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ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ  

В СУЧАСНОМУ СВІТІ 

 

Світ змінюється з надзвичайною швидкістю. Усі ми, бажаємо цього чи 

ні, стали не лише свідками інформаційної революції, а й її учасниками.  

Впровадження сучасних інтенсивних методів виробництва потребують 

розробки принципово нових підходів до освіти. Змінюється форма, а іноді й 

зміст освіти. Сьогоднішню школу можна порівняти з банком, вкладаючи в 

який свої цінності, ми сподіваємося на гарні дивіденди. Цінність - дитина, 

яку батьки довіряють школі, а дивіденди – освіта, яку дитина одержує в 

школі. 

Наш педагогічний словник поповнюється чи не щодня. Спершу ми 

розжилися «гендером», «педагогічними технологіями» та 

«компетентностями». Потім отримали «субсидіарність», «стейкголдерів» і 

«курикулум». Після цього настав час «франчайзинґу» та «бенчмаркінґу». І 

нарешті маємо в освіті ще одне нове слово — «STEM». 

Майже два з половиною тисячоліття тому Конфуцій сказав: "Я чую і 

забуваю. Я бачу і запам'ятовую. Я роблю і розумію". Мел Зільберман, 

почесний професор Університету Темпла (Університет Темпл, або 

Темпльського університет (англ. Temple University) - державний 

дослідницький університет в м Філадельфія, Пенсильванія), перефразував 

мудрі слова таким чином: «Коли я тільки чую – я забуваю. Коли я чую і бачу 

– я трохи пам'ятаю. Коли я чую, бачу, ставлю питання і обговорюю з кимось 

ще – я починаю розуміти. Коли я чую, бачу, ставлю питання, обговорюю і 

роблю – я засвоюю знання і навички. Коли я вчу когось – я закріплюю те, що 

вивчив». 

Ці слова можуть стати девізом STEM-освіти. Що ж означає це слово? 



STEM — слово англійське, точніше американське. Воно означає science 

(наука), technology (технологія), engineering (інженерія) і mathematics 

(математика). У Європі аналогом американського STEM є його німецький 

варіант МІNТ: mathematics (математика), informatic (інформатика), natural 

science (природничі науки) і technology (технологія). 

Терміном STEM традиційно окреслюють підхід до освітнього процесу, 

відповідно до якого основою набуття знань є проста та доступна візуалізація 

наукових явищ, що дає змогу легко охопити і здобути знання на основі 

практики та глибокого розуміння процесів. Акронім STEM був 

запропонований в 2001 році для позначення революційного тренду в освітній 

та професійній сферах науковцями Національного наукового фонду США 

(незалежне агентство при урядові США, що забезпечує фундаментальні 

дослідження таосвіту у всіх галузях науки, окрім медицини). 

У процесі поширення руху за впровадження та розширення STEM-

освіти у США різні його суб’єкти (уряди окремих штатів, ВНЗ й інші заклади 

освіти тощо) пропонували своє розуміння поняття STEM, що призвело до 

його розширення й модифікації. Так з’явилися різні варіанти самої 

абревіатури і, відповідно, різні модифікації STEM-освіти, як наприклад: 

ЕSTEM, STREM, STEMM, STEАM, STREАM, METALS тощо. Крім 

названих, слід згадати ще два екзотичні варіанти STEM-освіти. 

1. GEMS (Girls in Engineering, Math, and Science), що перекладається як 

«дівчата в інженерії, математиці й науці», або (коротше) — «дівчачий 

STEM». Так називають  програми розвитку STEM-освіти, спрямовані на 

заохочення жінок до здобування STEM-освіти й подальшої роботи в галузях 

STEM. 

2. ІSTEM (invigorating STEM), що можна перекласти як 

«підбадьорливий STEM», «STEM, що надихає» чи «STEM, який надає сили». 

STEM-підхід є необхідною складовою для задоволення зростаючих 

потреб суспільства практично в усіх сферах. Наприклад, цей підхід 

застосовується в медицині, агропромисловому комплексі, енергетиці, 

робототехніці, ІТ, транспорті, промисловому та цивільному будівництві, 

тощо. 

STEM-освіта не лише спрямовує увагу на природничо-науковий 

компонент навчання та інноваційні технології, але й активно розвиває творчу 

складову особистості та критичне мислення. 

Саме завдяки використанню STEM-технологій світової слави здобули 

такі визнані генії, як Білл Гейтс, Марк Цукерберг, Ілон Маск, Стівен Хокінг, 

Тім Бернерс-Лі, Корнелія Баргманн, Пітер Хіггс, Юрій Ізотов, Джеймс Дьюї 

Уотсон, Мічіо Кайку. 

https://toys4brain.com.ua/uk/articles-and-video/top-world-stem-people/ 

За даними досліджень, залучення 1% населення до STEM-професій, 

приносить економіці держави ріст ВВП на 50 млрд. доларів США. 

STEM-освіта – це низка чи 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. Подібна 

https://toys4brain.com.ua/uk/articles-and-video/top-world-stem-people/


система освіти вчить жити в реальному швидкозмінному світі, вміти 

реагувати на зміни, критично мислити і бути розвиненою творчою 

особистістю. 

Найбільш активно просувають STEM-підхід в освітньому напрямку 

Сполучені Штати Америки. Програма STEM впроваджується на державному 

рівні. Такий підхід запроваджено у багатьох провідних університетах США: 

 Орегонський державний університет – 169 STEM-спеціальностей; 

 Університет Джорджа Мейсона – 82 STEM-спеціальності; 

 Колорадський університет – 50 STEM-спеціальностей; 

 Сент-Луїський університет – 47 STEM-спеціальностей; 

 Університет штату Вашингтон – 41 STEM-спеціальність; 

 Університет Південної Флориди – 39 STEM-спеціальностей; 

 Університет Алабами в Бірмінгемі – 39 STEM-спеціальностей; 

 Університет Маршала – 20 STEM-спеціальностей; 

 Університет Дрю – 9 STEM-спеціальностей. 

До реалізації програми впровадження STEM в освіті також долучилися 

керівники провідних компаній в галузі IT-технологій і телекомунікацій. 

Серед меценатів — ТОП-менеджмент таких найвідоміших компаній, як Intel, 

Xerox, Time Warner та інші. До проекту також залучені: фонд, заснований 

Біллом і Меліндою Гейтс та Нью-Йоркський фонд, заснований корпорацією 

Карнегі та ін.  

Середня годинна зарплата, яку отримують працівники STEM-сфери у 

США, становить $37.44; працівники інших сфер у середньому отримують 

$18.68 на годину. 

Багато країн слідом за США підхопили ініціативу розвитку STEM-

освіти. Вже сьогодні навчальні заклади Франції, Великої Британії, Австралії, 

Ізраїлю, Китаю, Сінгапуру пропонують студентам сертифіковані державні 

освітні програми в науково-технічній сфері та ведуть підготовку STEM-

фахівців.До розвитку STEM також залучені В'єтнам, Гонконг, Туреччина, 

Катар, Канада та ін. 

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. 

Для просування сучасних підходів в галузі освіти в Україні було 

створено Інститут модернізації змісту освіти (ІМЗО). Згодом, ініціативу 

підтримали провідні компанії, що працюють на території України: Ericsson, 

Intel, Melexis, OSTCHEM, Syngenta, НАЕК «Енергоатом». В результаті була 

створена Коаліція STEM-освіти в Україні та громадська організація «Центр 

«Розвиток соціальної корпоративної відповідальності», що об'єднує 38 

компаній. Коаліція STEM-освіти – це платформа для об’єднання компаній, 

навчальних закладів, асоціацій, експертних організацій, муніципалітетів та 

ЗМІ заради підвищення якості STEM-освіти в Україні. Її завданнями є: 



- розробка рекомендацій для МОН України щодо викладання STEM-

дисциплін; 

- організація профорієнтаційних проектів для молоді; 

- навчання вчителів та викладачів інноваційним підходам до 

викладання STEM-дисциплін; 

- створення можливостей для експериментальної та дослідницької 

роботи у навчальних закладах; 

- проведення науково-технічних конкурсів, олімпіад, квестів, хакатонів 

тощо; 

- створення інформаційних майданчиків (сайти, блоги,соціальні 

мережі) для популяризації STEM-освіти; 

- налагодження міжнародної співпраці. 

Сьогодні STEM-підходи застосовуються в різних школах по всій 

території України. Над такими ж цілями працює позашкільна STEM-освіта – 

різноманітні гуртки, олімпіади, діяльність Малої академії наук. Також 

організовуються різноманітні конкурси та заходи: Intel Techno Ukraine, Intel 

Eco Ukraine, Фестиваль інноваційних проектів «Sikorsky Challenge».Система 

вже закріплена на рівні законодавства України, зокрема ректори інститутів 

післядипломної педагогічної освіти отримали «Методичні рекомендації щодо 

впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та позашкільних навчальних 

закладах України на 2017/2018 навчальний рік». В цьому документі 

зазначено, що «головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної 

політики з урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо 

посилення розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній 

діяльності на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для 

підвищення творчого потенціалу молоді та професійної компетентності 

науково-педагогічних працівників. 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, створюючи основу для успішної 

самореалізації особистості і як фахівця, і як громадянина».  

Впровадження STEM-освіти здійснюється відповідно до освітніх 

законів України та Наказу Міністерства освіти і науки України від 17.05.2017 

№ 708 «Про 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» тощо. 

В нашій країні  більше зупиняються на таких  варіантів STEM-освіти: 

STEM = Science + Technology + Engineering + Mathematics (природничі 

науки, технологія, інжиніринг, математика). 

STEAM = Science + Technology + Engineering + Arts + Mathematics 

(природничі науки, технологія, інжиніринг, мистецтво, математика).  



STREAM = Science + Technology + Reading+wRiting + Engineering + 

Arts + Mathematics (природничі науки, технологія, читання + письмо, 

інжиніринг, мистецтво, математика). 

Взяті окремо чотири предмети STEM визначаються таким чином: 

Наука є вивченням природного світу, в тому числі законів природи, 

пов’язаних з фізикою, хімією, біологією, а також оперуванням або 

застосуванням фактів, принципів, концепцій, пов’язаних з цими 

дисциплінами. 

Технологія включає в себе всю систему людей і організацій, знань, 

процесів і пристроїв, які входять до створення та функціонування 

технологічних артефактів, а також самі артефакти, тобто продукти 

технологічної діяльності. 

Інжиніринг є сукупністю знань про дизайн та створення продуктів і 

способу вирішення проблеми. Інжиніринг використовує поняття науки та 

математики, а також технологічні процедури та інструменти. 

Математика вивчає закономірності і взаємозв’язки між величинами, 

цифрами та формами. Математика включає теоретичну математику і 

прикладну математику. 

Раннє залучення учнів в STEM може підтримати не лише розвиток 

креативного мислення та формування компетентності дослідника, а й 

сприяти кращій соціалізації особистості, тому що розвиває такі навички, як: 

- Співробітництво. Іноді плідна співпраця з товаришами по 

команді може бути складнішим завданням, ніж фактичне завдання, що стоїть 

перед командою. Для досягнення інноваційних результатів і вирішення 

складних завдань, в команді мають працювати особистості з різним науковим 

і технічним бекграундом. Маленькі, міждисциплінарні команди вимагають 

співробітництва, взаємодопомоги і швидкого мислення, щоб досягти 

прогресу в кінці проекту. 

- Комунікативність. Незалежно від посадового положення, саме 

тактовне спілкування, а не тиранія в команді, може сприяти продуктивній 

спільній роботі і зміцненню авторитету керівництва. Навчання в області 

STEM надає широкі можливості для спілкування «один на один» і «один-до-

багатьох». 

- Творчість. Творчість та інновації йдуть пліч-о-пліч. «Креатив» 

може вдихнути нове життя у будь-який науковий і технологічний проект, 

показати його ще не розкриті можливості. Більш того, ті, хто здатний вийти 

за межі технічних навичок і мислити нестандартно, можуть винаходити щось 

абсолютно нове в багатьох інших областях життєдіяльності людини. 

Чим STEM відрізняється від звичайної спеціалізованої школи? 

По-перше, змінюється звична для нас форма викладання, коли урок 

побудований навколо вчителя. За STEM методикою, в центрі уваги 

знаходиться практичне завдання чи проблема. Учні вчаться знаходити шляхи 

вирішення не в теорії, а прямо зараз шляхом спроб та помилок.  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. Але, звісно, STEM-освіта – це не тільки «навчання 

навпаки», найбільший «козир» STEM-освіти у тому, що вона допомагає 

опанувати знання не відокремлено, а за допомогою інтеграції всіх чотирьох - 

п’яти дисциплін у єдину систему навчання. 

Крім того, вже починаючи з ранніх етапів навчання, у класі 

використовуються спеціалізовані інструменти: наприклад програми з 

комп’ютерної анімації такі як CAD. Зазвичай діти починають знайомство з 

такими програмами на перших курсах університету, але за методикою STEM 

– вже у старшій школі. 

На відміну від класичної, в нашому розумінні, освіти, за STEM дитина 

отримує набагато більше автономності. Впровадження в навчально-виховний 

процес методичних рішень STEM-освіти дозволить сформувати в учнів 

найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця: 

 уміння побачити проблему; 

 уміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і 

зв’язків; 

 уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його 

вирішення; 

 гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у 

відстоюванні своєї позиції; 

 оригінальність, відхід від шаблону; 

 здатність до перегруповування ідей та зв’язків; 

 здатність до абстрагування або аналізу; 

 здатність до конкретизації або синтезу; 

 відчуття гармонії в організації ідеї. 

Усі першопрохідники - активісти STEM-освіти в Україні констатують: 

універсальних рецептів щодо впровадження такого навчання немає. 

У київському НВК №141 «ОРТ», наприклад, досвід із тривимірного 

проектування, програмування, робототехніки та мікроелектроніки 

накопичили чималий, але як краще організувати STEM-навчання – ще 

розмірковують. (До речі, вони підтримують ідею, що до слова STEM варто 

додати літеру «А», що означає: art, мистецтво). 

– Але краще, коли STEAM-освіта – це не окремий центр при школі, а 

напрями, впроваджені у весь навчальний процес закладу, – ділиться думками 

директор НВК Юрій Кіньков. – Я переконаний, що майбутнє – саме за 

інтеграцією предметів. Наприклад, курс робототехніки «Від простих 

машинних механізмів до мікроелектроніки» у нас викладають на уроках 

трудового навчання – знання, які отримують діти, «дотичні» до фізики, 

інформатики тощо. І будь-яке навчання краще починати одразу з практики, 

щоб, образно кажучи, велосипед діти щоразу винаходили самі. Тоді вони 

розумітимуть, для чого їм потрібні знання та де їх можна застосувати. 

Юрій Кіньков застерігає колег від небезпеки імітації STEAM: 

«Тридцять років тому була мода у класних журналах писати «ТСО» (технічні 

засоби навчання), – каже Юрій Григорович. – Хто частіше використовує 

«ТЗН» – той і є кращим учителем. Дуже боюся, щоб ми не перетворили 



STEAM на чергову профанацію «ТЗН». Така освіта – це засіб, інструмент для 

досягнення мети, а не тренд, який повинен бути скрізь і всюди». 

Третій рік упроваджують STEM-освіту і в Харківському санаторному 

навчально-виховному комплексі №13. Директор НВК Галина Михайленко 

розповідає, що у цьому закладі давно міркували над тим, як змінити ситуацію 

із застосуванням знань у реальному житті. 

– Давно помітили, що у туристичному поході, наприклад, діти не 

можуть пояснити природні явища, які вивчали на уроках, розрізнити птахів 

чи звірів. А ще школярі з гарними знаннями з історії не завжди можуть 

використати ці знання під час вивчення літератури, а чудові математики 

відчувають складнощі на уроках хімії, – розповідає Галина Володимирівна. – 

Іншими словами – учні можуть мати відмінні оцінки за теорію, а застосувати 

знання в житті (чи при вивченні інших шкільних предметів) – не вміють. 

Ситуація почала змінюватися, коли школа взяла участь у проекті LEGO 

Foundation. Першим до проекту долучилось дошкільне відділення, і дуже 

швидко його вчителі переконалися, що конструювання можна 

використовувати не тільки для загального розвитку, а й у математиці, 

вивченні світу, розвиткові мови. Тому методику почали застосовувати у 

початковій школі й середній. З інтересу до конструювання «почалися» і інші 

напрями роботи у НВК. Наприклад, участь у архітектурних дитячих 

конкурсах. Діти із захворюваннями хребта не почуваються поза соціумом: 

разом зі студентами архітектурного факультету Харківського національного 

університету міського господарства розробили проект площі Свободи, 

реконструкцію парку «Жуки» (саме тут знаходиться школа). 

В одному з конкурсів НВК здобув перемогу в номінації «Архітектура» і 

отримав конструктори з робототехніки. 

У Тернопільському національному педагогічному університеті напрями 

STEM – серед пріоритетних. Тут діє STEM-центр, де студенти разом з 

учнями мають змогу скористатися лабораторіями, знайти наукову і 

методичну підтримку. Разом зі школярами студенти створюють моделі 

діючих роботів, опановують 3D-друк, проводять дослідження у хімічній і 

біологічній лабораторіях. 

STEM-освіта запроваджується і в лабораторії космічних досліджень 

Обласного комунального позашкільного навчального закладу «Рівненська 

Мала академія наук учнівської молоді». 

Технічні студії «Винахідник» - міжнародна мережа позашкільних 

освітніх закладів, де діти віком від 3 до 16 років навчаються на курсах, від 

раннього розвитку до робототехніки та програмування, за допомогою 

навчальних конструкторів LEGO. Вихованці регулярно беруть участь у 

змаганнях українського (ROBOTICA, FIRST LEGO League та FIRST LEGO 

League Junior) та міжнародного масштабу (World Robot Olympiad).  

(http://vynahidnyk.org/ на сайті відео, ігри та ін..). Прикладів можна наводити 

багато. 

Підсумовуючі сказане, я спробую виділити основні педагогічні основи 

організації STEM-освіти: 



- основоположний напрямок роботи є особистісно зорієнтована 

технологія навчання; 

- особлива увага надається  використанню методу проектів (перш за все, 

дослідницьких), інтерактивних форм роботи, ТРВЗ-технології;  

- невід’ємною частиною уроків та позакласних заходів є комп’ютерна 

підтримка. Це створення презентацій, електронних тестових завдань, 

інтерактивних електронних тренажерів, медіапроектів, підтримка в 

онлайн-середовищі ( онлайн-карти, схеми, діаграми, тести тощо), 

використання науково-популярних каналів на Yutubi, уроки за 

методикою web-квесту, дистанційне навчання, ведення вчителями 

сайтів та блогів тощо. З обов’язковим використанням ІКТ повинні 

проходити уроки за методикою «Перевернутого навчання» та методу 

кейсів;  

- наповнення новим змістом поняття ігрової технології, що переходить 

на рівень гейміфікації, та креативнсті, яка вливається у русло DIY-

підходу ( робототехніка, мейкерство);  

- удосконалення технології інтегрованого уроку, звернення до CLIL – 

навчання (це білінгвальне навчання предмету, тобто на основі двох 

мов); 

- вивчення методу транс медіа сторітеллінгу; 

- застосування креативного підходу до проектування та проведення 

навчальних занять. 


