дискусія також є інструментом для роботи вчених та 

винахідників. Окрім того, це хороший інструмент конструктивного підходу до 

проблем, що допомагає учням взяти на себе відповідальність за своє навчання. 

Потенціал майбутніх вчителів у навчанні залежить від власного досвіду 
опитування та здатності замислюватися над проблемами, пов'язаними з 

проведенням опитування у своїх класах [3]. Тому практичний досвід є 

ключовим фактором у формуванні майбутнього фахівця. 
Таким чином, основними принципами навчання майбутніх вчителів в 

умовах впровадження STEM-освіти є: 

 Самонавчання та контроль своєї ефективності. 

 Науково-дослідний фаховий розвиток викладачів. 

 Спільне навчання майбутніх вчителів та практикуючих вчителів. 

 Тривалість і спрямованість професійного розвитку вчителів.  

 Інструменти для професійного розвитку вчителів. 

 Наставництво. 

 Поточні суспільні завдання та проблеми. 
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 Вивчення процесів. 
Отже, формування компетентностей вчителя є основним кроком у 

впровадженні STEM-освіти. Також важливими є встановлення стратегічних 

рамок сприяння інноваційній освіті, частиною якої є вдосконалення 

педагогічної освіти, та партнерство з науково-дослідними та бізнесовими 
установами 

Список використаних джерел: 

1. Burkam D. T., Lee V. E., Smerdon B. A. Genderand science learnin gearl 
yinhigh school: Subject matterand laboratory experiences //American 

Educational Research Journal. – 1997. – Т. 34. – №. 2. – рр. 297-331. 

2. Forsthuber B., Motiejunaite A., deAlmeidaCoutinho A. S. Science Educationin 

Europe: National Policies, PracticesandResearch. – Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency, European Commission. Availablefrom EU 

Bookshop, 2011. 

3. Melville, W., Fazio, X., Bartley, A. &Jones, D.. Experience and Reflection: 
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ПЕРСПЕКТИВИ ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІВ 

НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ В УМОВАХ  

ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ 

Впровадження будь-якої освітньої інновації – це системна та кропітка 
робота. STEM-освіта розвивається в Україні поступово, виваженими кроками. 

Головна перевага STEM-навчання – комплексне поєднання складових 

міждисциплінарного підходу з проектним навчанням, який поєднує у собі 
природничо-математичні науки з технологіями та інженерією. На практиці усі 

набуті знання та навички є взаємозалежними та інтегрованими в єдине ціле. 

STEM-освіта поєднує нині в Україні різноманітні напрями, які розширюють та 

поглиблюють компетентності в певній галузі. Наприклад, STREM («R» - 
robotics / робототехніка), STEAM («А» - art / мистецтво), STREAM («R» - 

Reading+wRiting та «А» - Arts /вивчення мов (читання + письмо) 

+мистецтво) [1]. 
Важливим кроком у реалізації концептуальних засад Нової української 

школи, популяризації напрямів і підтримки перспективних наукових ідей щодо 

розвитку STEM-освіти в Україні, створення платформи для спілкування стало 

проведення Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна» [2]. Відділ STEM-освіти 
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» запропонував протягом трьох 

місяців педагогам поділитися здобутками, досвідом за принципом вчитель-
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вчителю. Заходи Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна» проводились за 

напрямами:  

 від теорії до практики; 

 від ідеї до міжнародного визнання;  

 від цікавої науки до STEM-проектів;  

 від навчання до успішної кар’єри; 

 від вчителя до диригента Нової української школи. 

Перша STEM-хвиля виявилась потужною та різнобарвною. Освітяни, що 

координують запровадження STEM-освіти в регіонах стали активними 
організаторами, учасниками понад 240 заходів обласного та всеукраїнського 

рівня у м. Київ та 18 областях: Запорізька, Рівненська, Волинська, Луганська, 

Тернопільська, Полтавська, Дніпропетровська, Житомирська, Львівська, 
Кіровоградська, Миколаївська, Черкаська, Херсонська, Донецька, Київська, 

Харківська, Вінницька, Чернівецька. До ініціативи освітян активно долучилось 

багато компаній та громадських організацій, які зацікавлені у розвитку 

напрямів STEM в Україні. 
У рамках Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2018» за напрямом 

«Від теорії до практики» було проведено: VII Всеукраїнську конференцію 

«STEM – світ інноваційних можливостей», «Інтеграція як провідний принцип 

STEM-освіти» (м. Київ), Всеукраїнську науково-практичну web-конференцію 
«STEM-освіта та шляхи її впровадження в освітній процес» (м. Тернопіль), 

Освітній форум та заходи у рамках Європейського STEM-тижня (м. Київ, 

м. Дніпро), Міжнародну науково-практичну конференцію «Актуальні аспекти 
розвитку STEM-освіти у навчанні природничо-математичних дисциплін» 

(м. Кропивницький). Важливо, що на цих заходах було представлено моделі 

розвитку STEM-освіти різного рівня для системного розвитку освіти в Україні. 

Крім того, для подальшої роботи багато хто з педагогічних працівників 
знайшов креативні ідеї, однодумців та партнерів.  

Напрям STEM-весни «Від цікавої науки до STEM-проектів» об’єднав такі 

тематичні фестивалі: ІІІ Всеукраїнський фестиваль «STEM-освіта», Х науко-
технічний фестиваль «Роботіка – 2018», «Class ідея», «Mini Maker Faire», 

«Наукові пікніки», які мали на меті популяризувати досягнення природничих 

наук, новітніх технологій. 

21 квітня 2018 року відбувся ІІІ Всеукраїнський фестиваль «STEM-освіта» 
у містах: Київ, Одеса, Запоріжжя, Чернігів, Суми, Миколаїв, Кропивницький. 

Організаторами заходу виступили ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 

ГО «Соціальна справедливість «Совість», заклади післядипломної освіти, 
освітні установи та інші партнери. Також ініціативу підтримали й самостійно 

організували аналогічний фестиваль у закладах освіти міст: Бердичів, Дніпро, 

Полтава, Черкаси, Покровськ (Донецька обл.). 

На фестивалі учасники мали змогу: 
– ознайомитися з досвідом педагогів-новаторів на заході «Марафон STEM-

уроків», відвідати лекції на важливі й актуальні освітні теми; 

– поспілкуватися з педагогами освітніх закладів, які запроваджують 
напрями STEM та ознайомитися з навчальними курсами;  

– діти з батьками мали змогу спробувати себе у ролі STEM-науковців на 
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воркшопах, майстер-класах, керувати автомобільними й авіаційними роботами, 

користуватися інноваційними гаджетами, робити наукові досліди; 
– долучитися до конкурсу технічних рішень, відвідати виставку проектів, 

взяти участь у розіграші сувенірних подарунків, розважатися з аніматорами 

тощо. 

У травні 2017 року на І фестивалі «STEM-освіта» у м. Києві взяли участь 
2 000 осіб, у ІІІ фестивалі – понад 8 000 учасників. Статистичні дані свідчать, 

що батьки з дітьми із задоволенням відвідують розважальні заходи наукового 

спрямування, шукають ресурси та методики для навчання і розвитку своїх 
дітей.  

«STEM-весна» дала можливість учнівській молоді представити свої 

досягнення проектної, дослідно-експериментальної, конструкторської, 

винахідницької діяльності та взяти участь у різноманітних олімпіадах, 
конкурсах, змаганнях, хакатонах, наукових пікніках, виставках. 

У рамках фестивалю «STEM-весна» успішно пілотували два проекти:  

– змагання «Роботрафік – 2018» організовано з метою популяризації 
науково-технічної творчості, робототехніки, електроніки, формування в 

учнівської молоді життєвих навичок безпеки дорожнього руху. Вони 

проводилися за підтримки Благодійної організації «Благодійна установа 

«Освітні ресурси і технологічний тренінг», навчального STEM-центру 
«Сократ», відділу SТЕM-освіти Державної наукової установи «Інститут 

модернізації змісту освіти» та іншими партнерами. 

– змагання з моделювання «розумних» пристроїв «STEAM-House» 
організовано з метою популяризації STEM-освіти, виявлення і заохочення 

учнівської молоді до винахідницької, інженерно-проектної, дослідницької 

діяльності та формування проектно-технологічної культури. Ініціативу ТОВ 

«ІТ-Інтегратор», «Видавничий дім «Освіта» підтримали багато бізнес-структур 
та безкоштовно надали цінні призи. 

Якість запровадження STEM-освіти багато в чому визначається 

компетентністю та рівнем професійної діяльності науково-педагогічних 
працівників і тим, наскільки вони активно використовують новітні педагогічні 

підходи до викладання й оцінювання, інноваційні практики 

міждисциплінарного навчання, методи та засоби навчання з акцентом на 

розвиток дослідницьких компетенцій. У зв’язку з цим, посилена увага 
приділяється питанню де і як педагоги можуть підвищувати фахову 

майстерність з питань STEM-освіти. У рамках Всеукраїнського фестивалю 

«STEM-весна» за напрямом «Від вчителя до диригента Нової української 
школи» було розроблено освітні проекти щодо реалізації довгострокових 

ініціатив та проведено заходи регіонального, всеукраїнського, міжнародного 

рівнів, що сприяли якісній підготовці педагогів: науково-практичні 

конференції, семінари, вебінари, захід «Марафон STEM-уроків», конкурси 
тощо. На таких заходах освітяни не тільки отримують нові знання, доступ до 

нових ресурсів, але й мають змогу презентувати власні напрацювання  та 

обмінюватися новими думками, ідеями, досвідом.  

З 19 по 30 квітня українська педагогічна громада підтримала європейські 
ініціативи та долучились до проведення STEM-тижня. Освітяни змогли 

представити свій досвід на заході «Марафон STEM-уроків» програма якого 
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висвітлювала матеріали за напрямами: новий зміст освіти, нові методики 

навчання та нове освітнє середовище. На заходах різного формату, що 
відбулися в 18 областях, педагоги і науковці ознайомилися з інноваційними 

освітніми технологіями, необхідними для реалізації концептуальних засад 

Нової української школи, а також створили платформу для спілкування, 

пошуку й підтримки перспективних наукових ідей щодо розвитку STEM-освіти.  
Конкуренція на ринку праці вимагає посилення підготовки учнівської 

молоді з предметів природничо-математичного циклу і технічної творчості в 

усіх ланках освіти, що передбачає збільшення кількості закладів, у яких 
запроваджується STEM-навчання, та створення науково-дослідних STEM-

лабораторій/центрів (п. 18 Плану заходів щодо реалізації «Концепції розвитку 

цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 роки», затвердженого 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 67-р). 
Кожній молодій людині дуже важливо обрати успішний професійний шлях, 

професію, що подобається, яка є перспективною на ринку праці, яка відповідає 

здібностям, психолого-фізіологічним можливостям. Враховуючи статистичні 
дані, зокрема, щодо дефіциту спеціалістів в ІТ-галузі, ми розуміємо 

необхідність активізації зусиль з питань профорієнтаційної роботи. У рамках 

фестивалю «STEM-весна» за напрямом «Від навчання до успішної кар’єри» 

було представлено заходи, тренінги, екскурсії профорієнтаційного спрямування 
з використанням нових інтерактивних форм, інструментів навчання для 

зацікавленості та спрямування молоді до свідомого вибору майбутньої професії 

з урахуванням регіональних особливостей ринку праці та можливостей 
підприємств, бізнес-структур. Одним з активних організаторів заходів цього 

напрямку була ГО «STEM-коаліція». Освітяни, молодь та їх батьки змогли 

взяти участь у таких популярних проектах: «Карта професій», «STEM: професії 

майбутнього», «Моя майбутня професія: планування і розвиток», «Дівчата 
STEM» та інші. Для проведення профорієнтаційних позаурочних заходів для 

учнів 5-10 класів педагоги використовували методичні матеріали навчальної 

програми «Бесіди про кар’єру» [3].  
У партнерстві з навчальним закладом «ThinkGlobal» було проведено 

конкурс «Віртуальний ярмарок професій», завдяки якому вчителі опанували 

методику веб-інтерв’ю з представниками різних професій. 

Визначною подією 26 квітня 2018 року став І регіональний освітній форум 
«Від STEM-освіти – до STEM-кар’єри: шляхи розвитку, актуальні питання та 

перспективи» у м. Дніпрі, на якому освітяни разом з роботодавцями 

обговорювали питання політики щодо зростання конкурентоспроможності 
держави та реалізації соціального замовлення на фахівців робітничих 

спеціальностей та у сфері нанотехнологій. 

Організатори STEM-весни разом із вишами, провідними ІТ-компаніями 

(ІТ-інтегратор, Сisco), ГО STEM–коаліція провели профорієнтаційні 
просвітницькі заходи з метою подолання гендерних стереотипів при виборі 

професії у науково-технічній сфері та підвищення можливостей дівчат 

побудувати STEM-кар’єру в Україні. Так, на заходах «Дівчата STEM», «ІТ-

дівчата», «Хакатон для дівчат» менторські програми, «дні відкритих дверей», 
візити в офіс, екскурсії на підприємства, молодь знайомилась з гідними 
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прикладами для наслідування та розвитку необхідних здібностей майбутньої 

професії у сфері STEM.  
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» пропонує закладам освіти 

планувати свою діяльність щодо розвитку STEM-освіти у своїх осередках і 

долучатися до Всеукраїнського фестивалю «STEM-весна – 2019», керуючись 

нормативним документом (лист ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» від 
19.07.2018 № 22.1/10-2573) «Методичні рекомендації щодо розвитку STEM-

освіти у закладах загальної середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 

навчальний рік». Всеукраїнський фестиваль STEM-весна проводиться 
щорічно [4].  
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ВІРТУАЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ ЯК ОДНА З ТЕХНОЛОГІЙ STEM-ОСВІТИ 

Ми всі відчуваємо підсилення ролі інформації, знань та інформаційних 

технологій на наше життя; спостерігаємо зростання чисельності людей, що 

зайняті розробкою нових технологій та виробництвом відповідних продуктів та 

послуг. Розвиток комп’ютеризації та інформатизації суспільства й освіти, 
вимагає від останньої підготовку фахівців нової генерації, що здатні самостійно 

вчитись впродовж життя, критично мислити, швидко приймати рішення, 

пристосовуватися до сучасних умов соціальної мобільності, засвоєння 
передових технологій і готових жити у змінному інформаційно-

комунікаційному середовищі. 

Одним з інноваційних напрямів у системі вітчизняної освіти сьогодні 

виступає STEM-освіта, впровадження якої передбачає використання сучасних 
технологій. І однією з таких технологій є віртуальна реальність, яка активно 

розвивається в останні роки. 

Аналіз навчально-методичної та наукової літератури, а також матеріалів з 

мережі Інтернет дозволив нам виокремити декілька визначень терміна 
«віртуальна реальність» (англ. Virtual reality), а саме такі, що – це: 

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/glosariy/
https://imzo.gov.ua/stem-osvita/glosariy/
http://www.careerhub.in.ua/
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– створений технічними засобами світ (об’єкти та суб’єкти), який 

передається людині через її відчуття: зір, слух, нюх, дотик та ін. Віртуальна 
реальність імітує як вплив, так і реакції на вплив. Це штучне трьохвимірне 

середовище, зануритися в яке можливо за допомогою спеціальних пристроїв: 

шолому або окулярів віртуальної реальності, рукавиць віртуальної реальності, 

віртуального ретинального монітору, MotionParallax3D дисплею тощо;  
– нова технологія безконтактної інформаційної взаємодії, що реалізує за 

допомогою комплексних мультимедіа-операційних середовищ ілюзію 

безпосереднього входження і присутності в реальному часі в стереоскопічно 
представленому «екранному світі». Більш абстрактно – це позірний світ, 

створений в уяві користувача; 

 – високорозвинута форма комп’ютерного моделювання, яка дозволяє 

користувачеві зануритись у штучний світ і безпосередньо діяти у ньому за 
допомогою спеціальних сенсорних пристроїв, які пов’язують його рухи з 

аудіовізуальними ефектами. При цьому зорові, слухові, дотикові й моторні 

відчуття користувача заміняються їх імітацією, що генерує комп’ютер. 
Характерними ознаками віртуальної реальності є: моделювання в реальному 

масштабі часу; імітація оточення з високим ступенем реалізму; можливість 

діяти на оточення і мати при цьому зворотний зв’язок;  

– штучний простір, створений комп’ютерами, який має всі ознаки 
реальності як такої, що піддається проникненню і трансформації ззовні. При 

цьому у віртуальній реальності можливі комунікації не лише з іншими людьми, 

але і з віртуальними, штучними персонажами [2]. 
Ми погоджуємося з Ю. Шадських в тому, що філософське осмислення 

поняття «віртуальне», зводиться до того, що а) усі ідеї віртуальності так чи 

інакше пов’язані з ідеєю множинності світів; б) віртуальність розглядається як 

здатність будь-чого (сили, об’єктів, реальностей) існувати у згорнутому 
(потенційному) стані та впливати при цьому на дійсність (ототожнення з 

терміном «можливість»); в) віртуальність осмислюється як властивість трьох 

просторів буття або їх співвідношення: суб’єктивного світу людини, 
об’єктивного світу природи, штучно створеного світу людини; г) в основі усіх 

ідей віртуальності виділяється «взаємодія»; д) віртуальність розглядається як 

здатність будь-чого існувати у просторі «між» [3].  

Віртуальна реальність допомагає «перенестися» в ті місця, куди важко 
або неможливо потрапити, розглянути в деталях ті об’єкти, до яких немає 

вільного доступу, тобто надає можливість взяти участь у процесі та набути 

досвіду.  
Так, сучасні учні/студенти разом з вчителем/викладачем можуть 

прогулятися музеями світу, зазирнути в глибини світового океану, відвідати 

космічну станцію, загубитися в джунглях Амазонки, відчути себе професором 

однієї з дослідних лабораторій, в якій зібрано рідкісні мінерали, провести 
віртуально надскладну операцію, не завдаючи шкоди пацієнту, тощо. 

Освіта і технології наздоганяючи один одного, на жаль, не можуть 

задовольнити всі потреби учнів/студентів ХХІ століття. В той час як 

використання технологій віртуальної реальності, надасть для них нові 
перспективи.  
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Наприклад, у поєднанні з навчанням, яке націлене на формування 

навичок, необхідних для кар’єри в STEM-професіях, вчителі/викладачі можуть 
використовувати віртуальну навчальну платформу Nepris, американської 

компанії, щоб спонукати студентів до вивчення STEM-дисциплін і подальшого 

вибору професії у цій сфері. Так, за допомогою живих відеоконференцій, 

студенти спілкуються з людьми, які побудували кар’єру в STEM, мають 
можливість поставити їм запитання та отримати уявлення про життя цих 

фахівців [4].  

Приємно відзначити, що в Україні вже працює всеукраїнський науково-
методичний віртуальний STEM-центр – новітній ресурс з питань впровадження 

STEM-освіти, що сприятиме активізації інноваційного розвитку предметів 

природничо-математичного циклу, технологій, програмування, робототехніки 

та науково-дослідної роботи в закладах освіти [1]. 
Віртуальним STEM-центром – центром реальних і віртуальних 

навчальних досліджень, який пропонує дистанційну й очну фахову методичну і 

технологічну допомогу в організації STEM-навчання учнівської молоді України  
є Лабораторія Малої академії наук України (МАНЛаб). Дана STEM-лабораторія 

МАНЛаб спеціалізується на здійсненні досліджень у галузі природничих 

дисциплін: фізика, хімія, біологія, географія, астрономія, екологія, 

мінералогія [5]. 
Резюмуємо, що українська освіта впевнено, хоча подекуди повільно, 

долучається до використання сучасних технологій, в тому числі й віртуальних. 

Процес такого переходу довготривалий і потребує розв’язання цілого ряду 
проблем: прийняття нового суспільством, відповідне фінансування і підтримку 

з боку держави, спеціальну підготовку тих, хто працює з дітьми, учнями, 

студентами (вихователів, вчителів, викладачів та ін. кадрів), їх навчання, 

доступність забезпечення новими технологіями закладів освіти тощо. 
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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ 

Державною науковою установою «Інститут модернізації змісту освіти» 
визначено пріоритетні напрями розвитку STEM-освіти на всеукраїнському 

рівні, а саме: 

 розроблення нормативно-правових, науково-методичних засад 
впровадження STEM-освіти; 

 сприяння розвитку STEM-освіти: аналіз результативності процесу і 

динаміки розвитку, шляхи підвищення ефективності упровадження інновацій, 
виявлення проблем та прогнозування подальших тенденцій розвитку напрямів 

STEM-освіти;  

 проведення дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня за 
темою «Науково-методичні засади створення та функціонування 

Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-центру (ВНМВ 

STEM-центр)» на 2017-2021 роки (наказ МОН від 17.05.2017 № 708); 

 реалізація заходів Програми інноваційно-освітнього проекту 

всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018-2021 роки (наказ МОН 

від 13.04.2018 № 366); 

 проведення просвітницько-профорієнтаційної роботи серед молоді з метою 

ознайомлення зі STEM-професіями; 

 організація та проведення освітніх заходів, спрямованих на популяризацію 

STEM-навчання: конкурси, змагання, STEM-фестивалі, наукові пікніки, STEM-

екскурсії тощо; 

 поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом публікацій, 

презентацій під час освітніх заходів різного рівня: міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, 
вебінарів, тренінгів, круглих столів, конкурсів, хакатонів тощо; 

 ініціювання, фандрайзинг та координація інноваційних освітніх проектів;  

 підвищення рівня фахової майстерності науково-педагогічних працівників 

і представлення педагогічного досвіду роботи, зокрема, у рамках STEM-

школи [1]. 

Структура та зміст STEM-освіти визначаються Державними стандартами 
дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної, вищої та 

післядипломної освіти.  

Впровадження та розвиток STEM-освіти в Україні на початковому етапі 
здійснюється у закладах дошкільної, початкової та позашкільної освіти. 

Основними компетентностями є такі вміння, як здатність логічно 

обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння конструктивно 

керувати емоціями, співрацювати з іншими людьми, створювати прості 
прилади та конструкції. 
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Реалізацію STEM підходів на базовому середньому рівні освіти 

спрямовано на стійкий інтерес учнів до природничо-математичних наук, 
надання практично важливих знань, необхідних для подальшого життя людини 

у техносфері, залучення до дослідництва, винахідництва. Упродовж 

профільного навчання, акценти STEM-освіти зміщуються на поглиблену 

підготовку зі STEM-предметів та сприяння свідомому вибору майбутньої 
STEM-професії.  

Розвиток професійних компетентностей, забезпечення 

конкурентоздатності молоді на ринку праці й перспектив кар’єрного зростання 
впродовж життя, становлення фахівців STEM-професій забезпечується на рівні 

вищої/професійної освіти.  

STEM-освіта в Україні підтримується та здійснюється через усі види 

освіти: формальну, неформальну, інформальну – на базі онлайн-платформ, 
медіапродуктів, STEM-центрів/лабораторій, віртуальних STEM-центрів, 

екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів, базових 

підприємств тощо. 
Однією із системних складових формування змісту STEM-освіти є 

трансфер знань, який процедурно забезпечує впровадження інтелектуальних 

продуктів, створених у наукових та інших установах, в освітній процес різних 

закладів освіти. 
Таким чином, зміст STEM-освіти формується з урахуванням таких 

пріоритетів: 

 створення передумов для різнобічного розвитку особистості, 
індивідуалізації та диференціації навчання, переходу до особистісно 

орієнтованих педагогічних технологій; 

 формування ключових компетенцій STEM-освіти; 

 практичне спрямування у викладанні природничо-математичних наук. 
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УПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ ЯК ЕФЕКТИВНОГО 

ІНСТРУМЕНТАРІЮ РОЗВИТКУ НАУКОВО-ОРІЄНТОВАНОЇ ОСВІТИ 

ТЕХНОЛОГІЧНО КОМПЕТЕНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ 

Сьогодні суспільство поступово переходить від товарної економіки до 

інтелектуально-творчої. Змінюються традиційні види діяльності та, як наслідок, 
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змінюється система освіти, яка має відповідати вимогам сучасності та потребам 

особистості швидко реагувати на динамічні зміни соціального устрою. 
Орієнтуючись на сучасний ринок праці, фахівці освітньої сфери кардинально 

переглядають навчальні програми, які мають безпосереднє відношення до 

підготовки підростаючого покоління до нових ролей у суспільстві, опанування 

ними такими технологіями, компетентностями, що задовольнять у майбутньому 
потреби інформаційного суспільства. Аналізуючи глобальні тренди, можна 

зазначити, що сьогодні продуктивним напрямом в освітньому процесі є 

поширення STEM-освіти [3; 7]. 
Актуальність STEM-освіти зумовило широке впровадження ІКТ в освітній 

процес. Оскільки сучасні професії висувають високі вимоги до креативних 

здібностей педагогів, то, навчаючи дітей, учителі, повинні вчити їх 

адаптуватися до запитів сучасного інформаційного суспільства, закладати 
основи сучасної інформаційної культури, яка має стати невід’ємним 

складником загальної культури сучасного учня і сучасної дорослої людини в 

майбутньому. 
STEM – не є чимось надзвичайно новим у педагогіці чи черговою 

інновацією в освіті. Упровадження ідей STEM викликано вимогами сучасності, 

потребами прогресивного розвитку людства та виробництва. Наше суспільство 

зокрема пожинає плоди гуманітаризації, оголошеної 20 років тому, коли 
технічній творчості у діяльності навчальних закладів відводилося далеко не 

перше місце. Надавалися пріоритети танцювальним флешмобам, засиллю 

чисельних пісенних конкурсів, в основу вагомих цінностей молоді ставився 
зовнішній вигляд. 

Зі світового досвіду, за даними департаменту освіти США, тільки 16% 

учнів зацікавлені STEM-кар’єрою. Доведено профіцит знань із математики та 

недостатню обізнаність із розвитком і практичним застосуванням сучасних 
технологій. Наука і виробництво переживає гострий дефіцит ІТ-спеціалістів, 

програмістів, інженерів, спеціалістів із високотехнологічних виробництв біо- та 

нанотехнологій.  
На забезпечення таких запитів прийняті Державні програми зі STEM 

освіти в Австралії, Китаї, Великобританії, Ізраїлі, Кореї, Сінгапурі, США. 

Зокрема, в Ізраїлі запроваджено пілотну програму, за якою як доповнення до 

випускного іспиту учень виконує обов’язкову дослідницьку роботу. Така 
робота проводиться під керівництвом тьютора – представника університету. 

Запроваджено розподіл навчального навантаження, за яким до 70% часу 

відводиться на традиційні форми навчання, а 30% – на проведення досліджень 
та експериментальні роботи. 

Новизна запропонованого досвіду полягає у створенні підґрунтя для 

самореалізації успішної особистості і як фахівця, і як громадянина шляхом 

формування  ключових компетентностей, окреслених у концепції «Нової 
української школи», засобами STEM-освіти зокрема. Основним завданням 

STEM-освіти є поглиблення знань з інформатики, хімії, біології, математики, 

фізики, англійської мови для професійного самовизначення учнів, формування 

резерву для участі в предметних олімпіадах, турнірах, творчих конкурсах. Тому 
поряд із традиційними методами та засобами навчання ефективно 

використовуються інформаційно-комунікаційні технології [6; 8]. Навчальні 
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програми з фізики, математики, хімії доповнюються робототехнікою, 

програмуванням та конструюванням. Побудову освітнього процесу засновано 
на ідеї міждисциплінарного та прикладного підходів. 

Для успішного формування компетентної особистості сучасний педагог 

повинен володіти певними якостями: 

– успішно розв’язувати власні життєві проблеми, виявляючи ініціативу, 
самостійність і відповідальність; 

– усвідомлювати мету та суть компетентнісного навчання; 

– планувати урок із використанням усього розмаїття форм і методів 
освітньої діяльності й насамперед усіх видів самостійної роботи, 

діалогічних, евристичних і проблемних методів; 

– пов’язувати навчальний матеріал із повсякденним життям та інтересами 

учнів; 
– оцінюючи навчальні досягнення здобувачів освіти, брати до уваги не 

тільки продемонстровані ними знання, а й передусім формувати вміння 

застосовувати їх у реальних життєвих ситуаціях. 
Кожен урок необхідно планувати таким чином, щоб учні не просто 

запам’ятовували навчальний матеріал, а запитували, досліджували, творили, 

розв’язували, заперечували, співставляли, інтерпретували та дебатували за його 

змістом, тобто ставали компетентними. 
Система роботи вчителів Рівненського природничо-математичного ліцею 

«Елітар» свідчить про розуміння педагогами мети та змісту компетентнісного 

уроку, про їх майстерність у використанні та поєднанні необхідних для 
реалізації поставлених завдань інструментів навчання. Так, у закладі в рамках 

Програми роботи з обдарованою молоддю на 2015-2019 роки діє 22 секції 

міського осередку Малої академії наук. Ліцей співпрацює з різними вищими 

навчальними закладами України та ближнього зарубіжжя (зокрема з Польщею) 
в рамках Програми інтелектуального розвитку особистості. 

Сьогодення вимагає впровадження нових форм і методів роботи з учнями. 

Так, учителі інформатики для пояснення нового матеріалу використовують 
дистанційний метод вивчення. Ліцеїст може зайти на сайт закладу освіти й, 

увівши запит, отримати відповідь на поставлене проблемне запитання. У 

природничо-математичному ліцеї «Елітар» також проводяться спеціальні курси 

з «Основ алгоритмізації та програмування», де учні протягом навчального року 
реалізовують власний комп’ютерний проект, що потім застосовується для 

потреб навчального закладу.  

Учителі хімії на уроках використовують метод проектів (учні отримують 
завдання і реалізовують їх за допомогою лабораторного обладнання).  

На уроках фізики ліцеїсти розв’язують задачі винахідницького змісту, 

захищають власні експериментальні ідеї на І, ІІ та ІІІ етапах Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Малої академії наук України та 
на різних всеукраїнських конкурсах і турнірах.  

Учителі біології для дослідження мікросвіту тварин і рослин 

використовують можливості електронного USB-мікроскопа, результати 

власних спостережень учні проектують на великий LED-екран. 
Учителі гуманітарних дисциплін на всіх етапах уроку української мови та 

літератури, зарубіжної літератури, англійської мови організовують пошукову та 
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дослідну діяльність учнів, а також інтегрують у структуру уроку матеріали 

мережі Інтернет, що сприяє розвитку мовної, мовленнєвої, загальнокультурної 
компетентностей учнів.  

Учителі-словесники пропонують учням працювати і над проектами, що 

сприяє вихованню вільної, відповідальної компетентної особистості як суб’єкта 

і проектувальника життя. 
Проблемно-пошукове навчання дає змогу реалізувати ціннісний і 

розвивальний аспекти предметів гуманітарного циклу, основною метою яких є, 

з одного боку, забезпечення належного рівня комунікативної компетентності, з 
іншого – формування в учнів самостійності мислення і готовності до творчої 

діяльності. 

Ефективність STEM-навчання, запровадження інноваційних методик Нової 

української школи безпосередньо залежить від оновлення матеріально-
технічної бази як предметів природничо-математичного циклу, так і 

навчального закладу в цілому. Розроблено план оновлення матеріально-

технічної бази кабінетів природничо-математичного циклу. Але слід зазначити, 
що в умовах реформи децентралізації оновлення матеріально-технічної бази 

освітніх закладів створення належних умов навчання безпосередньо залежить 

від ініціативності, професійної компетентності педагогів закладу [5; 2]. 

Ефективне формування раннього професійного самовизначення й 
усвідомленого професійного вибору особистості передусім залежить від 

популяризації інженерних професій, підтримки обдарованих учнів, 

забезпечення однакового доступу до всіх напрямків якісної освіти дітей з 
особливими потребами, поширення інноваційного педагогічного досвіду та 

використання освітніх технологій. Не менш важливими є широка пропаганда 

результатів технічної творчості учнів, розвиток навичок критичного мислення 

та залучення молоді до творчої науково-дослідницької діяльності.  
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ІННОВАЦІЙНІ ПІДХОДИ ЩОДО ПІДГОТОВКИ УЧНІВ  

ДО ВИБОРУ УСПІШНОЇ ПРОФЕСІЇ 

 Вибір професії – один з головних життєвих виборів, який здійснює людина 
в юному віці. Він має велике значення як для самої людини, так і для 

суспільства. Вибір професії – це, по суті, вибір життєвого шляху, вибір долі.  

Ми живемо в надзвичайний час змін, час нової технічної революції. Важко 
передбачити, яким буде людство через декілька десятиліть, яким буде майбутнє 

для наших дітей. Чи зможе нове покоління долати виклики нової епохи та 

успішно будувати кар’єру? Чи здатна сучасна система освіти підготувати 

молодь, зробивши їх конкурентоспроможними та кваліфікованими 
спеціалістами у новому, технологічному світі? Навряд. Наша система освіти 

насамперед потребує реформування у самій стратегії, основному підході до 

навчання. Цим самим шляхом має стати STEM-освіта (S – science, T –
 technology, E – engineering, M – mathematics – STEM). Тобто використання 

природничих наук, технологій, інженерії та математики не відокремлено, а в 

єдиній системі [1]. 

 Як відомо, багато хто з випускників вишів або зовсім не працює за 
спеціальністю, або ж змінює професію за декілька років. Нічого поганого в 

цьому немає, але краще, якщо ще у школі дитина буде розуміти, чого їй 

хотілося найбільше. А тут ще й футурологи запевняють, що вже скоро 
більшість затребуваних спеціальностей вимагатимуть саме STEM-знань. 

Найближчим часом очікується зростання попиту на  фахівців таких 

спеціальностей, як інженери – хіміки, аналітики комп’ютерних систем, 

робототехніки, інженери ядерної медицини, архітектори підводних споруд 
тощо. І без STEM-освіти в цьому випадку не обійтися. За даними досліджень, 

залучення 1% населення до STEM-професій приносить економіці держави ріст 

ВВП на 50 млрд. доларів США  
 За підрахунками закордонних вчених правильний і своєчасний вибір 

професії  в шкільному віці у 2-2,5 рази зменшує плинність кадрів, в 1,5-2 рази 

знижує вартість їх підготовки, й на 10-15 % збільшує продуктивність праці. 

Підготовка молодої людини до праці і вибору професії повинна бути 
відповідальною ланкою в плануванні її життєвого шляху. Завданням 

профорієнтаційної роботи з учнями є підготовка їх до свідомого вибору 

професії. Профорієнтаційна робота умовно поділяється на два періоди: 

допрофесійний і професійний. Допрофесійний період включає початковий або 
пропедевтичний, розвідувально-пошуковий  та базовий або визначальний. 

 На нашу думку, інноваційними профорієнтаційними підходами є:  
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 1.1 Використання STEM-іграшок у дитинстві. 

 Для виховання творчої особистості, розвитку креативного мислення і 
прихованих здібностей, зовсім не обов’язково дожити до студентського віку. 

Пошуком прихованих талантів, формуванням пристрастей можна і потрібно 

займатися з раннього дитинства. Цьому сприяють заняття іноземними мовами, 

музикою, образотворчим мистецтвом і спортом. Діти повинні навчитися 
вчитися, вони повинні бути адаптивними, сприймати технології і глобалізацію. 

На розвиток здібностей і розвитку творчого мислення у дітей працює ціла 

індустрія, що займається розробкою і виробництвом STEM-іграшок. Такі 
STEM-іграшки, як головоломки, сприяють розвитку нестандартного мислення. 

STEM-іграшки з області інженерії та конструювання не лише розвивають 

навички конструювання і моделювання, але й збільшують рівень комунікації 

між дитиною і батьками. Науково пізнавальні набори допомагають вивченню 
фізико-хімічних процесів, пізнанню космічних явищ, спростять вивчення 

людського тіла. Для більш простого сприйняття процесу програмування, світу 

електроніки  та робототехніки також існують STEM-іграшки [2]. 
 1.2 Інтегроване навчання. 

 Саме інтегроване навчання на 100% відповідає компетентнісній концепції 

Нової української школи. Діти отримують можливість не просто вивчати, 

наприклад, закони фізики, а одразу зможуть випробувати їх дію на практиці, 
створюючи справжні наукові проекти. Проводячи розважальні експерименти, 

діти легко починають розуміти складні формули, запам’ятовувати терміни. 

STEM об’єднує всі природничо-математичні науки в одне ціле. І що найбільш 
важливо, саме такий підхід дозволяє зацікавити наукою навіть тих учнів, які 

раніше вважали, що не мають  здібностей до них.  

 1.3 Проектне навчання. 

 Проектне навчання  (project-based learning) дедалі більше набирає обертів, 
оскільки є дуже ефективним і актуальним підходом до викладання та навчання. 

Численні дослідження вказують на те, що після його успішного впровадження в 

учнів покращується мотивація до навчання та підвищується рівень досягнень. 
Також така форма роботи допомагає реалізувати частково програму ранньої 

профорієнтації учнів, аби в майбутньому випускники свідомо обирали 

професію і навчальний заклад [3]. 

Таким чином, розвиток STEM-освіти розглядаємо, як можливість 
ефективного навчання та кар’єрного старту для дітей. STEM-навички не тільки 

тренд у світі, а й в Україні. В систему освіти він несе нові практики 

міждисциплінарного та проектного навчання з використанням новітніх 
технологій. Такий підхід дозволяє розкрити учнівський потенціал та розвинути 

навички аналітичного мислення, комплексного розв’язання проблем, гнучкості, 

творчості та роботи в команді. Впровадження в навчально-виховний процес 

методичних рекомендацій з організації STEM-освіти дозволить сформувати в 
учнів найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця.  

Кар’єра починається у школі та розвивається протягом усього життя. Саме тому 

дітям важливо давати можливості для самопізнання, більше інформації про 

професії та кар’єрний розвиток. Тому, профорієнтаційна робота повинна 
здійснюватися на всіх вікових етапах, але саме період ранньої юності є 

найбільш сенситивним для формування готовності учня до професійного 

https://toys4brain.com.ua/uk/catalogue/brain-teasers/
https://toys4brain.com.ua/uk/catalogue/engineering-and-construction/
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самовизначення. 
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korotko-pro-golovne/ 
 

Іванов Сергій 

кандидат технічних наук, доцент кафедри інформатики та  
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STEM ЯК ЦІЛЕСПРЯМОВАНА СИСТЕМА ДІЯЛЬНОСТІ:  

ДОСВІД США 

Cвітовий досвід інституалізації STEM-освіти свідчить, що нова освітня 

парадигма відбувається у різних країнах різними шляхами. Дослідження цих 
процесів представляє особливий інтерес для України, яка шукає свій шлях у 

цьому напрямі. Найважливіше на цьому шляху – створити цілеспрямовану 

систему діяльності. Відповідно до теорії Корогодіна, будь-які системи, що 

самоорганізуються (соціальні або антропотехнічні), є цілеспрямованими 
системами діяльності (ЦСД) спільно з специфічним оточенням та ресурсами 

[1]. Згідно телеологічному підходу запропоновано символічну формулу, яка 

описує елементи та структуру цілеспрямованого впливу: 

 

де S – ситуація, яка існує та містить перешкоди в досягненні мети Z;  

Q – оператори досягнення мети (алгоритми, процедури, портали, літні 

школи, плани уроків, конкурси, масові заходи тощо);  
R – необхідні ресурси, які є у ситуації S;  

P – вірогідність досягнення мети за участю оператора Q; 

р – вірогідність випадкового досягнення мети Z;  
W1, W2 – побічні продукти роботи оператора. 

Цілеспрямована діяльність людини, групи, навчального закладу, 

суспільства повинна мати за мету збільшення (більшою або меншою мірою) 

вірогідності P переходу до цілі Z. Алгоритм побудови ЦСВ полягає у 
наступному. Спочатку відбувається огляд та оцінка ситуації (S), виявляються її 

складові, що перешкоджають досягненню мети. На другому етапі виявляються 

необхідні ресурси (R) – фінансові, людські, організаційні тощо. Головною 
метою є побудова такого оператора (або набору операторів) Q, які б 

https://toys4brain.com.ua/uk/articles-and-video/stem-in-education-science-and-technology
https://toys4brain.com.ua/uk/articles-and-video/stem-in-education-science-and-technology
http://nus.org.ua/view/proektne-navchannya-korotko-pro-golovne/
http://nus.org.ua/view/proektne-navchannya-korotko-pro-golovne/
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відтворювали функціональну цілісність системи, яка працює на кінцеву мету.  

Мета, яку поставили у США стосовно STEM-освіти полягала у підвищенні 
рівня підготовки нового покоління для майбутнього ринку STEM-професій. 

Наявну ситуацію (S) на початку шляху до мети Z у США можна описати таким 

чином. Сполучені Штати розвинулися як світовий лідер, значною мірою через 

геніїв та наполегливу працю своїх вчених, інженерів та новаторів. Але саме на 
початку нового тисячоліття виявилося, що рейтинги PISA в США знаходяться 

далеко не на перших місцях, займаючи 38-е місце із 71 країни з математики й 

24-місце з науки. Технічний бум кінця ХХ – початку ХХІ століть у вигляді 

потужного технологічного вибуху змусив у 2006 році Національну академію 

Сполучених Штатів висловити свою стурбованість з приводу зниження рівня 

STEM-освіти. Поряд з цим у 2014 році Бюро статистики праці США оголосило, 

що кількість людей, зайнятих в кар’єрі, пов’язаних з STEM, як очікується, 
збільшиться до 9 мільйонів в період з 2012 по 2022 роки. 

Внаслідок осмислення цієї несприятливої ситуації загальну мету STEM-

освіти було конкретизовано Комітетом з науки, техніки та державної політики, 
насамперед: 

 збільшити численність талантів Америки, вдосконаливши систему 

наукової та математичної освіти К-12; 

 посилити компетентність вчителів шляхом додаткового навчання в галузі 

науки, математики та технологій; 

 збільшити контингент учнів, що прагнуть вступити в коледжі та 

університети на STEM-спеціальності. 

Які ресурси (R) були задіяні для негайної відповіді на цей виклик? По-

перше, це ініціатива Президента США Б. Обами, який у 2010 році оголосив, що 
федеральний уряд буде сміливо просувати досягнення науки, техніки, інженерії 

та математики (STEM) у навчальних закладах Америки. До нього приєднався 

Президент Національної асоціації освіти (NEA) Денніс Ван Рокель, який 
привітав зуcилля адміністрації щодо стимулювання інновацій і навчання в цих 

областях. Того року у межах програми «Educate to Innovate» було виділено 

більше $1 млрд. для фінансової та натуральної підтримки, зокрема. Фінансові 

інвестиції у розвиток STEM-освіти відбувалися також на рівні окремих штатів. 
У короткий термін виникло багато громадських та комерційних організацій, 

проектів, програм, які сприяли упровадженню STEM-освіти як на 

федеральному рівні, так і на рівні штатів [2]. Зокрема, 120 університетів та 
коледжів зобов’язалися навчати інженерів для вирішення «великих викликів» 

21-го століття.  

Використання наявних ресурсів дозволило почати формування системи 

операторів, які б відтворювали кінцеву мету: забезпечити зростаючий попит на 
робочі місця STEM. У числі таких операторів можна назвати систему 

сертифікації, які здійснює Національний інститут STEM-освіти (NISE), який 

сертифікує викладачів, кампусів та округів у STEM-навчанні, підтримуючи 
розвиток 15 основних виховних заходів [3]. Викладачі починають процес 

сертифікації з самооцінкою компетентності в рамках дій у трьох обраних 

STEM-областях. Педагоги рухаються своїми темпами, зосереджуються на 

місцях їх росту і швидко демонструють свої сильні сторони. Процес 

https://www.washingtonpost.com/local/education/on-the-world-stage-us-students-fall-behind/2016/12/05/610e1e10-b740-11e6-a677-b608fbb3aaf6_story.html?utm_term=.e99466bb5b12
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сертифікації для шкіл є трансформаційним досвідом, який встановлює культуру 

STEM і підвищує досягнення учнів, оскільки університетське містечко 
перетворюється на 21-ше століття навчального центру STEM. У багатьох  

штатах розроблено відповідні курси для STEM-вчителів, кампуси, літні школи, 

портали та блоги окремих вчителів. 

Водночас у США відбувається потужний процес розробки і впровадження 
наукового стандарту нового покоління NGSS (Next Generation Standards 

science). Аналіз вихідної ситуації (S) показав занепокоєння науковою освітою 

внаслідок низьких оцінок PISA, що розкрив похмуру картину з наукового 
розуміння учнів. Тому, головну мету нового підходу було сформульовано 

таким чином: «Навчити учнів думати та діяти як науковці та інженери». 

Концепцію NGSS було засновано на результатах досліджень в області 

викладання та навчання природничих наук. Найважливішим ресурсом можна 
вважати Національну Дослідницьку Раду (NRC), яка створила комісію з 18 

чоловік, до якої увійшли відомі вчені, включаючи два Нобелівських лауреатів, 

когнітивні психологи, вчені-педагоги і експерти в області природничої освіти. 
Своєю чергою групи експертів розробили структуру стандартів в кожній 

області шкільної програми, на основі якої у березні 2013 року були прийняті 

нові стандарти природничої освіти [4, 5]. 

Порівнюючи два глобальних підходи, можна зауважити, що NGSS та 
STEM вирішують одну і ту саму актуальність у науковій та інженерній освіті, 

але іншими шляхами. В той же час, на нашу думку, у межах NGSS створено 

більш розвинуту систему операторів, які працюють на кінцеву мету та 
самовідтворюються.  

Нові стандарти включають три основних компоненти: 

• Practices – наукові та інженерні навички; 

• Content – основні предметні знання; 
• Crosscuttingconcepts – узагальнюючі (наскрізні) поняття. 

Стандарти визначили вісім основних наукових й інженерних навичок та 

компетенцій: 
1. Завдання питань (науки) і постановка задач (інжиніринг); 

2. Створення і використання моделей; 

3. Планування і проведення досліджень; 

4. Аналіз та інтерпретація даних; 
5. Розвиток і використання типів мислення, необхідних для проведення 

математичних операцій і обчислень; 

6. Уміння давати пояснення (науки) і знаходити проектувальні рішення 
(інжиніринг); 

7. Уміння аргументувати на основі наявних фактів; 

8. Отримання, оцінка і правильна передача інформації. 

Стандарти також визначили сім узагальнюючих (наскрізних) понять: 
1. Закономірності; 

2. Причинно-наслідковий зв’язок; 

3. Масштаб, пропорційність і порядок величин; 

4. Системи і моделі систем; 
5. Енергія і матерія: потоки, цикли і закони збереження; 

6. Структура і функція; 
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7. Стабільність та зміни. 

У кожному стандарті також описується зв’язок між основними ідеями в 
межах даного предмета для даного рівня учнів та дається пояснення, де і як 

дана предметна ідея розвивається від дошкілля до старших класів. Також 

вказується зв’язок природничих стандартів зі стандартами з математики, 

англійської мови та літератури. 
На відміну від упровадження STEM-освіти, де не склалася чітка система 

операторів, новий науковий стандарт представляє собою своєрідну систему  

матричних операторів, що надає освітянам дороговказ для розробки поурочних 
планів. Варто зауважити, що NGSS не є консервативною, жорсткою системою, 

кожен штат має право розробляти власні оператори у межах загальної 

концепції, яку визначено метою «Навчити дітей думати як вчені та діяти як 

інженери». 
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МІЖПРЕДМЕТНИЙ STEM-ПРОЕКТ  

«МИСТЕЦТВО ТРИПІЛЬСЬКОЇ КУЛЬТУРИ» 

Мета проекту: працювати над вивченням історії та мистецької спадщини 

України через пізнання трипільської культури – культури наших предків; 
формувати навички практичного відтворення нового матеріалу через 

дослідницьку та пошукову роботу; виховувати любов до історії своєї 

Батьківщини; розвивати творчу уяву, спостережливість, пам'ять, естетичне 

ставлення до духовних і матеріальних цінностей українського народу, 
поглиблювати розуміння учнями народного прикладного мистецтва як 

особливого загальнолюдського мовлення. 

Можливості проекту у формуванні наскрізних ліній: 

«Екологічна безпека та сталий розвиток» – проект орієнтує учнів на 
сприйняття природи як цілості, взаємозв’язку людини й природного 

середовища, залежність людини від природних ресурсів, дбайливе ставлення до 

http://polbu.ru/korogodin_information
https://intranet.bloomu.edu/stem-resources
https://www.slideshare.net/%20schoolnano/
https://www.nextgenscience.org/


29 
 

природного середовища.  

«Громадянська відповідальність» – вчимо учнів бути ініціативними, 
формувати власну думку й уміти її висловлювати.  

«Здоров’я і безпека» – формуємо учня як духовно, емоційно, соціально й 

фізично повноцінного члена суспільства, здатного дотримуватись здорового 

способу життя і формувати безпечне життєве середовище. 
«Підприємливість та фінансова грамотність» – орієнтуємо дітей на 

ініціативність і важливість роботи в цільових групах; вчимо планувати 

діяльність, брати участь у спільних заходах. 
Характеристика проекту: 

 За складом учасників – груповий 

 За тривалістю проведення – середньотривалий  

 За основною діяльністю – дослідницько-пошуковий  

 За рівнем реалізації міжпредметних зв’язків – міжпредметний (історія 

України, географія, історія рідного краю, хімія, інформатика, трудове 

навчання, образотворче мистецтво) 

 За характером партнерських взаємодій – груповий 

 Методи дослідження – пошукова робота, вивчення й узагальнення різних 

джерел інформації (додаткова література, періодичні видання, мережа 
Інтернет), екскурсія, практична робота 

 Виконавці – учні 6-8 класів  

 Кінцевий продукт – виготовлення виробів з глини за зразками 

трипільських майстрів 

Роботу над проектом учні починають на уроці історії, під час якого 
разом з учителем знайомляться з трипільською культурою, періодом її 

існування на території України. 

Яскравою землеробською культурою є трипільська. Вона існувала за 

часів, коли люди вже почали обробляти метали. І першим таким металом була 
мідь. Тому цей час називають мідним століттям. Поряд з мідними знаряддями 

праці трипільці користувалися кам’яними і кістяними. Назви «трипільська 

культура», «трипільці» – умовні. Адже тоді ще не знали писемності. Археолог 

Вікентій Хвойка, ведучи в 1890-х рр. розкопки на території села Трипілля біля 
Києва, несподівано виявив уламки праісторичної кераміки, вкритої розписним 

(мальованим) орнаментом, глиняні фігурки та кістяні приладдя. Археолог 

провів систематичні дослідження нових поселень і відкрив широко відому в 
сучасній археології Європи трипільську культуру, датовану 4-2 тис. до н.е. 

Проблемне питання: де шукати витоки наших традицій та культури? 

 
Фото 1. Урок історії «Трипільська культура» 
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Відповідь на поставлене проблемне питання учні шукають на уроці 

географії. Під керівництвом учителя діти працюють із сервісом Google Maps, 
знаходять на карті і позначають місця розселення трипільців. 

 

 
Рис. 1. Поселення трипільців на карті Google Maps 

 

Джерело: https://www.google.com/maps/@50.1294961,30.7612589,12.75z?hl=uk  
Спочатку носії Трипільської культури жили в басейнах річок Дністер, 

Південний Буг, з часом розселилися в Подніпров’ї, на Волині, у Південно-

Західному Причорномор’ї. Ці племена – осілі землероби, які вже вирощували 
пшеницю, ячмінь, жито і просо. Крім хліборобства трипільці займалися 

скотарством, рибальством та  полюванням. 

Після з’ясування географічного розташування трипільських племен учні 

отримують нове проблемне запитання: 
Чи вплинуло географічне положення та наявність корисних копалин 

на заняття трипільців? 

Рис.2. Віртуальний музей Трипілля. 

Джерело:http://incognita.day.kiev.ua/istoriko-arxeologichnij-muzej-

pradavnya-aratta-ukrayina-v-s-tripillya.html 

Для розв’язання цієї проблеми учням пропонується відвідати віртуальний 

музей Трипілля під керівництвом учителя інформатики. 
На уроках образотворчого мистецтва діти з’ясовують, чому 

трипільську культуру називають культурою мальованої кераміки, який матеріал 

використовували майстри для своїх виробів?   

Одна з трипільських таємниць міститься в гончарному мистецтві. Посуд 
трипільців мав особливе магічне значення і використовувався не тільки в 

побуті, але і для здійснення обрядів. Тому витвір саме цього виду мистецтва за 

важливістю прирівнюється до єгипетських пірамід. Майже весь посуд, 

https://www.google.com/maps/@50.1294961,30.7612589,12.75z?hl=uk
http://incognita.day.kiev.ua/istoriko-arxeologichnij-muzej-pradavnya-aratta-ukrayina-v-s-tripillya.html
http://incognita.day.kiev.ua/istoriko-arxeologichnij-muzej-pradavnya-aratta-ukrayina-v-s-tripillya.html
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знайдений археологами, прикрашений символічними знаками, що на думку 

вчених, свідчить про зародження писемності. 
Провідною, характерною ознакою трипільської культури, є кераміка. 

Кераміка технічно досконала, зроблена з добре вимоченої глини, ретельно 

випалена. З нею поводилися дуже дбайливо і в разі пошкодження "зшивали".  

Наступним етапом стали пошуки покладів глини в нашому місті, на які 
учні вирушили разом з учителем фізичної культури, керівником туристичного 

гуртка. 

          
 

Фото 2-3. Пошуки покладів глини в рідному місті 
 

Разом з учителем хімії учні визначають основні хімічні 

характеристики глини та вчаться виготовляти суміш, яка 

використовується в гончарстві. 

У глину додають воду і ліплять невеличкий джгут. Далі його згинають, 

якщо глина не тріскається, можна з нею працювати далі, вона підходить для 

гончарних робіт, якщо ламається, в її складі дуже багато піску. Потім глину 
розкладаємо рівномірним шаром на рівній поверхні і просушуємо, розбиваємо 

великі шматки глини на більш дрібні і просіваємо через сито. У глиняний «пил» 

додаємо воду (орієнтовні пропорції 1:3),  ретельно перемішуємо і залишаємо на 

добу. Коли вода стане прозорою, акуратно зливаємо її, проціджуємо глину і 
отримуємо те саме глиняне «тісто». 

 
 

Фото 4. Виготовлення глиняної суміші для гончарства 

На уроці трудового навчання учні оволодівають основами 

гончарства. 

Технологія трипільського ліплення нескладна. Це ручна робота без 
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застосування гончарного кола із розписом по сирій глині. Часто майстри 

з’єднували по кілька відтінків глини. 
 

       
 

Фото 5-6. Виготовлення виробів з глини за зразками трипільської 

кераміки 
 

Під керівництвом учителя образотворчого мистецтва діти 

знайомляться з художніми мотивами гончарних виробів та декорують свої 

роботи. 

Мотиви розпису трипільської кераміки: спіралі, вісімки, стилізовані 

складні композиції, що зображують жінку і бика, змія, очі людини. І ще одна 
загадка, яку залишили нам трипільці – давньокитайські символи «Інь» і «Янь», 

які прикрашають трипільські гончарні вироби. Провідні мотиви розпису 

трипільської кераміки, цього кращого прояву художнього духу і захоплення – у  

красі і декоративності тогочасних мешканців всієї Європи. Багатство їх форм і 
сміливість фантастичних візерунків дають підставу вважати трипільську 

кераміку блискучим художнім феноменом неолітичної епохи. Декорування у 

виконанні трипільських майстрів не обмежувалася геометричними візерунками. 
На посуді часто зустрічаються і фігурні мотиви у вигляді домашніх тварин. 

Кольори розписів, які використовували трипільці: білий, чорний, коричневий, 

червоний. Фон посуду: помаранчевий, червоний, білий. 
 

 
Фото 7-8. Результати проекту: вироби з глини за зразками трипільських 

майстрів 
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Костецька Ольга 

вчитель інформатики ІІ категорії Комунального закладу  
Великоберезовицька ЗОШ І-ІІІ ступенів  

Тернопільської районної ради Тернопільської області 

 

ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ ІНФОРМАТИКИ В 

УМОВАХ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ 

Три риси, необхідні сучасному вчителеві:  

високий професіоналізм, духовна культура, любов до дітей 
Гейл Годвін 

Кожна професія вимагає постійного вдосконалення. Зміни, що 

відбуваються в усіх сферах нашого суспільства роблять актуальним завдання 

створення безперервного та вільного розвитку особистих здібностей кожного.  
Професія вчителя не є винятком. Сьогодні кожен вчитель самостійно вивчає 

найважливіші аспекти своєї майстерності, цьому значною мірою сприяє 

діагностика професійних труднощів та успіхів учителя. 
Сьогодні питання STEM-освіти привертають увагу освітян в усьому світі. 

У США існує національна програма з підготовки 100000 STEM-педагогів за 

найближчі десять років. Австралія, Китай, Великобританія, Ізраїль, Корея, 

Сінгапур, США проводять державні програми в галузі STEM-освіти. 
Впровадження STEM-освіти може змінити економіку нашої країни, зробити її 

більш інноваційною та конкурентоспроможною. 

STEM (S – science, T – technology, Е – engineering, М – mathematics). Якість 
упровадження STEM-освіти багато в чому визначається компетентністю та 

рівнем професійної діяльності педагогічних працівників, наскільки вони 

активно використовують новітні педагогічні підходи до викладання й 

оцінювання, інноваційні практики міждисциплінарного навчання, методи та 
засоби навчання з акцентом на розвиток дослідницьких компетенцій [2]. 

Дослідженням розвитку професійної компетентності педагогів займались 

А. Бодальов, Г. Данілова, Л. Даниленко, І. Жерносек, В. Олійник, М. Кравцов, 
І. Лернер, А. Маркова, М. Поташник, М. Скаткін, О. Щербаков. Дослідник 

В. Адольф стверджує, що «професійна компетентність – це складне утворення, 

що вміщує комплекс знань, умінь, властивостей і якостей особистості, що 

забезпечують варіативність, оптимальність та ефективність побудови 
навчально-виховного процесу» [3, с. 3]. 

Невід’ємною складовою професійної компетентності вчителів є 

проведення інтегрованих уроків/занять, які направлені на встановлення 
міжпредметних зв’язків вчителів-предметників (географія, історія, фізика, 

математика, інформатика, хімія, біологія).  

Професіоналізм вчителя інформатики. Впровадження STEM-освіти має 

глибинний характер і включає розв’язання проблем підготовки вчителя, який 
усвідомлює свою соціальну відповідальність, постійно дбає про особистісне і 

професійне зростання, вміє досягти нових педагогічних цілей [1, с. 6]. 

Розвитку професійної компетентності сприяє участь у різних заходах. 

Протягом 2017-2018 навчального року була можливість взяти участь у 
різнопланових заходах районного, обласного та всеукраїнського рівнів: 

семінарах, вебінарах, STEM-фестивалях, заняттях у «Web-STEM-школі», 
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науково-практичних конференціях  

(https://drive.google.com/file/d/1iverNxhDQvSEjLhaUkTp1ir13hZaQDf6/view). На 
таких заходах вчитель не тільки отримує нові знання, доступ до нових ресурсів, 

але й має змогу представити власні напрацювання та обмінюватися новими 

думками, ідеями, досвідом. Підтвердженням професійної компетентності 

вчителя є десятки отриманих дипломів, грамот та сертифікатів. 
На 2018-2019 навчальний рік плануємо взяти участь у різних STEM-

заходах, організованих відділом STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації 

змісту освіти».  
Протягом вересня-жовтня взяли участь у таких заходах:  

– всеукраїнський конкурс «Кращий STEM-урок» (подано конспект уроку);  

– дистанційне навчання для вчителів інформатики «Вступ до PacketTracer»; 

– дистанційний курс «Як спланувати STEM-проект». 
Суттєву допомогу щодо підвищення фахового рівня та якісної підготовки 

до уроків вчителям інформатики надають фахові журнали «Інформатика в 

школі» від видавничої групи «Основа» та «Інформатика» видавництва 
«Шкільний світ». Дуже помічним у роботі вчителя є сайт «На урок» 

(http://naurok.com.ua), де можна ділитись своїми розробками та отримувати 

безкоштовні сертифікати, а також ознайомлюватись з роботами інших вчителів. 

Помічним у роботі вчителя є також проект «Якість освіти» 
(http://yakistosviti.com.ua): участь у майстер-класах та вебінарах (проект «Я-

дослідник»), ознайомлення з різноманітними методиками та вирішення 

фахових питань. 
Дуже важливим аспектом профейсійного зростання вчителя є залучення 

учнів до участі у різноманітних заходах. А саме: 

– Всеукраїнський веб-квест «У світі кодування» для дівчат; 

– «Гостини в ТНПУ» (у рамках проведення Європейського тижня 
кодування); 

– Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет»; 

– Всеукраїнська інтернет-олімпіада «На урок» («Інформатика»).  
Професійний розвиток вчителя залежить не тільки від професійно-

важливих якостей, але й від внутрішньої організації особистості. Для того, щоб 

навчати, вчителю самому необхідно постійно навчатись. Прагнення до знань, 

його психологічна готовність до об’єктивної потреби навчатись протягом своєї 
педагогічної кар’єри є безперечним гарантом професійного становлення. 
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університету імені Володимира Винниченка]. Сер.: Педагогічні науки. - 
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середньої та позашкільної освіти на 2018/2019 навчальний рік.  – Режим 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ У 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОМУ НВК 

У 2017 р. Старокостянтинівський НВК під патронатом Національного 
центру «Мала академія наук України» долучився до проведення дослідно-

експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою «Науково-методичні 

засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-методичного 
віртуального STEM-центру (ВНМВ STEM-центр) на 2017 – 2021 роки».  

Акронім STEM вживається для позначення сучасного популярного 

напряму в освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології 

(Technology), технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics). Але 
одних технологій сьогодні замало. Водночас, у STEM-освіту активно 

включаються творчі, гуманітарні, мистецькі дисципліни. Саме тому зараз 

розширюється поняття STEM до STREAM – природничі науки (Science), 
технології (Technology), читання + письмо (Reading + Writing), технічну 

творчість (Engineering), мистецтво (Arts) та математику (Mathematics) [3]. 

У нашому НВК STEM-освіта запроваджується у таких напрямках: школа – 

партнер МАН, LEGO – освіта і робототехніка, лаб – хаб (майстерня – 
лабораторія), мейкерство (робити своїми руками), інтегровані уроки /заходи і 

кейс – уроки, проектна діяльність, заходи, де використовуються форми і методи 

STEM – навчання (це предметні STEM – тижні, предметні олімпіади всіх рівнів, 
інтернет – олімпіади, предметні конкурси). 

Особливим напрямком роботи зі здібними і обдарованими учнями у 

нашому закладі є науково-дослідницька діяльність під патронатом Малої 

академії наук України. Наші старшокласники представляють свої учнівські 
дослідження з різних галузей шкільних наук у всеукраїнському конкурсі – 

захисті науково-дослідницьких робіт МАН. Ця робота у закладі є досить 

успішною. Щороку учні гімназії забезпечують гідне представництво на всіх 
етапах науково-дослідних робіт МАН.  

Багато років у закладі діє науково-гімназійне товариство «Ерудит», де учні 

мають змогу займатися науково-дослідницькою діяльністю за різними 

напрямами. Участь в науковому товаристві є початком для написання наукових 
робіт. 

У минулому році учні гімназії стали учасниками Всеукраїнської інтернет-

олімпіади «Крок до знань», яку організовує НЕНЦУМ. Олімпіада проводиться 

у два етапи. Перший (відбірковий) етап проводиться у формі онлайн тестування 
учасників олімпіади. В другому (фінальному) етапі кожен учасник представляє 

свій науковий проект у форматі відео демонстрації, з подальшою публікацією 

http://tme.umo.edu.ua/docs/5/11sercmt.pdf
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відео в соціальній мережі для оцінювання шляхом відкритого голосування. 

Учень НВК, який виборов перше місце був нагороджений тижневою поїздкою 
до Всеукраїнського профільного оздоровчого табору «Юннат» Національного 

еколого-натуралістичного центру учнівської молоді МОН України у м. Києві 

[3]. 

Новим та дуже цікавим є STEM – напрямок LEGO – конструювання і 
робототехніка. У 2018 – 2019 н.р. у 5 класі започатковано факультатив «Основи 

робототехніки». 

Метою факультативу є навчання основам об’єктно-орієнтовного і 
графічного програмування та підвищення мотивації учня до навчання 

програмування на прикладах, розроблених для конкретного виконавця, 

сконструйованих самими ж учнями. Для цього закладом придбано 5 базових 

наборів – конструкторів робота Lego, з яких учні створюють різноманітні 
моделі роботів, а потім їх програмують.  

У 2016 р. наш заклад здобув перемогу у конкурсі з отримання гранту від 

благодійного фонду LEGO Foundation та 3-річну підтримку в програмі FLL. 
Програма FIRST LEGO League створена для дітей 9 – 16 років двома 

міжнародними компаніями FIRST та LEGO Group. Мета програми – надихнути 

дітей вивчати науку, технологію, математику, а також долучатись до вирішення 

актуальних світових питань за допомогою їхньої улюбленої іграшки – 
конструктора LEGO. Трьома ключовими аспектами FIRST LEGO League є 

робототехніка, дослідження та лідерство. 

Вже третій рік наша команда «Дикі Браzzери», використовуючи набори 
LEGO Mindstorms проектує, конструює та програмує автономного робота для 

змагання на спеціальному полі. А також діти досліджують тему поточного 

року, обирають актуальну проблему світового значення та придумують 

інноваційні рішення. Теми сезону завжди пов’язані з актуальними світовими 
проблемами, тож у дітей є унікальна можливість дізнатись, що трапляється у 

світі та долучитись до його покращення. Тема минулого року була присвячена 

вивченню шляхів пошуку, транспортування та використання води людиною та 
мала назву «Вода і людина». В цьому сезоні тема FIRST LEGO League 

присвячена дослідженню і вивченню фізичних та соціальних проблем, з якими 

зіштовхнулась людина під час космічних подорожей. Навесні 2019 р. команда 

представить свою роботу суддівському журі на Всеукраїнському чемпіонаті [5]. 
У НВК предметні тижні проходять у форматі STEM-тижнів, з 

використанням форм і методів STEM-навчання. Особлива увага під час 

проведення предметних STEM-тижнів приділяється основній формі наскрізного 
STEM – навчання інтегрованим урокам/заняттям, які спрямовані на 

встановлення міжпредметних зв’язків і сприяють формуванню в учнів 

цілісного, системного світогляду. 

Ефективним засобом STEM-освіти є проектна діяльність. Так, учні 1 – 11 
класів НВК були учасниками шкільного інтегрованого STREM – ART проекту 

«Вода», який тривав з 16 січня по 22 березня 2018 року. Мета проекту – 

сприяти популяризації STEM-освіти серед учнів НВК, розкривати уміння дітей 

бачити об’єкт вивчення в цілому і як частину від цілого, удосконалити вміння 
працювати в групах, розширити уявлення дітей про воду на Землі, формувати 

поняття про стани, властивості води, про значення в природі і цінність для 
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людини, про шляхи забруднення і способи охорони, пропагувати та формувати 

екологічне мислення, виховувати бережливе ставлення до навколишнього 
середовища, а саме до води. 

Отже, в рамках проекту ми досліджували воду в різних галузях та сферах 

знань, звернули увагу на воду як на об’єкт вивчення з точки зору різних 

дисциплін. 
Проект проходив у три етапи: 

І. Ознайомчий етап 

1. STEM-п’ятихвилинка. Чому проект називається «Вода»? 
2. Мозковий штурм «Що вам відомо про воду?» 

ІІ. Дослідницький етап 

1. Пошук і аналіз матеріалів про воду з різних предметів 

2. Створення слайдів до презентації 
3. Написання міні-виступів до захисту 

4. Створення загальної презентації 

Предмет Зміст роботи 

Українська 

мова 
Українська 

література 

Світова 
література 

Англійська 

мова 

Математика 
Інформатика 

Історія 

Мистецтво 

Біологія 
Географія 

Фізика 

Хімія 
Економіка 

Екологія 

Музика  

Технології  
Фізична 

культура 

Лексика, грамматика, фразеологія, фонетика, етимологія 

слова «вода» 
Образ води в художніх творах. Казки, прислів’я, приказки 

про воду 

Образ води у світовій літературі 
 

Лексема «вода» в англомовному дискурсі 

 

Задачі на рух води (за течією і проти течії) 
Логотип з використанням води 

Вода в християнській традиції 

Вода в живописі, архітектурі, мистецтві, дизайні 

Вода в живих організмах 
Водні ресурси Землі  

Фізичні властивості води 

Хімічні властивості води 
Вода в побуті 

Проблема чистої питної води 

Чарівна музика води 

Діюча модель водного млина 
Питний режим спортсмена 

Працювали такі STEM-зони: 

1. STEM – зона. Інтегровані та кейс-уроки 

2. STEM – зона. Хакатони 
3. STEM – зона. Конкурси, вікторини та брейн-ринги 

4. STEM – зона. Мейкерство 

5. STEM – медіа зона. 

6. STEM – зона. HubLab 
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7. STEM – зона. Квести та свята 

8. STEM – зона. Екскурсії 
9. STEM – зона. Фестивалі і виставки 

ІІІ. Підсумковий етап 

1. Захист проекту: 

– Інформаційне повідомлення «22 березня – Міжнародний день води» 
– Виховний захід 

2. Майстер-клас з техніки ЕБРУ – техніки малювання на воді 

У рамках Всеукраїнського фестивалю «STEM – весна 2018» у квітні наші 
учні взяли участь у Всеукраїнському освітньому проекті «Віртуальний ярмарок 

професій». Мета даного проекту – підвищити якість профорієнтаційної роботи 

в освітніх закладах, формувати в учнів навички свідомого вибору майбутньої 

професії. Наш заклад став переможцем даного проекту. 
Також, вчителі та учні нашого закладу беруть участь у Міжнародній 

програмі eTwinning.  

eTwinning – це навчальна програма Європейської комісії, метою якої є 
розвиток співпраці між школами Європи за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій.  

eTwinning – це потужний стимул для вивчення іноземних мов і 

покращення рівня використання ІТ – технологій.  
Переваги eTwinning для учнів: 

– Можливість розвивати свої знання, беручи участь у міжнародних проектах.  

– Можливість познайомитися з культурою і традиціями інших країн. 
– Можливість розвивати свої навички і знання в сфері інформаційно- 

комунікаційних технологій. 

– Можливість розвивати знання іноземних мов. 

– Можливість опанувати навичками планування, розвивати навички 
ефективних комунікацій. 

Переваги eTwinning для вчителів: 

– Оригінальний і цікавий спосіб організувати навчальний процес. 
– Можливість познайомитися з культурою і традиціями інших країн. 

– Можливість використовувати в процесі навчання інформаційно-

комунікаційні технології. 

– Можливість професійного розвитку та обміну досвідом з колегами з інших 
країн. 

– Вчителі можуть вільно вибирати тему проекту і методи його реалізації. 

Сьогодні у нас є декілька успішно завершених проектів та більше десятка у 
роботі. Специфіка телекомунікаційних проектів eTwinning полягає в тому, що 

вони за своєю суттю завжди є міжпредметними [4]. 

Наші учні різних вікових категорій щорічно беруть участь у міжнародних 

та всеукраїнських заходах: Міжнародний конкурс з інформатики та 
комп’ютерної грамотності «Бобер», Міжнародний природничий інтерактивний 

конкурс «Колосок», Міжнародна гра зі світової літератури «Sunflower», 

Міжнародний учнівський конкурс юних істориків «Лелека», Всеукраїнський 

конкурс з англійської мови «Грінвіч», Міжнародний математичний конкурс 
«Кенгуру», Міжнародна природознавча гра «Геліантус», Всеукраїнська 

українознавча гра «Соняшник», Всеукраїнський інтерактивний учнівський 
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конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова», Всеукраїнський 

учнівський фізичний конкурс «Левеня», Всеукраїнський конкурс з 
українознавства «Патріот», Всеукраїнський інтерактивний конкурс «МАН-

Юніор Ерудит», Всеукраїнські предметні олімпіади «Олімпус», Онлайновий 

математичний тренажер, платформа для проведення тренувань і змагань з 

усного рахунку «Прангліміне Міксіке». 
З метою розвитку професійної компетентності, пошуку і виявлення 

ефективних підходів і технологічних рішень застосування інноваційних 

технологій STEM-навчання педагогічні працівники нашого закладу беруть 
участь у різнопланових заходах, а саме: Міжнародному науково – практичному 

семінарі «STEM-освіта – проблема та перспектива», Міжнародній науково-

практичній конференції «STEM-освіта: стан впровадження та перспективи 

розвитку», проекті для вчителів в рамкам НУШ при Мистецькому Арсеналі та 
Будинку вчителя м. Києва «Від враження до розуміння». Мета проекту – через 

STEM-освіту розглянути питання взаємозв’язку мистецтва з різними 

шкільними предметами. Вчителі опановують програму навчального курсу 
«WEB – STЕМ – школа». У цьому навчальному році вчителі закладу взяли 

участь у Всеукраїнському конкурсі «Кращий STEM – урок». 

На таких заходах наші вчителі не тільки отримують нові знання, доступ до 

нових ресурсів, але й мають змогу презентувати власні напрацювання та 
обмінюватися новими думками, ідеями, досвідом [2]. 

Із результатами впровадження STEM-освіти у Старокостянтинівському 

НВК можна ознайомитися на сайті гімназії www.star-gym.hm.ua, або 
приєднавшись до групи на сторінці facebook – STEM – світ НВК 

м. Старокостянтинів. 
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ЦИФРОВІ ІННОВАЦІЇ У НАВЧАННІ ФІЗИКИ 

 В КОНТЕКСТІ STEM-ОСВІТИ 

Використання цифрових лабораторій розкриває уявлення про суміжні 

освітні сфери, а також розвиток науково-дослідної діяльності закладів вищої 
освіти, зокрема технічного профілю. Цифрова лабораторія дозволяє отримати 

інформацію про такі напрями, як інформаційні технології, сучасне обладнання 

дослідної лабораторії, фізичні явища та процеси, математичні функції та 

графіки, статистику, методику проведення досліджень та ін. 
Основні переваги цифрового обладнання над традиційним у навчанні 

фізики [2]: 

– скорочення часу, який витрачається на підготовку і проведення 
фронтального або демонстраційного експерименту з фізики;  

– підвищення наочності експерименту та візуалізації його результатів, 

розширення списку фізичних експериментів; 

– велика точність обробки фізичних експериментів та їх аналіз; 
– проведення вимірювання у польових умовах; 

– модернізація фізичних експериментів. 

Термін «цифрова лабораторія» пояснюється В. Заболотним та 
А. Лавровим, як «сучасна універсальна комп’ютеризована лабораторна система, 

яка використовується для проведення широкого спектру досліджень, 

демонстрацій, лабораторних робіт з природничих дисциплін» [1]. 

Німецька компанія «PHYWE» пропонує обладнання для навчання STEM, а 
саме комплекти з фізики, технологій, інженерії та математики в категоріях 

«Механіка та статика», «3D принтери», «Будівництво та виробничі процеси», 

«Робототехніка», «Енергія», «Програмування та Математика». 
Метою STEM-навчання є розвиток навичок міждисциплінарного та 

творчого мислення суб`єктів навчання, використовуючи «цифрові технології» 

та залучаючи студентів до технічних спеціальностей. 

Важливим у наукових пропозиціях PHYWE є набори TESS для фізичних 
експериментів, які легко поєднуються з цифровими сенсорами Cobra 

SMARTsense. 

1. Комплект «Mechanics 2.0» (рис. 1) [3] вводить в основи механіки та 
будівельної техніки. Цей набір ідеально підходить для майбутніх інженерів-

механіків, техніків та інженерів, також містить 30 різних моделей, що 

відповідають основним питанням у світі механіки та конструкторської 

інженерії. Ці експерименти, які можуть виконуватися з цим набором, 
демонструють механічну і конструкторську інженерію та їх вплив сил на тіла та 

об’єкти. Даний комплект спрощує вступ до викладання STEM для викладача та 

базується на міждисциплінарній освіті. 
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Рис. 1. Комплект «Mechanics 2.0» 

Основні навчальні цілі комплекту дізнатися про основи технологій; 

пояснити основні моменти механіки, статики та динаміки; зрозуміти функції 
машин, двигунів, різних передач, керма, важелів та ін. 

Навчальні матеріали з інноваційних технологій допоможуть студентам 

навчатися технічним концепціям STEM-освіти. 

2. Комплект «3D принтери» 

3D-друк набуває вагомого значення для галузевих пристроїв, таких як 

прототипування або як процес адитивного виробництва, що є актуальним у 

сфері фізичної освіти. 3D-принтери мають багато унікальних переваг для 
використання в навчальних аудиторіях. Вони можуть бути використані з 

багатьох предметів у закладах вищої освіти, сприяти істотним можливостям у 

навчанні природничо-математичних та технічних дисциплін та зацікавити 

студентів до самостійної пізнавально-пошукової діяльності з фізики. 
PHYWE пропонує набір пристроїв для навчання в технічних навчальних 

закладах з урахуванням STEM концепції. Наприклад, Snapmaker 3-in-1 (рис. 2), 

здійснює 3D-друк, має лазер та фрезерний верстат, який може 
використовуватися для обробки різних матеріалів, таких як дерево та акрил, а 

також модуль лазерного гравірування. 

Принтер Snapmaker 3-in-1 забезпечує простий та дидактичний спосіб 

познайомити студентів з сучасними виробничими процесами. 
 

  
Рис. 2. Комплект «PHYWE» [4] 

Основними перевагами такого 3D-принтеру є: 

1) висока точність (з 3D-друком): мінімальна товщина шару до 50 

мікрометрів; 

2) програмне забезпечення зрозуміле та сумісне з Cura, Simplify 3D та 
Slic3r; 

3) надійний корпус, виготовлений з високоякісного алюмінію; 

4) економія часу завдяки модульному дизайну; 
5) зручний контроль сенсорним екраном, під час роботи не потрібен 

комп’ютер. 

3. «Будівництво та виробничі процеси». В даному модулі пропонуються 

цікаві набори для навчання інженерів. 
Розглянемо комплект «STEM Engineering, fischertechnik» (рис. 3). 
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Комплект STEM зосереджений на фізиці, електроніці, енергії та електроенергії 

відповідно до стандартів освіти ISTE та ITEEA, а також дозволяє студентам 
зрозуміти і вивчити важливі аспекти науки, технології та інженерії. 

 
Рис. 3. Комплект «STEM Engineering, fischertechnik» 

Набір складається з 890 деталей, розділених на 2 сортувальних ящики та 

інструкцій з монтажу для 22 моделей. 
Основні теми для вивчення за допомогою даного комплекту: 

робототехніка, кібернетика, мехатроніка, автоматизація, механічні системи, 

системи управління та сенсорні системи, двигуни та ін. 

Аналізуючи проблему в цьому аспекті, наші узагальнення та аналіз 
свідчать про наступне: 

1) у навчанні, яке базується на застосуванні цифрових технологій, рівень 

візуалізації досліджуваного об’єкта може бути різним – від малюнка, коли на 

екрані монітора відображені всі елементи установки почергово або одночасно, і 
до відображення, наприклад, електричної схеми в цілому досліджуваної 

системи; 

2) студент та викладач за допомогою цифрових технологій бере активну 
участь у спілкуванні з об’єктом дослідження через засіб інформаційних 

технологій, у якому вже закладена математична модель «поведінки» об’єкта чи 

системи досліджуваних об’єктів. 

3) екранний об’єкт при використанні програмно-педагогічних засобів 
візуального моделювання (ППЗ ВМ) є вторинним, бо математична модель, яка 

змінює стан досліджуваної системи у процесі її дослідження, сформована на 

основі вже відомих теоретичних положень і знань про сам об’єкт. Усі події, які 
спостерігає студент на екрані монітора, сформовані як графічне відображення 

предметів діяльності з урахуванням у ППЗ ВМ функціональних зв’язків між 

параметрами досліджуваного явища; 

4) під час використання ППЗ ВМ студент оперує графічними образами 
обмежено, бо такі обмеження закладені у математичній моделі діяльності; 

5) запровадження цифрової техніки під час дослідження природних явищ і 

процесів змінює характер операційної діяльності студента, бо за цих умов 
характер такої діяльності відрізняється від складу дій, які повинен виконати 

студент, складаючи реальну експериментальну установку та працюючи з 

досліджуваним предметом та вимірювальними приладами; 

6) використання реального та віртуального фізичного експерименту є 
взаємодоповнювальними елементами в цілому навчально-виховного процесу як 

у методологічному, так і в методичному аспекті та дає можливість при 

виконанні робіт фізичного практикуму формувати фундаментальні поняття. 
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СТВОРЕННЯ STEАM-ЦЕНТРУ НА БАЗІ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-

ТЕХНІЧНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ «КРИВОРІЗЬКИЙ 

НАВЧАЛЬНО-ВИРОБНИЧИЙ ЦЕНТР»: КОНЦЕПТУАЛЬНІ ПІДХОДИ 

Перехід до інноваційної освіти європейського рівня передбачає підготовку 
фахівців нової генерації, здатних до сучасних умов соціальної мобільності, 

засвоєння передових технологій. Сьогодні вимогою часу постає підготовка 

фахівців нової якості – здатних творчо мислити, швидко орієнтуватися в 
сучасному насиченому інформаційному просторі, приймати нестандартні 

рішення, вчитися і розвиватися упродовж усього життя.  Саме розвиток цих 

інтегративних якостей забезпечує STEM-освіта, яка дозволяє розвивати 

креативність, дослідницькі компетенції, творчість в учнівської молоді, зокрема 
кваліфікованих робітників. 

Дослідно-експериментальна робота Криворізького навчально-виробничого 

центру спрямовуватиметься на створення STEАM-центру  та експериментальну 
перевірку його ефективності, яка забезпечуватиме підвищення якості та 

привабливості професійної підготовки  кваліфікованих робітників сфери 

послуг, зростання мобільності й конкурентоспроможності випускників закладу 

на ринку праці, високий рівень інформаційного забезпечення навчального 
процесу тощо. 

STEАM-центри створюються на базі вищих, професійних, загальноосвітніх 

установ, які мають відповідну матеріально-технічну базу, кваліфікованих 

фахівців, навчальні програми з природничо-математичних наук, технологій, 
програмування, робототехніки для організації ефективної науково-проектної 

роботи учнів.  
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Що може привнести цей тренд в систему підготовки кваліфікованих 

робітників? На думку авторів ідеї експерименту, це створення більш 
ефективного освітнього навчального середовища; можливість учасникам 

освітнього процесу долучитись до ресурсів Всеукраїнського науково-

методичного віртуального STEАM-центру; посилення інтеграції 

загальноосвітньої та професійної підготовки; привнесення в навчальний процес 
авторських методик щодо дослідницького пошуку у виконанні творчих і 

дипломних робіт майбутніх кваліфікованих робітників. Цей напрям забезпечує 

можливості формування інноваційного середовища та інтерактивного 
спілкування науково-педагогічних працівників, які надають оптимальний 

доступ до необхідних ресурсів щодо запровадження STEАM та STEM-освіти; 

здійснення науково-дослідної роботи з учнями в контексті майбутнього 

професійного поля; забезпечення умов для поглиблення науково-технічної 
складової професійної підготовки майбутніх кваліфікованих робітників; 

формування науково-методичної бази підвищення кваліфікації;  обмін 

інформацією для розв’язання проблем запровадження STEM-освіти. 
Практичне значення STEАM-центру в Криворізькому навчально-

виробничому центрі, це створення: ART-дизайн лабораторій для підготовки 

майбутніх кухарів, флористів, кравців; наукових предметних студій, орігамі-

студій; методичних розробок для розвитку креативності учнів; авторських 
методик щодо використання дослідницького пошуку під час виконання творчих 

і дипломних робіт майбутніх кваліфікованих робітників. Учасники 

експерименту зможуть створити свій розділ  в базі ресурсів Всеукраїнського 
науково-методичного віртуального STEАM-центру та Всеукраїнської мережі 

STEАM-центрів/STEАM-лабораторій. здійснення науково-дослідної роботи з 

учнями в контексті майбутнього професійного поля; забезпечення умов для 

поглиблення науково-технічної складової професійної підготовки майбутніх 
кваліфікованих; формування науково-методичної бази підвищення кваліфікації;  

обмін інформацією для розв’язання проблем запровадження STEM та STEАM-

освіти. 
Буде проведено роботу щодо формування відкритого освітнього 

навчального середовища та інтерактивного спілкування учнів і науково-

педагогічних працівників щодо запровадження STEАM-освіти з використанням 

онтологічної призми знань. Передбачається підвищення кваліфікації педагогів 
професійного навчання і керівників творчих лабораторій щодо користування 

інтерактивними онтологічними інструментами. Візуалізацію об’єктної 

онтології можна буде використовувати як основу інтерфейсу різноманітних 
об’єктів – електронних підручників, каталогів, Web-ресурсів, довідників тощо. 

В аспекті позиціювання даного напряму експериментальної роботи буде 

розроблено новий розділ сайту закладу «STEАM-центр» і здійснено його 

наповнення. Зокрема в розділі передбачається розміщення: інтегрованих 
навчальних програм спецкурсів з технічного дизайну в професії;   посібників 

(«Фізика і професія», «Математика і професія», «Хімія і професія», «Історія і 

професія»); словника термінів STEM-освіти професійного спрямування;  

розроблених віртуальних маршрутів «Козацькими шляхами України» тощо.   
Матеріали дослідження можуть бути використані на курсах підвищення 

кваліфікації керівних кадрів, викладачів системи професійно-технічної освіти, а 
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також при організації управління та апробації аспектів освітнього маркетингу в 

закладах професійно-технічних навчальних закладах. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ 

ПРИ ВИВЧЕННІ ІНФОРМАТИКИ В 7 КЛАСІ 

ЗА ДОПОМОГОЮ ЗАСОБІВ РОБОТОТЕХНІКИ 

В основу побудови змісту навчання інформатики й вимог до 

загальноосвітньої підготовки учнів покладено компетентнісний підхід, 

відповідно до якого кінцевим результатом навчання інформатики є сформовані 
на основі здобутих знань, вмінь і навичок, досвіду навчальної та життєвої 

діяльності, вироблених ціннісних орієнтацій, позитивної мотивації,  

інформаційно-цифрова грамотність та ключові компетентності, зокрема 

інформаційно-комунікаційна, навчальна, комунікативна, математична, 
соціальна, громадянська, здоров’язбережувальна [1]. 

Оскільки STEM-освіта – це послідовність курсів або програм навчання, яка 

готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи або для 
того й іншого, вимагає різних і більш технічно складних навичок, зокрема із 

застосуванням математичних знань і наукових понять. 

Вивчення змістової лінії «Основи алгоритмізації та програмування» є 

важливим в сучасному світі. Адже комп’ютерні технології використовуються 
майже у всіх сферах життя та майже у всіх професіях. Суспільству необхідні 

люди, які б модернізували та спрощували б використання цих технологій 

людьми. Тому змістова лінія «Основи алгоритмізації та програмування» є 

наскрізною для всього курсу вивчення інформатики, починаючи з молодшої 
школи [5]. 

Робототехніка є однією з найновіших сфер застосування основ 

алгоритмізації та програмування, вона є популярним і ефективним методом для 
вивчення важливих галузей науки, технології, конструювання. Роботів 

використовують в основному в виробництві, також намагаються ввести їх в 

повсякденне життя. Вчені всього світу працюють над створенням штучного 

інтелекту, як частини пристрою, або як окремого пристрою. Але при вивченні 
учнями змістової лінії «Основи алгоритмізації та програмування» 

використовується засіб вивчення – комп’ютер, який є на даний час достатньо 

розвиненим і наповненим [4]. 
STEM-підходи до вивчення інформатики за допомогою засобів 

робототехніки досліджували Калашник Ю. О., Дзюба С. Д., Барна О. А., 

Роман О. А., проте ефективна методика інтеграції робототехніки в освітній 

процес, висвітлена недостатньо. 
Тому використовуючи засоби навчання та вивчаючи певні теми, які 

вивчаються в курсі за вибором «Основи робототехніки», ми спробували 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%20%D0%9E$
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вивчати з учнями 7-х класів комунального закладу «Загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенів №35 Вінницької міської ради» змістову лінію «Основи алгоритмізації 
та програмування». 

Вивчення основ алгоритмізації та програмування в 7 класі продовжується 

вивченням теми «Алгоритми з повторенням і розгалуженням» і на вивчення цієї 

теми виділяється 9 годин. 
Матеріал викладався за таким планом: 

На першому уроці – Базові алгоритмічні структури: структури повторення 

та розгалуження. Блоки сенсорів: датчик дотику, датчик освітленості, датчик 
повороту, ультразвуковий датчик, принцип їх роботи. Збір робота з датчиками. 

На другому уроці – Алгоритми з повторенням. Складання та виконання 

алгоритмів з повторенням у визначеному навчальному середовищі виконання 

алгоритмів. Ознайомлення учнів з блоками, які відповідають за програмування 
датчиків в програмному середовищі Lego Mindstorms Home Edition. Визначення 

перешкод за допомогою датчику дотику. 

На третьому уроці – Практична робота 1. Складання та виконання 
алгоритмів з повторенням, у програмному середовищі Lego Mindstorms Home 

Edition. Визначення перешкод за допомогою ультразвукового датчика. 

Визначення зміни поверхні за допомогою датчика освітленості. 

На четвертому уроці – Висловлювання. Істинні та хибні висловлювання. 
Умовне висловлювання «Якщо – то». Алгоритми з розгалуженням. Особливості 

програмування датчика дотику, датчика кольору, ультразвукового датчика. 

На п’ятому уроці – Практична робота 2. Складання та виконання 
алгоритмів з розгалуженням у програмному середовищі Lego Mindstorms Home 

Edition. Визначення перешкод та зміна дії робота за допомогою 

ультразвукового датчика. Визначення зміни поверхні та зміна дії робота за 

допомогою датчика освітленості. Використання датчика дотику з умовою. 
На шостому уроці – Складання та виконання алгоритмів з повторенням і 

розгалуженням для виконавців у програмному середовищі Lego Mindstorms 

Home Edition. Датчик повороту та особливості його налаштування. 
На сьомому уроці – Практична робота 3. Складання та виконання 

алгоритмів з повторенням і розгалуженням у визначеному навчальному 

середовищі виконання алгоритмів. Знаходження чорної лінії та рух вздовж неї 

зі змінами дії робота. 
На восьмому уроці – Черговість виконання підпрограм датчиків. 

Практична робота №4. Рух вздовж сторін багатокутника. Рух по спіралі. 

На дев’ятому уроці – Доопрацювання програм. Тематичний контроль 
знань учнів. 

При вивченні теми за таким планом учні отримували знання в повній мірі, 

необхідні при вивченні теми «Алгоритми з повторенням і розгалуженням», але 

опановували їх з більшим інтересом та цікавістю, оскільки бачили результат 
своєї роботи та програмування у виконанні власних програм роботом. Крім 

того, учні опановували математичні знання, розвивали моторику рук,  

знайомились з новітніми технологіями та тенденціями розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій. 
Робототехніка є однією з найновіших сфер застосування основ 

алгоритмізації та програмування, вона є популярним і ефективним методом для 
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вивчення важливих галузей науки, технології, конструювання. При вивченні 

учнями змістової лінії «Основи алгоритмізації та програмування» доцільно 
використовувати засоби робототехніки, які розвивають математичні вміння, 

моторику рук школярів, ознайомлюють учнів з практичним використанням 

знань з математики, а впровадження провідного принципу STEM-освіти – 

інтеграції – дозволяє здійснювати модернізацію навчального матеріалу, 
технологізацію процесу навчання та формування навчальних компетентностей 

нового рівня. 

Список використаних джерел: 
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2. Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти / Лист 
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УПРОВАДЖЕННЯ STEAM-ОСВІТИ В РАМКАХ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

«ФІТОКАРТИНА В КАБІНЕТІ ІНФОРМАТИКИ» 

Одним з векторів упровадження інноваційної інтерактивної діяльності в 
навчальному закладі є напрям STEM-освіти. STEM – це інтегрований підхід до 

навчання, у рамках якого науково-технічні концепції вивчаються в контексті 

реального життя.  

Сьогодні засоби STEM-освіти заохочують дітей мислити творчо, 
аналізувати ситуацію й застосовувати критичне мислення для розв’язання 

реальних проблем. На уроках з використанням елементів STEM-освіти учні 

знайомляться з технологіями ХХІ століття. Такі уроки сприяють розвитку їх 

комунікативних здібностей, розвивають навички взаємодії, самостійності в 
прийнятті рішень, розкривають творчий потенціал. Залучення учнів до 

досліджень, обміну технічною інформацією і початковими інженерними 
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знаннями, розвитку нових науково-технічних ідей дозволяє створювати 

необхідні умови для високої якості освіти. Це відбувається за рахунок 
використання в освітньому процесі нових педагогічних підходів і застосування 

сучасних інформаційних і комунікаційних технологій. Так, поставити та 

розв’язати в школі низку компетентнісних завдань і створити корисні для 

сучасного життя навчальні проекти можна за допомогою обладнання Arduino, 
Raspberry Pi та наборів сенсорів. Розуміння феномена технології, знання законів 

техніки, дозволить випускнику школи відповідати запитам часу і знайти своє 

місце в сучасному житті. 
Тема нашого проекту: «Фітокартина в кабінеті інформатики».  

Мета: познайомити учнів з новими напрямами розвитку точних наук та 

інженерії, навчити  реалізовувати вивчене на практиці; розвивати ключові 

життєві компетентності ХХІ століття, а саме: технологічну, цифрову, критичне 
мислення, розвивати в учнів інтерес до програмування, навчитися працювати з 

платою Arduino, різними датчиками та сенсорами. 

Основні складові для реалізації: основа для картини, крапельна система 
водопостачання, земля, рослини, плати Arduino Uno та Raspberry Pi, 

джампери, макетна плата, помпа, мультиметр, датчики вологості ґрунту, диму, 

температури повітря, відстані, освітленості, фітолампа. 

Учні загорілися бажанням створити робота-поливальника для фітокартини 
власними руками та запрограмувати світлодіодну лампу для її освітлення.  

На І етапі учні отримали та виконали такі завдання:  

– за допомогою вчителя біології знайшли перелік рослин, придатних для 
вертикального вирощування, дослідили їхні характеристики, склад ґрунту 

для посадки, ознайомилися з правилами догляду; 

– визначили місце розміщення та розміри майбутньої фітокартини; 

– розглянули різні можливі варіанти конструкції та матеріалів для створення 
модуля та вибрали оптимальні з них; 

– знайшли інформацію про систему водопостачання та підживлення рослин та 

підібрали вдалий варіант; 
– дізналися про використання плат Arduino і датчиків, необхідних для 

створення робота-поливальника. 

На ІІ етапі діти вивчили мову програмування Arduino, навчилися 

розв’язувати практичні завдання за допомогою онлайн-симулятора. За 
допомогою батьків, учителів обслуговуючої праці та фізики створили за 

розробленим планом фітокартину, під’єднавши до неї датчики, створили 

програму мовою Arduino для робота-поливальника. Для реалізації технічної 
складової проекту учні ознайомилися з платою Arduino, датчиком температури 

повітря та ґрунту, датчиком відстані, датчиком вологості, датчиком 

освітленості, датчиком диму.  

Ми вивчили різні джерела інформації, медіа- та відеоматеріали, створили 
інформаційну стіну на платформі Padlet. На платформі Moodle в категорії 

курсів «Школа Smart – Arduino & Raspberry Pi» створено курс «Жива картина» 

в кабінеті інформатики про складові проекту та роботу з ними, блог для учнів 

«Школа Smart». 
У процесі реалізації проекту учні вивчали роботу мікроконтролерів та 

датчиків вологості ґрунту, диму, температури повітря, відстані, освітленості. 
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Була створена «жива» картина для кабінету інформатики з визначенням 

вологості ґрунту для автоматичного поливу рослин, з визначенням рівня 
освітленості приміщення для автоматичного вмикання фітолампи. 

У ході роботи учасники проекту зібрали в Інтернеті багато цікавої 

інформації про різноманітні корисні в побуті міні-роботи. Їх можна 

сконструювати самостійно на основі наборів, отриманих у межах проекту 
«Школа SMART». Тому попереду в нас багато нових захопливих історій з 

Arduino та Rapsberry Pi. 

Матеріали представлено:  
– на міському семінарі для керівників навчальних закладів м. Мелітополя 

«Проектування інформаційного освітнього простору в умовах сучасного 

навчального закладу»; 

– на міському семінарі для вчителів інформатики «У пошуках Інтернет-
ресурсів та послуг Google на уроках інформатики» в рамках консультативно-

тренінгового центру «Активна освіта»;  

– на Обласній виставці «Освіта Запорізького краю – 2018» у номінації 
«Впровадження STEAM-освіти в освітній процес», студія «Робототехніка» 

(диплом ІІ ступеня);  

– на Афілійованій (не) конференції mini-EdCamp Kharkiv Vynahidnyk «STEM, 

STEAM, STREAM: можливості у новій українській школі; 
– «на IV Міжнародній науково-практичній конференції «Неперервна освіта 

нового сторіччя: досягнення та перспективи» у напрямі Інформатика та 

інформаційні технології у діяльності закладу освіти Інноваційні підходи 
Stem-освіти до викладання предмету інформатика»; 

– у публікації «Упровадження інноваційної технології STEAM-освіти в 

освітній процес на уроках інформатики за допомогою обладнання Arduino, 

Raspberry Pi та наборів сенсорів» на «Методичному порталі» (сертифікат № 
0000/68375);  

– у публікації «STEM-проект у школі: від ідеї до втілення» на сайті освітнього 

проекту «На урок» (сертифікат № ДБ-180314824);  
– фіналіст 3 сезону Всеукраїнського конкурсу з ІТ проектів iTalent у номінації 

«Апаратно-програмна розробка»;  

– фіналіст Всеукраїнських змагань з моделювання "розумних" пристроїв 

«STEAM-House»;  
– учасник VІІІ обласного конкурсу творчих робіт з математики та 

інформатики математичного факультету Запорізького національного 

університету;  
– учасник Всеукраїнського конкурсу проектів з інформатики «Весела наука» у 

номінації «Апаратно-програмна розробка». 
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ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ 

ВИКЛАДАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО КУРСУ «БІОЛОГІЯ І ЕКОЛОГІЯ»  

Україна впевнено втілює соціальні та економічні реформи, які ставлять її в 
один ряд з передовими державами світу. Сучасні реформи розраховані на 

молоде прогресивне покоління, здатне швидко аналізувати, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки, моделювати, знаходити оптимальні шляхи 

розв’язання проблем, працювати творчо в згуртованому колективі. 
Звичайно нове покоління потрібно ще виростити. Ми вже розуміємо, що 

стара українська школа не готує учнів до успішної самореалізації в житті, а 

український школяр отримує лише набір знань, які, здебільшого, не вміє 
застосовувати [1].  Недарма в проекті Нової школи, розробленого 

Міністерством науки і освіти України, обґрунтовано необхідність докорінної 

реформи, яка зупинить негативні тенденції та перетворить українську школу на 

важіль соціальної рівності і згуртованості, економічного розвитку і 
конкурентоспроможності України [1, с. 6-9]. 

У 2018-2019 навчальному році 10 класи загальноосвітньої школи, 

відповідно до реформи шкільної освіти, вперше почали вивчати новий 
інтегрований курс «Біологія і екологія». Педагоги зіштовхнулися із рядом 

труднощів як у розподілі змісту навчального матеріалу, так і у плануванні 

годин. Курс вибився із звичного русла шкільного устрою і вимагає нових 

підходів до викладання. Проте учні, не здогадуючись про перипетії вчителів, 
матеріал курсу сприймають легко. Особливо цікавлять дітей інноваційні форми 

проведення занять, такі як «командна робота», «експрес конференція», 

«наукове інтерв’ю», «наше дослідження», «STEM-проект». 

Викладачі та магістри факультету природничо-географічної освіти та 
екології НПУ імені М. П. Драгоманова активно впроваджують елементи  

STEM-навчання у навчальний процес як вищих так і середніх навчальних 

http://glibosvit.ucoz.ua/load/naprjamki_roboti/metodichna_robota/pro_aktualnist_zaprovadzhennja_stem_navchannja_v_ukrajini/55-1-0-1395
http://glibosvit.ucoz.ua/load/naprjamki_roboti/metodichna_robota/pro_aktualnist_zaprovadzhennja_stem_navchannja_v_ukrajini/55-1-0-1395
https://www.slideshare.net/ippo-kubg/stem-65590176
http://vynahidnyk.org/arhiv-novyn-ta-podiy/STEM.html
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закладів [2; 3]. 

Ми вже говорили про величезне значення STEM-навчання як одного із 
елементів інформаційно-комунікаційних технологій [4, с. 96-97], за яких науки 

вивчаються у комплексі, а не окремо одна від другої. Велике значення дана 

методика надає практичному застосуванню набутих знань. Учні не лише 

засвоюють нові дані цілого ряду наук, а і вчаться використовувати їх на 
практиці [5, с. 36]. На відміну від звичної системи навчання, STEM-навчання 

надає дитині значно більше автономності. На процес навчання менше 

впливають стосунки вчителя та учня, стосунки між учнями та загальний стан 
освіти у навчальному закладі. Вчитель втрачає свою директивність, а набуття 

нових знань здійснюється за рахунок підвищеного рівня мотивації учнів [6, с. 

189].  

Цікаві результати по впровадженню елементів STEM-навчання отримані в 
київських коледжах. На відміну від учнів середньої загальноосвітньої школи, 

студенти коледжу, хоча і є однолітками десятикласників, вже бачать себе у 

майбутній професії. Відмічається підвищена умотивованість навчання та 
цілеспрямованість сприймання матеріалу. Викладачам лишається лише 

спрямовувати пошукову діяльність студентів.  

Ми наведемо кілька прикладів виконання STEM-проектів на тему: 

«Біорізноманіття рідного краю». Студенти-екологи, групи Е-11 та студенти-
автомобілісти групи А-11 Коледжу геологорозвідувальних технологій 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка запропонували 

STEM-проект – «Місто-сад». Мета проекту – оцінити екологічний стан 
прилеглих до коледжу вулиць та відібрати перспективні для озеленення види 

рослин. Термін виконання проекту розрахований на два місяці. Проект включає 

наступні етапи: 

 Вибір теми та мети проекту, складання календарного плану робіт, 

укомплектування робочих груп; 

 Ознайомлення з територією дослідження та закріплення вулиць за 
робочими групами; 

 Фізико-географічна характеристика території дослідження; 

 Виявлення та систематика об’єктів дослідження на кожній з вулиць; 

 Вивчення за літературними джерелами біологічних характеристик рослин, 

виявлених на досліджуваних вулицях; 

 Визначення автотранспортного навантаження на досліджувані вулиці та 

рівень загазованості повітря; 

 Встановлення життєвості кожної з виявлених рослин, добір перспективних 

для озеленення видів; 

 Узагальнення результатів (спільна робота усіх груп); 

 Звітна  конференція, прийняття рішень; 

 Презентація проекту «Місто-сад». 
Студенти групи 11-ММ (музичне мистецтво) Університетського коледжу 

Київського університету імені Бориса Грінченка розробили STEАM-проект 

«Зелений друг», в якому поєднали дослідження біорізноманіття парку «Кіото» з 
музикою і поезією. Мета проекту – визначити характер взаємин людини і 

природи. Термін виконання – два тижні.  
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Етапи проекту: 

 Вибір теми та мети проекту, складання плану робіт, розподіл обов’язків у 

робочих групах; 

 Ознайомлення з територією дослідження; 

 Складання анкет та анкетування відвідувачів парку; 

 Фотосесія у мальовничих куточках; 

 Музичний етюд біля фонтану; 

 Поезія зависла в кронах; 

 Звітний творчий вечір, презентація проекту. 

Цікаво, що у ході виконання і у першого і у другого проектів студенти 

самостійно прийшли до розуміння ролі науково-технічного прогресу та 
виховання  в питанні збереження біорізноманіття і відновлення природного 

екологічного середовища, підійшли до розуміння стратегії сталого розвитку 

природи і суспільства. 

Студенти групи 11-право, того ж таки, Університетського коледжу 
Київського університету імені Бориса Грінченка тему «Біорізноманіття нашої 

планети як наслідок еволюції» провели у формі судового процесу – «Еволюція 

– правда чи кривда». Мета проекту – встановити істинність розвитку життя на 
Землі. Термін виконання – місяць.  

Етапи проекту: 

 Усвідомлення теми та мети роботи, складання плану та етапів роботи, 
розподіл обов’язків; 

 Вивчення особливостей судового засідання; 

 Збір даних про походження та розвиток неклітинних форм життя; 

 Збір даних про походження та розвиток прокаріотів; 

 Збір даних про походження та розвиток еукаріотів; 

 Виступ сторони звинувачення; 

 Виступ сторони захисту; 

 Нарада присяжних; 

 Вирок суду. Презентація. 

Ми переконалися, що завдяки розробленим проектам студенти свідомо 

пов’язують не лише різні теми курсу «Біологія і екологія» а і теми, що 

вивчаються ними на інших предметах. Значно посилює мотивацію вивчення 
біологічних, екологічних, літературних, поетичних та музичних аспектів, 

сприяє засвоєнню наукових методик, комп’ютерних технологій, основ зеленої 

архітектури та садівництва.  
Крім того, розроблені проекти несуть значне профорієнтаційне, 

розвиваюче та виховне навантаження, виховують допитливість, наполегливість, 

дисциплінованість, відповідальність, формують навики групової роботи, 

комунікабельності, креативності, уміння спостерігати, аналізувати, 
формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти, аналізувати 

результати. 

Таким чином, ми вкотре переконуємося, що впровадження STEM-
технологій переорієнтовує учнів з теоретичного здобування знань на 

практичний та науково-пошуковий, а це одночасно підвищує мотиваційну 

складову та допомагає встановити комплексність у навчальній діяльності, 
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формує наукове бачення природи, розуміння сучасних технологій, а також 

здатність застосовувати набуті знання та вміння в практичній діяльності.  
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Патріарх Юлія 

викладач інформатики та методики навчання інформатики 

ВКНЗ «Володимир-Волинський педагогічний коледж ім. А.Ю. Кримського» 

 
АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ ВЧИТЕЛІВ ПОЧАТКОВИХ КЛАСІВ В КОНТЕКСТІ  

STEM-ОРІЄНТОВАНИХ НАПРЯМІВ НАВЧАННЯ  

Якщо ми будемо навчати сьогоднішніх дітей так, як навчали вчора – ми 

вкрадемо у них завтра. І як не дивно, та умови іноді диктує нам саме те молоде 
покоління, що навчається нині. Це вони прагнуть чогось нового, інноваційного. 

Вони потребують, а ми не повинні відставати: ми навпаки повинні старатись 

випереджати час, аби бути Вчителями. 

Пріоритетними завданнями вищої педагогічної школи є підготовка 
конкурентоздатного вчителя на ринку праці для роботи в умовах реалізації 

інноваційних підходів Нової української школи, здатного креативно 

вирішувати поставлені завдання [2]. У зв’язку з цим беззаперечним стає 
компетентнісний підхід в освіті; формування ключових компетентностей 

людини є перспективним напрямком у науці та практиці освіти. 

http://mon.gov.ua/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8%202016/08/21/2016-08-17-3-.pdf
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Сучасні учні, студенти за своїм інтелектуальним потенціалом стоять на 

щабель вище від своїх сучасників, які навчались в українській школі десяток-
другий років тому. Як стверджують учені, IQ нинішніх дітей становить 130 

одиниць, а не 100, зафіксованих 15 років тому. Відтак українська освіта вже 

сьогодні має базуватись на інноваційних моделях, без яких неможливо 

реалізувати освітню реформу загалом та Концепцію Нової української школи, 
як одну з найважливіших її складових. 

Сьогодні, коли настільки розвинутим є мережевий освітній простір, 

вчитель вже не є єдиним джерелом знань. Роль вчителя трансформується і він 
стає своєрідним координатором, модератором, спікером, тьютором навчального 

процесу. А щоб мати право вчити інших, потрібно постійно вчитись самому, 

постійно підвищувати свою професійну майстерність. STEM-освіта сьогодні 

демонструє потужний науковий потенціал, для реалізації якого потрібно 
розробити стандарти STEM-орієнтованого освітнього контенту [3]. 

Для розуміння даного викладу, розглянемо аспекти розвитку професійної 

компетентності майбутніх вчителів початкових класів у контексті STEM-освіти 
на прикладі підготовки молодших спеціалістів у ВКНЗ «Володимир-

Волинський педагогічний коледж імені А. Ю. Кримського» за напрямом 

підготовки 013 «Початкова освіта». 

Навчання в закладі повинно носити максимально прикладний характер. 
Адже це умова успіху з усіх дисциплін та під час проходження педагогічної 

практики, яка розпочинається у студентів даного напряму на другому курсі. 

Майбутні вчителі початкових класів не повинні бути обмежені у доступі до 
навчальних матеріалів. Саме тому доречно розмістити всі такі матеріали в 

електронну бібліотеку ВНЗ. 

За навчальними планами, вивчення інформатики в початковій школі 

розпочинається з другого класу. Тому професійна компетентність майбутніх 
педагогів не повинна обмежуватись комп’ютерною грамотністю користувача. 

Саме тому в останні роки до освітніх програм з підготовки молодших 

спеціалістів напряму 013 «Початкова освіта» введено такі навчальні дисципліни 
як «Практичний курс інформатики» та «Методика навчання інформатики». 

Вивчення практичного курсу інформатики дозволяє здійснити перехід від 

рівня користувача до рівня розробника. Успішно можна вивчати мову 

програмування «Scratch». Студенти першого курсу, майбутні педагоги, з 
задоволенням вчаться розробляти комп’ютерні додатки розвивального 

характеру, навчальні комп’ютерні ігри, тощо.  

Предмет «Методика навчання інформатики» дозволяє після засвоєння 
матеріалу студенту-третьокурснику правильно та якісно здійснювати навчальну 

роботу відповідно до оновленого змісту, апробувати систему уроків в сучасній 

початковій  школі, оформляти та вести запис конспектів уроків, спостережень 

та необхідної документації. Майбутні вчителі вчаться формувати в дітей 
молодшого шкільного віку предметну ІКТ-компетентність, логічне та критичне 

мислення. А на розвиток таких навичок може впливати залучення учнів 

початкової школи до STEM-освіти через інтеграцію як провідного принципу, 

гейміфікацію, ігрові технології. 
Формування практичних навичок використання досягнень комп’ютерних 

наук завершуються в коледжі вивченням дисципліни «Нові інформаційні 
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технології та технічні засоби навчання». Дуже важливо спланувати вивчення 

даного навчального предмету в робочому навчальному плані коледжу до 
переддипломної практики майбутніх вчителів. 

Ще обов’язковою складовою програми професійної підготовки молодшого 

спеціаліста за напрямом підготовки 013 «Початкова освіта» є виконання та 

захист курсових робіт. Варто відмітити, що у травні 2018 р. студенти-
четвертокурсники одержали лише відмінні оцінки на захисті цих робіт на теми: 

«Можливості реалізації STEAM-навчання в початковій школі», «Імплементація 

STEM-підходів на уроках інформатики в початковій школі», «Гейміфікація в 
STEM-навчанні початкової школи на уроках інформатики». 

У процесі виконання курсової роботи протягом навчального року майбутні 

вчителі початкових класів демонстрували теоретичну й методичну підготовку, 

вміння працювати з інформаційними джерелами, досліджувати, аналізувати, 
систематизувати, узагальнювати педагогічний та науковий досвід.  

Особливої уваги заслуговує той факт, що матеріали учасників ІІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «STEM-освіта: стан 
впровадження та перспективи розвитку» були рекомендовані для розгляду та 

використання студентам-випускникам, які працювали над цим питанням. 

Майбутні педагоги також були зареєстровані та заочно опанували програму 

навчального курсу зимової сесії «Web-STEM-школи – 2018». Об’єднавши 
зусилля освітніх закладів та наукових установ у поширенні здобутків у галузі 

STEM-освіти, приклади впроваджених елементів STEM у навчальних закладах 

України дали можливість краще зрозуміти досліджуване питання студентам.  
Підготовка курсових робіт дала можливість майбутнім вчителям 

систематизувати здобуті теоретичні знання, науково і креативно мислити, 

розвивати пізнавальну активність, аналізувати та порівнювати різні підходи 

щодо реалізації STEAM-навчання в початковій школі. На 2018-2019 н.р. серед 
затверджених в коледжі тем курсових робіт є такі: «Проект як засіб реалізації 

STEM-освіти у сучасній початковій школі», «Інструменти для реалізації STEM-

навчання: використання принципу BYOD (смартфонів) при вивченні 
інформатики в початковій школі», «Аспекти використання STEM-орієнтованих 

технологій  на уроках інформатики в початковій школі». 

Отже, професійна компетентність майбутнього вчителя початкової школи 

в контексті STEM-освіти – це комплексне поняття, яке передбачає не лише 
активне використання інформаційно-комунікаційних технологій в повсякденній 

професійній сфері та життєдіяльності молодого педагога-новатора [2]. STEM-

освіта сьогодні демонструє потужний науковий потенціал, для реалізації якого 
потрібно розробити стандарти STEM-орієнтованого освітнього контенту. Це 

можливо лише спільними зусиллями всіх учасників навчально-виховного 

процесу, використовуючи інновації, передові комп’ютерні технології. Коледжі, 

які готують майбутніх вчителів за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
«Молодший спеціаліст», є також невід’ємною сходинкою у формуванні 

складових професійної компетентності педагогів навчальних закладів освіти, і в 

тому числі в контексті STEM-освіти. 
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ПРОФЕСІЙНЕ САМОВИЗНАЧЕННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

Запровадження моніторингу процесів, змісту та результатів впровадження 

STEM, впливу на формування світоглядної, суспільної та соціальної позиції 
старшокласників, на процес пошуку ними свого місця в майбутньому, 

дорослому житті є окремою ланкою системної роботи з розбудови галузі 

STEM-освіти. 

Проведене дослідження відділом STEM-освіти ІМЗО є складовою 
вивчення реального впливу змін, які відбуваються у STEM-освітній галузі на 

такий доленосний для кожної людини процес, як обрання майбутньої професії. 

Метою дослідження є аналіз й оцінка дієвості та ефективності процесів 
профорієнтації та самооцінки і самовизначення учнівської молоді.  

Об’єкт дослідження – організація роботи закладів освіти щодо 

забезпечення рівного доступу учнівської молоді до вибору та отримання STEM-

професій. 
Предмет дослідження – стан забезпечення рівного доступу учнівської 

молоді до вибору та отримання STEM-професій. 

Основні завдання дослідження: аналіз теоретичного аспекту проблеми, 
з’ясування особливості та мотиви вибору юнаками та дівчатами інженерних та 

високотехнологічних професій, з’ясування формального та реального стану й 

можливостей рівного доступу учнів до отримання високотехнологічних 

професій, підготовка статистично-аналітичного звіту за результатами 
дослідження, вироблення рекомендації щодо профорієнтаційної підтримки 

учнів у процесі вибору майбутньої професії, ознайомлення педагогічної 

громадськості із результатами дослідження та реальним станом щодо 

можливостей рівного доступу юнаків та дівчат до отримання 
високотехнологічних професій. 

Учням 10-х класів було запропоновано відповісти на 25 запитань, які 
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стосувалися різноманітних аспектів процесу обрання майбутньої професії. 

Старшокласників просили вказати напрям майбутньої професійної діяльності, 
визначити  мотиви, які впливають на обрання професії, поділитися думками про 

те, які вміння та навички повинен мати сучасний молодий спеціаліст для 

досягнення професійного успіху тощо. Значна кількість запитань зумовлена 

тим, що вивчення планів, мрій та бажань старшокласників є одним з основних 
завдань дослідження. Саме відповіді учнів допоможуть педагогам й батькам 

краще зрозуміти бачення молоддю майбутнього та своєї ролі та місця у ньому.  

На запитання онлайн анкети відповіли 5278 старшокласників: дівчата 
(2950 осіб) і хлопці (2328 осіб), віком від 15 до 17 років, з міст та сільської 

місцевості. 

Респонденти-підлітки стоять на порозі дорослого життя, але переважна 

більшість з них має цілком сформований світогляд та конкретні плани на 
майбутнє. Вони можуть чітко визначити мотиви, що ними керують та 

розставити пріоритети. Респондентів цієї групи відрізняють такі риси як 

імпульсивність, емоційність, відкритість та максималізм. З іншої сторони для 
старшокласників характерними є інтерес до свого внутрішнього світу, увага до 

думки та порад дорослих (батьків і вчителів), вміння ставити себе на місце 

іншої людини та уявляти себе в майбутньому тощо. Все це робить підлітків 

складною, розумною та цікавою частиною опитуваних, зокрема в даному 
дослідженні і нашому соціумі у цілому. 

Результати дослідження доводять, що переважна більшість 

старшокласників планує, у той чи інший спосіб, продовжувати навчання і 
отримати вищу освіту. Переважна більшість опитаних (67,6% дівчат та 56,2% 

хлопців) планують отримати вищу освіту. 12,4% хлопців зазначили, що хотіли 

б мати професійно-технічну освіту. Працювати після закінчення школи готові 

майже 9% опитаних хлопців і 2,8% дівчат. До 23% респондентів вирішили 
працювати і продовжувати навчання одночасно (Діаграма 1). 

Діаграма 1. Розподіл відповідей учнів на запитання: «Чим Ви плануєте 

займатися після закінчення 11-го класу» (у%). 

 
Результати дослідження підтвердили факт того, що вибір професії 

відповідає існуючим у суспільстві стереотипами: юнаки (більше 35%), 
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планують отримати «чоловічі» спеціальності: інженерні, технологічні, фізико-

математичні, економічно-фінансові, військові. Дівчата – «жіночі» гуманітарні 
та соціальні (42% опитаних), культурно-мистецькі (12%) тощо. Відсоток 

опитаних дівчат, які планують присвятити себе інженерії та технологіям, є 

незначним (2,4%). Як негативний, можна трактувати той факт, що 12% дівчат і 

8,7% юнаків взагалі не вирішили, чим саме вони будуть займатися у 
майбутньому (Діаграма 2).  

Діаграма 2. Розподіл відповідей учнів на запитання: «Який напрям 

майбутньої професійної діяльності Ви обрали?» (у%). 

 
До речі, більше третини старшокласників (30,3% дівчат та 37,2%) впевнені 

у тому, що вибір професії є для них остаточний і не зміниться до закінчення 11 

класу. Майже половина (до 47% респондентів) припустили, що у майбутньому 

можливі певні зміни, хоча на момент опитування вони впевнені у своєму 
виборі.  

Відповіді старшокласників показали, що батьки лояльно ставляться до 

вибору дітей. Переважна більшість (87,6% дівчат та 79,3% хлопців) впевнено 
заявили, що батьки підтримають будь-який їх професійний вибір. 4,5% 

опитаних дівчат і хлопців думають, що батьки підтримають їх у разі обрання 

суспільно-гуманітарного напряму діяльності. 8,2% юнаків вважають що батьки 

підтримують їх інженерно-технологічний вибір. На жаль, до 3,5% опитаних 
старшокласників вказали, що їх батьків не цікавить питання, чим саме вони 

будуть займатися у майбутньому. 
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Мотивація обрання напряму професійної діяльності є фактично однаковою 

для юнаків і дівчат. Висока заробітна плата в обраній професійній галузі є 
вагомим мотивом для переважної більшості учнів, які взяли участь в 

опитування. Для юнаків (71,3%) цей мотив виявився більш важливим ніж для 

дівчат (67,8%). На другому місці по значимості мотивів респонденти 

розмістили бажання реалізувати набуті під час навчання знання та вміння 
(54,8% відповідей дівчат та 55,6% відповідей хлопців). Перспективність 

професії у майбутньому, попит на неї на ринку праці, суспільна значимість та 

актуальність майбутньої діяльності є вагомими для майже половини підлітків 
(Діаграма 3). 

Діаграма 3. Розподіл відповідей учнів на запитання: «Які мотиви 

впливають на обрання Вами напряму подальшої професії?» (у%). 

 

Більше половини респондентів (до 66,2%) назвали спеціальні 

профорієнтаційні програми та курси з високотехнологічних професій 
найефективнішим методом популяризації STEM-професій. Така сама кількість 

опитаних вважають дієвими зустрічі з представниками бізнесу та екскурсії на 

високотехнологічні виробництва. Для 55% учнів досить ефективними є такі 
методи як: навчання в технопарках та STEM-центрах, різноманітні 

просвітницькі заходи присвячені попиту на професії на ринку праці, 

факультативні курси технологічного спрямування, реклама 

високотехнологічних професій через Інтернет та ЗМІ тощо.  
Результати дослідження підтверджують, що формально вітчизняна система 

освіти не ставить перешкод хлопчикам і дівчаткам у рівному доступі до вибору 

майбутньої професії. На практиці, різноманітними засобами у свідомість та 
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підсвідомість молоді продовжують закладаються стереотипи про поділ 

спеціальностей на «чоловічі» і «жіночі». І хоча в останні роки, ведеться 
багатопланова робота по залученню дівчат до STEM-професій та робиться 

багато для усунення наявних проблем, цього виявляється недостатньо.  

Юнаки та дівчата традиційно продовжують орієнтуватися на «чоловічі» та 

«жіночі» професії, володіти недостатньою інформацією про професії 
майбутнього, про потреби вітчизняного та світового ринків праці, перспективи 

здобуття STEM-освіти та отримання STEM-професій. Неувага до проблеми, 

нехтування пошуком шляхів її усунення може призвести до значної нестачі 
фахівців у технологічних областях, що негативно вплине на макроекономічну 

ситуацію в Україні. 
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STEAM-ОСВІТА ЯК СВІТОВИЙ ТРЕНД РОЗВИТКУ 

КРЕАТИВНОСТІ ПІДРОСТАЮЧОГО ПОКОЛІННЯ 

Нова українська школа – це освітній простір, мета якого дати учням не 

просто суто навчальний матеріал, а розвинути вміння та навички для успішної 
самореалізації в житті. НУШ – це школа, до якої учні ходять з бажанням, адже 

тут їх вчать критично мислити, вирішувати складні завдання, не боятися 

висловлювати власну думку, взаємодіяти у колективі, розвивають креативність, 
тобто готують «до свідомого життєвого вибору та самореалізації, трудової 

діяльності та громадянської активності». Позашкільний навчальний заклад – 

складова системи позашкільної освіти, яка надає знання, формуючи вміння та 

навички за інтересами, забезпечує потреби особистості у творчій самореалізації 
та інтелектуальний, духовний і фізичний розвиток, підготовку до активної 

професійної та громадської діяльності, створює умови для соціального захисту 

та організації змістовного дозвілля відповідно до здібностей, обдарувань та 
стану здоров'я вихованців, учнів і слухачів. Позашкільна освіта є 

безпосередньою складовою системи безперервної освіти, яка вирішує питання 

емоційного, фізичного та інтелектуального розвитку особистості, формування її 

компетентностей, а також сприяє забезпеченню потреб особистості у творчій 
самореалізації, її соціалізації, включенню в суспільні відносини, входженню у 

широкий світ. 

Актуальність STEAM-освіти зумовило не тільки широке впровадження 

інформаційно-комунікаційних технологій в освітній процес, а й необхідність  
використання інноваційних форм, методів та засобів під час проведення уроку 

чи заняття. Оскільки сучасний світ висуває високі вимоги до знань, умінь та 
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навичок працівників, тому педагоги постають перед необхідністю формування  

у дітей вміння орієнтуватися у сучасному інформаційному просторі, розвивати 
впродовж всього періоду навчання компетенції, які дозволять реалізуватися на 

ринку праці. 

Метою статті є опис досвіду роботи зі створення оптимальних умов для 

розвитку креативності учнів/вихованців – майбутніх спеціалістів, які будуть 
конкурентноспроможними в подальшому житті, шляхом упровадження 

елементів STEAM-освіти. Для вирішення поставленої мети потрібно 

реалізувати наступне: 
– використання електронного навчання як моделі підвищення якості 

навчання; 

– використання мобільних пристроїв в освітньому процесі; 

– використання «перевернутого» навчання як форми активного навчання 
сучасної молоді. 

Теоретичну основу досвіду впровадження елементів STEAM-освіти в 

освітній процес складають дослідження зарубіжних та вітчизняних вчених, а 
саме Хізера Гонсалеса, Джеффрі Куензі, Девіда Ленгдона, Кейта Ніколса, 

Олександра Арламова, Михайла Бургіна, Володимира Журавльова, Олександра 

Попова, Людмили Подимової, Абрама Прігожина, Віталія Сластьоніна, Андрія 

Хуторського та інших. 
Практична цінність роботи полягає у формуванні в учнів/вихованців 

креативності, як однієї з найважливіших компетенцій майбутнього спеціаліста в 

реаліях ХХІ століття. 
Новизна досвіду полягає у створенні новітніх засад для розвитку 

креативної особистості в сучасному інформаційному світі засобами STEAM-

освіти. 

Виклад основного матеріалу. Невід’ємним складником сучасного вирію 
шкільного та позашкільного життя є STEAM-освіта, адже вона дає можливість 

підготувати учнів/вихованців до успішного працевлаштування, до освіти після 

школи, для всебічного розвитку особистості як гідного громадянина своєї 
держави. 

Чому саме STEAM-освіта, а не STEM? Акронім STEM вже декілька  років 

на вустах освітян України та розшифровується як «S» – science (наука), «T» – 

technology (технології) – «Е» – engineering (інженерія) – «М» – mathematics 
(математика). Цей напрям в освіті дає нам можливість підготувати майбутніх 

програмістів, IT-фахівців, інженерів, професіоналів в галузі високих технологій 

і т.д., але він не в повній мірі допомагає педагогу розвинути креативність в 
учнів як одну з немалозначимих компетенцій, які будуть затребувані на ринку 

праці надалі за результатами аналітиків Всесвітнього економічного форуму. 

Тому саме STEAM-освіта, яка включає в себе ще одну складову «А» – аrt 

(мистецтво), допоможе витіснити цю прогалину і в повній мірі готувати 
учня/вихованця до життя. Адже на думку американських вчених спроба 

активізувати освіту тільки в напрямку науки без паралельного розвитку Arts-

дисциплін може призвести до того, що молоде покоління позбудеться навичок 

креативності [3]. 
Нова парадигма освіти зумовила оновлення фахової освіти та відповідних 

форм, методів і технологій навчання, що базуються на електронному навчанні, 
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в якому центральною фігурою є учень/вихованець, який знаходиться у центрі 

навчального процесу, ґрунтується на повазі до його думки, на спонуканні до 
активності, на заохоченні до творчості. Такими технологіями навчання є 

інтерактивні, що дозволяють розв’язувати вищезазначені проблеми. 

До інноваційних методик навчання можна віднести електронне, мобільне 

та «перевернуте» навчання, в яких активно використовуються інтерактивні, 
онлайн та комп’ютерні технології. 

Електронне навчання – це система навчання, побудована з використанням 

інформаційних та телекомунікаційних технологій, котрі в сучасних умовах 
широко використовуються як учнями/вихованцями, так і педагогами. Система 

електронного навчання дозволяє покращити рівень засвоєння навчального 

матеріалу, спілкуватися вчителю і учням/вихованцям між собою не тільки на 

уроці чи занятті, але й позаурочний час, надати більшої можливості для 
творчості при виконанні робіт та безпечного використання ІКТ-технологій [4]. 

Тому під час проведення уроків інформатики в НВК, занять в гуртку-студії 

образотворчого мистецтва в позашкільному навчальному закладі чи проведенні 
інтегрованих занять: інформатика в поєднанні з образотворчим мистецтвом, – 

активно використовується комп’ютер з підключенням до мережі Інтернет, яка в 

свою чергу містить ряд сервісів для малювання та розвитку креативності, що 

осучаснять освітній процес та зацікавлять дітей, зокрема: 
– EmojiBrush (Емоджибраш — «пензлик Емоджи») — сервіс, який дозволяє 

малювати смайлами картини. 

– Текстер – сервіс для малювання онлайн словами й цілими реченнями. Сервіс 
підтримує українську мову, тому не буде жодних обмежень у творчості. 

– FOX CROW – сервіс, який надає змогу малювати за допомогою ліній, 

пташок, стрілочок, листочків, квіточок, геометричних та більш 

чудернацьких фігур – кожен колір має свій набір інструментів, які 
відрізняються масштабом, прозорістю, формою тощо. 

Невід’ємною складовою уроків в НВК та занять в позашкільному 

навчальному закладі  є мобільне навчання, яке тісно пов’язане з електронним 
навчанням, відмінністю є використання мобільних пристроїв. Навчання 

проходить незалежно від місця знаходження і відбувається при використанні 

портативних технологій. Мобільне навчання змінює повністю сам процес 

навчання, оскільки мобільні пристрої модифікують форми подачі матеріалу, 
доступу до нього та сприяють створенню нових форм пізнання, що є важливим 

у процесі формування компетентностей школярів [8]. 

Серед мобільних програм можемо виділити такі: 
– PocketPaint – графічний редактор, який, не зважаючи на все інше, дозволяє 

робити частини малюнку прозорими і масштабувати до рівня пікселів; 

– AdobePhotoshopExpress – один із найкращих засобів для опрацювання 

фотографій і створення колажів на Android; 
– LightX – це мобільний редактор фотографій, який дозволяє редагувати і 

форматувати зображення, створювати карикатури, додавати ефекти та інше. 

– ibisPaintX – це програма, заснована на концепції соціального малювання, 

тобто користувач може опублікувати процес створення малюнку, щоб 
розділити з усіма радість творчості. 

Перевернуте навчання – це форма активного навчання, яка дозволяє 
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«перевернути» звичний процес навчання в закладах загальної середньої освіти 

та позашкільних навчальних закладах таким чином: домашнім завданням для 
учнів/вихованців є перегляд відповідних відеороликів з навчальним матеріалом 

наступного уроку чи заняття, учні/вихованці частково самостійно проходять 

теоретичний матеріал, а у класі більша частина часу використовується на 

виконання практичних завдань. 
Ідея «перевернутого навчання» полягає в попередньому ознайомленні 

учнів/вихованців удома з новим навчальним матеріалом, а на уроці чи занятті -  

короткий розбір проблемних моментів, закріплення теоретичних знань і 
вироблення практичних навичок [5]. 

При «перевернутому навчанні» учні/вихованці активно використовують 

комп’ютерні та мобільні технології для попереднього ознайомлення з 

матеріалом та вироблення практичних умінь та навичок в позаурочний час, 
окрім цього педагог бачить рівень успішності кожного в процесі виконання 

практичних завдань і може вчасно допомогти. Технологія «перевернутого 

навчання» дає змогу істотно покращити показники успішності сучасної молоді. 
Висновки. Окреслені методики STEAM-навчання розвивають в 

учнів/вихованців навички роботи з комп’ютером та мобільним пристроєм, 

розвивають критичне, інноваційне та креативне мислення в умовах 

упровадження Нової української школи та в освітньому просторі позашкільних 
навчальних закладах. 

Перспективи подальшого розвитку. В той же час представлена методика 

потребує подальшої апробації в закладах загальної середньої освіти та 
позашкільних навчальних закладах, а також моніторингу ефективності, що є 

предметом подальших досліджень. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС 

ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН У ВИЩІЙ ШКОЛІ 

Сьогодні інтеграція стає освітнім брендом і STEM-підхід йому повністю 

відповідає. Концепція STEM-освіти часто передбачає підкріплення технічних 

дисциплін гуманітарними [1].  Тому логічним було об´єднання STEM з творчим 

аспектом розвитку особистості  ART = STEAM [2]. STEAM-освіта (S – science, 
T – technology, E – engineering, A – art, M – mathematics) – природничі науки, 

технології, інженерія, мистецтво, математика. Новий підхід не є ексклюзивним: 

це не прерогатива «технологій», «математики», «науки» та «інженерії» як 
таких. STEAM можна знайти в кожному аспекті життя. Методика може бути 

застосована практично до будь-якої дисципліни, де б її не викладали – чи то в 

молодшій школі, чи у вищій. Філософія STEAM далеко пішла від застарілої 

концепції навчання, коли учні запам’ятовують факти, а їхні знання перевіряють 
за допомогою тестів із проставлянням оцінок. Така анахронічна освітня 

система, звісно ж, не сприяє інноваційності, розвитку творчого та критичного 

мислення [3]. Основна мета STEM/STEAM-освіти – розвиток творчого 
мислення, навичок використання інженерного підходу до розв’язання реальних 

завдань, розуміння важливості дизайну, усвідомлення ролі технологій у 

їхньому вирішенні. Під «мистецтвом» (Arts) у концепції частіше розуміють 

розвиток творчого сприйняття, навчання основам моделювання і художньо-
технічного проектування, що дає змогу не тільки зробити освітній процес більш 

розмаїтим і насиченим, але також додатково підштовхнути учнів до 

креативного розв’язання поставлених завдань, розуміння принципів естетики 
[3]. Згідно концепції розробників [2], STEM-освіта має поєднувати в собі 

міждисциплінарний і проектний підходи, основою для чого виступає інтеграція 

природничих наук в технології, інженерну творчість і математику. У зв’язку з 

цим навчання учнів STEM-дисциплін має передбачати застосування методик їх 
викладання не як самостійних, відокремлених одна від одної, а на засадах 

міждисциплінарної інтеграції. Для нашого часу характерна інтеграція наук, 

прагнення отримати як можливо більш точне уявленні про загальну картину 
світу. Ці ідеї знаходять відображення в концепції сучасної освіти. Але 

розв’язати таку проблему неможливо в рамках однієї дисципліни. Тому постає 

необхідність у їх інтеграції, де найбільш можливо досягти міжпредметних 

узагальнень. 
Виходячи з вищесказаного, викладачі НПУ ім. М.П. Драгоманова широко 

розпочали експериментувати шляхом впровадження інноваційних технологій 

навчання в освітній процес. Велику увагу приділили педагогічній інновації – 

STEM-навчання. Мета цієї технології у доборі нових форм та прийомів 
викладання навчального матеріалу, які сприяють формуванню навичок у 

майбутнього вчителя-природничника до ведення дослідницької науково-
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пошукової роботи з учнями різних вікових груп. 

Ми застосували такі сучасні інноваційні підходи: проектно-орієнтований 
(групова робота на лабораторних заняттях), проблемно-орієнтований, практико-

орієнтований (при проведенні польової практики) [4, с. 199-201]. 

На даний час НПУ імені М.П. Драгоманова готує вчителів біології та 

вчителів географії як два окремих напрями. Враховуючи те, що в майбутньому 
вчитель має досконало і повною мірою володіти знаннями цих обох 

спеціальностей, викладачами розроблені форми занять, які включають 

поєднання курсів і спільні завдання для обох напрямів навчання [5].  
Більш детально зупинимось на проектно-оріентованому інноваційному 

підході – STEAM-підході. Методика організації проектної діяльності 

розглядається в працях Г. Лопушанської, О. Полат, О. Рибіної, С. Сисоєвої, 

Г.М. Шкільової та ін.  
Таким STEАM-проектом було проведення міжкафедрального наукового 

студентського симпозіуму Around the Word with «Biogeografy» (Навколо світу з 

«Біогеографією»). До роботи залучалися інтегровані групи студентів біологів 
(ІІІ курс), географів (ІІ курс), екологів (ІІ, ІІІ курси) [6]. 

Етапи проекту: 

1. Організаційно-підготовчий (лютий): проведення опитування серед 

викладачів та студентів щодо виявлення бажаючих взяти участь в реалізації 
змісту навчального інтегрованого проекту. Розподіл доручень між керівником 

та учасниками проекту. Формування списків учасників. Об’єднання студентів у 

навчальні групи, визначення тем виступів, розробка алгоритму виступу.  
2. Пошуково-практичний етап (березень): ознайомлення зі структурою 

створення навчально-пізнавального, дослідницького проекту. Підбір 

інформативного матеріалу, переклад на іноземну мову, створення презентації. 

3. Підсумковий (квітень): проведення 26 квітня 2018 року на базі навчально-
наукової лабораторії інноваційних педагогічних технологій кафедри психолого-

педагогічних дисциплін та кафедр біології, іноземної мови  міжкафедрального 

наукового студентського симпозіуму Around the Word with «Biogeografy» 
(Навколо світу з «Біогеографією»). 

Під час проведення заходу було використано не тільки знання з предметів 

природничого циклу, але й задіяні інтерактивні засоби, прийоми, технології із 

елементами сугестопедії, ароматерапії, астрології як інструменти інтеграції 
різноманітних галузей знань (літератури, лінгвістики, мистецтва, музики. 

Проведення даного STEАM-проекту є корисним та потрібним  для студентів в 

наш час. Результати STEАM-проекту було опубліковано у фаховому виданні 
[6]. 

По-перше, завдяки публічним виступам студенти розвивають свої 

ораторські та вчительські здібності, долають страх перед великою аудиторією і 

вчаться правильному викладу своєї думки та матеріалу. 
По-друге, завдяки викладу інформації шляхом презентацій студенти 

можуть не тільки почути про певні особливості континенту, але і побачити їх. А 

використання слухової і зорової пам’яті сприяє глибшому засвоєнню матеріалу.  

По-третє, виклад інформації іноземною мовою дозволяє студентам 
подолати свій мовний бар’єр, що є актуальною проблемою на сьогодні, 

дізнатись для себе щось нове. А саме як звучать відомі всім терміни або 
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визначення іншою мовою і потім використати ці знання в повсякденному житті 

або на уроках іноземної мови в закладах загальної середньої освіти. 
По-четверте, створення власного проекту формує у студентів вміння 

використовувати різні методи дослідження та збір інформації для даної теми і 

вміння правильно її оформити. Це є чудовим досвідом створення свого 

власного виду науково-дослідницької роботи для майбутнього місця 
працевлаштування. 

По-п’яте, науковий симпозіум, як інноваційний формат, дозволяє 

студентам краще зрозуміти методику організації та впровадження, швидше 
вивчити навчальний матеріал. 

Підготувавши проекти, студенти поглибили свої знання з біографії в 

цілому, використовуючи різні методи дослідження, підвищили рівень знань 

англійської та французької мов, розвинулись всебічно за рахунок підготовки 
проектів інших студентів, навчилися виділяти головне з великої кількості 

інформації і правильно представити ці дані у вигляді презентації, закріпили 

вміння роботи з комп’ютерними програмами тощо. 
Упровадження в освітній процес методичних ідей STEAM-освіти 

дозволить сформувати характеристики, які визначають компетентного фахівця 

– майбутнього вчителя, здатного працювати за інноваційними технологіями в 

Новій українській школі. 
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ВПЛИВ STEM-ОСВІТИ НА ПРОФЕСІЙНУ КОМПЕТЕНТНІСТЬ 

СУЧАСНОГО ПЕДАГОГА 

Орієнтованість освітньої політики й педагогічної науки на компетентнісну 

парадигму у здійсненні процесу навчання і виховання безпосередньо пов’язана 

з ідеєю всебічної підготовки й виховання індивіда не тільки як фахівця, 

професіонала своєї справи, а і як особистості та члена колективу й соціуму. 
Метою компетентнісної освіти є не тільки передача майбутньому спеціалістові 

сукупності знань, умінь і навичок у певній сфері, а й розвиток інтелекту, 

кругозору, здатності до індивідуальних креативних рішень, до самонавчання, а 
також формування гуманістичних цінностей. В основі компетентнісного 

підходу покладені знання, вміння та навички, як засіб, матеріал моделювання 

знань, необхідних завтра. Таким чином, знання, вміння та навички стають 

допоміжним компонентом змісту освіти, інструментом досягнення освітніх 
цілей та завдань. 

Сьогодення потребує фахівців, які здатні практично розв’язувати життєві 

та професійні проблеми. Актуальними стають активність, ініціативність, 
самостійність, висока відповідальність спеціаліста, що неможливо без 

професійної компетентності на основі фундаментальних знань, які 

забезпечують мобільність і адаптивність до динамічних умов ринку праці. 

Професійна компетентність є інтеграційною характеристикою ділових і 
особистих якостей фахівця, що відображає не лише рівень знань, умінь, 

досвіду, достатніх для досягнення цілей професійної діяльності, але і соціально-

етичну позицію особи [2, с. 56]. 
Формування професійної компетентності учителя – це цілеспрямований 

процес, який реалізується на основі певних педагогічних умов з використанням 

засобів розвиваючих технологій і передбачуваним результатом розвитку 

професійних і особистісних умінь. Педагог повинен усвідомлювати 
необхідність у підвищенні власної професійної компетентності. Аналіз 

власного педагогічного досвіду активізує професійний саморозвиток педагога, 

внаслідок чого розвиваються навики дослідницької діяльності, які потім 
інтегруються у педагогічну діяльність. Педагог має бути залучений в процес 

управління розвитком загальноосвітнього навчального закладу, що сприяє 

розвитку його професіоналізму. Розвиток професійної компетентності – це 

динамічний процес засвоєння і модернізації професійного досвіду, який веде до 
розвитку індивідуальних професійних якостей, накопичення професійного 

досвіду, що передбачає безперервний розвиток і самовдосконалення. 

Зміст професійної компетентності, як зазначає І. Зязюн, – це знання 

предмета, методики його викладання, педагогіки і психології. Знання сучасного 
вчителя звернені, з одного боку, до дисципліни, яку він викладає, з іншого – до 

учнів, психологію яких повинен добре знати. Готуючись до уроку, учитель 
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обмірковує його зміст, методику, враховує особливості сприймання учнів 

певного віку, класу, власні можливості. Важливою особливістю професійних 
педагогічних знань є їх комплексність, що потребує від учителя вміння 

синтезувати матеріал для успішного розв’язання педагогічних задач, аналізу 

педагогічних ситуацій, що зумовлюють необхідність осмислення психолого-

педагогічної сутності явищ, вибору засобів взаємодії. Розв’язання кожної 
педагогічної задачі активізує всю систему педагогічних знань учителя, які 

виявляються як єдине ціле [2, с. 32]. 

Показниками професійної компетентності вчителя є не лише система 
сформованих предметних чи міжпредметних компетенцій, а й позапредметних, 

не прив’язаних до конкретних навчальних предметів, сформованість у вчителя 

відповідно до соціального замовлення ключових компетенцій, що 

проявляються в інтелектуальній, комунікативній, інформаційній, суспільно-
політичній і особистісних сферах. Сьогодні розширюються функції педагога, 

пов’язані з пошуковою, науково-досідницькою, соціальною, культурно-

просвітницькою діяльністю, яка відбувається в педагогічній системі 
загальноосвітнього закладу, де провідною є дидактична. 

Дидактична система вважається сучасною, якщо її цільовий, змістовий, 

процесуальний компоненти збігаються з тенденціями розвитку суспільства, 

його запитами і потребами та передбачає: розширення і посилення процесів 
комунікації між суб’єктами освітнього простору; зниження рівня позитивного 

впливу попереднього досвіду на діяльність учителів; наявність альтернативних 

педагогічних ініціатив; створення умов для прискорення процесів змін; 
зростання потоку інформації; наростання кризових явищ в чинній системі, що 

відіграють роль рушійної сили для нововведень [3, с. 68]. 

STEM-освіта – це низка чи послідовність курсів або програм навчання, яка 

готує учнів до успішного працевлаштування, до освіти після школи, вимагає 
різних і більш технічно складних навичок, зокрема із застосуванням 

математичних знань і наукових понять. STEM-освіту часто називають 

«навчанням навпаки». Ланцюжок «від теорії до практики» у STEM зазвичай 
зворотний: спочатку – гра, придумування та майстрування пристроїв і 

механізмів, а вже потім, у процесі цієї діяльності, – опанування теорії і нових 

знань. STEM-технології вимагають від учнів великих здібностей до критичного 

мислення, вміння працювати як в команді так і самостійно. Інтегровані заняття 
спонукають до осмислення й пошуку причинно-наслідкових зв’язків, до 

розвитку логіки, мислення, комунікативних здібностей. 

Доценко С.О. і Лебедева В.В. [1] окреслили такі особливості STEM-освіти 
для активізації творчого потенціалу особистості: STEM-освіта має бути 

неперервною: розпочинатися в дошкільному віці й тривати протягом життя; 

STEM-освіта є «містком» між навчанням учнів/студентів і їхньою кар’єрою; 

STEM-освіта сприяє створенню середовища, сприятливого для навчання, та 
дозволяє залучити учнів до процесу навчання, спонукає їх бути більш 

активними, а не пасивними спостерігачами. 

Отже, STEM-освіта ставить перед учителями завдання інтеграції 

навчальних предметів, забезпечення тісного взаємозв’язку суміжних наук у 
процесі навчання. В роботі вчителя, який працює в інноваційному режимі 

переважають пошукові форми роботи учнів на уроці та позаурочний час, що 
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сприяє розширенню їхнього досвіду, чітко виражена спрямованість на 

реалізацію розвивального потенціалу в навчально-виховному процесі, 
прогнозується високий рівень дидактичних цілей, учитель постійно підтримує 

тісні контакти з науковими установами, методичними структурами, колегами-

новаторами не тільки своєї школи, а й району, області, держави, відкритий до 

спілкування [4, с. 204]. 
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ВИКОРИСТАННЯ STEM-ПРОЕКТІВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ 

Інтеграція як вимога об’єднання в ціле компонентів об’єктів навчання є 
необхідним дидактичним засобом, за допомогою якого уможливлюється 

створення в учнів цілісного уявлення про об’єкт, що вивчається, формується 

міжпредметна компетентність, коли учень здатний розв’язувати коло проблем 
шляхом використання власних знань, умінь, навичок, способів діяльності та 

ставлення, які належать до певного кола навчальних предметів і предметних 

галузей. Одним із важливих шляхів інтеграції у навчанні є STEM-освіта – 

акцент на предмети природничо-математичного циклу. STEM-освіта 
спрямована на розвиток глибоких математичних та наукових знань, розробляє 

спосіб мислення, міркування. STEM-освіта сприяє розвитку творчих навичок, 

критичного мислення, які учні можуть використовувати у всіх сферах свого 
життя. STEM-навчання – це зосередження на реальних завданнях і 

проблемах [4]. STEM-освіта сприяє формуванню і розвитку розумово-

пізнавальних і творчих якостей молоді (здатність і готовність до розв’язання 

комплексних задач (проблем), критичного мислення, творчості, когнітивної 
гнучкості, співпраці, управління, здійснення інноваційної діяльності).  

На сьогодні є дуже актуальним залучення учнів до проектної діяльності в 

урочний час. Саме самостійна робота учнів під керівництвом вчителя над 

інформаційним пошуково-дослідницьким проектом і є важливою складовою 
навчання ХХІ ст. Прикладом використання технології проектного навчання 

учнів через STEM-освіту і є застосування міжпредметної інтеграції. Вивчаючи 

http://www.dgma.donetsk.ua/docs/konf/2017/mkonf2017/dopovidy/it/ДоценкоЛебедева.pdf
http://www.dgma.donetsk.ua/docs/konf/2017/mkonf2017/dopovidy/it/ДоценкоЛебедева.pdf
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в курсі «Історія України»  (10 клас) тему «Голодомор 1932-1933 років в УСРР», 

учням можна запропонувати під час уроку створити міжпредметний 
інтегрований STEM-проект з даної теми у формі «інтелект-карти». Для роботи 

над STEM-проектом потрібно мати планшети (смартфони, комп’ютери, 

ноутбуки), інтерактивну дошку та проектор. 

На першому (організаційному) етапі вчитель вітається з учнями та 
перевіряє готовність учнів до уроку; учні об’єднуються в сім груп із 

врахуванням  здібностей учнів та особистих побажань для дослідження 

запропонованих питань; вчитель проводить інструктаж щодо роботи над 
проектом для утворених груп. На другому (пошуковому) етапі вчитель ставить 

перед групами проблемні завдання [Додаток А]. На третьому (аналітичному) 

етапі: групи здійснюють аналіз вхідної інформації з поставленої проблеми; 

визначають способи досягнення цілі проекту; розробляють алгоритм і 
покроково планують роботу над проектом; вчитель надає консультації групам. 

Під час виконання четвертого (практичного) етапу групи здійснюють вивчення, 

дослідження, синтез та аналіз різних питань з даної теми; створюють 
міжпредметний інтегрований STEM-проект у формі «інтелект-карти» в 

електронному форматі. На п’ятому (презентаційному) етапі проводиться захист 

групами STEM-проекту. Результатом всієї проектної діяльності учнів є 

контрольний етап шляхом аналізу результатів, коригування та оцінки якості 
проекту як самою групою, так й іншими групами та вчителем. Наприкінці 

уроку вчитель проводить рефлексію роботи учнів над проектом у письмовій 

формі за допомогою ігрового прийому «Лист іноземцю».  
Робота учнів над STEM-проектом сприяє розвитку і формуванню в учнів 

метапредметних і надпредметних компетентностей (вміння та навички 

працювати в команді у мережі Інтернет з різними джерелами інформації, 

естетично оформлювати матеріали проекту, публічного захисту). Після роботи 
над даним проектом учні вдосконалять власні теоретичні знання та практичні 

вміння і навички роботи з інформаційними матеріалами, мережею Інтернет, 

комп’ютерними програмами, електронною поштою, Гугл-диском; вдосконалять 
уміння та навички пошуку і дослідження інформаційних матеріалів, створення 

інформаційного матеріалу у формі творчого продукту; розвиток комунікативної 

(мовленнєвої) компетенції під час захисту певного блоку STEM-проекту.  

Додаток А. Пошуково-дослідницькі завдання для груп 

Перша група: 

1) Знайдіть в мережі Інтернет приклади візуальних історичних джерел з теми 

«Голодомор 1932-1933 років в УСРР» та створіть електронну презентацію 
матеріалів? (історія України та інформатика) 

2) Дослідіть штучні та природні причини Голодомору 1932-1933 рр.  в УСРР та 

створіть відеоматеріал з даного питання? (історія України та інформатика) 

3) Дослідіть природно-кліматичні умови  1931, 1932 і 1933 рр. в УСРР і створіть 
аудіоматеріал з даного питання? (історія України та інформатика) 

4) Дослідіть передумови Голодомору 1932-1933 років в УСРР та створіть 

текстову схему з даного питання в текстовому документі Microsoft Word? 

(історія України та інформатика) 
Друга група: 

1) Знайдіть в мережі Інтернет історико-географічну карту сучасної України; 
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дослідіть та назвіть області УСРР (в межах адміністративно-територіального 

поділу УСРР 1932-1933 рр. та в межах адміністративно-територіального поділу 
незалежної України), які постраждали в 1932-1933 рр. від голоду»? (історія 

України та інформатика) 

2) Позначте на контурній карті територію УСРР, яка була охоплена голодом 

1932-1933 років? Заповнену контурну карту сфотографуйте (можна 
відсканувати) та надішліть електронною поштою на вказану адресу (історія 

України та інформатика) 

3) Дослідіть механізм здійснення Голодомору 1932-1933 років: організатори, 
виконавці та співучасники» та складіть інтелект-карту в текстовому документі 

Microsoft Word з теми «Механізм здійснення Голодомору 1932-1933 років: 

організатори, виконавці та співучасники»?  (історія України та інформатика) 

4) Вивчіть організаторів Голодомору 1932-1933 рр. в Україні та складіть 
«Кроссенс» з даного питання в текстовому документі Microsoft Word. (історія 

України та інформатика) 

Третя група: 

1) Опрацюйте радянські переписи населення УСРР 1926 і 1937 рр. та визначте 

мовний і етнічний склад населення УСРР, яке стало жертвами радянської 

політики Голодомору 1932-1933 років? Відповіді оформлюються у вигляді 

текстових схем «Мовний склад населення УСРР, яке стало жертвами радянської 
політики Голодомору 1932-1933 років» та «Етнічний склад населення УСРР, 

яке стало жертвами радянської політики Голодомору 1932-1933 років» в 

текстовому документі Microsoft Word. (історія України та географія світу)  
2) Дослідіть методи здійснення радянською владою політики Голодомору 1932-

1933 рр.? Відповіді оформлюються у вигляді текстових схем в текстовому 

документі Microsoft Word. (історія України та інформатика) 

3) Проаналізуйте релігійне життя в УСРР в 1932-1933 рр.? Відповіді 
оформлюються у вигляді міні-конспекту в текстовому документі Microsoft 

Word. (історія України та інформатика) 

4) Знайдіть в мережі Інтернет опубліковані писемні історичні джерела (спогади 
свідків Голодомору 1932-1933 рр.) та дослідіть стратегії виживання простих 

людей у 1932-1933 роках? Відповіді оформлюються у формі історичного есе в 

текстовому документі Microsoft Word. (історія України та інформатика) 

Четверта група: 

1) Вивчіть форми опору селян проти радянської влади у 1932-1933 років? 

Відповіді оформлюються у вигляді текстової схеми в текстовому документі 

Microsoft Word. (історія України та інформатика) 
2) Вивчіть «Види внутрішньої та зовнішньої допомоги населенню УСРР в 1932-

1933 рр.»? Відповіді оформлюються у вигляді ментальної карти в текстовому 

документі Microsoft Word. (історія України та географія світу)    

3) Дослідіть умови внутрішньої безпеки простої людини, створені радянською 
владою в роки Голодомору? Відповіді оформлюються у вигляді міні-конспекту 

в текстовому документі Microsoft Word. (історія України та інформатика) 

4) Дослідіть процеси внутрішньої та зовнішньої міграції в УСРР в роки 

Голодомору? Відповіді оформлюються у вигляді міні-конспекту в текстовому 
документі Microsoft Word. (історія України та географія світу)  

П’ята група: 
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1) Вивчіть проблему зайнятості та безробіття в регіонах УСРР протягом 1931-

1933 рр., які були охоплені Голодомором? Відповіді оформлюються у вигляді 
міні-конспекту в текстовому документі Microsoft Word. (історія України та 

географія світу)  

2) Дослідіть використання пересічними людьми природних ресурсів в 1932-

1933 рр. для порятунку від голоду? Відповіді оформлюються у вигляді міні-
конспекту в текстовому документі Microsoft Word. (історія України та 

географія світу)   

3) Проаналізуйте соціальну і професійну структуру населення УСРР в 1932-
1933 роки? Відповіді оформлюються у вигляді текстових схем в текстовому 

документі Microsoft Word. (історія України та географія світу)    

4) Складіть кластер в текстовому документі Microsoft Word з теми «Права 

людини, які порушувалися радянською владою у 1932-1933 рр.»? (історія 
України та правознавство)  

Шоста група: 

1) Дослідіть біологічні процеси, які відбувалися в організму голодуючої 
людини 1932-1933 рр.? (біологія та хімія)    

2) Дослідіть фізіологічні процеси, які відбувалися в організму голодуючої 

людини 1932-1933 рр.? (біологія та хімія)    

3) Дослідіть психологічні процеси, які відбувалися в організму голодуючої 
людини 1932-1933 рр.? (біологія та психологія)    

Сьома група: 

1) Проаналізуйте і складіть інтелект-карту у формі інфографіки в текстовому 
документі Microsoft Word з проблеми «Пам'ять про Голодомор 1932-1933 

років»? Відповіді оформлюються у вигляді міні-конспекту в текстовому 

документі Microsoft Word. (історія України та інформатика) 

2) Проаналізуйте наслідки Голодомору 1932-1933 років: історичний, 
демографічний (кількість населення, відтворення населення) та медичний 

(ставлення простих пересічних людей до власного здоров’я та до здоров’я 

інших людей в роки «Великого Голоду») аспекти? Відповіді оформлюються у 
вигляді міні-конспекту в текстовому документі Microsoft Word. (історія 

України, інформатика та алгебра і початки аналізу)  

3) Дослідіть уроки та історичне значення подій Голодомору 1932-1933 років? 

Відповіді оформлюються у вигляді міні-конспекту в текстовому документі 
Microsoft Word. (історія України та інформатика) 
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СТВОРЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ МУЗЕЙНО-ВИСТАВКОВИХ 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИХ ПРОСТОРІВ ДЛЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ В 

СИСТЕМІ STEM-ОСВІТИ   

Вирішення проблем щодо розвитку пізнавальних, дослідницьких, 

технологічних компетентностей учнівської молоді набуває надзвичайної 
актуальності саме в умовах глобалізації та орієнтації України на інноваційний 

технологічний та економічний розвиток. Формування наукового світогляду в 

учнівської молоді також є невід’ємною передумовою її економічної та 

соціальної успішності, розвитку креативних здібностей, поповнення лав 
вітчизняної науки достойними претендентами – талановитими науковцями-

дослідниками.  

В сучасних умовах лише активна діяльність щодо виховання достойної 
наукової зміни може стати значним каталізатором економічного зростання і 

підвищити рівень конкурентоспроможності України. Провідна роль в цьому 

належить STEM-освіті. Її результативність залежить від багатьох чинників, 

зокрема від популяризації наукового знання, формування дослідницького 
світогляду учнівської молоді, а з боку педагогів – подачі наукових знань у 

нетрадиційному цікавому, оперативному, яскравому, зрозумілому вигляді. 

Тобто в таких формах, які відповідають сучасному світосприйняттю учнівської 
молоді.  

Останнім часом престиж наукової праці в Україні знижувався, за 

стереотипністю мислення вважалось що наука догматична, складна, 

малооплачувана й не така цікава як інші сфери людської діяльності. Тому в 
науково-педагогічному середовищі розпочався пошук шляхів, які б дозволили 

змінити такі погляди. 

Дослідники констатують, що сьогодні на фоні підвищеної емоційності, 
вільного розвитку почуттів та уяви, наївного суб’єктивізму і егоцентризму, 

достатньої ІТ-компетентності, внутрішньої свободи, естетичного та етичного 

ідеалізму притаманних школярам, специфічними характерними особливостями, 

виявленими під час навчання учнівської молоді, не зважаючи на вікову 
категорію, стали такі особливості як брак часу, перенавантаження інформацією, 

кліповість мислення, бажання отримувати результат дуже швидко, поверхневі 

не глибокі знання, відсутність науково-дослідних компетенцій, втрата 
зовнішніх авторитетів, розпорошеність уваги. 

Останні 20–30 років саме задля вирівнювання цих недоліків розвинуті 

країни світу стали створювати інтерактивні наукові й технічні музеї, тактильні 

біо-зоопарки для дошкільнят, учнівської молоді, студентів. Зокрема, 
Лондонський музей науки, «CosmoCaixa» в Барселоні, музей науки в Валенсії, 

музей «Corpus» в Лейдене, науковий центр «Немо» в Амстердамі, науковий  

центр «Коперник» у Варшаві, національний дитячий музей та національний 

музей природничої історії у Вашингтоні, «Exploratorium» у Сан-Франциско, 
Містечко науки й індустрії в Парижі, Центр «АХХАА» в Тарту стали 
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візитівкою міст, в яких вони розташовані та місцями улюбленішого 

відвідування дітей різного віку [1].  
У цих музеях кожен з відвідувачів (як діти, так і їх батьки) може 

залучитись до різних інтерактивних розважальних навчальних програм, 

побачити цікаві експонати, взяти участь у лабораторних дослідженнях, 

отримати пізнавальну наукову інформацію тощо.  
Основна мета таких наукових музеїв – відновити інтерес у молодого 

покоління до науки, технічної творчості, активізувати пізнавальну діяльність 

дітей різного віку і залучити до наукового пошуку з метою наступного 
фахового спрямування. У подальшому це може забезпечити будь-яку країну 

талановитими інженерами, технологами, ІТ-фахівцями, фізиками, астрономами, 

математиками, біологами.  

Науковці, які досліджували творчу ігрову діяльність дітей різного віку 
(В. Барахсанов, О. Газман, Д. Ельконін, В. Караковський, Л. Куликова, 

A. Макаренко, Н. Кудикіна, В. Шмаков, С. Шацький, Г. Селевко, М. Семашко, 

В. Сухомлинський, Л. Фрідман), обґрунтовано довели, що використання 
ігрових технологій педагогами значно прискорює засвоєння навчальної 

інформації, сприяє активізації навчання, зацікавлює наукою, спонукає до 

самоаналізу, самооцінки й саморозвитку учнів [2; 3].  

Тому методи, які використовують педагоги таких установ, є 
інтерактивними, спрямованими на те, щоб показати – наука може бути дуже 

цікавою, наукові закони й явища пояснюються не тільки за допомогою формул, 

а й за допомогою незвичайних експонатів, яскравих наочних зрозумілих 
експериментів. Заохочувати відвідувачів допомагають популярні в музеях 

живої науки науково-популярні шоу, відео-курси, тематичні екскурсії, 

пошукові квести, конкурси-змагання, конструкторські й лабораторні роботи, 

участь у реальних дослідах.  
Притаманна таким установам і групова робота з дітьми в команді, рухливі 

ігри, що також надзвичайно актуально нині, коли діти значну частину свого 

навчального й вільного часу проводять статично наодинці за персональним 
комп’ютером, мобільними гаджетами. Це сприяє соціалізації та фізичній 

активності учнівської молоді.  

Вивчення зарубіжного досвіду функціонування сучасних музеїв науки для 

учнівської молоді дозволила нам виділити такі їх переваги:  
1) максимальна наочність, можливість працювати, грати, вивчати, 

створювати, розбирати експонати, а також наявність надзвичайних приладів та 

техніки, які дозволяють унаочнювати найвідоміші наукові експерименти;  
2) відсутність старих кліше щодо подачі навчального матеріалу – 

використання широкого спектру інтерактивних педагогічних методів і засобів, 

що зацікавлюють дітей до самостійного пошуку, бажання взяти участь у 

дослідженнях, спробувати висунути власну гіпотезу й отримати практичний 
науковий досвід-результат;  

3) орієнтація на різновікові групи дітей, різні наукові вподобання;  

4) яскравість, ефектність, емоційність, незвичайність наукових експозицій і 

інсталяцій, технічні ноу-хау й високотехнологічні експонати – все те, що 
надовго залишає спогади в пам'яті дитини і змушує його повертатись, щоб ще 

отримати наукові знання;  
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5) можливість мати достатньо простору для рухливих ігор, дитячого 

спілкування (в деяких музеях є тактильні куточки живої природи, де дітям 
можна погратись та погодувати тварин);  

6) високий рівень безпеки життєдіяльності дітей, якому довіряють батьки;  

7) якісний рівень педагогічних і наукових кадрів тощо.  

Роль, яка відводиться інтерактивним музеям науки в системі STEM-освіти, 
має широкий спектр, зокрема такий як: популяризація науки; зацікавлення 

учнів науково-дослідною роботою; залучення школярів до експериментів, 

розвиток допитливості й пізнавальних мотивацій; доповнення традиційного 
навчання; додаткове розширення  знань з шкільних предметів; соціалізація 

молоді; використання науково-технічних знань у технічній творчості; 

організація гурткової та проектної роботи на базі таких музеїв. 

Якщо для України вкрай важлива її конкурентоспроможність, формування 
наукової еліти нації, то на часі активне створення таких вітчизняних сучасних 

дослідних просторів для дітей. З цих міркувань Національний центр «Мала 

академія наук України» розпочав роботу над створенням науково-
інноваційного музейного комплексу, який планується організувати на перших 

поверхах будівлі Українського інституту науково-технічної експертизи та 

інформації, де на сьогодні в наявності є понад 5 000 кв. м. вільних площ та 

приміщень низької інтенсивності використання. 
Усвідомлюючи необхідність донесення до максимальної кількості дітей та 

молоді інформації про можливості наукової самореалізації та створення 

якнайкращих умов для виховання професійно зорієнтованих, озброєних 
відповідним науковим, дослідницьким інструментарієм молодих людей, 

Національний центр «Мала академія наук України», працюючи над створенням 

інноваційного наукового комплексу нового покоління для юних дослідників, 

проектує в ньому такі простори як експлораторіум – простір освітніх 
майданчиків, обладнаних інтерактивними експонатами, що пояснюють дію 

законів природи (дошкільний вік, молодша школа); дитячі наукові студії, які 

спрямовуються на підготовчий етап наукової освіти (молодша та базова 
школи); наукові секції (початковий етап наукової освіти (базова та старша 

школи); відкриті лабораторії (основний етап наукової освіти, проведення 

дослідницько-експериментальної роботи за напрямками природничих, точних, 

інженерних, суспільних та гуманітарних дисциплін під керівництвом наукових 
керівників, тьюторів (старша школа); наукові коворкінги та інкубатори – 

простори для доведення наукових ідей до наукового та економічного 

впровадження (старша школа, студенти, молоді науковці); тренінговий центр 
для педагогів; профорієнтаційний та діагностичний центр для дітей та підлітків; 

виставковий зал; конференц-центр; кінотеатр-планетарій; медіатека; наукове 

кафе тощо.  

Зазначені активності дозволять відвідувачам центру вивчати мікро- та 
макросвіти, відвідувати тематичні виставки, науково-освітні й культурні 

заходи, самостійно проводити дослідження, спостерігати наочні експерименти, 

наукові шоу і наочні демонстрації (візуалізації) різних закономірностей, брати 

участь у інтерактивних іграх, шоу, тренінгах тощо. 
Пошук концептуальних підходів до створення такого наукового простору 

для учнівської молоді дозволили сформулювати мету його функціонування, яка 
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орієнтується, насамперед, на світові досягнення науки й техніки й прагнення 

формування в учнів інтересу до науки й дослідної роботи, відродження 
престижності наукової праці, розбудови STEM-освіти в Україні.  

Також науково-інноваційний комплекс, що створюється для учнівської 

молоді надасть унікальну можливість забезпечити створення інформаційної 

платформи для впровадження наукових ідей, сприятиме формуванню інтересу 
суспільства до науково-технічного прогресу.  

Місія науково-інноваційного комплексу для учнівської молоді реалізується 

шляхом консолідації зусиль установ, підприємств та організацій, локалізованих 
в одному місці для отримання широкими верствами населення послуг науково-

освітницького, інформаційного та інноваційного характеру.  

У подальшому планується, що напрями діяльності комплексу будуть також 

охоплювати наукові дослідження та науково-технічні розробки; організацію та 
проведення наукової та науково-технічної експертизи; збір, аналіз та 

поширення науково-технічної інформації; управління інтелектуальною 

власністю; супроводження трансферу технологій; міжнародну діяльність у 
науково-технічній сфері; бібліотечно-інформаційне та довідково-бібліографічне 

обслуговування користувачів; просвітницьку та виставкову діяльність; 

популяризацію наукових досягнень.  

На наш погляд, створення такої установи в Україні позитивно вплине на 
формування наукової зміни, позитивний імідж країни, сприятиме встановленню 

міжнародних зв’язків із подібними установами, імплементує кращий 

зарубіжний науково-педагогічний досвід з представленої проблеми на 
вітчизняній освітній ниві.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРИНЦИПУ ПОЛІТЕХНІЗМУ  

ПРИ ВПРОВАДЖЕННІ STEM-ОСВІТИ 

Сучасна молодь повинна бути готовою до використання сучасних 

технічних надбань цивілізації, вміти безпечно їх використовувати, бути 
екологічно свідомою, швидко адаптуватись в мінливому світі технологій. 

Освіта повинна забезпечувати адекватність потенціалу трудових ресурсів 
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техніці, технологіям, методам управління виробництвом, які сьогодні 

оновлюються дуже швидко. 
Історично так склалося, що шкільний курс фізики за своїм змістом є 

політехнічним. Фізика служить теоретичною базою більшості галузей 

сучасного виробництва і має широке застосування в різних сферах людської 

діяльності. Їй належить провідна роль у реалізації політехнічного принципу 
навчання. Цей принцип вимагає спеціального добору і систематизації змісту 

освіти. 

Принцип політехнізму – один з основних принципів побудови навчально-
виховної роботи в сучасній школі, що забезпечує підготовку спеціалістів та 

робітників широкого профілю на основі виявлення та вивчення інваріантної 

наукової основи, загальної для різних наук, технічних дисциплін, технологій 

виробництва, а також дозволяє учням переносити знання та уміння з однієї 
області в іншу [4]. 

Політехнічний принцип передбачає на прикладі вивчення конкретних 

об’єктів техніки, технологічних процесів та трудових прийомів досліджувати 
загальні основи сучасного виробництва. Політехнічний принцип не вимагає, 

щоб досконально вивчались подробиці та особливості окремих виробництв, 

об’єктів та процесів, а передбачає лише ознайомлення з загальними науковими 

принципами, характерними для багатьох основних конкретних виробництв. У 
зв’язку з цим кожний механізм, машина, явище, які вивчаються учнями на 

уроках, розглядаються як представники широких груп аналогічних пристроїв і 

процесів. Завдання вчителя полягає в тому, щоб на прикладі конкретного, 
одиничного познайомити учнів з загальним явищем, характерним для великої 

групи аналогічних предметів. Як зазначає П. Р. Атутов з позицій цього 

принципу вивчаються техніка, технологія, економіка виробництва [1; 2]. 

У своїй монографії В. О. Подоляк [5] зазначає, що так званий принцип 
політехнізму вичерпав свої можливості, особливо однобічне його застосування, 

як єдиного шляху політехнічної освіти. 

Протягом тривалого часу питання використання людиною техніки 
розглядалось в межах політехнічної освіти школярів, інтерес до якої останнім 

часом значно знизився, що підтверджується значним зменшенням числа 

педагогічних досліджень, проведених у даній області. 

Раціональний відбір змісту прикладного фізико-технічного матеріалу дає 
можливість підсилити політехнічну спрямованість навчання фізики, сприяє 

формуванню ключових та предметної компетентності учнів з фізики. 

На нашу думку, знання фізичних принципів роботи сучасної техніки 
необхідне усім, незалежно від вибору майбутньої професії, оскільки ці знання 

дозволяють розуміти механізм роботи того чи іншого пристрою й, відповідно, 

безпечно його використовувати [6]. Наприклад, знання принципів роботи 

кондиціонера, мікрохвильової печі або автоматичної пральної машини дозволяє 
їх правильно розмістити в приміщенні й експлуатувати без шкоди для здоров’я 

людини. 

Щоб робітники могли швидко освоювати техніку, що постійно 

удосконалюється, вони повинні мати широкий політехнічний світогляд і 
володіти всебічною рухливістю функцій. За час свого трудового життя кожна 

людина 2–5 разів змінює вид трудової діяльності і професію [7]. І щоб легко 
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адаптуватися у такі зміни, вона має бути до них готова не тільки психологічно, 

а й професійно.  
Інтенсивні процеси інформатизації суспільства диктують необхідність 

розглядати питання політехнічної освіти в умовах тісної інтеграції фізики, 

техніки та інформатики. Дійсно, сьогодні інформаційно-комунікаційні 

технології тісно пов’язані з технікою, а оскільки основним інструментом для 
роботи з інформацією є комп’ютер, в основі роботи якого лежать фізичні 

закони, а він, в свою чергу, є засобом розробки й створення нової техніки. 

Знання інформаційних технологій є обов’язковою умовою використання 
сучасної техніки. Так, А. М. Гуржій зазначає про необхідність інформаційно-

технологічної освіти учнів незалежно від напрямку їхньої майбутньої роботи та 

навчання [3]. 

Сьогодення об’єктивно вимагає переведення освітнього процесу на 
технологічний рівень, активізацію пошуку перспективних інноваційних й 

педагогічних технологій, спрямованих на розвиток і саморозвиток особистості. 

Одним із актуальних напрямів інноваційного розвитку природничо-
математичної освіти є система навчання STEM. STEM-освіта – це об'єднання 

наук, спрямованих на розвиток нових технологій, на інноваційне мислення, на 

забезпечення добре підготовлених інженерних кадрів.  

Аналіз тенденцій розвитку політехнічної освіти дозволяє  порівнювати її в 
сучасних умовах як певний аналог STEM-освіти, що доводить необхідність 

здійснення пропедевтики політехнізму для всіх учнів, незалежно від їх 

майбутньої професії та профілю навчання в старшій профільній школі [6]. 
Зважаючи, що  елементи STEM-освіти на сьогодні у більшій мірі 

впроваджуються у позаурочній і позашкільній діяльності, впровадження 

методик STEM-освіти для  формування в здобувачів освіти в закладах загальної 

середньої освіти школи політехнічного складника предметної компетентності з 
предметів природничого циклу є досить актуальним, оскільки в сучасних 

умовах політехнічні знання і навички розглядаються як інструмент для 

розв’язання життєвих проблем, а не лише як теоретичні та практичні знання 
про наукові основи виробництва. 

Формування фізико-технічних, конструкторських, експериментальних 

умінь та навичок, а також накопичення досвіду практичної діяльності 

відбувається саме під час виконання різноманітних експериментів, навчальних 
проектів. Повною мірою діяльнісний підхід застосовується при роботі школярів 

з лабораторним обладнанням, електронікою й цифровою технікою. Це 

позитивно впливає на пізнавальний інтерес та пізнавальну активність підлітків. 
Формуються навички поводження з контрольно-вимірювальною апаратурою, 

приладами керування, учні засвоюють правила безпеки життєдіяльності. 

Самостійне виготовлення нескладних навчальних приладів забезпечує 

формування конструкторських вмінь та навичок учнів, привчають їх 
поводитися з найпоширенішими знаряддями праці тощо. 

Включення школярів у пошук використання вивчених явищ та законів для 

створення різних пристроїв, що полегшують працю людини активізує їх 

мислення, вчить критично аналізувати запропоновані ідеї й прогнозувати 
доцільність впровадження. Таким чином, одночасно з політехнічним 

складником предметної компетентності учнів з фізики реалізуємо наскрізні 
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змістові лінії «Підприємливість та фінансова грамотність», «Екологічна безпека 

та сталий розвиток», «Здоров’я та безпека». Адже використання надбань 
фізичної науки потребує сучасний стиль життя у високотехнологічному, 

інформаційному суспільстві. 
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STEM-ПРОЕКТИ В ІНКЛЮЗИВНИХ КЛАСАХ: 

ЯК ВКЛЮЧИТИ ВСІХ УЧНІВ? 

За прогнозами фахівців, впровадження STEM-освіти має суттєво змінити 

економіку нашої країни, зробивши її більш інноваційною та 

конкурентоспроможною, адже за даними досліджень, залучення лише 1% 

населення до STEM-професій підвищує ВВП країни на $50 млрд. Саме тому 
потреби у STEM-фахівцях зростають сьогодні вдвічі швидше, ніж в інших 

професіях, оскільки STEM розвиває здібності до дослідницької, аналітичної 

роботи, експериментування та критичного мислення [1]. 

STEM-підхід в освіті ґрунтується на міждисциплінарних засадах у 
побудові навчальних дисциплін і окремих дидактичних елементів (інтегроване 

навчання відповідно до певних тем або реально наявних проблем), і 
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оптимальним способом організувати таке навчання є метод проектів.  

Разом з тим, в українських школах активно впроваджується інклюзивна 
освіта – навчання для осіб, які потребують додаткової постійної чи тимчасової 

підтримки в освітньому процесі з метою забезпечення їх права на освіту. 

Очевидно, що перед сучасним вчителем постає проблема залучення учнів з 

особливими потребами до спільної діяльності над STEM-проектами, а тому 
метою статті є виокремлення етапів STEM-проекту, дій учнів та вчителя на цих 

етапах, а також використання ІКТ з метою залучення до навчальної діяльності 

учнів з особливими потребами. Оскільки інклюзивна освіта передбачає 
навчання учнів з різними індивідуальними особливостями і описати конкретні 

навчальні ситуації, враховуючи всі можливі нозології неможливо, окреслимо в 

цій публікації шляхи залучення учнів, які не можуть регулярно відвідувати 

заклад освіти, але хочуть брати участь в спільній дослідницькій діяльності 
разом з рештою дітей. 

Проблемам впровадження STEM-освіти присвячено роботи як вітчизняних 

так і зарубіжних науковців: Т. І. Андрущенко, С. М. Буліга, В. Ю. Величко, 
С. А. Гальченко, В. В. Камишин, Л. Г. Ніколенко, Н. В. Морзе, М. А. Попова, 

М. Н. Рибалко, О. Є. Стрижак, І. С. Чернецький, M. Harrison, D. Langdon, 

B. Means, E. Peters-Burton, N. Morel, A. House та інших. Питання впровадження 

STEM-освіти в навчальних закладах, які готують майбутніх педагогів 
розглядають науковці R. Baiduc, R. Linsenmeier, N. Ruggeri, B. Coppola [2, 3]. 

Проте роботи зазначених авторів не містять рекомендацій для вчителів щодо 

використання інформаційно-комунікаційних технологій з метою включення 
учнів з особливими потребами до спільної діяльності над STEM-проектом. 

Навчальний проект – це одночасно і метод навчання, і форма організації 

освітнього процесу. Він передбачає співпрацю всіх учасників освітнього 

процесу з метою отримання конкретного результату за певний період – від 
одного уроку до кількох місяців. При цьому використовують різні технології,  

методи, засоби навчання, знання та вміння з різних галузей науки. Головними 

характеристиками STEM-проекту є наступні: 

 здійснюється інтеграція навчальних дисциплін, передбачених STEM-

освітою (природничі науки, математика, технології, інженерія, мова та 

література, мистецтво); 

 має структуру, яка наближена або повністю співпадає з науковим 

дослідженням; 

 виконується в реальних життєвих умовах;  

 передбачає застосування теоретичних знань в незнайомій ситуації;  

 активно використовуються технічні засоби (спеціалізоване обладнання 

та/або смартфони чи планшети) для досліджень, вимірювань та аналізу 

результатів експериментів;  

 вивчається практичне застосування явища, закону;  

 має конкретний результат, значущий для учнів та місцевої громади. 

Основними етапами реалізації STEM-проекту є наступні: 
1. Етап підготовки, завданням якого є визначення теми і мети проекту. 

2. Планування,  під час якого визначаються завдання дослідження, джерела 

інформації, способи її збирання та аналізу, спосіб презентації інформації, 



81 
 

процедура та критерії оцінювання результатів, а також здійснюється розподіл 

обов’язків між членами групи. 
3. Дослідження (конструктивний), завданням якого є зібрати інформацію, 

виконати дослідницьке завдання. 

4. Підбиття підсумків, під час якого аналізується інформація, 

формулюються висновки. 
5. Підготовки продукту проектної діяльності, в процесі якого 

оформлюється звіт, презентація, сайт, газета тощо. 

6. Оцінювання результатів і процесу виконання проекту загалом, 
завданням якого є з’ясування рівня опанування навчального предмета учнями 

під час виконання проекту. 

На кожному з перерахованих етапів вчитель та учні активно співпрацюють 

(таблиця 1). 
Виконання STEM-проекту: взаємодія учня та вчителя 

Табл.1. 

Діяльність учнів Роль учителя 

Етап підготовки 

 Запропонувати варіанти тем для 

дослідження, обговорити їх із 

учителем. 

 Пояснити суть методу проектів. 

 Мотивувати до роботи. 

 Визначити поінформованість учня щодо 

теми. 

 Допомогти визначитися з темою і мету. 

Етап планування 

 Разом із учителем розробити 

план дій, сформулювати завдання. 

Підготувати портфоліо STEM-проекту: 

 Запропонувати ідеї. 

 Допомогти сформулювати гіпотезу. 

 Підготувати основні запитання, 

дослідницькі завдання, шаблони та 

допоміжні документи й веб-ресурси. 

 Розробити критерії оцінювання. 

Скласти списки рекомендованих ресурсів. 

Дослідження (конструктивний етап) 

 Провести дослідження. 

 Розв’язати проміжні завдання. 

 Спостерігати за перебігом 
дослідження. 

 Консультувати учнів у разі виникнення 

труднощів. 

 Виступати фасилітатором, скеровувати 

діяльність учнів. 

Підбиття підсумків 

 Узагальнити результати 

виконання дослідницьких завдань. 

 Звітувати про виконання 

проекту. 

 Обговорити з учителем 

результати дослідження. 

 Підбити підсумки обговорення. 

 Надати рекомендації щодо покращення 

представлення результатів. 
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Підготовка продукту проектної діяльності 

 Презентувати результати 

дослідження і продукт проектної 

діяльності. 

 Переглянути презентацію. 

 Поставити проблемні запитання. 

Оцінювання результатів і процесу виконання проекту загалом  

 Оцінити проведену роботу під 
час колективного обговорення. 

 Оцінити діяльність кожного учня 
відповідно до розроблених критеріїв 

оцінювання. 

З метою залучення учнів з особливими потребами, які не можуть бути 

завжди поруч під час виконання дослідницьких завдань, на кожному з етапів 

реалізації STEM-проекту вчитель може використати інформаційно-
комунікаційні технології, зокрема, онлайнові ресурси для спільної роботи на 

відстані в режимі реального часу: 

 Підготовчий етап. Ресурси, що дозволяють спільно обговорювати ідеї 
майбутнього проекту в режимі онлайн:  

o спільні дошки (https://padlet.com/); 

o онлайнові документи (https://drive.google.com, https://onedrive.live.com тощо); 
o карти знань (https://www.lucidchart.com, https://bubbl.us/ тощо); 

o сервіси для проведення мозкових штурмів (https://www.stormboard.com/) 

тощо. 

 Етап планування. Ресурси, що дозволяють створювати та редагувати: 

o план дослідження чи проекту (онлайнові документи https://drive.google.com, 

https://onedrive.live.com тощо); 

o сайт проекту (https://sites.google.com/, https://uk.wordpress.org/, 
http://ru.wix.com/ тощо); 

o блог проекту (https://www.blogger.com, https://uk.wordpress.org). 

 Дослідження (конструктивний етап) + етап результатів і висновків. 

Ресурси, що дозволяють: 

o обробляти відео, аудіо та зображення, створені під час дослідження 

(https://online-fotoshop.ru/, https://avatan.ru, https://life2film.com, 
https://www.youtube.com/editor тощо); 

o транслювати в режимі онлайн перебіг дослідження або ж спілкуватися з 

фахівцями в певній галузі в онлайні (https://www.periscope.tv/, 

https://www.youtube.com/my_live_events, http://webinar.ua/,  тощо); 
o будувати графіки та діаграми за результатами досліджень 

(https://docs.google.com/spreadsheets, http://yotx.ru/ тощо); 

o створювати тести та опитувальники (https://docs.google.com/forms, 
http://master-test.net/uk, https://plickers.com/, https://kahoot.com/ тощо); 

o створювати онлайнові інтерактивні карти (https://www.google.com.ua/maps); 

o створювати карти знань та інфографіку для представлення результатів 

дослідження (https://infogr.am/, https://www.mindmeister.com/, 
https://piktochart.com/)  тощо. 

 Підбиття підсумків. Ресурси, що дозволяють: 
o створювати презентації (https://docs.google.com/presentation, 

https://www.emaze.com/, https://prezi.com/ тощо). 

https://padlet.com/
https://drive.google.com/
https://onedrive.live.com/
https://www.lucidchart.com/
https://bubbl.us/
https://www.stormboard.com/
https://drive.google.com/
https://onedrive.live.com/
https://sites.google.com/
https://uk.wordpress.org/
http://ru.wix.com/
https://www.blogger.com/
https://uk.wordpress.org/
https://online-fotoshop.ru/
https://avatan.ru/
https://life2film.com/
https://www.youtube.com/editor
https://www.periscope.tv/
https://www.youtube.com/my_live_events
http://webinar.ua/
https://docs.google.com/spreadsheets
http://yotx.ru/
https://docs.google.com/forms
http://master-test.net/uk
https://plickers.com/
https://kahoot.com/
https://www.google.com.ua/maps
https://infogr.am/
https://www.mindmeister.com/
https://piktochart.com/
https://docs.google.com/presentation
https://www.emaze.com/
https://prezi.com/


83 
 

o створювати документи – звіти (https://docs.google.com/document, 

http://ru.calameo.com/, тощо); 
o створювати карти знань та інфографіку (https://infogr.am/, 

https://www.mindmeister.com/, https://piktochart.com/). 

 Оцінювання результатів і процесу виконання проекту загалом. 
Ресурси, що дозволяють: 

o створювати тести та опитувальники (https://docs.google.com/forms, 

http://master-test.net/uk, https://plickers.com/, https://kahoot.com/ тощо); 
o створювати документи – форми оцінювання та контрольні списки (онлайнові 

документи https://drive.google.com, https://onedrive.live.com). 

Очевидно, що використання перерахованих онлайнових інструментів в 

процесі реалізації STEM-проекту може викликати ряд труднощів з боку дітей з 
особливими потребами: невміння їх використовувати, відсутність чи погана 

якість Інтернету, недостатність мотивації тощо. Вирішити ці труднощі 

можливо, якщо попередньо навчити дітей використовувати згадані інструменти 
в умовах присутності в класі (на уроці), чітко визначити роль та завдання 

дитини з особливими потребами в проекті, продумати заохочення для найбільш 

активних учасників STEM-проекту тощо. 

Окреслені в публікації варіанти використання інформаційно-
комунікаційних технологій з метою включення учнів з особливими потребами, 

які не можуть постійно відвідувати навчальний заклад, в дослідницьку 

діяльність не є остаточними та вичерпними, а тому перспективою подальших 

досліджень є вивчення альтернативних ресурсів, прийомів, методик та 
технологій, які дозволять успішно працювати над STEM-проектом усім без 

виключення учням. 
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Державних стандартів освіти, програм навчання.  

Важливим є сьогодні набуття учнем набору необхідних життєвих 
компетентностей, необхідних для життя в суспільстві, у швидкозмінному світі. 

27 жовтня 2016 року Колегія Міністерства освіти і науки схвалила 

Концептуальні засади реформування середньої освіти, а саме  «Нову українську 

школу». На думку Міністра освіти і науки України Л. Гриневич, основна ідея 
нової школи полягає в тому, щоб перейти від школи знань до школи 

компетентностей, які включають знання, уміння та ставлення, засновані на 

ціннісній платформі. Сучасне оновлене визначення цього терміну звучить так:  
«Компетентність – це динамічна комбінація знань, способів мислення, поглядів, 

цінностей, навичок, вмінь, інших особистих якостей, що визначає здатність 

особи успішно здійснювати професійну та /або подальшу навчальну 

діяльність». 
У формулі « Нової української школи » авторами концепції було визначено 

10 ключових компетентностей. 

Ключові компетентності – ті, які кожен потребує для особистої реалізації, 
розвитку, активної громадянської позиції, соціальної інклюзії та 

працевлаштування, і які здатні забезпечити особисту реалізацію і життєвий 

успіх протягом усього життя. 

Так, одна із компетентностей – компетентність в природничих науках і 
технологіях, передбачає наукове розуміння природи і сучасних технологій, а 

також здатність застосовувати його в практичній діяльності; уміння 

застосовувати науковий метод, спостерігати, аналізувати результати, 
формулювати гіпотези, збирати дані, проводити експерименти. 

Ще одна компетентність – екологічна грамотність і здорове життя, 

передбачає уміння розумно та раціонально користуватися природними 

ресурсами, усвідомлення ролі навколишнього середовища для життя і здоров’я 
людини, здатність і бажання дотримуватись здорового способу життя. 

Ці компетентності доцільно реалізувати через проектну діяльність. Ідею 

залучення проектної діяльності в освітній процес було запропоновано 
американським педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. 

1918 року його учень У. Кілпатрик написав статтю «Метод проектів», у якій  

він визначив  це поняття як  «від душі виконуваний задум». Раціональне 

поєднання теоретичних знань та їх практичне використання в проектній 
технології можна сформулювати тезисом: «Я знаю, навіщо мені потрібно, де і 

як я зможу використати все те, що я знаю» [2]. 

Оскільки метод проектів належить до технологій особистісно 
зорієнтованого навчання, його мету спрямовано на розвиток у школярів: 

 особистісних і соціально значущих якостей (ініціативність і 

наполегливість, а також толерантність і здатність працювати в команді, 

адаптуватися до умов, що змінюються, здоровий дух суперництва); 
 дослідного, пізнавального інтересу; 

 вміння самостійно знаходити інформацію; 

 здатності орієнтуватися в цій інформації; 

 вміння аналізувати, узагальнювати, представляти її у вигляді оформленого 
результату діяльності; 
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 вміння самостійно і критично мислити та висловлювати власну думку, 

орієнтуватися в різноманітних ситуаціях. 
 Вміння і якості набуті у процесі виконання екологічних проектів 

розкривають ціннісне ставлення до навколишнього середовища як до 

потенційного джерела здоров’я, залучають дитину до реальної, свідомої і 

зрозумілої співпраці. Ці навчальні ресурси можливо використовувати на 
практиці у повсякденному житті, долучатися до вирішення екологічних 

проблем місцевої громади або об’єднувати  більшу аудиторію, виховувати 

небайдужого, соціально активного, відповідального, свідомого громадянина 
України. 

 Проекти на екологічну тематику можуть використовуватись в житті, 

формувати готовність оцінювати наслідки діяльності, практичність, 

прораховувати економічність і доцільність. 
 Проекти можуть бути (див. рис. 1): 

 дослідні; 

 творчі (спільна газета, відеофільм, інсценізація); 
 пригодницькі та гральні (вигадані герої, імітація ділових та офіційних 

стосунків); 

 практично-організаційні (створення алгоритму дій, методичні 

рекомендації); 
 інформаційні (збір інформації, оформлення результатів та презентація). 

 

 

Рис. 1. Види проектів 
 

Дослідні проекти цілком підпорядковані логіці дослідження й мають 

структуру, наближену або повністю відповідну справжньому науковому 

дослідженню (аргументація, актуальність теми, визначення проблеми й об'єкта 
дослідження, окреслення завдань, методів дослідження, джерел інформації, 

висування гіпотез, визначення способів їх розв’язання, обговорення отриманих 

результатів, їх оформлення) (рис. 2). 

Проекти

Дослідні
Практично-

організаційні

Творчі Інформаційні

Пригодницькі 
та гральні
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Рис. 2. Постер дослідницького екологічного проекту 
 

Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури діяльності 
учасників. Вона лише накреслюється й розвивається відповідно до жанру й 

форми кінцевого результату (спільна газета, твір, відеофільм, інсценізація). 

Пригодницькі та гральні проекти також не мають чіткої структури. Вона 
визначається під час опрацювання учасниками проекту ролей, зумовлених його 

характером і змістом (історичні особи, вигадані герої, які імітують офіційні та 

ділові стосунки). 

Інформаційні проекти зорієнтовані на збирання інформації, мають чітку 
структуру (мета, актуальність, методи отримання й обробки інформації, 

оформлення результатів та їх презентація). 

Практично-організаційні проекти спрямовані на вироблення конкретної 
програми дій, методичних рекомендацій. 

Структура проектів: 

1. Визначення цілей. 

2. Висування проблеми дослідження за результатами аналізу вихідного 
матеріалу. 

3. Формулювання гіпотези про можливі способи розв’язання поставленої 

проблеми й результати майбутнього дослідження. 

/

 Розкрити проблеми утилізації відходів у м.

Києві;

 Показати шляхи її подолання, роль

кожного з жителів м. Києва у її вирішенні; 

 Розповсюджувати набуту інформацію

серед друзів, знайомих, рідних. 
/

Мета роботи:

Способи знешкодження сміття

Захоронення та
звалище спалювання

Забруднює ґрунт та
ґрунтові води;
Забруднюється повітря, 
розмножуються
хвороботворні тварини.

 високотоксичні;
 стійкі до розкладання;
 переносяться на великі

відстані з повітрям та
водою;

 викликає рак, ушкоджує
імунну систему, 
порушення
репродуктивної та інших
функцій організму.

Мої дослідження

Створення моделі
відкритого звалища
та захоронення

Дата спостереження Модель захоронення Модель звалища

17.09.2010

Відчутно неприємний
запах

Відчутний різкий
неприємний запах, 
сильніший, ніж у моделі
захоронення

24.09.2010
Утворився фільтрат З'явилися мошки, все

покрилося пліснявою

01.10.2010
_ Утворився фільтрат

08.10.2010
Папір розмок. Лушпиння
цибулі та картоплі
погнило

Папір розмок. Лушпиння
цибулі та картоплі
погнило

15.10.2010 Відбулося просідання
ґрунту

Неприємний запах
посилився ще більше.

22.10.2010 Об'єм ґрунту у посудині
зменшився.

Об'єм сміття трохи
зменшився

Створення моделі
спалювання сміття

Склад сміття до
спалювання

Зміни, що відбулися зі
сміттям після
спалювання

Спостереження за
полум'ям, запахом, 
димом.

Газета згоріла
виділилась водяна пара і
вуглець, полум'я було
яскраве і майже без
диму

Горіхова шкарлупа Не згоріла обвуглилась

Поліетиленовий пакет Розплавився, горів, 
залишилась чорна і
липка речовина

Був дим і різкий запах

Луска цибулі згоріла

Пластикова пляшка розплавилась Дим із кіптявою

Пакет із майонезу розплавилась Дим із кіптявою

Металева кришка Не згоріла, але потемніла
і змінила форму

_

Фарфорова чашка Ре згоріла але трохи
почорніла

_

Рециклізація

Таким чином сортування відходів сприятиме зменшенню
надходженню шкідливих речовин у довкілля

Втілення ідеї роздільного збору в
гімназії біотехнологій №177:

 Формування звичок
відбувається в дитинстві, тому я
проводжу уроки у початкових
класах на тему: Залишимо
планету чистою;

 Круглий стіл для учнів старшої
школи;

 За підтримки фірми VEOLIA в
гімназії встановлені нові
контейнери для сміття;

 Доведення до відома
чиновників про сприяння
реалізації цієї проблеми;

 Поширення ідеї серед
учнівської молоді.
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4. Уточнення виявлених проблем і вибір процесу збирання й опрацювання 

необхідних даних, збір інформації, її обробка. 
5. Аналіз отриманих результатів, підготовка звітів, обговорення можливого 

застосування отриманих знань [1]. 

Фрагмент уроку з теми «Неклітинні форми життя» (10 клас). 

Вивчення нового матеріалу.  
Створення групових короткочасних проектів. Створюються робочі групи, 

кожна з груп одержує аркуш паперу, фломастери, ножиці, роздавальний 

матеріал (підготовлений заздалегідь) і завдання на групу. 
Завдання груп: 

1. Відкриття вірусів. 

2. Будова вірусів. 

3. Взаємодія вірусів з клітиною організмів. 
4. Гіпотези походження вірусів. 

5. Роль вірусів у еволюції організмів. 

6. Використання вірусів у біологічних методах боротьби зі шкідливими 
видами. 

Кожна група захищає свій проект біля дошки. Клас додає або виправляє 

інформацію. Група отримує бали за захист. Кожен учень оцінює свою участь у 

проекті. 
Місія вчителя під час підготовки полягає в тому, щоби бути поруч, 

допомагати, ненав’язливо керувати, спрямовувати, координувати, 

консультувати, долати конфліктні ситуації, підтримувати бажання пізнавати і 
творити. 

Проектна діяльність – це збагачення досвідом, набутим у процесі дії, обмін 

думками й цікавими знахідками, інтерактивне спілкування і високоякісне 

засвоєння навчального матеріалу. 
Досвід роботи з упровадження методу проектів переконливо довів його 

ефективність щодо формування ключових компетентностей. 

Список використаних джерел: 
1. Гін А. Прийоми педагогічної техніки: Свобода вибору. Діяльність. 

Зворотний зв’язок. Ідеальність: посібник для вчителя. – 13-е видання. – Х.: 

Вид. група «Основа», 2015. – 112с. 

2. Івать З. В. Проектна діяльність на уроках біології // Біологія. – №9. – 2018. 
– С. 3–5. 

3. Карленко О. А. Дослідна діяльність учнів у процесі вивчення природничих 

дисциплін // Біологія. – №7–8. – 2018. – С. 8–13. 
 

 

Труханенко Ганна  

кандидат педагогічних наук, заступник директора з НВР  
Криворізького природничо-наукового ліцею 

 
STEM-УРОК У СТАРШІЙ ШКОЛІ: МІФ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ? 

(ІЗ ДОСВІДУ КРИВОРІЗЬКОГО ПРИРОДНИЧО-НАУКОВГО ЛІЦЕЮ) 

Умови існування людської цивілізації на сьогодні зазнають кардинальних 

змін під впливом діяльності людини на оточуючий світ. Насамперед глобальні 
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екологічні та гуманістичні проблеми зобов’язують переосмислити процеси 

виховання прийдешнього покоління у любові до природи, розуміння наукових 
процесів, які мають вплив на наше існування. Новий розвиток цивілізації 

повинен починатися не з нової політики, а з нових підходів до науки, наукових 

знань, і як результат, до нового змісту освіти. 

Керуючись Законом України «Про освіту», прийнятому у 2017 році, слід 
зазначити, що провідною метою освітнього процесу повинен стати всебічний 

особистісний розвиток усіх учасників освітнього процесу. Треба занурити  

прийдешнє покоління в науку, показати можливість застосування наукових 
процесів у повсякденному житті, навчити їх сприяти розвитку та 

вдосконаленню наукового досвіду цивілізації. 

Основні ключові компетентності концепції «Нової української школи», а 

саме: спілкування державною та іноземними мовами, математична грамотність, 
компетентності в природничих науках і технологіях, інформаційно-цифрова 

грамотність, уміння навчатися впродовж життя, соціальні й громадянські 

компетентності, підприємливість, загальнокультурна, екологічна грамотність і 
здорове життя гармонійно входять в систему STEM-освіти.  

STEM-освіта ґрунтується на між- та трансдисциплінарних підходах у 

побудові навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів, до 

дослідження явищ і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно-
орієнтованих завдань [1, с. 5].  

Саме так Г. Бехманн визначає трансдисциплінарність науки, яка повинна 

виходити не тільки за рамки окремих дисциплін, а й дисциплінарної науки 
взагалі у широку суспільну сферу [2]. 

Із 2016 року педагогічний колектив Криворізького природничо-наукового 

ліцею за підтримки Інституту модернізації змісту освіти розпочав роботу над 

науково-методичною проблемою «Особистісна самореалізація вчителя і учня в 
умовах інноваційного освітнього простору ліцею». Розроблено Програму 

реалізації науково-методичної проблеми та визначено основні аспекти кожного 

з етапів роботи за роками; визначено стратегію роботи педагогічного колективу 
на період з 2016 до 2021 року; окреслено тактику педагогічної діяльності щодо 

створення комфортних умов для самовдосконалення, самореалізації 

особистості та забезпечення якості освітньої діяльності кожного учасника 

навчально-виховного процесу. 
 Суб’єктом змін в освітньому процесі визначається саме особистість 

вчителя. Педагог є «рупором науки», діяльність якого не повинна 

обмежуватись викладанням одного предмета, а здатного до розуміння 
міждисциплінарних зв'язків, усвідомлення значення накопичених цивілізацією знань 

в контексті соціокультурного простору.  

Проблема вдосконалення педагогічного професіоналізму і підготовки 

компетентного вчителя не є новою. Вона хвилювала  вчених з прадавніх часів. 
Починаючи з праць Я. Коменського й до сьогодення вчителеві та його 

майстерності відводилося центральне місце у формуванні особистості учня й 

оптимізації всієї роботи школи.  

У дисертаційних дослідженнях українських вчених Р. Гільборга, 
Г. Горської, Н. Грановської, А. Деминцева, І. Жерносека, К. Кіндрата, 

Н. Клокар, О. Козлової, О. Марченко, О. Рибальченко розглядається питання 
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щодо впливу методичних форм діяльності на формування професіоналізму 

вчителів. Тому основним завданням методичної служби ліцею є створення умов 
для постійного, неперервного зростання педагогічної майстерності вчителів. 

Сьогодні сучасному вчителю без застосування передових інноваційних, 

педагогічних, інформаційних технологій дуже важко залишатися «цікавим» для 

учнів. Досягти такого результату можна тільки через підвищення ефективності 
праці кожного вчителя, використання його потенціальних, нереалізованих 

можливостей. 

Керуючись у власній роботі Методичними рекомендаціями щодо розвитку 
STEM-освіти в закладах загальної середньої та позашкільної освіти України у 

2018/2019 навчальному році відзначаємо для себе, що особливою формою 

наскрізного STEM-навчання є інтегровані уроки/заняття, які спрямовані на 

встановлення міжпредметних зв’язків і сприяють формуванню в учнів 
цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до 

питань, що розглядаються на уроці/занятті [3]. 

Результатом концептуально-діагностичного етапу дослідно-
експериментальної роботи за темою «Науково-методичні засади створення та 

функціонування Всеукраїнського науково-методичного віртуального STEM-

центру» є розроблений вчителями Криворізького природничо-наукового ліцею  

цикл STEM-уроків «STEM-урок у старшій школі» та збірка «Компетентнісні 
задачі в курсі викладання інформатики». Так, вчитель фізики Т. І. Харитонова 

під час вивчення астрономії в 11 класі використовує застосунок 

Stellarium[https://stellarium.org/uk/], що надає учням можливість досліджувати 
небо у реальному часі. А вчитель біології О.О. Букун проводить урок в 9 класі 

із застосуванням «Біологія. Віртуальна лабораторія», що є частиною порталу 

МАНЛаб. Під час такого уроку діти досліджують і порівнюють будову 

краплини крові жаби та людини.  
Варто ще раз звернути увагу на нормативні документи. Так, в систему 

STEM-освіти, створюючи основу для успішної самореалізації особистості і як 

фахівця, і як громадянина, гармонійно входять основні ключові компетентності 
концепції «Нової української школи», а саме: спілкування державною та 

іноземними мовами, математична грамотність, компетентності в природничих 

науках і технологіях, інформаційно-цифрова грамотність, уміння навчатися 

впродовж життя, соціальні й громадянські компетентності, підприємливість, 
загальнокультурна, екологічна грамотність і здорове життя. Тож вчителями 

інформатики КПНЛ Л. М. Мурзою та Г. М. Труханенко було створено збірку 

компетентнісних задач, яку покликано розвивати соціальну компетентність, 
тобто застосовувати набуті знання для розв’язання життєвих задач. Збірка 

містить в собі готові розв’язки задач з елементами програмування та 

моделювання для 7-8 класів. Не залишаються осторонь і вчителі математики 

Н. В. Блящук, Л. М. Плетьнова, які ефективно використовують на своїх уроках 
застосунок GeoGebra з метою формування в учнів уміння використовувати 

ЦОР, розвитку просторової уяви учнів старшої школи, ефективного 

використання можливостей інформаційного простору ліцею. Вчитель хімії 

О. М. Литвинова активно використовує портал МАНЛаб під час проведення 
уроків, а саме «Хімія. Віртуальна лабораторія». 
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Такий підхід до організації освітнього процесу сприяє формуванню в учнів 

наукового світогляду, інтересу до навчально-дослідної діяльності і бачення 
картини Всесвіту в цілому. Важливе значення для STEM-навчання учнів також 

має робота наукових STEM-шкіл. Більше 10 років керує науковою школою з 

технічних наук С.В. Швед, кандидат технічних наук, доцент, головний 

конструктор НВП Гонта-Технологія, член журі обласного етапу конкурсу-
захисту наукових робіт МАН України, діти якого навчалися в ліцеї. Під його 

керівництвом ліцеїсти виконують дослідження та створюють проекти в 

категорії «Інженерія», значний відсоток яких отримали призові місця на 
конкурсах різних рівнів. Так, випускник КПНЛ Федоров Данило створив 

проект «Розумний будинок», який у 2017-2018 навчальному році отримав 

перемогу у Всеукраїнському конкурсі «Дотик природи», ІІІ етапі конкурсу-

захисту науково-дослідних робіт учнів-членів МАН України та 
Всеукраїнському конкурсі «Майбутнє України». На сьогодні Данило – 

Президентський стипендіат.  

Упровадження будь-якої нової освітньої технології та засобів навчання ‒ 
непросте завдання. Отримання ефективності, інтенсивності, активізації або 

індивідуалізації освітнього процесу та комунікації більше залежить від того, як 

освітні технології й технічні засоби навчання використовуються, які завдання 

при їх застосуванні розв’язуються. Кожен інноваційний засіб навчання має свої 
сильні й слабкі сторони. Тому врівноважений баланс ‒ кращий спосіб їх 

використання для досягнення мети ‒ підвищення якості навчання. 
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ДОСТУП УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ ДО ВИБОРУ ТА ОТРИМАННЯ STEM-

ПРОФЕСІЙ (ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ОПИТУВАННЯ КЕРІВНИКІВ 

ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ ТА БАТЬКІВ УЧНІВ 10-Х КЛАСІВ) 

Учнівська молодь – соціальна група, яка динамічно розвивається та бере 

активну участь в процесі відтворення соціально-професійної структури 

суспільства. 
Входження людства в епоху четвертої промислової революції, період коли 

стираються кордони між фізичними, цифровими та біологічними сферами, 
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надстрімкий науково-технічний прогрес, технологічне ускладнення 

промислово-виробничих процесів – значно підвищують значення учнівської 
молоді в сучасному суспільстві, роблять необхідним вивчення мотивів, цілей та 

завдань на майбутнє, які ставлять перед собою представники даної соціальної 

групи. 

На виконання Наказу Державної наукової установи «Інститут модернізації 
змісту освіти» від 24.01.2018 р. №3 «Про організацію та проведення 

дослідження «Вивчення стану рівного доступу учнівської молоді до вибору та 

отримання STEM-професій» відділом STEM-освіти було проведено 
дослідження щодо з’ясування особливостей вибору учнями інженерних та 

технологічних професій. 

Загальна кількість респондентів, які взяли участь у дослідженні, становить 

7590 осіб, з них:  
– керівники/заступники керівників (надалі – керівники) закладів освіти 1100 

осіб; 

– учні 3245 осіб; 
– батьки десятикласників (надалі – батьки) 3245 осіб. 

Батьки та педагоги відіграють неабияку роль в формуванні світогляду та 

життєвої позиції майбутніх дорослих членів суспільства, покликані допомогти 

дитині зробити правильний вибір у профільній орієнтації. 
Пропонуємо ознайомитись з деякими попередніми результатами 

опитування керівників та батьків. 

Батьки планують, що їх діти після закінчення школи: отримають вищу 
освіту (78%), отримають професійно-технічну освіту (10%), будуть навчатись 

та працювати одночасно (9%), підуть працювати (3%). 

На запитання «Чи дозволить рівень підготовки учнів у школі втупити до 

обраного вищого закладу освіти?» респонденти відповіли, що цілком достатньо 
(41,9% - керівники, 46% - батьки); дозволить, але з деяких предметів необхідно 

поглиблювати знання додатково у гуртках, секціях, клубах (53,1% - керівники, 

батьки - 25,5%). Лише 9,7% батьків вважають низьким рівень підготовки в 
закладі освіти, тому вони користуються послугами репетиторів.  

Цікавила думка керівників та батьків щодо мотивів у дітей, які впливають 

на вибір ними напряму подальшої діяльності. Серед основних мотивів 

респонденти вказали: висока заробітна плата, перспективність професії у 
майбутньому та попит на ринку праці, реалізація набутих знань та вмінь і себе 

як особистості (діаграма 1). 

Керівники вказали, що для учнів 10-го класу не запроваджено курси з 
профорієнтації (71,1%), хоча в закладі освіти функціонує кабінет (куточок) або 

інтерактивний засіб профорієнтації (85,4%), де учні мають можливість 

отримати інформацію про професії. 

85% батьків та 93,65 керівників вважають, що юнаки і дівчата мають 
рівний доступ до обрання та оволодіння інженерними, високотехнологічними 

професіями. 
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Діаграма 1. Розподіл відповідей респондентів щодо мотивів обрання 
учнями 10-х класів напряму діяльності 

 
 

Для популяризації високотехнологічних професій керівники та батьки 

вважають доцільно використовувати такі методи: 

– зустрічі з представниками бізнесу та екскурсії на високотехнологічні 

виробництва (72% керівники, 58% батьків); 
– просвітницькі заходи про попит професій на ринку праці (69% керівники, 

57,8% батьків); 

– спеціальні профорієнтаційні програми та курси з високотехнологічних 
професій у школах та у позашкільних закладах освіти (62,2% керівники, 

62,4% батьків); 

– зустрічі із вченими та представниками високотехнологічних професій 

(57,1% керівники, 59% батьків); 
– навчання в технопарках та STEM-центрах (54,5% керівники, 44% батьків). 

Батькам та педагогам важливо підтримувати рівний діалог з дітьми та 

відкрито обмінюватись ідеями з приводу майбутнього. Також важливо 
підтримувати та заохочувати дітей збирати як можна більше інформації про 

майбутні галузі кар’єрного інтересу. Дорослі мають визнати, що їх роль полягає 

в тому, аби виступати в якості посередника в кар’єрі дитини та дозволяти 

відбуватись незалежним виборам кар’єри. Це буде знаменувати собою перший 
реальний крок молодих людей в доросле життя. 

Список використаних джерел: 

1. О. Патрикеєва, В. Черноморець, М. Коваленко. На шляху до STEM-
професій // Управління освітою, 2018. – № 6 (402). 
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ІНТЕРАКТИВНО-ІГРОВІ МЕТОДИ В КОНТЕКСТІ ПОШУКУ 

ЕФЕКТИВНИХ ПІДХОДІВ ДО РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ ДІТЕЙ 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Пошук ефективних методичних підходів і технологічних рішень в 

контексті впровадження STEM-освіти в Україні привертає увагу до 
інтерактивно-ігрових методів навчання, які є доцільними в освітній роботі з 

дітьми різних вікових груп, та, передусім з дошкільниками. 

Поняття методу в теорії дошкільної освіти, як правило, застосовують для 

окреслення конкретних практичних дій вихователя, які презентують високий 
рівень усвідомлення того, що потрібно зробити для досягнення попередньо 

окресленої педагогічної мети. Метод передбачає належне впорядкування дій 

педагога, спрямованих на результат. Щодо розвитку мовлення дітей, то у 
дошкільній педагогіці пропонуються спеціальні методи навчання, які 

розглядають як способи спільної діяльності вихователя і дітей, спрямовані на 

розв’язання завдань розвитку мовлення. Класифікують методи навчання за 

різними ознаками, окрему групу виокремлюють за характером діяльності дітей   
Серед інших діяльностей з урахуванням  вікових особливостей дітей 

дошкільного віку перевага надається грі. 

Звернення до ігрової діяльності в процесі дослідження інтерактивно-
ігрових методів (ІІМ) розвитку мовлення дітей дошкільного віку пояснюється 

тим, що структура таких методів має два взаємопов’язані блоки, один із яких 

репрезентує дидактико-методичну діяльність педагога, інший – ігрову 

діяльність дошкільників, яку вихователь методичними прийомами непомітно 
для дітей спрямовує на розв’язання освітніх завдань.  

Навіть поверховий погляд на інтерактивно-ігрові методи переконує нас в 

тому, що вони є достатньо різноманітними. Їх систематизація спрямовується 
передусім на  пізнання, усвідомлення  і визначення тотожності різних ІІМ, їх 

об’єднання за спільними істотними ознаками в певні групи й поділ 

інтерактивно-ігрових методів кожної групи на види, зокрема, на здійснення 

класифікації, яка дає в результаті узагальнене знання про інтерактивно-ігрові 
методи розвитку мовлення дітей дошкільного віку.  

Для здійснення первинного поділу  ігор на групи важливо виявити ту 

ознаку, на підставі аналізу якої є змога визначити подібність конкретної гри до 
інших об’єктів пізнання (ігор інших видів) або відмінність від них. Первинна  

класифікація ігор, поділ їх на основні системоутворювальні групи здійснюється 

на основі порівняння спільної для всіх ігор ознаки – функціонування їх правил.  

На цій підставі інтерактивно-ігрові методи поділяємо на дві 
системоутворювальні групи: методи, за основу яких взято творчі ігри, і методи, 

засновані на  іграх за готовими правилами. Творчі ігри у складі інтерактивно-

ігрових методів – це креативна (лат. creatio – творення) діяльність дітей, яка 

розгортається за їхньою власною ініціативою. В таких іграх правила 
приховуються, а їхня дія опосередковується правилами виконання дитиною 

ігрової ролі.  
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Найхарактернішою ознакою другої групи ігор є здебільшого відкриті, тобто  

такі, що висловлюються усно або письмово, правила. Ігри за готовими 
правилами другої групи інтерактивно-ігрових методів передбачають реалізацію 

дітьми попередньо створеної дорослими змістової й процесуальної основи. Дії 

й поведінка учасників таких ігор обумовлюються ігровими правилами, 

сформульованими в описі гри. У процесуальному компоненті всі ігри за 
правилами, що беруться за основу ігрового блоку інтерактивно-ігрових методів, 

спираються на мовлення, дії з предметами (ігровим матеріалом), рухи, інші  

фізичні дії, оскільки саме цим вони є привабливими для дітей. 
Отже, інтерактивно-ігрові методи розвитку мовлення дітей дошкільного 

віку  поділяються на такі основні (системоутворювальні)  групи: 1) ІІМ, що 

засновані на творчих іграх; 2) ІІМ, в основу яких покладено ігри за правилами. 

Видова класифікація інтерактивно-ігрових методів здійснюється за 
критерієм змістового наповнення структурних компонентів конкретних ігор у 

кожній із системоутворювальних груп. 

Група інтерактивно-ігрових методів, заснованих на творчих іграх, 
розподіляється на такі види: методи, засновані на сюжетно-рольових, 

конструктивно-будівельних іграх, іграх-драматизаціях, театралізованих іграх, 

іграх з елементами праці й художньо-творчої діяльності, режисерських іграх, 

іграх-фантазуванні тощо.  
Група інтерактивно-ігрових методів, основою ігрового блоку яких є ігри за 

готовими правилами, охоплює методи, в основу яких покладено  дидактичні, 

рухливі, хороводні, народні, пізнавальні, ігри-подорожі,  комп’ютерні, ігри-
розваги, інтелектуальні (загадки, ребуси, кросворди, чайнворди тощо) та інші 

ігри. 

Отже, наш науковий пошук довів, що класифікацію інтерактивно-ігрових 

методів доцільно здійснювати на основі класифікації ігор дітей дошкільного  
віку. Проте, у подальших наукових дослідженнях можуть бути обрані й інші 

критерії впорядкування інтерактивно-ігрових методів, наприклад, відповідно до 

складових мовлення дітей, які формуються в освітньому  процесі дошкільного 
навчального закладу – ІІМ, спрямовані на формування аудіативних умінь, 

словникового запасу, орфоепічних й граматичних умінь і навичок. 

Дослідження можуть розгортатися й у багатьох інших напрямах, що 

сприятиме  впровадженню STEM-освіти в Україні у контексті реалізації 
дидактичних принципів Нової української школи. 
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АДАПТИВНА СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНА СИСТЕМА 

STEM-УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ 

Цілком очевидно, що глобалізація соціальних комунікацій, трансформація 

економіки шляхом швидкого переходу до ринкових відносин, необхідність 



95 
 

формування економіки знань висувають нові вимоги до навчання і освіти. 

Рішення основного завдання системи сучасної освіти визначається 
траєкторією інновацій, котрі спрямовані на підготовку людини нової генерації, 

що має певні здібності до самовдосконалення, саморозвитку, самоосвіти і 

нарешті – до самореалізації в професії. В тої же час закономірна 

швидкоплинність появи інформаційних ресурсів – технічних засобів, технологій 
виробництва і управління впливає на розбудову інноваційних освітніх систем 

держав. 

Відтак, розглядаючи проблему вітчизняної системи освіти, виділяється те, 
що педагогічна підготовка ведеться за чітко обмеженою спеціалізацією 

(технології, біологія, математика та ін.). Така ситуація призводить до думки про 

те, що учні отримують вузькоспрямований рівень знань. 

Зауважимо, що з ретроспективного досвіду викладання навчальних 
предметів хочеться відзначити факт існування того, що поліспеціалізація 

педагогів (викладачів, вчителів), зокрема – інформатиків, які апріорі 

підготовлені до міждисциплінарності навчального предмету, уможливлює 
інтегрування унікальних технічних, техніко-технологічних, специфічних та ін. 

аспектів отримання знань, а значить і активізує процес управління знаннями 

учнів. Саме інноваційно спрямована свідомість педагогів-предметників у 

нинішній ситуації впровадження STEM-освітніх технологій орієнтує на реальне 
вирішення багатьох питань в даному векторі навчання учнівської молоді. 

Насправді, потрібно організувати відповідний науково-методичний 

супровід підготовки педагогічних кадрів, тобто як зі здійснення освітнього 
STEM-процесу в закладах вищої освіти, так і в освітньому процесі того 

навчального закладу, де вже відбувається реалізація педагогічної 

компетентності викладачів, вчителів, методистів тощо. Тут саме і знадобиться 

ефективне керівництво відповідним середовищем отримання комплексних, 
міждисциплінарних знань на основі принципу науковості в STEM-управлінні 

знаннями як педагогів, так й їхніх підопічних. 

У свою чергу, ефективне STEM-управління знаннями уможливлюється в з 
врахуванням положень адаптивного підходу в освіті та якісного наукового 

супроводу даного процесу. Професор Г. Єльникова наголошує на тому, що 

STEM-освіта і сутність адаптивного управління дуже близькі за метою і 

конкретними завданнями. Вона стверджує, що адаптація наскрізно супроводжує 
STEM-освіту, бо адаптивне управління завжди виникає довільно у процесі змін, 

узгоджуючи різноспрямовані впливи на суб’єктів діяльності [1]. 

На нашу думку, STEM-управління знаннями – це адаптивне управління 
трансдисциплінарними взаємозв’язками у процесі вивчення 

міждисциплінарного термінополя суб’єктами STEM-середовища, а також їхнє 

навчання методології пошуку необхідних практікологічних STEM-орієнтованих 

знань [3]. 
Очевидно, що адаптивні перетини термінополей – Science, Technology, 

Engineering, Maths і and Knowledge Management Theory свідчать про 

наявність трансдисциплінарного середовища, тобто поширення наукового 

світогляду щодо опанування появу нової наукової аномалії – 
«трансдисциплінарної парадигми STEM-управління знаннями». На нашу думку, 

це і є спосіб розширення наукового світогляду, котрий дозволяє розглядати те, 
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чи інше явище поза межами будь-якої наукової дисципліни [3]. 

У цьому сенсі А. Лебідь стверджує, що «необхідною є вимога, щоб кожна 
наукова дисципліна, яка є частиною трансдисциплінарного комплексу, була 

одночасно і відкритою, і закритою системою. Відкритою відносно до нових 

когнітивних схем, імпортованих з суміжних наукових дисциплін з чітко 

вираженою евристичною значущістю і готовою скооперуватися задля реалізації 
спільних дослідницьких проектів. Закритою вона має бути остільки, оскільки 

повинна зберегти власний специфічний предмет й аспект дослідження, 

розвивати дослідницькі методи і стратегії» [2]. 
Таким чином, трансдисциплінарна парадигма STEM-управління знаннями 

в контексті адаптивного підходу об’єднує існуючи парадигми освіти в єдиний 

інформаційно-освітній світовий простір, створює адаптивну соціально-

педагогічну систему за умови усвідомлення людством процесів становлення, 
так званого, інформаційного суспільства. 
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