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Методичні рекомендації щодо впровадження
STEM-освіти у загальноосвітніх та
позашкільних навчальних закладах
Чому STEM-освіта так актуальна? Стрімка еволюція технологій веде до
того, що незабаром найбільш популярними та перспективними на планеті
фахівцями стануть програмісти, IT-фахівці, інженери, професіонали в галузі
високих технологій і т. д. У віддаленому майбутньому з'являться професії, про
які зараз навіть уявити важко, всі вони будуть пов'язані з технологією і високо
технологічним виробництвом на стику з природничими науками. Особливо
будуть затребувані фахівці біо- та нано-технологій. Впровадження STEMосвіти змінить економіку нашої країни, зробить її більш інноваційною та
конкурентоспроможною.
STEM-освіта – це категорія, яка визначає відповідний педагогічний процес
(технологію) формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей
молоді, рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному ринку
праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач (проблем),
критичного мислення, творчості, когнітивної гнучкості, співпраці,
управління, здійснення інноваційної діяльності. STEM-освіта ґрунтується на
міжтрандисциплінарних підходах у побудові навчальних програм різного
рівня, окремих дидактичних елементів, до дослідження явищ і процесів
навколишнього світу, вирішення проблемно орієнтованих завдань.
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. Це також сприяє більш якісній підготовці молоді до успішного
працевлаштування та подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно
складних навичок, зокрема із застосуванням математичних знань і наукових
понять.
Організаційна, навчально-методична робота
Запровадження STEM-навчання на засадах особистісно зорієнтованого,
діяльнісного і компетентнісного підходів має відбуватися в межах чинного
законодавства без очікувань повного переходу до другого покоління
Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти й нових
навчальних програм. Це доцільно робити для розуміння напрямів освітніх
реформ та, водночас, щоб зробити навчання учнів більш якісним та сучасним

вже сьогодні. Ці підходи як в основній, так і у профільній школі слід
запроваджувати поступово.
Здійснення переходу до компетентнісної моделі навчання та
впровадження нових методичних підходів, перш за все, передбачає:
 принципово нове цілепокладання у педагогічному процесі,
зміщення акцентів у навчальній діяльності з вузькопредметних на
загальнодидактичні;
 оновлення структури та змісту навчальних предметів, спец. курсів
тощо; визначення та оцінювання результатів навчання через ключові та
предметні компетентності учня/учениці;
 запровадження наскрізного STEM-навчання, компетентнісно
орієнтованих форм і методів навчання, системно-діяльнісного підходу;
 запровадження інноваційних, ігрових технологій навчання,
технологій case-study, інтерактивних методів групового навчання,
проблемних методик з розвитку критичного і системного мислення тощо;
 корегування змісту окремих тем навчальних предметів з акцентом
на особистісно-розвивальні, ігрові методики навчання, ціннісне ставлення до
досліджуваного питання;
 створення педагогічних умов для здобуття результативного
індивідуального досвіду проектної діяльності та розробки стартапів.
Особливою формою наскрізного STEM-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.
Інтегровані уроки можуть проводитись двома шляхами:
 через об’єднання схожої тематики кількох навчальних предметів;
 через формування інтегрованих курсів або окремих спецкурсів
шляхом об’єднання навчальних програм таких курсів/предметів.
Основою ефективності таких уроків/занять є чітке визначення мети і
відповідне їх планування для забезпечення різнобічного розгляду учнями
певного об’єкта, поняття, явища з використанням навчальних засобів різних
предметів. Особливість планування і проведення інтегрованих, бінарних
уроків полягає у тому, що вони можуть проводитись як одним вчителем, який
викладає предмети, що інтегруються, так і декількома. Через складність
координації діяльності педагогів у другому випадку таких інтегрованих
уроків проводиться необґрунтовано мало, тому необхідно планувати їх
заздалегідь всіма вчителями паралелі. У випадках, коли програмовий
матеріал різних навчальних предметів дозволяє інтегрувати його в межах
одного навчального дня, можуть організовуватися «тематичні дні», коли всі
уроки за розкладом спрямовують на реалізацію єдиної навчально-виховної
мети, досягнення конкретного результату.
З метою залучення учнів до практичної діяльності бажано розширити
діапазон організаційних форм, методів навчання, способів навчальної
взаємодії та надати пріоритет засвоєнню навчального матеріалу у процесі

екскурсій, квестів, конкурсів, фестивалів, хакатонів, практикумів тощо.
Водночас для формування і перевірки предметних компетентностей вчитель
має спиратися на систему інтегрованих завдань, спрямованих на застосування
учнями способів навчально-пізнавальної діяльності, знань, умінь і навичок
для розв’язання певних задач у змодельованих життєвих ситуаціях.
Одним із ефективних засобів формування компетентностей є досліднопроектна діяльність. Виконання навчальних проектів передбачає інтегровану
дослідницьку, творчу діяльність учнів, спрямовану на отримання самостійних
результатів під керівництвом вчителя. У процесі вивчення різних тем окремі
діти або групи упродовж певного часу розробляють навчальні проекти.
Учитель здійснює управління такою діяльністю і спонукає до пошукової
діяльності вихованців, допомагає у визначенні мети, завдань навчального
проекту, орієнтовних методів/прийомів дослідницької діяльності та пошуку
інформації для розв’язання окремих навчально- пізнавальних завдань. Учні
самостійно або разом із вчителем обирають форму презентації, захисту
отриманих результатів. Оцінювання проектної діяльності здійснюється
індивідуально, за довільною системою.
Під час виконання навчальних проектів вирішується ціла низка
різнорівневих дидактичних, виховних і розвивальних завдань: набуваються
нові знання, уміння і навички, які знадобляться в житті; розвиваються
мотивація, пізнавальні навички; формується вміння самостійно орієнтуватися
в інформаційному просторі, висловлювати власні судження, виявляти
компетентність. Проектно-дослідна діяльність сприяє формуванню
соціальних компетенцій, дозволяє пройти технологічний алгоритм від
зародження інноваційної ідеї до створення комерційного продукту –
стартапу, а також навчитися презентувати його потенційним інвесторам. У
перспективі це сприяє зміні ціннісних пріоритетів та світоглядної позиції у
молоді в бік формування відповідальної, соціально-активної, громадськопатріотичної врівноваженої поведінки.
План заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні передбачає
створення STEM-центрів/лабораторій на базі загальноосвітніх (регіональних
опорних шкіл), позашкільних навчальних закладів, наукових лабораторій, які
мають відповідну матеріально-технічну, науково-методичну базу, фахівців
для організації ефективної навчальної та науково-проектної діяльності.
Робота
STEM-центрів/лабораторій має
регламентуватися
чинним
Положенням і бути спрямована на підтримку та розвиток STEM-освіти.
Профіль освітньої діяльності STEM-центрів/лабораторій визначається
зовнішніми і внутрішніми чинниками, серед яких головними є сучасна
матеріально-технічна база, підготовлені педагогічні кадри, а також підтримка
і сприяння з боку керівництва навчального закладу. Актуальними напрямами
такої діяльності нині виступають робототехніка та інженерні розробки;
авіамоделювання; ракетомоделювання; аерокосмічні технології 3Dмоделювання;
винахідництво;
хіміко-біолоічні
технології;
легоконструювання; основи веб-дизайну; основи відеотехнологій; основи
інформатики та ін.

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення
Ефективність STEM-навчання, запровадження інноваційних методик
Нової української школи залежить від оновлення матеріально-технічної бази
як предметів природничо-математичного циклу, так і навчального закладу в
цілому. Навчальні, сучасні інформаційні засоби навчання, вимірювальні
комплекси сприяють мотивації до навчально-дослідної, інтелектуальної й
творчої діяльності учнів, розвитку пізнавального інтересу та формують
предметні компетентності, водночас створюючи відповідні умови для
розвитку профільного навчання.
З найбільш поширених засобів навчання для здійснення STEM- навчання
є конструктори, робото-технічні системи, моделі, вимірювальні комплекси та
датчики, лабораторні прилади, електронні пристрої (3D- принтери,
комп'ютери, цифрові проектори, проекційні екрани різноманітних моделей,
оверхед-проектори, копі-дошки, інтерактивні дошки, документ- камери,
проекційні столики тощо). Їх використання надає учням змогу здійснювати
проектну та дослідницьку діяльність, реалізувати завдання моделювання
різноманітних процесів і явищ та усвідомлено формувати якісно нові
трансдисциплінарні знання.
У STEM-центрах/лабораторіях мають використовуватися актуальні
високотехнологічні засоби навчання та обладнання, які пов'язані з технічним
моделюванням,
електротехнікою,
ІТ-технологіями,
науковими
дослідженнями в області біо-, нано, енергозбережувальних технологій,
автоматикою, телемеханікою, робототехнікою й інтелектуальними
системами, радіотехнікою і електронікою, авіацією, аерокосмічною технікою
та ін.
Практика показує, що відкриті освітні інтернет-ресурси є доповненням
до традиційних засобів навчання, забезпечують рівний доступ до якісної
освіти молоді різних вікових груп, можливостей, зокрема дітей з особливими
потребами, а також дають можливість використання різних форм навчання
(індивідуальне навчання, групова робота, фронтальна робота, проектна
діяльність).
У
навчальній діяльності вчитель може користуватися або
рекомендувати учням для самоосвіти різноманітні освітні інтернет-ресурси,
наприклад: http://manlab.inhost.com.ua/; https://learningapps.org/2060328;
http://innovationslab.com.ua/;http://www.lingva.ua
Використовуючи такі ресурси, вчителю важливо ознайомити учнів з
можливостями ресурсу та провести бесіду щодо правил інтернет-безпеки,
правил етичної поведінки та дотримання авторських прав. На жаль,
переважна більшість веб-ресурсів для підтримки STEM-навчання мають
англомовний інтерфейс, а їхнє ефективне використання неможливе без
відповідної мовної компетентності користувачів.
Участь дітей та молоді у заходах
Потужним засобом заохочувального відбору молоді, яка згодом зможе
реалізувати себе у науково-технічній сфері, є участь у конкурсах, олімпіадах,

конференціях, турнірах, наукових пікніках, фестивалях та інших
інтелектуальних змаганнях.
Закладам освіти, що працюють за напрямом STEM, доцільно включити
у плани навчально-виховної роботи у 2017/2018 навчальному році
проведення науково-просвітницьких акцій, STEM-тижнів, організацію літніх
та зимових таборів, які будуть містити заходи/заняття за напрямами STEMосвіти, наукових пікніків, Днів науки, фестивалів з мейкерства, науковотехнічної творчості тощо. Окрім того, організовувати та проводити заходи з
профорієнтації за форматом популярних проектів «Професії майбутнього»,
«Дівчата STEM», «ІТ-дівчата», враховуючи місцеві потреби ринку праці та
можливості підприємств, бізнес-структур регіону.
Учні можуть взяти участь у заходах за підтримки Міністерства освіти і
науки України, інших заходах.
Інформацію про порядок, терміни проведення заходів можна дізнатися
на веб-сайті Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua),
ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» (www.imzo.gov.ua).
Професійна майстерність педагогів
Якість впровадження STEM-освіти багато в чому визначається
компетентністю та рівнем професійної діяльності науково-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.
Розвитку професійної компетентності педагогічних працівників буде
сприяти участь у різнопланових заходах регіонального, всеукраїнського,
міжнародного рівнів: науково-практичні конференції, семінари, вебінари,
STEM-фестивалі, конкурси, заняття у web-STEM-школі «STEM-освіта
вчителя» тощо. На таких заходах освітяни не тільки отримують нові знання,
доступ до нових ресурсів, але й мають змогу презентувати власні наробки та
обмінюватися новими думками, ідеями, досвідом. Вчителям відповідно до
вектора свого фахового зростання необхідно використовувати всі пропозиції
і долучатися до проектів, які реалізують не тільки державні освітні установи,
а і громадські, міжнародні (грантові), комерційні.
Інформацію про події з питань організації навчання за напрямами та
проблематикою STEM-освіти, які проводить Міністерство освіти і науки
України, ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», безпосередньо відділ
STEM-освіти у 2017/2018 навчальному році педагогічні працівники можуть
отримувати з офіційних сайтів установ та зі сторінок соціальних мереж,
наприклад, приєднавшись до групи на сторінці facebook – відділ STEMосвіти.
Партнерська взаємодія
Успішний розвиток STEM-освіти здійснюється
через
залучення
ресурсів та співробітництво у процесі навчання й викладання між
педагогічними колективами і зовнішніми учасниками, такими, як вищі
навчальні заклади, академічні наукові установи, науково-дослідні лабораторії,

наукові музеї, природничі центри, підприємства, бізнес- структури, громадські
та інші організації. Особлива увага приділяється співробітництву фахівців
різного профілю у розробці спеціального середовища навчання з
використанням ІКТ.
Процес реалізації
освітніх STEM-проектів передбачає активну
взаємодію з батьківською та громадською спільнотами.
РОБОТОТЕХНІКА ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ
ВПРОВАДЖЕННЯ STEM – ОСВІТИ

Одним із напрямків впровадження STEM-освіти є робототехніка, що, за
твердженням вільної енциклопедії «Вікіпедія», є прикладною наукою, яка
займається розробкою автоматизованих технічних систем (роботів).
Сьогодні промислові роботи і комплексна автоматизація виробництва
затребувані у більшості галузей промисловості. Вже сконструйовані
безпілотні літаки-роботи, бойові роботи, роботи-розвідники, роботи,
які співають, ходять і бігають, мікроскопічні роботи, яких використовують в
мікрохірургії тощо. Тому саме до цього виду технічної творчості у дітей
виникає значний інтерес. А отже, можливе формування компетентностей
особистості засобами технічного конструювання роботів.
Є кілька напрямів в конструюванні та програмуванні роботів для
навчання.
Навчання через дію відбувається тоді, коли дитина створює реальні речі
в матеріальному світі і одночасно набуває знань. Тобто, знання створюються
в результаті діяльності. Відбувається циклічний процес: заново набуті знання
дозволяють дитині створювати ще більш складні речі в реальному світі, які в
свою чергу приносять додаткові знання, і так далі по циклу.
Кожне завдання реалізує циклічну модель, яка базується на чотирьох
освітніх складових: взаємозв’язку, конструюванні, рефлексії та розвиткові.
Найкращими умовами для здобуття учнями знань є «будівельні
матеріали», які використовуються для навчання, а також сприятливе освітнє
середовище, в якому дані матеріали застосовувалися б найбільш ефективно.
Такими «будівельними матеріалами» є навчальні набори, а освітнім
середовищем – заняття по програмі.
В доповнення до власно розроблених навчальних наборів різні компанії
пропонують спеціально створені учбові пакети — рекомендації для
вихователів та вчителів, робочі зошити та картки-завдання для учнів. Ці
допоміжні матеріали базуються на практичному підході до навчання, тим
самим заохочують дітей до навчання, створюють атмосферу пізнання,
дослідження та пригод.
Враховуючи вікові особливості учнів, за допомогою наборів з
робототехніки, пропонуються ефективні освітні рішення для початкової та
основної школи, які виступають серйозною платформою для вивчення
окремих дисциплін і у вищих навчальних закладах.
Запроваджувати робототехніку в навчальний процес можна різними
шляхами. Одним з них є участь в програмах, організаторами яких виступають
компанії.

Знайомити учнів з робототехнікою можна і в рамках роботи гуртків.
Інтегрованість різних навчальних предметів у курсі гуртків відкриває нові
можливості для реалізації новітніх освітніх концепцій оволодіння новими
навичками та розширення сфери інтересів як в учнів, так і в педагогів.
Літературні джерела
В публікації використані матеріали, розроблені відділом STEM-освіти
ДНУ ІМЗО «Методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у
загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах України».

