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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEAM-ОСВІТИ ПІД ЧАС 

ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ 

Анотація. Стаття присвячена розгляду нового напряму в освіті, а 

саме STEАM-освіти. Увага до цієї теми зумовлена зменшенням 

зацікавленості сучасними учнями фізикою та інженерними професіями 

при тотальному збільшенні необхідності в відповідних фахівцях цієї галузі 

в світі та нашій державі. Вказано проблеми та протиріччя при 

запровадженні елементів STEАM-освіти в навчальний процес, власні ідеї 

щодо їх подолання в сучасних умовах викладання фізики. 

Ключові слова: STEАM-освіта, фізика. 

Abstract. The article is devoted to consideration of a new direction in 

education, namely STEAM-education. Attention to this topic is due to a decrease 

in the interest of students in physics and engineering specialties with a general 

increase in the need of relevant specialists in this field in the world and our 

state. Problems and contradictions in the implementation of elements of 

STEAM-education in the educational process, the article reflects on our own 

ideas on how to overcome them in the current conditions of teaching physics. 
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Постановка проблеми. Особливість освіти в ХХІ столітті полягає в 

тому, що зараз ми навчаємо тих учнів, які будуть опановувати професії, що 

на даний момент ще і не з’явилися, які, можливо, будуть стояти у витоків 

або здійснювати нові технологічні революції – які зможуть навчатися 

впродовж життя. Формування у них нового типу мислення, потрібного для 

того, щоб бути конкурентоспроможним на новому ринку праці, 

досягається за допомогою STEАM-освіти. Багато розвинутих країн вже 

долучилися до цього процесу і впровадження STEАM-освіти поступово, 

але неминуче, змінює їх економіку. За деякими даними, залучення тільки 

1% населення до STEАM-професій підвищує ВВП країни на $50 млрд. А 

потреби у STEАM-фахівцях зростають у 2 рази швидше, ніж в інших 

професіях, тому що STEАM розвиває здібності до дослідницької, 

аналітичної роботи, експериментування та критичного мислення. 

Тож проблема впровадження STEАM в освітній процес дуже 

актуальна для нашої країни та світу в цілому. 



Аналіз актуальних досліджень. Існує багато наукових праць, 

присвячених цій темі. Серед них вітчизняні та зарубіжні науковці: 

С. Бревус, В. Величко, С. Гальченко, Л. Глоба, К. Гуляєв, В. Камишин, 

Е. Клімова, О. Комова, Л. Ніколенко, М. Харрісон, Н. Морзе, 

О. Коршунова, О. Стрижак. Однак не можна стверджувати, що це питання 

однозначно вирішене. Потребує воно висвітлення і в контексті не тільки 

теоретичних аспектів, а й практичного застосування в умовах сучасної 

школи. 

Мета даної статті – проаналізувати сутність STEАM-освіти, 

поділитися власним досвідом у впровадженні STEАM-освіти під час 

викладання фізики. 

Виклад основного матеріалу. STEAM – Science, Technology, 

Engineering, Arts, and Mathematics – акронім слів природничі науки, 

технологія, інжиніринг, мистецтво, математика англійською мовою. 

STEАM-освіта – це комплексний міждисциплінарний підхід, який 

поєднує в собі природничі науки з технологіями, інженерією і 

математикою із проекцією на життя, де всі предмети взаємопов'язані й 

інтегровані в єдине ціле [3]. 

Мета STEАM-освіти полягає у цілеспрямованому створенні зв'язків 

між школою і соціальними практиками, між навчальним процесом і цілим 

світом в аспекті розвитку природних здібностей дитини, рівень яких 

визначатиме її успішну самореалізацію як під час навчання, так і поза 

школою. Учень не просто вчиться генерувати цікаві ідеї, але й відразу 

втілює їх у життя, навчається планувати свою діяльність, виходячи з 

поставленого завдання і наявних ресурсів, що обов'язково стане йому в 

нагоді у реальному житті [4]. 

Виходячи з суті та мети STEАM-освіти, її впровадження потребує 

докорінної зміни існуючих програм та форм навчання у школі. Тому поки 

що можна говорити тільки про елементи навчання STEАM. 



Перед вчителями постає питання: «Як потрібно побудувати процес 

навчання, щоб він міг вважатися заснованим на STEАM-технологіях та 

сприяв збільшенню зацікавленості учнів професіями STEАM?» 

Багато вчителів помилково вважають, що якщо на уроці буде вестися 

наукове викладення матеріалу з застосуванням математичного апарату та 

комп’ютерних технологій, то таке викладання вже буде відповідати 

принципам STEАM-освіти. Насправді, в основі STEАM-навчання лежить 

ідея, що учень від бажання зробити конкретний практичний продукт 

приходить до необхідності вивчення теорії, в тому числі і підвищуючи свій 

рівень володіння математичним апаратом і комп’ютерною грамотністю, і 

застосовуючи певні технологічні прийоми. В цьому сенсі ідея 

перевернутого навчання добре узгоджується з принципами STEАM-освіти. 

Наприклад, бажання виготовити ракету змушує учня знайомитися з 

принципами реактивного руху, матеріалознавством, вдосконалювати 

знання з математики для складних обчислень та підвищувати рівень 

володіння спеціальними комп’ютерними програмами, замислитися над 

ергономічністю дизайну власного виробу.  

Ще однією з важливих проблем можна виділити бажання сильно 

спростити рівень STEАM-проектів. Так в Art напрямку поширеним стало 

використання мейкерства. З одного боку це є дуже позитивним: такий 

напрямок збільшує зацікавленість учнів конкретним проектом, розвиває 

навички креативності, дозволяє залучити учнів з кінестетичним типом 

сприйняття. Але тут важливо відчути «золоту середину» – завдання і 

проекти повинні відповідати віковому та інтелектуальному рівню учнів. 

Вважаємо, що навряд чи великий навчальний потенціал мають проекти, в 

ході яких учням старших класів пропонують виліпити з пластиліну чи 

глини модель Сонячної системи, тих чи інших молекул. По-перше, в таких 

моделях важко показати реальний масштаб, а моделі без розуміння 

співвідношення розмірів спотворюють уявлення учнів про ці об’єкти. По-



друге, примітивізм негативно сприймається учнями і замість викликати 

зацікавленість наукою, досягається обернений ефект. 

Вихід із даної ситуації – в здатності вчителем точно оцінити наявний 

рівень знань учнів та в наданні завдань чи проектів, виконання яких 

відповідає віковим особливостям учнів та враховує зону найближчого 

розвитку певного учня. 

Також вважаю, що важливим інструментом при впровадженні 

STEАM-освіти є застосування ТРВЗ. Саме вирішення винахідницьких 

задач відповідає концепції STEАM, так як при цьому учні стикаються з 

технічним протиріччям, для вирішення якого або використовують наявні 

знання з фізики, або змушені шукати відповіді і підвищувати свій рівень 

знань. Використання математичних формул або комп’ютерних програм 

стає в такому випадку необхідністю, а не штучним елементом освіти, а 

пошук вдалих конструкторських рішень щодо дизайну якраз і відповідає 

art-напрямку. Заняття при цьому слід проводити так, щоб учні спочатку 

стикнулися з певними технічними протиріччями, а потім познайомити їх з 

основними напрямками теорії розв’язання винахідницьких задач, які б 

допомагали вирішити ці протиріччя.  

Окремим напрямком може бути виготовлення власних приладів та 

пристроїв. Звісно, не кожен з них може бути унікальним та заслуговувати 

на патент. Але якщо дитина зробила навіть суб’єктивне «відкриття», 

змогла застосувати набуті знання на практиці – це свідчить про високий 

потенціал креативності та творчості такого учня. 

Також важливим напрямком STEАM-освіти можна виділити такий 

напрям як робототехніка. На думку багатьох дослідників, робототехніка – 

це перспективний сучасний напрямок. Разом з цим для вчителя – це спосіб 

залучити учнів до вивчення важливих областей фізики, техніки та 

конструювання. Такі учні можуть згодом стати фахівцями, що не тільки 

володіють теоретичними знаннями, а й практичними навичками роботи з 

складними технологічними об’єктами. Зараз, на жаль, робототехніка ще не 



займає відповідне місце в навчальному процесі. Причина цього відсутність 

або обмеженість обладнання в шкільних кабінетах фізики, тож залучати 

учнів до такої роботи можуть скоріше центри науково-технічної творчості 

або STEАM-центри. Вирішення проблеми може бути в співпраці таких 

центрів зі школами, особливо тими закладами, де є класи з відповідними 

профілями навчання, а в подальшому – інтеграція цих освітніх середовищ. 

При цьому урок буде не головною формою навчання. Вже зараз показали 

ефективність позаурочні та позакласні методи роботи, а в подальшому їх 

роль буде тільки збільшуватися.  

Також важливим напрямком у впровадженні STEАM-освіти 

вважаємо розвиток креативних здібностей учнів. Для цього доцільно 

проводити відповідні тренінги та практичні заняття. Важливо тільки 

підбирати такий зміст вправ, щоб учні могли розвивати саме технічні 

навички. Деякі вчителі вважають, що такі заняття потребують багато часу і 

більше стосуються позакласної роботи. Але є певний тип вправ, які можуть 

бути виконані і на звичайних уроках і при цьому не потребують великих 

витрат часу. Наприклад, відома вправа – знайти якомога більше прикладів 

застосування канцелярської скріпки. Інший приклад – запропонувати 

спосіб виміряти ту чи іншу фізичну величину, застосувавши нехарактерне 

для цього обладнання. 

Отже, уроки фізики та позакласні заходи (квести, конкурси, фізичні 

бої) несуть величезний потенціал у впровадженні STEАM-освіти. Важливо 

тільки, щоб вчителі правильно розуміли суть цього напрямку та його 

перспективи. Впровадження STEАM як технології навчання сприятиме 

збільшенню зацікавленості учнів предметом, поліпшенню навичок 

високоорганізованого мислення та формуванню якостей особистості, які 

дозволять учню в майбутньому стати висококваліфікованим та 

конкурентоспроможним фахівцем. 

Висновки. STEАM-освіта – це сучасний освітній феномен, який 

зародився із необхідності в усьому світі фахівців технічного напрямку 



поряд з проблемою зниження знань та практичних умінь сучасних учнів з 

дисциплін, що відносяться до науки, технології, інженерії та математики. 

Ця проблема гостро стоїть у світі та в Україні. Але для її впровадження, 

необхідно інформувати та навчати вчителів основам цього напрямку, тобто 

розвивати STEАM-грамотність. А в подальшому провести зміни існуючих 

програм та методик навчання, а можливо і форм навчання так, щоб 

STEАM-освіта могла бути застосована не тільки на рівні окремих 

елементів, а в повному обсязі притаманних їй можливостей. 
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