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У статті окреслено запровадження STEMосвіти на занятті з фізики у навчальному закладі ІІІ рівнів акредитації. STEM-освіта дозволяє
інтегрувати навчальні дисципліни, або окремі теми
для чіткого розуміння, спільного обговорення або
обговорення по парам, в групах, створення
атмосфери толерантного спілкування.
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ЗАПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИКИ
ДЛЯ СТУДЕНТІВ ВНЗ І-ІІ РІВНІВ АКРЕДИТАЦІЇ
Отримання освіти у новому тисячолітті базується на забезпеченні
наукової, загальнокультурної, практичної підготовки фахівців, які мають
визначати темпи і рівень науково-технічного, економічного та соціальнокультурного прогресу, на формування інтелектуального потенціалу
молодого покоління та всебічний розвиток особистості [1, c. 2].
Підвищення якості вищої освіти визначається використанням нових
методів і засобів навчання. Ключові компетенції студентів реалізуються
завдяки функціональному підходу до освіти, що підкреслює значущість
життєвих навичок та оцінює майстерність відповідно до результатів
практичного застосування, зосереджуються на вмінні студентів критично
мислити під час вивчення навчальних дисциплін особистості [2].
STEM-освіта, як нове віяння в підготовці майбутніх спеціалістів в
галузі технологій, дає можливість студентам бути самостійними у
вирішенні питань, приймати власні рішення та відповідати за них.

Критичне мислення, яке є підґрунтям STEM-освіти, виховує студента в
руслі новаторства, розвиває його компетентнісні навички, що в результаті
дасть можливість молодому спеціалісту реалізувати себе як професіонала.
Однією з головних задач вивчення навчальної дисципліни «Фізика»
для студентів 1-2 курсів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
- формування технологічної компетентності студентів, які здатні та готові
до розв’язання завдань професійної діяльності з використанням
різноманітних технологій навчання. Ефективність засвоєння знань з
навчальної дисципліни полягає у попередньому дослідженні проблеми,
визначенні вимог та завдань, внесенні змін і поданні отриманих
результатів під час виконання лабораторних робіт.
При вивченні дисципліни «Фізика» за допомогою STEM-освіти
реалізується інженерний метод дослідження. Студенти отримують знання
в процесі розв’язання поставлених задач, зосереджуються на реальних
проблемах, досліджують умови виникнення та демонструють кінцевий
результат.
При вивченні деяких тем студентами не завжди засвоюється матеріал,
головною причиною є нерозуміння термінів, для цього потрібно
проводити досліди чи експерименти, поєднуючи декілька понять чи
термінів. Саме STEM-освіта дозволяє інтегрувати навчальні дисципліни,
або окремі теми для чіткого розуміння, спільного обговорення або
обговорення по парам, в групах, створення атмосфери толерантного
спілкування. Студенти володіють різним рівнем знань, теоретичної та
практичної підготовки, тому важливо, щоб студенти, працюючи за STEMтехнологією навчилися вільно висловлювати свою думку, критично
мислити, працювати в команді, допомагати один одному у вирішенні
поставлених питань для досягнення кінцевого результату.
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