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 ВСТУП 

 

Програма вивчення нормативної навчальної дисципліни “STEM - освіта” складена відповідно 

до освітньо-професійної програми підготовки _магістрів_ з галузі знань 01 – Освіта/Педагогіка 

спеціальності 014 – Середня освіта (Інформатика). 

Предметом вивчення є технології, які використовуються при розробці додатків і компонентів, 

а також прийоми використання сучасних підходів до промислової розробки програм та способи 

створення якісних та гнучких програм в умовах жорстких обмежень на проекти розробки.  

Міждисциплінарні зв’язки: теорія програмування, системне програмування, програмування 

комп’ютерної графіки, об’єктно-зорієнтований аналіз та проектування, WEB програмування та ін. 

Матеріал курсу використовується під час вивчення дисциплін: сучасні технології 

програмування, методи об’єктно-зорієнтованого програмування та ін. Дисципліна забезпечує 

подальше виконання курсових, дипломних і магістерських робіт. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

1. Основи STEM - освіти. 

2. Особливості STEM-освіти на різних етапах навчання. 

3. Місце інформаційних технологій в STEM-освіті.  

 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “STEM - освіта” є формування у студентів 

базових теоретичних понять, які лежать в основі дисципліни та ознайомлення з технологіями,  

стандартами та підходами STEM – освіти.  
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “STEM - освіта” є надання студентам знань 

щодо використання і створення інноваційних методів освіти і розробки науково-методичного 

забезпечення.  

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 

знати: 

зміст і технології STEM – освіти; стандарти STEM-орієнтованого освітнього контенту; 
підходи впровадження принципів наукового й інженерного методів в освіту; теорію і практику 
формування професійності педагогів в контексті STEM – освіти; інформаційно-комунікаційне 
науково-технічне середовище, 

вміти: 

використовувати відкриті STEM ініціативи; розробляти науково-методичне 

забезпечення щодо організації сучасного освітнього процесу; готовити пропозиції щодо 

вдосконалення формування інноваційного мислення. 
На вивчення навчальної дисципліни відводиться __150___ годин/__5__ кредитів ECTS. 

 

 

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни  

 

Змістовий модуль 1 Основи STEM - освіти.  
Зміст, технології  і ініціативи STEM - освіти 

Тема 1. Концепції STEM - освіти. Зміст і технології STEM – освіти. Проблеми та напрями 

впровадження STEM-освіти. Переваги і недоліки STEM - освіти. Стандарти STEM-орієнтованого 

освітнього контенту. Приклади впровадження STEM технологій у світі. 

Тема 2. Відкритий освітній простір. STEM ініціативи. Потенціал STEM – освіти у 

неперервному навчанні. Тенденції STEM-освіти. Трансдисциплінарність – парадигма сучасної освіти.  

Сучасні підходи до впровадження принципів наукового й інженерного методів в освіту. 

Використання відкритих STEM ініціатив для ознайомлення з підходами, що використовуються у 

світі щодо підготовки  STEM вчителів. 
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Змістовий модуль 2 Особливості STEM-освіти на різних етапах навчання. 

Використання STEM – освіти на різних етапах навчання від дошкільної підготовки до 

підвищення професійної компетентності. 

Тема 3. Інноваційні педагогічні технології в загальноосвітніх навчальних закладах та 

закладах позашкільної освіти. Наступність як актуальна проблема початкової, середньої ланок 

освіти. STEM-інноваційний напрям розвитку профільної школи: підготовка випускників, побудова 

успішної кар’єри. Розробка науково-методичного забезпечення щодо організації сучасного 

освітнього процесу в навчальних закладах. 

Тема 4. Розвиток професійної компетентності фахівця у системі неперервної освіти. 
Теорія і практика формування професійної компетентності педагогів загальноосвітніх закладів освіти 

в контексті STEM – освіти. Формування інноваційного мислення як єдиного мірила професійності 

людини XXІ століття. Підготовка пропозицій щодо вдосконалення формування інноваційного 

мислення у різних галузях діяльності людини. 

 

Змістовий модуль 3. Місце інформаційних технологій в STEM-освіті. 

Використання інформаційних технологій, як основної складової STEM – освіти. 

Тема 5. Інноваційні методи, засоби та форми організації навчального процесу. Інтеграція 

ІКТ в освітню діяльність.  Інформаційно-комунікаційне науково-технічне середовище як засіб 

розвитку творчості обдарованої особистості. Інформаційно-освітній простір: методологічні основи 

проектування, створення, формування. Використання і створення інноваційних методів: хакатон, 

марафон, он-лайн експерименти, електронні віртуальні лабораторії, наукові музеї, платформи для 

організації міжнародної проектно-дослідницької діяльності. 

 

3. Рекомендована література 

Базова 

1. Башмаков А.И. Разработка компьютерных учебников и обучающих        систем / А.И. 

Башмаков, И.А. Башмаков. – М. : Филинъ, 2003. – 616 с. 

2. Бондаревский  В.Б. Воспитание интереса к знаниям / В.Б. Бондаревский. –  М.: 

Просвещение, 1985. – 144 с. 

3. Гутгарц Р.Д. Компьютерная технология обучения / Р.Д. Гутгарц, В.П. Чебышева // 

Информатика и образование. – 2000. – № 5. – С. 44-45. 

4. Далингер  В. Диалоговые обучающие программы и требования к ним / В. Далингер // 

Информатика и образование. – 2002. – № 6. – С. 35-40. 

5. Деревнина А.Ю. Принципы создания электронных учебников / А.Ю. Деревнина, М.Б. 

Кошелев, В.А. Семикин // Открытое образование. – 2001. – № 2. – С. 14-17. 

6. Деревнина А.Ю. Расширение образовательного пространства регионального 

университета на основе информационных технологий / А.Ю. Деревнина // Открытое образование. 

– 2001. – № 6. – С. 47-49. 

7. Захарова  И.Г. Информационные технологии в образовании / И.Г. Захарова. – М. : 

Академия, 2003. – 192 с. 

8. Зимина О.В. Печатные и электронные издания в современном высшем образовании: 

теория, методика, практика / О.В. Зимина. – М. : МЭСИ, 2003. – 178 с. 

9. Пиаже Ж. Психология интеллекта. – М.: Директмедиа Паблишинг, 2008. – 351 с. 

10. Почтовюк С.І. Компютерно-інформаційні технології в освіті та науці: навчальний 

посібник / С.І. Почтовюк. – Горішні плавні, 2017. – 186 с. 

 

Допоміжна 

1. https://teach.com/what/teachers-know/stem-education/ інноваційні технології в освіті. 

2. http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads/2010/05/BLS-STEM-Jobs-report-spring-

2014.pdf  STEM 101: Введення в завтрашні робочі місця.  

3. http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html Що це STEM – освіта?. 

4. Методичні вказівки щодо самостійної і контрольної робіт з навчальної дисципліни 

«STEM-освіта» для студентів денної форми навчання зі спеціальності 014.09 – «Середня освіта 

http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads/2010/05/BLS-STEM-Jobs-report-spring-2014.pdf
http://www.stemedcoalition.org/wp-content/uploads/2010/05/BLS-STEM-Jobs-report-spring-2014.pdf
http://www.livescience.com/43296-what-is-stem-education.html
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(Інформатика)», освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені 

Михайла Остроградського, 2018. 

5. Методичні вказівки щодо самостійної роботи з навчальної дисципліни «STEM-освіта» 

для студентів денної форми навчання за спеціальністю 014.09 – «Середня освіта (Інформатика)», 

освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла 

Остроградського, 2017. 

6. Методичні вказівки щодо практичних занять з навчальної дисципліни «STEM-освіта» 

для студентів денної форми навчання за спеціальністю 014.09 – «Середня освіта (Інформатика)», 

освітнього ступеня «Магістр». – Кременчук: Видавничий відділ КрНУ імені Михайла 

Остроградського, 2017. 

 

 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання 

Основні види контролю засвоєння змісту дисципліни “STEM - освіта” є такі: 

 Поточний контроль – спостереження за навчальною діяльністю протягом вивчення всього 

курсу. 

 Періодичний контроль – самостійна робота (епізодично). 

 Модульний (проміжний) контроль – двічі за семестр. 

 Підсумковий контроль:  диференційований залік. 

 

5. Засоби діагностики успішності навчання: КПФ, опитування. 

 

 


