
Проєкт Концепції  розвитку STEM-освіти
в закладах освіти Хмельницької області

Проблеми, які потребують розв’язання
Стратегію сталого розвитку України в умовах глобалізації спрямовано

на  досягнення  європейських  стандартів  життя  та  забезпечення
конкурентоспроможності  нашої  держави  шляхом  ефективної  взаємодії
економіки,  науки,  освіти,  здійснення  заходів  щодо  розвитку  людського
капіталу, залучення інновацій у всіх сферах діяльності суспільства.

Важливими  факторами  розвитку  економіки  є  наукоємні  та
високотехнологічні  галузі.  Фахівці  цих  галузей  роблять  вагомий  внесок  у
виробництво  внутрішнього  валового  продукту  і  саме  їх  дефіцит  особливо
відчутний в Україні і в усьому світі. Основною причиною такого дефіциту є
втрата популярності науково-технічних, інженерних професій і, як наслідок,
зниження  рівня  заінтересованості  у  вивченні  предметів  природничої,
технологічної,  математичної  освітніх  галузей  у  здобувачів  освіти,  про  що
свідчить,  зокрема,  негативна  динаміка  кількості  випускників  закладів
загальної середньої освіти, які проходять зовнішнє незалежне оцінювання з
математики, фізики, хімії та біології.

Розвиток національної  економіки,  зокрема виробництво “цифрових”
продуктів,  ставить перед сферою освіти завдання щодо генерування нових
ідей і знань, створення нових технологій, розв’язання проблем, що можливо
досягнути  шляхом  впровадження  проблемного  навчання,  створення  на
заняттях проблемних ситуацій для самостійного здобуття необхідних знань у
процесі їх вирішення.

З огляду на зазначене перед закладами освіти Хмельницької області
постає  завдання  розвитку  і  виховання  всебічно  розвиненої,  освіченої,
інноваційної особистості згідно з Концепцією реалізації державної політики
у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на
період до 2029 року, схваленою розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 14 грудня 2016 р. № 988

STEM-освіта  повинна  стати  одним  з  пріоритетів  розвитку  освітніх
закладів  області,  складовою  частиною  державної  політики  з  підвищення
рівня  конкурентоспроможності  національної  економіки  та  розвитку
людського  капіталу,  одним з  основних факторів  інноваційної  діяльності  у
сфері освіти, що відповідає запитам економіки та потребам суспільства.

Така система навчання  поєднує  в  собі  найважливіші  для сучасного
життя  кожної  людини природничі  та  математичні  освітні  галузі  та  сприяє
повноцінному  розвитку  особистості  школяра  завдяки  набуттю
компетентностей,  формує  не  лише  сприйняття  природничо-наукового
бачення навколишнього світу, а й життєві цінності дитини. А ще такий підхід
до навчання дозволяє з самого дитинства виховати в дитині такі  якості  та
навички, що допоможуть їй у майбутньому стати кваліфікованим фахівцем,
який має високу конкурентоспроможність на світовому ринку праці. 



Існує  три  основних  політичних  підходи  до  сприяння  розвитку
наукоємних та високотехнологічних галузей, спрямовані на заохочення дітей
та  молоді  до  проведення  досліджень  та  оволодіння  науково-технічними,
інженерними професіями, а саме:

розроблення  ефективних  і  привабливих  методів  впровадження
навчальних  програм  з  навчальними  методиками  природничо-математичної
освіти (STEM-освіти);

удосконалення підготовки педагогічних працівників та забезпечення
їх професійного розвитку і стимулювання;

стимулювання  здобувачів  освіти  до  обрання  науково-технічної
діяльності,  що  передбачає  здійснення  заходів,  які  дають  змогу  розв’язати
проблеми  соціального  сприйняття  науки  і  науково-технічних,  інженерних
професій,  а  також  професійної  орієнтації,  спрямованої  на  розвиток
партнерства між закладами освіти і роботодавцями.

У  природничо-математичній  освіті  (STEM-освіті)  наявні  проблеми,
які  є  наслідком  загальних  проблем  у  сфері  загальної  середньої  освіти,
зокрема:

зниження  рівня  викладання  природничо-математичних  предметів,
недосконалість  змісту  освіти,  невідповідність  змісту  природничо-
математичних  предметів  вимогам  сьогодення,  розбалансованість  обсягу  і
змісту навчальних програм;

низький  рівень  заробітної  плати  та  соціальна  незахищеність
педагогічних працівників;

викладання  природничо-математичних  предметів  вчителями  іншого
фаху;

відсутність  відповідних  умов  у  окремих  закладах  освіти  для
забезпечення допрофільної підготовки та профільного навчання природничо-
математичних предметів;

недосконала мережа закладів освіти, що не забезпечує належних умов
для  навчання  і  розвитку  здобувачів  освіти,  схильних  до  вивчення
природничо-математичних предметів;

низька  якість  окремих  підручників  з  природничо-математичних
предметів;

застаріле  матеріально-технічне  забезпечення  навчальних  кабінетів
природничо-математичних предметів;

недоступність якісної природничо-математичної освіти (STEM-освіти)
для різних категорій здобувачів освіти, у тому числі тих, що проживають у
сільській місцевості, осіб з інвалідністю.

Нормативно-правовими підставами для впровадження і розвитку
природничо-математичної освіти (STEM-освіти) в Україні є:

Закони України “Про освіту”,  “Про дошкільну освіту”,  “Про повну
загальну  середню  освіту”,  “Про  позашкільну  освіту”,  “Про  професійну
(професійно-технічну) освіту”, “Про фахову передвищу освіту”, “Про вищу
освіту”,  “Про  наукову  і  науково-технічну  діяльність”,  “Про  інноваційну



діяльність”, “Про культуру”;Концепція реалізації державної політики у сфері
реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа” на період
до 2029 року, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14
грудня  2016  р.  №  988  (Офіційний  вісник  України,  2017  р.,  №  1,  ст.
22);Концепція розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-
2020 роки, схвалена розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня
2018 р. № 67 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 16, ст. 560).

Ця  Концепція  містить  основні  терміни,  мету,  завдання  та
пріоритети  розвитку  STEM-освіти  в  області,  її  основні  принципи  та
форми, напрями, етапи та умови реалізації.

У цій Концепції терміни вживаються у такому значенні:
природничо-математична  освіта  (STEM-освіта) -  цілісна  система

природничої  і  математичної  освітніх  галузей,  метою  якої  є  розвиток
особистості  через  формування  компетентностей,  природничо-наукової
картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей з використанням
трансдисциплінарного  підходу  до  навчання,  що базується  на  практичному
застосуванні  наукових,  математичних,  технічних  та  інженерних  знань  для
розв’язання практичних проблем для подальшого використання цих знань і
вмінь у професійній діяльності;

STEM-лабораторія -  навчальний  кабінет  або  приміщення  закладу
освіти,  оснащене  сучасними  засобами  навчання  та  обладнанням  для
залучення  здобувачів  освіти  до  навчально-дослідницької,  дослідницько-
експериментальної,  конструкторської,  винахідницької  та  пошукової
діяльності відповідно до стандартів освіти, освітніх та навчальних програм з
використанням проектних технологій в освітньому процесі;

STEM-центр -  структурний  підрозділ  закладу  освіти,  утворений  з
метою  забезпечення  природничо-математичної  освіти  (STEM-освіти),
організації та взаємодії заінтересованих осіб.

Основною  метою   цієї  Концепції  є сприяння розвитку природничо-
математичної  освіти  (STEM-освіти)  як  основи  конкурентоспроможності  та
економічного  зростання  нашої  держави,  формування  новітніх
компетентностей громадян, підготовки фахівців нової генерації, здатних до
засвоєння знань і розроблення та використання новітніх технологій.

Ця Концепція спрямоване на модернізацію природничо-математичної
освіти (STEM-освіти), широкомасштабне її впровадження на всіх складниках
та  рівнях  освіти  області;  встановлення  партнерства  з  роботодавцями  та
науковими  установами  для  залучення  їх  до  розвитку  природничо-
математичної освіти (STEM-освіти).

Основними завданнями STEM-освіти є:
формування навичок розв’язання складних (комплексних) практичних

проблем, критичного мислення, креативних якостей та когнітивної гнучкості,
організаційних та комунікаційних здібностей, вміння оцінювати проблеми та
приймати  рішення,  готовності  до  свідомого  вибору  та  оволодіння



майбутньою  професією,  фінансової  грамотності,  цілісного  наукового
світогляду,  ціннісних  орієнтирів,  загальнокультурної,  технологічної,
комунікативної і соціальної компетентностей і математичної та природничої
грамотності;

всебічний  розвиток  особистості  шляхом  виявлення  її  нахилів  і
здібностей;

оволодіння засобами пізнавальної та практичної діяльності;
виховання  особистості,  яка  прагне  до  здобуття  освіти  упродовж

життя,  формування  вмінь  практичного  і  творчого  застосування  здобутих
знань.

Впровадження STEM-освіти здійснюється з урахуванням таких 
принципів:

особистісний  підхід,  спрямований  на  врахування  вікових,
індивідуальних особливостей здобувачів  освіти,  їх  інтересів  та здібностей,
особливих освітніх потреб;

постійне  оновлення  змісту  освіти  з  урахуванням  досягнень  науки,
розвитку технологій та вимог ринку праці;

наступність  -  формування  необхідних  компетентностей  на  всіх
складниках та рівнях освіти;

патріотизм і громадянська спрямованість;
продуктивна  мотивація  здобувачів  освіти  до  провадження  науково-

дослідницької та проектної діяльності, винахідництва;
істотна  роль  математики  в  інтегративному  підході  реалізації

природничо-математичної  освіти  (STEM-освіти),  послідовне,  ґрунтовне,
якісне її викладання;

спонукання  до  формування  та  розвиток  “гнучких  навичок”  у
здобувачів освіти (навичок презентації, роботи в групі, комунікації);

використання технологій розвивального та проблемного навчання;
забезпечення  наступності  змісту  освіти  та  запровадження  курсової

(адаптаційної, ознайомчої) підготовки вчителів відповідних спеціальностей;
розвиток закладів спеціалізованої освіти наукового спрямування.

Пріоритетними напрямами розвитку STEM-освіти є:
розвиток природничої, математичної, технологічної та інформатичної

освітніх галузей, науково-технічної творчості, підприємництва, формування
критичного  мислення  та  етичних  норм  науково-технічної  діяльності  у
здобувачів освіти;

розроблення  інноваційних  навчальних  програм,  зокрема  для
здобувачів  спеціалізованої  освіти  наукового  спрямування,  та  освітніх
програм для педагогічних працівників з урахуванням потреб ринку праці;

розширення і зміцнення партнерської співпраці між закладами освіти
та роботодавцями;

популяризація природничо-математичної освіти (STEM-освіти);



сприяння  забезпеченню  гендерної  рівності  в  природничо-
математичній освіті (STEM-освіті).

Розвиток STEM-освіти може бути забезпечений на таких рівнях:
початковому  -  дошкільна,  позашкільна,  початкова  освіта.  Основне

завдання - стимулювання допитливості та підтримка інтересу до навчання і
пошуку  знань,  мотивація  до  самостійних  досліджень,  створення  простих
приладів, конструкцій, науково-технічна творчість;

базовому -  базова  середня,  позашкільна  освіта.  Основне  завдання  -
формування  стійкого  інтересу  до  природничо-математичних  предметів,
оволодіння технологічною грамотністю та навичками розв’язання проблем,
залучення до дослідництва,  винахідництва,  проектної  діяльності,  що дасть
змогу збільшити частку тих, хто прагне обрати науково-технічні, інженерні
професії;

профільному  -  профільна  середня,  позашкільна,  професійна
(професійно-технічна)  освіта.  Основне  завдання  -  поглиблене  оволодіння
системою знань і  умінь  з  природничо-математичної  освіти (STEM-освіти),
методами наукових досліджень, реалізація інноваційних проектів;

вищий/професійний -  вища освіта.  Основне завдання  -  становлення
фахівців  різних  науково-технічних,  інженерних  професій  на  базі  закладів
вищої  освіти,  а  також підвищення  професійної  майстерності  педагогічних
працівників із впровадження нових методик викладання, відповідних курсів
та реалізації інноваційних проектів.

Природничо-математична  освіта  (STEM-освіта)  в  області  може
реалізуватися  через  усі  види  освіти,  а  саме:  формальну,  неформальну,
інформальну (на онлайн-платформах, у STEM-центрах/лабораторях (у тому
числі  віртуальних),  шляхом  проведення  екскурсій,  квестів,  турнірів,
конкурсів,  олімпіад,  фестивалів,  практикумів,  заходів,  під  час  яких
спеціалісти в галузі  розроблення програмного забезпечення працюють над
розв’язанням певної проблеми, створенням нових комп’ютерних програм).

Для  забезпечення  належної  якості  природничо-математичної  освіти
(STEM-освіти) в сфері освіти необхідно забезпечити:

підвищення  рівня  професійної  компетентності  педагогічних
працівників, залучення фахівців високотехнологічних галузей до освітнього
процесу;

підвищення престижу праці педагогічних працівників;
оновлення  змісту  природничої,  математичної  та  технологічної

освітніх  галузей  (державні  стандарти,  навчальні  програми,  підручники,
збірники задач,  дидактичні  матеріали,  засоби  навчання,  електронні  освітні
ресурси тощо);

особистісну  орієнтацію  освіти,  що  передбачає  рівневу  і  профільну
диференціацію  навчання,  рівний  доступ  до  якісної  освіти,  розвиток
особистості та високий рівень самореалізації здобувачів освіти;



упровадження  в  освітній  процес  проектної  діяльності,  цифрових
технологій, проблемного навчання (створення проблемних ситуацій, в яких
здобувачі освіти самостійно шукають відповіді на питання);

участь  здобувачів  освіти  у  відповідних  конкурсах,  турнірах,
олімпіадах, літніх школах;

модернізацію  навчально-методичної  та  матеріально-технічної  бази
профільних  навчальних  кабінетів  та  лабораторій  закладів  освіти,
використання  в  освітньому  процесі  науково-популярної  та  наукової
літератури,  електронних  освітніх  ресурсів,  відповідних  іноземних  видань,
перекладених державною мовою;

забезпечення  доступності  природничо-математичної  освіти  (STEM-
освіти), універсального дизайну.

Заходи реалізації Концепції:
залучення  професійно  підготовлених  кадрів  у  виробництво,

покращення підготовки працівників інженерних спеціальностей;
забезпечення співпраці представників закладів освіти та академічних

наукових  установ,  науково-дослідних  лабораторій,  наукових  музеїв,
природничих центрів, підприємств, громадських та інших організацій, у тому
числі із залученням їх до створення освітнього середовища закладів освіти,

впровадження  досягнень  наукової  сфери  в  освітній  процес.
Методологічною  основою  формування  змісту  природничо-математичної
освіти (STEM-освіти) є трансдисциплінарний підхід, 

створення   мережіSTEM-центрів/лабораторій  (у  тому  числі
віртуальних) в закладах освіти,

організація  науково-орієнтованої  діяльності  здобувачів  освіти  з
використанням високотехнологічних засобів навчання, інноваційних моделей
освіти, їх розроблення та апробацію;

популяризація  результатів  винахідницької,  науково-орієнтованої
діяльності та розвиток учнівської і студентської творчості;

професійне удосконалення педагогічних працівників.

Очікувані результати:
підвищити  якість  освіти,  інтегрувати  систему  освіти  України  до

європейського і світового освітнього простору;
формувати і розвивати навички науково-дослідницької та інженерної

діяльності,  винахідництво,  підприємництво,  ранню  професійну
самовизначеність і готовність до усвідомленого вибору майбутньої професії;

популяризувати науково-технічні та інженерні професії;
надати  особам  з  інвалідністю  доступ  до  використання  сучасних

технічних засобів, реалізації інноваційних проектів;
поширювати інновації у сфері освіти;
пропагувати результати учнівської творчості.


