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Запровадження ідей STEM-освіти –  

ключ  до інноваційного розвитку позашкільного закладу 

 

Актуальність визначеної проблеми 

Стрімка еволюція  технологій веде до того, що незабаром самими актуальними і 

затребуваними на планеті фахівцями стануть програмісти,  IT-фахівці, інженери, 

професіонали в області високих технологій. В найближчому майбутньому у світі, і, 

звичайно, в Україні різко бракуватиме саме цих фахівців. Однак, з`являться професії, про 

які зараз навіть уявити собі важко. Особливо будуть затребувані фахівці біо- та нано-

технологій. Зараз, постає питання, як підготувати таких фахівців? Старі методи і 

технології навчання не мають ефективного результату, так як навчання - це не просто 

передача знань від педагога до вихованців, це спосіб розширення інформаційного 

простору,  підвищення їх пізнавальної активності, інтелектуальних здібностей, свідомості 

дітей та підлітків, знань, умінь та навичок тощо. Для стимулювання розвитку сучасних 

процесів навчання необхідне більш ефективне освітнє середовище. STEM-освіта – є 

ключовим трендом інноваційної освіти, яка вирішує проблему затребуваності IT-фахівців, 

програмістів, інженерів тощо. Саме, STEM-освіта – основа для підготовки фахівців з 

інноваційним, аналітичним та креативним мисленням.  

По-перше, визначимо сутність поняття «STEM-освіта». Абревіатура STEM 

розшифровується як Science (Наука), Technology (Технології), Engineering (Інженерія) та 

Mathematics (Математика). Останнім часом з’явилися різні варіанти самої абревіатури і, 

відповідно, різні модифікації STEM-освіти, як наприклад: ЕSTEM, STREM, STEMM, 

STEАM, STREАM, METALS, GEMS. Наприклад,  GEMS (Girls in Engineering, Math, and 

Science) перекладається як «дівчата в інженерії, математиці й науці», або (коротше) — 

«дівчачий STEM». STEM-освіта ґрунтується на трансдисциплінарних підходах у побудові 

навчальних програм різного рівня, окремих дидактичних елементів, до дослідження явищ 

і процесів навколишнього світу, вирішення проблемно орієнтованих завдань тощо. 

STEM-освіта поєднує в собі міждисциплінарний і проектний підходи, основою для 

яких є інтеграція природничих наук у технології, інженерну творчість та математику. 

Саме ці напрями лежать в основі даної методики освіти. При цьому дані дисципліни 

вивчаються не окремо, як ми звикли, а у комплексі. Велике значення має практичне 

застосування отриманих знань. Дитина не просто знайомиться з новими напрямами 

розвитку точних наук та інженерії, а вчиться реалізовувати вивчене на практиці. STEM-

освіту часто називають «навчанням навпаки». Ланцюжок «від теорії до практики» у STEM 

зазвичай зворотний: спочатку – гра, придумування, обговорення 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». 

Вперше, концепція SТЕМ-освіти була запропонована американським бактеріологом 

Р.Колвєллом у 1990-х роках, але активно почала використовуватися з 2000-х років. За 

даними досліджень, залучення 1% населення до STEM- професій підвищує ВВП країни на 

50 млрд.дол., а потреба у фахівцях з цих сфер постійно зростає – в 2 рази швидше, ніж в 

інших професіях. Відповідно до дослідження вчених Джорджтаунського університету в 

2014 році, прогнозована необхідна кількість працівників, пов'язаних зі STEM-освітою, до 

2018 року складе 8,65 млн.  

Вже сьогодня відчувається недостача спеціалістів сфер STEM. Згідно досліджень 

організації Change the Equation, у Сполучених Шатах на одного потенційного працівника в 

середньому припадає 1,7 відкритих вакансій у галузях STEM. При цьому конкуренція в 

інших галузях складає приблизно 4,1 кандидата на одну позицію. Для вирішення даної 

проблеми в США, наприклад, була прийнята національна програма з підготовки більше 

100 тис. вчителів в області STEM-освіти за найближчі 10 років. 

Бюро статистики робочої сили Сполучених Штатів стверджує, що до 2018 року 

попит на спеціалістів сфер STEM буде розподілятися наступним шляхом (діаграма1): 

http://changetheequation.org/
http://changetheequation.org/
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Діаграма 1. Розподіл спеціалістів сфери STEM 

Гостро відчутна недостача спеціалістів за такими напрямами, як математика, 

природничі науки, комп’ютерні науки та технології і в високорозвинених країнах: в 

Великобританії і  Німеччині. Тому багато країн, такі як Австралія, Китай, Великобританія, 

Ізраїль, Корея, Сінгапур, США проводять державні програми в галузі STEM-освіти. 

Аналітики України вважають, що в наступні п'ять-сім років повернеться попит на 

«технарів», а саме, інженерні спеціальності. Для розвитку промисловості потрібні 

інженери, особливо з нафтовидобутку та альтернативної енергетики, машинобудування і 

металургії. У 2014 році бізнес-школа «Сколково» склав «Атлас нових професій». У ньому 

описані спеціальності, які будуть затребувані через десятиліття. У список «професій 

майбутнього» увійшли екзотичні професії: дизайнер віртуальних всесвітів, міський 

фермер, проектувальник 3D-друку, молекулярний дієтолог, космобіолог і космогеолог, 

інженер медичних роботів, консультант з генетики і здорової старості, майнд-тренер. 

За результатами вступу випускників навчальних закладів 2017 року 

найпопулярнішими спеціальностями в Україні стали "Філологія", "Право" та 

"Менеджмент". На них подали, відповідно, 85 тисяч, 74 тисячі та 59 тисяч заяв (діаграма 

2). Крім того, серед лідерів – "Медицина", "Комп’ютерні науки", "Туризм", "Середня 

освіта", "Психологія" і "Економіка". На ці спеціальності висловили бажання вступити від 

46 до 40 тисяч абітурієнтів. Останню сходинку у ТОП-10 отримала "Інженерія 

програмного забезпечення" із результатом у 33 тисячі заяв (діаграма 3). 

 

Діаграма 2. Найбільша кількість заяв до ВНЗ 



                                Діаграма 3. Найменша кількість заяв до ВНЗ 

 

Актуальність запровадження STEM-технологій підтверджують і результати 

українських школярів у міжнародному дослідженні природничо-математичної освіти 

TIMSS.  Труднощі учнів полягали в умінні застосовувати набуті знання в практичних 

цілях. Основні зауваження стосувалися доступності змісту шкільних предметів, 

перенасичення їх теоретичними відомостями і несуттєвими фактами. Тобто, дослідження  

підтвердили, що українські школярі володіють значним фактологічним матеріалом, здатні 

виконати типові завдання, проте виявляють безпорадність у застосуванні знань в процесі 

розв’язування прикладних задач, у володінні методами наукового пізнання, характерними 

для природничо-математичних дисциплін. В їх свідомості не сформована цілісна наукова 

картина світу і відповідний стиль мислення, хоча вони й засвоїли відповідні фізичні, 

біологічні, хімічні та інші теорії. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Малюнок 2. 10 ключових компетентностей відповідно до  

Концепції Нової української школи 

 



           В зв’язку з цим, у Концепції Нової української школи визначено 10 ключових 

компетентностей випускників (малюнок 2). Ці компетентності й наскрізні вміння 

створюють «канву», яка є основою для успішної самореалізації учня, як особистості, 

громадянина і фахівця. 

Проблема STEM-освіти актуальна і для нашого міста, оскільки Запоріжжя є містом 

індустріальним, в якому нараховується велика кількість підприємств, серед яких заводи-

гіганти «Запоріжсталь», «Дніпроспецсталь», «Мотор Січ» та інш. У місті існують два 

вищих навчальних заклади, які мають технічні спеціальності, але з кожним роком 

інженерна спеціальність знижується у рейтингу професій, і, через кілька років ми будемо 

мати дефіцит фахівців у цій галузі. І вже сьогодні у місті відчувається кадровий «голод». 

 

Наукова новизна і теоретичне значення роботи 

Наукова новизна та теоретичне значення роботи полягають: 

- в обґрунтуванні і розробці можливої моделі функціонування STEM-центру як 

інноваційного освітнього закладу, діяльність якого спрямована на вирішення 

актуальних проблем та завдань; 

- в узагальненні результатів освітнього процесу за  STEM-технологіями; 

- у трансформації наукових ідей у практику; 

- у створенні умов для запровадження STEM-технологій у позашкільному 

просторі. 

 

Практична значущість роботи 

В зв’язку з тим, що поняття «STEM-освіта» тільки набирає обертів в освітньому просторі 

нашої держави і міста, представлений досвід роботи є одним із орієнтирів щодо  

запровадження ідей STEM-освіт у позашкільний простір, а саме: 

- визначення організаційних, психолого-педагогічних, методичних умов, 

розробка науково-методичних рекомендацій щодо запровадження STEM-

технологій у позашкільному просторі; 

- впровадження системи організації навчання за STEM-технологіями за 

принципом «Від дошкільника до компетентного випускника та успішного 

студента ВНЗ»; 

- оволодіння педагогами змістом та методикою STEM-технолгії як 

інноваційної, можливість її запровадження в інших напрямах; 

- розробка програмно-методичного забезпечення; 

- визначення шляхів популяризації STEM-технологій. 

 

Теоретична та нормативно-правова база 

Теоретичним підгрунттям запровадження STEM-освіти є певна нормативна-правова 

база та наукові праці вітчизняних і зарубіжних науковців. 

Нормативно-правова база: 

- Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про позашкільну 

освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про інноваційну 

діяльність»; 

- Укази Президента України: «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні 

на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013), «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№ 926/2010 від 

30.09.2010);  

- Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності (затв. 

наказом МОН України від 07.11.2000 № 522) рішення Колегії МОН України від 

21.01.2016 (протокол № 1/1-4);  

- наказ МОН України «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» від 17.05.2017 № 708; 

- методичні рекомендації щодо впровадження STEM-освіти у загальноосвітніх та 

позашкільних навчальних закладах України на 2017/2018 навчальний рік (листа 

Інституту модернізації змісту освіти від 13.07.2017 № 21.1/10-1470); 

- концептуальні засади реформування середньої школи «Нова українська школа» 

(рішення колегії МОН від 27.10.2016).  

Теоретичною базою з питань STEM-освіти  є праці зарубіжних науковців Хізер 

Гонсалес, Джеффрі Куензі, Девід Ленгдон, Кейт Ніколс та інші. Питаннями впровадження 

інноваційних технологій в сучасну освіту займалися вітчизняні вчені: М. Головань, 

Ю.Горошко, А. Єршов, В. Монахов, Т. Чепрасова та інші. Проблемам розвитку творчого 

мислення школярів присвячені статті: Г. Альтшуллера, Д. Богоявленської, О. Клепікова, 

М. Меєровича, Я. Пономарьова та інших. Проблемами психолого-педагогічного 

формування творчої особистості займались С. Рубінштейн, О. Леонтьєв, А. Єршов, В. 

Монахов, М. Моісєєв.   

 
Опис технології досвіду 

 

Провідна ідея досвіду  

В Україні напрямок STEM-освіти набуває все більшої популярності, а STEM-

підходи реалізуються вже у багатьох загальноосвітніх навчальних закладах і позашкіллі.  

На даний час немає єдиної моделі STEM-освіти, алгоритму запровадження STEM-

технологій, методик навчання, результативності та ефективності їх запровадження в 

освітній процес, тому, кожна країна, в тому числі і Україна, визначають власну модель. 

Відсутнє також програмно-методичне забезпечення, навчально-методичні матеріали та 

розробки тощо. Більш ґрунтовно цими проблемними питаннями опікується державна 

наукова установа «Інститут модернізації змісту освіти». 

На нашу думку, позашкілля є саме тим ланцюжком, який може об’єднати дошкільні, 

загальноосвітні заклади і вищі установи. В зв’язку з цим, за ініціативою директора 

Департаменту освіти і науки Запорізької міської ради Запорізької області Погребняк Ю.В. 

на базі Позашкільного навчального закладу «Комунарський районний центр молоді та 

школярів» у 2017 р. було реалізовано міський проект «STEM-центр».  

Отже, провідна ідея досвіду полягає у створенні моделі STEM-освіти в умовах 

позашкілля. 

 

Мета та завдання «STEM-центру» 

Метою «STEM-центру» є розвиток аналітичного, креативного, творчого, 

інноваційного мислення підростаючого покоління у сфері науки та техніки. 

  На реалізацію мети «STEM-центру»  спрямовані наступні завдання: 

  залучення учнівської молоді до поглибленого вивчення навчальних дисциплін, галузей 

науки, техніки, культури; 

  формування мотивації та інтересу до наукової, винахідницької, новаторської та 

раціоналізаторської діяльності в учнівському середовищі; 

  прищеплення інтересу до конструювання та моделювання, формування та розвиток 

інженерного мислення; 

 створення науково-технічного середовища; 

 навчання дітей спостерігати, ставити запитання, створювати та перевіряти гіпотези 

проводити дослідження, експериментувати тощо;  

  оволодіння вихованцями сучасною технікою, біо-та нанотехнологіями; 

  створення умов для організації навчально-дослідницької, науково-пошукової, 

винахідницької роботи учнів (вихованців, слухачів); 



  оволодіння учнівською молоддю сучасними методами і формами організації,  

проведення самостійних наукових досліджень; 

  формування в учнівської молоді базових дослідницьких, винахідницьких, 

конструкторських та раціоналізаторських компетентностей у процесі науково-

дослідницької  та науково-технічної діяльності; 

  підвищення серед учнівського середовища престижу наукових знань і наукової 

творчості, пропаганда та популяризація наукових знань; 

  здійснення допрофесійної та професійної підготовки учнівської молоді; 

 формування основ обізнаності в галузях і професіях STEM-освіти; 

  створення умов для самоосвіти й саморозвитку учнівської молоді; 

  розвиток індивідуальних здібностей дітей та підлітків; 

  залучення вихованців до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт та 

інших профільних конкурсах. 

 

Модель STEM-центру 

STEM-освіта – це творчий простір світогляду дитини, де вона не тільки готується 

до дорослого життя, а й повноцінно реалізує свої потреби. Тому вся діяльність щодо 

впровадження STEM-освіти вибудовується так, щоб сприяти становленню особистості як 

творця і проектувальника власного життя, ґрунтуючись на ідеї усвідомленого вибору 

особистого життєвого шляху. Дана форма освіти може охоплювати дітей починаючи з 

дошкільного віку. 

STEM-центр – це простір нових  можливостей для школярів міста, де  створено 

умови для оволодіння сучасною технікою та технологіями, для мотивації учнів до 

активної наукової, винахідницької, новаторської та раціоналізаторської діяльності, для 

формування стійкого інтересу до конструювання, моделювання та розвитку інженерного 

мислення. 

Отже, нами вибудовано авторську модель STEM-центру, враховуючи матеріально-

технічні, організаційно-педагогічні, методичні умови, потреби та запит соціуму, 

зацікавленість дітей тощо (схема 1).  

 

 
                                     Схема 1. Модель STEM-центра 

 

Відповідно цій моделі на базі центру функціонує три лабораторії, які мають певні 

напрями: 

1. Наукова лабораторія має на меті: 

- залучення вихованців STEM-центру до науково-дослідницької діяльності; 

STEM-центр як структурний 

підрозділ позашкільного 

закладу 

Наукова лабораторія Технічна лабораторія Навчальна 

лабораторія 



- організація конференцій, круглих столів, вікторин тощо; 

- залучення до участі у конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт МАН, 

інтелектуальних конкурсах, вікторинах тощо; 

- налагодження співпраці з вищими навчальними закладами міста. 

2. Технічна лабораторія Kids united має на меті: 

- організація навчання робототехніці на основі конструкторів LEGO та Arduino; 

- поглиблене вивчення шкільних навчальних дисциплін, галузей науки, техніки на основі 

конструкторів LEGO; 

- організація проектної діяльності; 

- організація профільного навчання (рання профілізація); 

- залучення до участі у конкурсах, змаганнях, фестивалях тощо; 

- популяризація науково-технічних спеціальностей та професій. 

Технічна лабораторія має наступну структуру: 

BabyLand – Lego Education (4-6 років); 

RoboClub: - Lego Education Wedo 2.0. (7-9 років); 

RoboticУм – Lego Mindstorms EV3 (10-13 років); 

Школа інноваційної творчості – STEM-клас  (для 9-11 кл.): угоди зі школами, 

реалізація профільного навчання, реалізація проектів «Розумний дім», «Розумний 

акваріум» та інші, практика вихованців на базі ЗНТУ. 

IT-школа: розвиваючі програми, дитяча анімація,  програмування, технічний дизайн тощо 

English: Science, Technic, Nature. 

Space time – студія журналістики, науково-популярний журнал. 

3. Навчальна лабораторія вирішує наступні питання: 

- сертифіковане навчання педпрацівників міста: педагогів-дошкільників, педагогів ЗПО, 

вчителів інформатики, фізики, математики, початкових класів; 

- популяризація STEM-освіти, STEM-технологій, STEM-навчання; 

- співпраця з Кампанією «Пролего»; 

- співпраця з вищими навчальними закладами, КЗ Запорізьким інститутом післядипломної 

педагогічно освіти ЗОР, науково-методичним центром департаменту освіти і науки 

Запорізької міської ради та інш. 

 

За словами відомого педагога Сухомлинського В.О.«Дитина від своєї природи-

допитливий дослідник, відкривач 

світу…Слід дитину спонукати до 

самостійної пізнавальної діяльності, 

формуючи з малих літ допитливість, 

прагнення до навчання…». Мета 

наукової лабораторії полягає у сприянні 

творчому й інтелектуальному розвитку 

особистості дитини у процесі науково-

дослідницької роботи. До лабораторії 

входить дві секції: Мала академія 

управління бізнесом, в якій 

здійснюється навчання у гуртках, та 

наукове товариство обдарованої молоді «Оптимус» (НТОМ), в якому здійснюється робота 

зі здібними, обдарованими дітьми та підлітками. НТОМ є однією з форм науково-

пошукових об’єднань обдарованих дітей та молоді дослідницько-експериментального і 

науково-технічного напряму позашкільної освіти. Метою НТОМ є виявлення, розвиток та 

підтримка обдарованої учнівської молоді, здібної до науково-дослідницької діяльності, 

підвищення престижу наукових знань та наукової творчості, активізації творчої діяльності 

дітей та підлітків. Наукова-дослідницька діяльність спрямована на реалізацію ключових 

аспектів Концепції Нової української школи, а саме: 



 

 формує самостійне мислення,  вміння і навички проведення самостійного 

дослідження і проведення експерименту, навички роботи з науковою літературою, 

навички публічного виступу і захисту своєї позиції та думки;  

 розвиває аналітичні вміння, розвиває пізнавальні інтереси, потребу у творчій 

самореалізації; 

 вдосконалює систему теоретичних знань, розширює інформаційний простір 

вихованців; 

 виховує позитивні мотиви науково- дослідницької діяльності тощо. 

 

Також, STEM-освіта об’єднує в собі такі складові, як робототехніка, ІТ-технології,  

програмування та інш.. На думку багатьох дослідників, робототехніка в даний час - 

важливий та перспективний напрям, який слід розглядати як метод для вивчення 

важливих областей фізики, математики, технології, конструювання. Вивчення 

робототехніки входить в міжнародну парадигму STEM - освіти. Робототехнічна 

платформа нового покоління допоможе перетворити нудну і абстрактну теорію з 

підручників в яскраву і захоплюючу експериментальну, винахідницьку, пошукову 

діяльність. 

Відповідно до нового Закону України «Про освіту» одними з ключових засадами 

державної політики у сфері освіти та принципів освітньої діяльності є цілісність і 

наступність системи освіти, сприяння навчанню впродовж життя. В зв’язку з цим, на 

сьогодення модель навчання у STEM-центрі представляє собою безперервний ланцюжок 

(схема 2). Наступним кроком є встановлення зв’язків з підприємствами міста. 

 
                                 

                                Схема 2. Безперервність навчання 

 

Ключові завдання та освітні рішення гуртків технічного конструювання 

На кожному етапі, відповідно до психолого-вікових особливостей дітей, визначені 

певні завдання та освітні рішення: 

- для дітей дошкільного віку: розвиток креативності та збагачення творчого досвіду 

у дітей дошкільного віку в процесі ігрової і конструкторської діяльності з LEGO, 

розвиток навичок створення простих конструкцій, моделювання технічних 

моделей, дослідження світу людей, природи, предметів; розвиток розумових 

здібностей, пізнавальної активності, розвиток логічного мислення, навчання 

отримувати інформацію, аналізувати її, робити висновки, працювати у команді; 

- для дітей молодшого шкільного віку: формування і розвиток навичок 

проектування, конструювання, моделювання та початкового програмування, 

створення проектів, розвиток розумових здібностей,  вивчення роботи різних 

механізмів, фізичних законів або природних явищ, аналізувати певну проблему, 

ознайомлення з абстрактними науковими теоріями та фактами реального життя, 

навчання працювати спільно в команді, знаходити унікальні рішення та 

здійснювати нові відкриття або нові рішення; заохочення до прояву допитливості, 

креативності, вміння вирішувати нестандартні завдання для дітей середнього 
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шкільного віку, робота в команді, вміння презентувати власний творчий 

продукт, розвиток інтелектуальних здібностей, розвиток логічного та 

просторового мислення, вміння читати схему та створювати моделі за цими 

схемами, розширення знань з базових шкільних дисциплін, пробудження 

інтересу до вивчення фізики, математики, хімії, біології 

- для старшокласників: закріплення, поглиблення знань та підтримка інтересу до 

шкільних дисциплін (фізика, математика, інформатика тощо), рання 

профілізація, вивчення алгоритмів управління роботами, освоєння основ 

програмування, створення власних технічних моделей за допомогою 

програмних пакетів, створення власних віртуальних моделей та на їх основі 

створення фізичних моделей, виховання творчої ініціативи, вміння 

застосовувати здобуті знання у самостійній конструкторській діяльності, 

формування стійкого інтересу до технічної творчості, розвиток емоційно-

вольової сфери особистості (наполегливості, відповідальності,самостійності), 

розвиток навичок 21-го століття: комунікативні навички, навички вирішення 

завдань, творчого та критичного мислення, навички ведення спільної проектної 

діяльності тощо. 

 

Співпраця з вищими навчальними закладами 

Окремого значення набуває співпраця з вищими навчальними закладами. Метою 

співпраці є створення системи безперервної освіти, профільне навчання,  розвиток 

творчих здібностей дітей і підлітків шляхом ранньої 

профорієнтації, виявлення їх інтересів  і поглибленого 

вивчення ряду шкільних програм та позашкільних 

навчальних програм, створення умов для якісної та 

змістовної підготовки старшокласників до навчання у 

вищих навчальних закладах,  залучення підростаючого 

покоління до винахідницької, раціоналізаторської, 

конструкторської діяльності, розвитку наукового, 

інженерного мислення. Співпраця може існувати у 

різних формах та проявах:  

- проведення роз'яснювальної агітаційної роботи серед 

вихованців та їх батьків з метою популяризації 

інженерних спеціальностей, IT-технологій; 

- популяризація  серед дітей і молоді STEM-навчання як 

інноваційного освітнього напряму, сприяння 

підвищенню престижу технічних спеціальностей у ВНЗ; 

- проведення спільних заходів зі студентами та 

викладачами  (інтелектуальні конкурси, змагання, круглі 

столи, майстер-класи тощо); 

- організація освітніх таборів (зимових, літніх) для вихованців під час канікул; 

- організація цікавих зустрічей з викладачами, випускниками ВНЗ, успішними фахівцями; 

- надання консультаційної допомоги вихованцям і педагогам при написанні ними  

наукових робіт до конкурсу-захисту  МАН; 

- участь у реалізації спільних творчих, навчальних, наукових та освітніх проектів, у тому 

числі в сертифікованих методичних навчаннях освітян міста; 

-  залучення до співпраці студентського наукового товариства, залучення студентів до 

проведення майстер-класів для вихованців; 

- організація стажування або практики студентів на базі ПНЗ тощо. 

Таке дієве партнерство має наступні позитивні моменти, як для ПНЗ, так і ВНЗ: 

- особистий приклад студентів під час проведення майстер-класів для дітей та 

підлітків, спільних круглих столів, вікторин тощо створює умови для 



підвищення навчальної мотивації у вихованців, виховує в них віру в себе, в свої 

сили; 

- атмосфера університету, спілкування з науковцями, магістрами та студентами, 

які захоплені обраною професією, допомагають підліткам знайти свій шлях у 

житті, визначити необхідність для себе вищої освіти та подолати відчуття 

невпевненості у власних силах; 

- партнерство позашкільного закладу та вишу сприяє формуванню психологічної 

компетенції, самопізнанню, самореалізації, професійному самовизначенню 

школярів; 

- взаємодія з педагогами та приклад старших товаришів забезпечують 

саморозвиток вихованців, які усвідомлюють свою навчальну та життєву мету, 

отримують більш стійкий мотив до самоосвіти та самореалізації; 

- підвищується результативність науково-дослідницької діяльності вихованців, 

залучається більше вихованців до написання науково-дослідницьких робіт; 

- співпраця STEM-центру з вищими навчальними закладами допомагає подолати 

розрив між знаннями вихованців та їх практичними уміннями, сприяє 

оптимізації загальнокультурного, особистісного і пізнавального розвитку, 

створює умови для успішної соціалізації дітей та підлітків тощо; 

- позитивним моментом у закладів-партнерів є використання і оновлення 

технологій навчання; 

-  переважають діалогові форми спілкування у процесі навчання;  

- змінюється мотивація до навчання та прагнення підлітків; 

- у вихованців формується творча самостійність і критичність мислення, 

розвиваються дослідницькі уміння; 

- за власною ініціативою вчаться відшукувати додаткову навчальну інформацію 

підвищується рівень самостійності у навчальній діяльності, критичного 

мислення, що є особливо важливими навичками в навчанні упродовж усього 

життя. 

- одночасно здійснюється підготовка кадрового ресурсу;  

- ВНЗ отримує студента, який вміє навчатися та орієнтований на отримання 

конкретного фаху; 

- піднесення високого статусу науки та престижу науки. 

Наочним прикладом  стали проведені заходи для дітей Комунарського района спільно 

з педагогами та студентами Запорізького національного технічного університету 

«Навчився сам - навчи іншого», «Techno Fashion 2017», зимова IT-School. 

Отже, партнерство STEM-центру і ВНЗ, 

взаємопроникнення технологій навчання – одна з 

перспективних форм створення єдиного освітнього 

простору, що спрацьовує на диференційовану неперервну 

освіту не лише для тих, хто навчається, а й для тих, хто 

навчає; створення освітнього та соціального розвиваючого 

середовища. 

 

Пілотний творчий проект «STEM-клас» 

Інноваційним освітнім рішенням щодо запровадження 

STEM-технологій  є реалізація на базі закладу (STEM-

центру) пілотного творчого проекту «STEM-клас» для дітей 

старшого шкільного віку у межах співробітництва між 

Запорізькою спеціалізованою школою з поглибленим 

вивченням іноземної мови №7 та ПНЗ «КРЦМтаШ». Ідея 

створення STEM-класу  полягає в поглибленні і розширенні 

знань з базових шкільних дисциплін, інтеграції таких 



дисциплін як фізика, програмування і робототехніка, залученні підростаючого покоління 

до винахідницької, раціоналізаторської, конструкторської, наукової діяльності, розвитку 

інженерного мислення, ранній профілізації, популяризації інженерних спеціальностей, 

розвитку стійкого інтересу до них та створенні єдиного освітнього простору. Досвід 

реалізації цього проекту доводить позитивні якісні зміни: діти, які відвідують STEM-клас 

успішно виступили на обласних змаганнях з робототехніки (III місце), значно 

підвищилася зацікавленість до базових шкільних предметів, конструювання та 

моделювання, проведення майстер-класів не тільки для дітей, але й дорослих. 

 Отже, розуміння феномена технології, знання законів техніки дозволить випускнику  

відповідати запитам часу, обрати в майбутньому цікаву професію, знайти своє місце у 

сучасному житті. 

 

Психолого-педагогічний супровід освітнього процесу у STEM-центрі 

Одним із важливих і ключових аспектів запровадження ідей STEM-освіти є якісно та 

ефективно організований психолого-педагогічний супровід. Навички критичного 

мислення вихованців та глибокі наукові знання, розвиток комунікативних навичок 

отримані в результаті навчання за STEM-технологією,  дозволять дитині вирости 

новатором, сприятимуть її майбутньому життєвому успіху. Тому психолого-педагогічний 

супровід організації освітнього процесу є одним із пріоритетних.  

- в результаті проведення психологічного 

тестування вихованців віком 10-14 років 

щодо рівня сформованості технічного та 

конструктивного мислення були виявлені 

наступні проблеми: 

- недостатньо сформовані вміння рішення 

технічних задач, неординарного підходу до 

вирішення як простих так і складних завдань 

при яскраво виражених інтересах і високій 

мотивації до технічної творчої діяльності; 

- низький рівень здатності швидко і гнучко 

реагувати на зміну ситуації та приймати 

нестандартні рішення;  

- недостатньо розвинені у вихованців вміння 

відображати узагальнено  і, разом з тим, у 

наочній графічній формі принципи 

конструкції і роботи технічних об’єктів. 

За допомогою психолого-педагогічного 

спостереження під час організації навчально-виховного процесу в гуртках з 

вихованцями молодшого шкільного віку виявлено наступне: 

- недостатня сформованість  комунікативних навичок, вміння працювати в 

команді (групі); чітко та швидко висловлювати свої думки, відповідати на 

запитання, висувати власні ідеї, презентувати власний творчий продукт тощо; 

- недостатній рівень розвитку образно-логічного мислення, уваги, пам’яті тощо. 

Враховуючи вищезазначені виявлені проблеми, можна зробити висновки, що 

основною проблемою вихованців середнього шкільного віку є недостатня сформованість 

технічного та творчого мислення; у більшості вихованців молодшого шкільного віку 

недостатньо розвинуті деякі психічні процеси і комунікативні навички, які гальмують 

процес навчання та розвитку. 

На вирішення цих проблем, з 2017-2018 н.р. запроваджено програму з розвитку 

творчого технічного мислення «Сходинками до творчості», яка спрямована саме на 

активізацію, стимулювання й розвиток вищезазначених базових якостей творчої 

особистості. Програма розрахована на 36 годин, тобто 1 година на тиждень. На даний час 



в якості експериментального даний курс викладається практичним психологом для дітей 

молодшого шкільного віку. 

 

Матеріально-технічна база 

Ефективність та успішність запровадження STEM-технологій напряму залежить від 

створення сучасної матеріально-технічної бази,  навчальних, сучасних інформаційних 

засобів навчання, вимірювальних та експериментально-дослідницьких комплексів, які 

значно поширюють и поглиблюють знання, уміння та навички, сприяють підвищенню 

мотивації до навчально-дослідної, інтелектуальної й творчої діяльності учнів, розвитку 

пізнавального інтересу, розширення інформаційного простору, створюючи тим самим 

відповідні умови для розвитку профільного навчання. 

Створена матеріально-технічна база у STEM-центрі, а саме: конструктори LEGO 

Education (Wedo 2.0., EV3), «Знаток», 

Arduino, навчальні тематичні набори з 

фізики, комп'ютери,  проектори, 

інтерактивні дошки тощо) дають змогу 

вихованцям здійснювати проектну та 

дослідницьку діяльність, моделювання 

різноманітних процесів і явищ та 

усвідомлено формувати якісно нові 

транс-, міждисциплінарні знання. 

До того ж, статистика Компанії 

“Інноваційні Освітні Рішення” — 

офіційного дистриб`ютора LEGO 

Education в Україні, місією якої 

є впровадження міжнародних освітніх STEM-програм у навчальні заклади України, 

забезпечення навчальних закладів найсучаснішими засобами та технологіями для 

навчання дітей демонструє , що  

- 70% STEM-знань можна отримати за допомогою LEGO Education; 

- 90% навичок XXI століття можна розвинути за допомогою LEGO Education. 

 

Результативність досвіду 

1. Залучення учнів до STEM-освіти може впливати на розвиток наступних навичок, які 

одночасно є ключовими компетентностями, що визначені Концепцією Нової української 

школи:  

 співробітництво (досягнення  результатів і розв’язування складних завдань в 

команді, діалогове навчання);  

 комунікативність (навчання в галузі STEM надає широкі можливості для 

спілкування, висловлювати власні судження);  

 творчість (оригінальність, нестандартність у розв’язанні проблем, відхід від 

шаблону);  

 критичне мислення (здатність осмислити, вдумливо й обґрунтовано проаналізувати 

факти та застосовувати знання для вирішення проблеми); 

 здатність і готовність до розв’язання комплексних складних задач (проблем); 

 автономність або самостійність: на відміну від класичної, в нашому розумінні, 

освіти, за STEM-навчанням дитина отримує набагато більше автономності;  за рахунок 

такої автономності, дитина вчиться бути самостійною, приймати власні рішення та брати 

за них відповідальність. Зі слів Елада Інбара, засновника компанії, що займається 

інтеграцією роботів у навчальний процес шкіл Сполучених Штатів, коли діти взаємодіють 

з роботами, вони легше сприймають власні помилки; 

 уміння визначити проблему; 



 уміння формулювати дослідницьке завдання й визначати шляхи його вирішення; 

 здатність до перегруповування ідей та зв'язків, здатність до абстрагування і до 

конкретизації, до аналізу і синтезу тощо. 

2. Розробка програмно-методичного забезпечення, методичних рекомендацій, матеріалів 

тощо. 

3. Підвищення зацікавленості дітей та підлітків до технічних дисциплін, розширення та 

поглиблення знань зі шкільних дисциплін. 

4. Підвищення престижу STEM-спеціальностей, наукових знань тощо. 

5. Створення моделі STEM-центру як  інноваційної освітньої структури (напрямку) 

позашкільної освіти.  

6. Створення системи навчання за STEM-технологіями за принципом «Від дошкільника до 

компетентного випускника та успішного студента ВНЗ». 

7. Результативність участі у конкурсах, змаганнях, фестивалях різних рівнів тощо. 

8. Створення умов, що дозволяють реалізувати здібності та інтереси школярів. 

 

Шляхи поширення досвіду роботи 

 Хоча STEM-центр робить тільки свої перші кроки, але вже набув певного досвіду. 

Поширення досвіду роботи, активний обмін думками, популяризація інноваційних 

знахідок сприяють становленню STEM-центру як перспективного сучасного освітнього 

закладу. На даний час досвід роботи STEM-центру як інноваційного міського проекту 

представлено: 

- на практичних заняттях КЗ Запорізького обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти ЗОР для директорів, заступників директора, методистів, 

керівників гуртків кафедра менеджменту освіти та психології і кафедра теорії  та 

методики виховання, 2017; 

-  на майстер-класі в рамках міського проекту «Міські методичні навчання» (модуль 

«Позашкільна освіта»), 2016-2017 р.; 

- на міському семінарі-практикумі «Використання ресурсів інформальної освіти в 

сучасній українській школі» в рамках проекту «Міські методичні навчання», 2018 

р. (доповіді педагогів, майстер-класи); 

- на відкритих заходах на рівні міста із залученням гуртків технічного 

конструювання; 

- на Всеукраїнській конференції «STEM – світ інноваційних можливостей, Київ, 25-

27 жовтня, 2016 р. (доповідь директора ПНЗ «КРЦМтаШ» Хвастика М.В.); 

- у II Всеукраїнському форумі соціальних ініціатив в якості грантодавців і учасників 

заходу, 2017 р. (м.Запоріжжя); 

- на міжнародному форумі молодих педагогів (Казахстан) «Сучасний учитель: 

ініціатива, творчість, компетентність», 23.08.2017 р (представлено досвід роботи 

керівників гуртків STEM-центру). 

 

Висновки 
Активізація STEM-освіти в Україні, впровадження  STEM-технологій має велике 

стратегічне значення для розвитку інноваційної освіти в країні. STEM-освіта сьогодні 

демонструє потужний науковий потенціал, для ефективної реалізації якого потрібно 

створити національну політику STEM-освіти, запровадити пошуково-дослідницькі 

підходи при викладанні навчальних дисциплін і розробити стандарти STEM-

орієнтованого освітнього контенту. Об’єднання зусиль освітніх закладів, наукових 

установ і державних органів у поширенні здобутків у галузі STEM-освіти сприяє 

впровадженню елементів STEM в освітніх закладах України, пошуку шляхів для 

інновацій, виявленню проблем і прогнозуванню тенденцій STEM-навчання, вивченню 

особливостей розвитку STEM-освіти в різних країнах світу та використанню їхнього 

досвіду. STEM-освіта - це створення умов (матеріально-технічних, психолого-



педагогічних, організаційно-інформаційних тощо) щодо збалансованого гармонійного 

формування науково-орієнтованої освіти на основі модернізації  освіти, в тому числі 

позашкільної. 

STEM-освіта - це сучасний освітній феномен, який призводить до ефективних змін в 

якості та змісті освіті. Але, на даному етапі, STEM-центр знаходиться тільки на шляху 

становлення. Актуальним питанням залишається поповнення матеріально-технічної бази 

STEM-центру високотехнологічними 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 та ін.  
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