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ПРОБЛЕМНЕ НАВЧАННЯ ЯК СКЛАДОВА STEM-ТЕХНОЛОГІЙ В 

ПРИРОДНИЧО-МАТЕМАТИЧНІЙ ОСВІТІ 

 

Анотація. У роботі обґрунтовано застосування STEM-технологій в 

природничо-математичній освіті. Запропонований підхід передбачає 

використання інтегрованого середовищ навчання, що дозволяє проводити 

демонстрації застосування різноманітних наукових методів в щоденному житті і 

таким чином встановлювати міждисциплінарні зв‘язки та сприяти розвитку 

системного бачення світу. На прикладі використання наборів LEGO Mindstorms 

та Arduino запропоновано ряд застосувань та інноваційних програм для  

заохочення та проведення дослідницької діяльності учнями середньої та старшої 

школи. 

Ключові слова: фізика, природнича освіта, методика, STEM-технології, 

автоматизація, експеримент, демонстрація, лабораторія, LEGO Mindstorms, 

Arduino. 

 

The application of STEM-technologies in natural and mathematical education is 

substantiated in the article. The proposed approach involves to use of integrated 

learning environments, which allows demonstrations of the application of various 

scientific methods in everyday life and thus establish interdisciplinary links and 

promote the development of a systematic worldview. Following the example of the use 

of LEGO Mindstorms and Arduino kits, a number of applications and innovative 

programs have been proposed to encourage and conduct research activities by high 

school and high school students. 

Keywords: physics, natural education, methods, STEM-technologies, 

automation, experiment, demonstration, laboratory, LEGO Mindstorms, Arduino. 

 

Швидка еволюція технологій призводить до того, що технічні 

спеціальності стають найбільш популярними та перспективними. Ринок праці 

все більше потребує IT-фахівців, інженерів, фахівці в галузі високих технологій. 

З'являться і будуть з‘являтися нові професії, про які зараз навіть уявити важко, 

але можна стверджувати, що вони будуть пов'язані саме з технологіями та 

природничими науками. Одним з перспективних напрямків підготовки фахівців 
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в цих напрямках є STEM-освіта, метою якої є опанування «знань та навичок XXI 

століття». 

Метою проведеного дослідження є систематизація та узагальнення 

наукової інформації з впровадження STEM-технологій, висвітлення практичних 

питань їх реалізації  під час  викладання фізики  і математики у основній та 

старшій школі. 

Основу STEM освіти складає інтегральний підхід, що поєднує різні 

напрямки, що відображено в самій абревіатурі – Science, Technology, Engineering 

and Mathematics. У першу чергу STEM освіта відрізняється від традиційного 

вивчення природничих наук і математики інтегрованим середовищем навчання. 

Такий підхід дозволяє виявити і засвідчити міждисциплінарні зв‘язки, що часто 

нехтується традиційними методиками вивчення природничих наук і математики. 

Крім того  в рамках цього підходу з‘являється і активно використовується 

можливість демонстрації застосування наукових методів в щоденному житті, що 

безумовно позитивно впливає на якість засвоєння матеріалу та розвиток 

практичних навичок. 

STEM – освіта характеризує процес формування конкурентну здатність на 

сучасному ринку праці.  

Основні завдання STEM-освіти:  

 всебічний розвиток індивідуальності дитини; 

 створення наукового світорозуміння; 

 формування соціально-компетентної особистості; 

 виховання потреби і здатності до навчання протягом усього життя;  

 виховання в учнів любові до праці. 

Основною рисою STEM освіти вважається її проблемна орієнтованість, а 

її основним інструментом є «впровадження», що часто використовується для 

підвищення мотивації вивчення математики, яка багатьма школярами 

сприймається як предмет, абсолютно не пов'язаний із реальним життям, а тому й 

не потрібний. Класичним прикладом є використання математичних функцій і 

графіків під час вивчення механіки [1,2]. 

Фізика як наука про природу є однією із ключових дисциплін, в яких 

впровадження STEM може дати значні результати. Знання про фізичні процеси, 

які вивчаються у шкільному курсі, можуть бути використані при вивченні хімії, 

біології. Наприклад, при розв‘язуванні проблеми вибору типів лінз для людини з 

певними вадами зору, учні будуть застосовувати знання з біології про будову ока 

і типові хвороби зору, а також з оптики. Важливим аспектом є постановка 

завдань для учнів, які контролюватимуться вчителем. Такий підхід формує в 

учнів ряд компетентностей, що є ключовими чинниками навчання у новій 

українській школі [3, c. 20]. 
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Об‘єктивна необхідність використання засобів STEM-освіти також 

зумовлена їх суттєвим впливом на процес розуміння і застосування інноваційних 

технологій. Технології – це не лише комп‘ютери та способи обробки інформації. 

Технологією може бути будь-яка модифікація навколишнього середовища, 

створена для того, щоб відповідати потребам людини. І в цьому аспекті STEM-

навчання також має суттєві переваги, оскільки саме є міждисциплінарним 

утворенням.  

Реалізація STEM-навчання здійснюється з використанням таких основних 

організаційних форм, як урок, проєкт, курс, квест; хакатон та інше, у яких 

діяльність вчителя та учнів здійснюється в установленому порядку і певним 

чином [4, c. 45-46]. Особлива роль у STEM освіті відводиться поступовому 

збільшенню самостійної зайнятості учнів, наприклад: 

- в 5 класах відбувається заохочення учнів до пошукової роботи під 

керівництвом учителя; 

- в 6-8 класах в учнів розвивають намір проводити дослідження, 

завершувати усі етапи наукового вивчення і самостійного отримання нових 

даних в рамках навчального матеріалу програми; 

- у 8-9 класах самостійне вивчення теми виходить за рамки програмного 

матеріалу. Учні працюють автономно та іноді консультуються з учителем. Учні, 

беруть участь у написанні й захисті роботи в МАН (Мала академія наук), участь 

в конкурсах і творчих фестивалях. 

- в 9-12 класах – використовується науковий підхід, до вивчення обраної 

теми, отримання практичних результатів, розробка стартапу [5, 1]. 

Реалізація STEM освіти потребує широкого використання технічних 

засобів автоматизації експерименту, ЕОМ, проблемно-орієнтованого 

програмного забезпечення та відповідних способів обробки інформації, що 

безумовно є додатковими умовами для ефективного розгортання цієї технології  

[6]. 

У той же час, створення  STEM–лабораторії надає широкі можливості 

застосування  сучасного обладнання та інноваційних програм серед  дітей, 

зацікавлених у дослідницькій діяльності. 

Ще одним перспективним напрямком STEM освіти є розвиток системного 

мислення та системного підходу. Для цього активно розроблюються методики 

бінарних уроків з фізики та інформатики, інформатики та біології, особливу 

увагу на яких  приділяють віртуальним лабораторіям та освітнім сервісам – 

AllFizika.com, онлайн лабораторія Go-Lab, Virtulab, тощо [7, c.52]. 

Наприклад, Віртуальна навчальна лабораторія VirtuLab дає змогу учням 

проводити віртуальні експерименти з фізики, хімії, біології, екології та інших 

дисциплін. Також є можливість виконувати проблемні завдання з фізики з 
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розділів «Механічні явища», «Теплові явища», «Електрика», «Квантові явища», 

«Молекулярна фізика», «Оптика», а також фізика в 3D та ілюстраціях [8]. 

Суттєві можливості для реальних і віртуальних навчальних досліджень 

надає віртуальний STEM-центр Малої академії наук України, що позитивно 

впливає на підтримку та розвиток STEM-освіти в Україні [9, 10]. 

Під час вивчення теми «Моделювання» виправданим є звернення до таких 

онлайн-сервісів як: Лабораторія електроніки, Grafikus, 3D-анатомія, середовище 

яких дозволяє наочно побачити або створити те, що було вивчено теоретично у 

ході попередніх занять [7, c.52]. Окремого вивчення потребує універсальний 

інструмент Tincer Сad. Крім стандартного моделювання, створення 3D моделей,  

цей проект вміщує інструменти для створення, підключення електронних схем 

до симулятора віртуальної плати Ардуіно, що надає нових можливостей у 

проектуванні та програмуванні нових електронних схем та пристроїв на їх 

основі. 

Освітня робототехніка поступово набуває рис невід‘ємної складової 

STEM-технологій. В рамках цього напрямку здійснюється проектування, 

розробка та використання роботів, а також комп‘ютерних систем для їх 

контролю, зворотного зв‘язку і обробки інформації автоматизованих технічних 

систем, що в сукупності дозволяє поєднати і застосувати на практиці знання з 

математики, фізики та інформатики  [6, c. 16]. Існують різноманітні 

конструктори і платформи для сворення програмований роботів. 

Найпопулярнішими з них є LEGO, а саме серія LEGO Mindstorms та Arduino 

(Ардуіно). 

Особливе місце у STEM-освіті посідає вивчання мов програмування. Учні 

працюють у середовищах Scratch, Lazarus, Python, а також в онлайн-додатках 

scratch.mit.edu та Code.org [7, c.52], для розробки проекту на Ардуіно, необхідно 

програмувати на Scratch for Arduino або Arduino IDE. 

Розвиток та впровадження STEM-технологій в вітчизняній освітній галузі 

на різних рівнях, поки що, характеризується не надто швидкими темпами 

розповсюдження, але їх перспективність не викликає сумнівів. Маючи досить 

широкий спектр засобів, практик та методик, які націлені на підготовку з учнів 

до розв‘язання комплексних задач STEM-напрямку, цей підхід виправдано в 

першу чергу застосовувати на уроках фізики та математики для формування 

фізико-математичних знань.  

Включення STEM-технологій в освітній процес забезпечить підвищення 

якості фахової підготовки, успішне працевлаштування, створить сприятливі 

умови для  подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних 

навичок, зокрема застосування математичних знань і наукових понять. 
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 Таким чином, в результаті  проведеного аналізу, систематизації та 

узагальнення, літературних джерел з проблематики, проведено узагальнення 

провідних ідей, практичного впровадження засобів на уроках фізики та 

математики і в позакласній роботі, можемо зробити наступні висновки. 

STEM-підхід використовують на уроках фізики, математики для 

формування фізико-математичник знань, маючи досить широкий спектр засобів, 

практик та методик, які націлені на підготовку  учнів до розв‘язання 

комплексних задач STEM-напрямку.  

Маючи досить широкий спектр засобів, практик та методик, які націлені 

на підготовку з учнів до розв‘язання комплексних задач STEM-напрямку, цей 

підхід виправдано в першу чергу застосовувати на уроках фізики та математики 

для формування фізико-математичних знань.  

Включення STEM-технологій в освітній процес забезпечить підвищення 

якості фахової підготовки, успішне працевлаштування, створить сприятливі 

умови для подальшої освіти, яка вимагає різних і більш технічно складних 

навичок, зокрема застосування математичних знань і наукових понять. 
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