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Постановка проблеми. Науковці і практики сьогодні перебувають на етапі 

інтенсивного пошуку підходів до модернізації змісту навчання. Наразі концепція 

STEAM займає провідну позицію в освіті. Навчання п'ятьох дисциплін: науки, 

технологій, інженерії, мистецтва та математики реалізується у міжпредметному та 

прикладному підходах. STEAM не виокремлює окремі предмети початкової школи, 

а інтегрує їх в єдину парадигму навчання. Освітній процес реалізується з 

урахуванням індивідуальних особливостей та нахилів дітей з метою їх 

цілеспрямованого розвитку, формування здатності мислити нестандартно та 

креативно, розвитку комунікативних умінь, емоційної та вольової сфери 

особистості. Інтегровані уроки встановлюють міцний зв’язок між навчальними 

дисциплінами та наукою, є невід’ємними у цілісному сприйнятті світу та 

осмисленні явищ навколишньої діяльності. Вдале поєднання складових STEAM 

забезпечує реалізацію освітньої траєкторії кожної дитини та розвиток 

компетентностей сучасної особистості. Учасники освітнього процесу готові до 

викликів сьогодення та інновацій, ефективно керувати ресурсами та 



інформаційними потоками у тісному зв’язку з життям. STEAM уроки відрізняються 

своєю активною комунікацією і командною роботою. Учні досліджують актуальні 

питання шляхом застосування наукових знань, технологій, інженерії та 

математики. Поєднання точних та гуманітарних наук збільшує діапазон 

академічних та життєвих навичок.  

Із запровадженням Нової української школи проблема реалізації STEАM 

набуває нової актуальності. Перед нами постало завдання модернізації змісту 

освіти в концепції STEAM та розробленні авторської програми з програмування як 

одного з ключових компонентів.  

Постановка мети дослідження. Мета статті – теоретично обґрунтувати 

актуальність впровадження STEAM на прикладі розробленої авторської програми 

«Раннє програмування», висвітлити практичні аспекти впровадження STEAM 

напрямків у початковій школі.  

Виклад основного матеріалу. Інформатизація початкової освіти, що 

передбачає, зокрема, обов’язкове вивчення основ програмування та принципів 

роботи з ІКТ, на сучасному етапі є вкрай актуальним соціально-затребуваним 

процесом і одним з найважливіших елементів загальної освіти в умовах швидкого 

розвитку та масштабування світових технологій і інформаційних комунікацій. 

STEАM навчання дозволяє здійснювати модернізацію методологічних засад, 

змісту, обсягу навчального матеріалу предметів початкової школи, технологізацію 

процесу навчання та формування навчальних компетентностей якісно нового рівня. 

Особливою формою наскрізного навчання є інтегровані уроки/заняття, які 

спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють формуванню в 

учнів цілісного, системного світогляду, актуалізації особистісного ставлення до 

питань, що розглядаються на уроці.  

Доцільність вивчення програмування у початковій школі сьогодні 

обумовлена багатьма факторами: сучасні потреби ринку праці, специфіка 

формування нових професій, зміна вимог до вже існуючих, оцінювання базових 

знань і навичок роботи з ІКТ на рівні обов'язкової умови працевлаштування та 

побудови успішної кар’єри, необхідність у  

нарощуванні капіталу кваліфікованих фахівців усіх сфер діяльності, які 

володіють цифровою грамотністю.  

Навчальна програма «Раннє програмування» рекомендована для учнів 1-4 

класів. Програма побудована на основі компетентнісного підходу, на перше місце 



виносяться компетентності, які мають отримати учні у результаті вивчення тем. 

Велика увага приділяється когнітивній, діяльнісній та ціннісній складовим.  

Навчальна програма розрахована на 280 годин: по 70 годин у кожному класі 

з розрахунку 2 години на тиждень за рахунок інваріантної складової навчального 

плану  

Програма побудована змішаним способом. Зміст понять поєднано частково в 

блоки, які поступово розширюються і доповнюються. Змішаність полягає в 

поєднанні лінійності, концентричності та блочності. Блочність передбачає розподіл 

навчального матеріалу на самостійні структурні одиниці – блоки, що дає 

можливість заміни одного блоку на інший в залежності від організаційно-

методичних умов. Концентричність передбачає повторне вивчення окремих 

розділів і тем як на одному, так і на різних рівнях навчання з розширенням та 

поглибленням змісту навчального матеріалу у кожному класі початкової школи. 

Лінійність означає реалізацію навчального матеріалу систематично і послідовно з 

поступовим ускладненням, передбачає ознайомлення учнів у попередньому курсі 

«Інформатика», «Раннє програмування» з деякими простими середовищами, що 

забезпечують навчальну необхідність за змістом програм курсів початкової школи. 

Інформація викладена у навчальному процесі, розширюється і доповнюється на 

кожному етапі навчання, таким чином забезпечується поступове нарощування 

складності матеріалу.  

Розвиток учнів молодшого шкільного віку має свої особливості. У дітей 6-8 

років переважає образне мислення, вони більш орієнтовані на візуалізацію, лише 

починають усвідомлювати певні процеси, створюють перші базові уявлення про 

оточуюче навчальне середовище, вимоги, які до них висуваються, відповідальність, 

яка від них вимагається, формують внутрішній план дій, здобувають навички 

організації власної діяльності за допомогою дорослих. Це є значущим результатом 

адаптації до активної навчальної роботи. Учні поступово включаються у процеси 

розширення та становлення комунікації, тренують увагу, пам’ять і мислення в ході 

навчання та спілкування, починають свідомо приймати найпростіші рішення, 

спираючись не лише на власні потреби, а й на логіку та оцінку певної ситуації. До 

10-11 років в учнів формується усвідомлення власних розумових операцій, що 

створює підґрунтя для самоконтролю та дисципліни у навчанні. Вони вже не просто 

створюють конкретні образи у своїй уяві на основі надходження певної інформації, 

але й підключають аналітичне мислення щодо пояснення процесів. А тому готові 



до більш складних завдань, де ключову роль відіграють логіка та гнучкість 

сприйняття і реагування. Методики навчання програмування у початковій школі 

мають враховувати відповідні психологічні тонкощі та особливості роботи з дітьми 

різних вікових груп. Переважна більшість провідних освітніх програмних ресурсів 

в онлайн форматі для вивчення програмування розбиті на навчальні цикли, що 

розраховані на кожен клас або конкретну вікову групу. Крім того, їхній спектр і 

доступність дозволяють з легкістю інтегрувати необхідний навчальний курс до 

умов і потреб школи. Навчальні курси, що пропонують такі ресурси, будуються на 

інтерактиві та передбачають наявність візуального виконавця, що дуже важливо 

для кращого сприйняття дітьми контенту, а також дозволяє одразу бачити результат 

виконання найпростішої програми.  

Важливим аспектом вивчення програмування на ранніх етапах у початковій 

школі є відсутність принципової необхідності використання електронних гаджетів 

і навіть підключення до Інтернету (загальноосвітні навчальні заклади у селах та 

смт, що на сьогоднішній день не мають матеріально-технічної бази для 

забезпечення повноцінного навчального процесу). Методики викладання предмету 

дозволяють здобути ключові навички та знання дітьми у віці 6-8 років шляхом 

задіяння виключно інтелектуальних практик і вивчення основних понять. 

Будування алгоритмів, при доступному розумінні їх  

сутності, допустиме у вигляді проведення колективної гри із використанням 

необхідної термінології та роз’яснення суті процесу.  

На початковому етапі програмою передбачається ознайомлення учнів з 

різноманіттям засобів інформаційно-комунікаційних технологій для сприймання, 

створення, опрацювання та обміну інформацією. Вивчення різних середовищ і 

технологій програмування:  

• У 1 класі - учні знайомляться з різноманітними засобами комп’ютерної 

техніки: портативними та стаціонарними комп’ютерами, мобільними пристроями, 

що наявні у школі та вдома. Освоюють основи програмування за допомогою різних 

методик.  

• У 2 класі - учні за допомогою пошуку шляхів вирішення завдань 

удосконалюють і поглиблюють свої знання з програмування та дослідження 

навколишнього світу.  

• У 3 класі - учні поглиблюють свої знання та вдосконалюють навички їхнього 

використання, поєднуючи з іншими предметами на практиці.  



• У 4 класі - розширюють уявлення про цифрові технології суспільства, 

їхнього застосування для зберігання, опрацювання та передачі інформації. За 

допомогою підібраних вправ учні опановують навички впевненої роботи в 

програмуванні, програмування тренує увагу, розкриває творчий потенціал, 

закладає основу більш ефективного сприйняття інших базових предметів, 

стимулюючи інтерес до науки та досліджень.  

Під час вивчення кожної теми у програмі передбачено використовувати 

матеріали інших навчальних предметів, постійно здійснювати підтримку вивчення 

цих предметів. Доцільно організовувати навчання у захищених середовищах з 

можливістю учнів співпрацювати між собою для розвитку як ІКТ, так і 

комунікативних та соціальних компетенцій; навчальні завдання створювати з 

метою розвитку логічного та критичного мислення, пам’яті, просторової та творчої 

уяви учнівства.  

Для роботи у 1-4 класах використовуються онлайн-середовища Інтернету, 

додатки для мобільних пристроїв, для 1-го класу використовується здебільшого 

рухливі ігри, робота з папером та інше.  

Ми можемо виокремити такі основні кроки у розробленні навчальної 

програми:  

• Обґрунтування актуальності розроблення програми та розставлення 

пріоритетів змістового наповнення. Оригінальні та нестандартні ідеї виникають, 

коли ви дозволяєте вийти за рамки шаблонів та реалізувати задум на поєднанні 

непоєднаного.  

• Створення робочої групи. Команда має складатися з вмотивованих 

професіоналів- практиків, які готові прийняти поставленні виклики та ризики.  

• Чітке визначення поставленої мети та 

цілей.  

• Аналіз існуючих програми Державного стандарту початкової школи та 

моніторинг якості, консультації експертів-практиків.  

• Співпраця. Наприклад, з Інститутом модернізації змісту освіти, «Smart 

school», Microsoft, а також іншим організаціями.  

• Змістове наповнення програми. Продумати логічно-послідовні кейси 

уроків/занять, написати програму.  

• Пройти апробацію. Для посилення STEAM підходу у нашому закладі освіти, 
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освіти» з поглибленим вивченням іноземних мов, практично впроваджено галузі, 

які швидко розвиваються, зокрема, робототехніка та 3D-технології. Робототехніка 

та 3D-технології – це потужний інструмент для навчання, який підходить для будь-

якого віку (від учнів початкових класів до студентів та викладачів університету). 

Використання освітньої робототехніки та 3D-технологій надає можливість на 

ранньому етапі виявити технічні нахили учнів та розвинути їх у цьому напрямку, а 

також сприяти формуванню в них STEАM-компетентностей в цілому.  

Таким чином, освітня робототехніка та 3D-технології є перспективними 

напрямами сучасної STEАM-освіти.  

Зокрема, навчання освітньої робототехніки надає можливість учням і 

студентам вирішувати реальні життєві проблеми, які потребують знань STEАM-

предметів, зокрема:  

• Математики (просторові поняття, геометрія – для розуміння способів руху 

роботів).  

• Фізики (електроніка, принципи роботи датчиків, що є основою 

роботів).  

• Технологій та дизайну (дизайн пристроїв, частин роботів, їх 

конструювання).  

• Інформатики, ІКТ (програмування робототехнічних систем). Робототехніка 

є популярним та ефективним методом для вивчення важливих галузей науки, 

конструювання й базується на активному використанні сучасних технологій у 

виробництві, ІКТ та високому інтелектуальному рівні фахівців, які будуть 

працювати в умовах інноваційної економіки.  

Коли мова йде про робототехніку в контексті її використання в навчальному 

процесі, то говорять про новий напрям в освіті – «освітню робототехніку» 

(«educational robotics»).  

Освітня робототехніка (educational robotics) – міжпредметний напрям 

навчання учнів, у процесі якого інтегруються знання зі STEАM-предметів (фізики, 

технологій, математики), кібернетики, мехатроніки та інформатики.  

Висновок. В Україні програмування не є основним компонентом існуючих 

уроків інформатики, в той час як у ньому є реальна потреба. Вивчення коду не 

просто посилить сам предмет, а й загальну цифрову грамотність і навички учнів і 

вчителів. Із запровадженням Нової української школи проблема реалізації STEАM 

підтверджує свою актуальність і є невідворотною у новому десятилітті 2020 р.  


