
Форма № Н - 3.04 

      КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО 

 

Кафедра  Інформатики і вищої математики 

 

           “ЗАТВЕРДЖУЮ” 

                                                                              Проректор з науково-педагогічної  

                                                                                       та методичної роботи 

 

______________________В.В. Костін 

“______”_______________2019  року 

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 
 

STEM-освіта 
 

галузь знань          01 – Освіта/Педагогіка                  ________________ 

 

спеціальність        014 – Середня освіта (Інформатика)______________ 

 

факультет_________Електроніки та комп’ютерної інженерії_________ 

                                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кременчук – 2019  рік 



2 
 

  

Робоча програма  “STEM-освіта” для студентів з галузі знань 01 – 

Освіта/Педагогіка спеціальності 014 – Середня освіта (Інформатика) 

«  03  »      вересня      2019 року – 11 с. 

 

 

Розробники: О.С. Грицюк, доцент кафедри інформатики і вищої математики,  

к. пед. н.,  доцент 

 

 

Робоча програма затверджена на засіданні кафедри    Інформатики і вищої 

математики  

 

Протокол від  « _30__» серпня   2019 року №  1  

 

                                      Завідувач кафедри _Інформатики і вищої математики_ 

 

                                                                      _________________ (В. П. Ляшенко) 

 

«   03    »        вересня             2019 року  
 

 

Схвалено методичною комісією вищого навчального закладу з галузі знань         

01 – Освіта/Педагогіка спеціальності 014 – Середня освіта (інформатика) 

 

Протокол від  «  03  »      вересня    2019 року №  1  

 

«  03  »      вересня    2019 року          Голова _______________(В.П. Ляшенко) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КрНУ, 2019 рік 

Грицюк О.С., 2019 рік 



3 
 

  

1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

денна форма 

навчання 

заочна 

форма 

навчання 

Кількість кредитів  – 

5 

 

Галузь знань: 

01 – Освіта/Педагогіка 

  

Нормативна 

 

Модулів – 2 

Спеціальність  

014 – Середня освіта 

(Інформатика) 

Рік підготовки: 

Змістових модулів – 3 5-й — 

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання 

__Розрахункова 

робота_ 
 

Семестр 

Загальна кількість 

годин – 150 

9-й — 

Лекції 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 2 

самостійної роботи 

студента – 5,22 

Освітньо-кваліфікаційний 

рівень: магістр 

 

18 год.  — 

Практичні 

18 год. — 

Лабораторні 

— — 

Самостійна робота 

94 год.  — 

Індивідуальні 

завдання: 20 год. 

Вид контролю:  

диференційований 

залік 

 

Примітка. 

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і 

індивідуальної роботи становить: 

для денної форми навчання – 36/114 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

Мета: формування у студентів базових теоретичних понять, які лежать в 

основі дисципліни та ознайомлення з технологіями,  стандартами та підходами 

STEM-освіти. 

Завдання: використання і створення інноваційних методів освіти і 

розробки науково-методичного забезпечення. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен  

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. 

 

3. Програма 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. 

 

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 
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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. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

Назви змістових модулів і тем Кількість годин 

денна форма Заочна форма 

у
сь

о
го

  

у тому числі 

у
сь

о
го

 

у тому числі 

л п лаб інд с.р. л п лаб  інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Модуль 1 

Змістовий модуль 1. Основи 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. 

32 2 4   26       

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 

32 4 2   26       
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вчителів. 

Разом за змістовим модулем 1 64 6 6   52       

Модуль 2 

Змістовий модуль 2. Особливості STEM-освіти на різних етапах навчання 

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. 

23 4 4   15       

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. 

19 4 4   11       

Разом за змістовим модулем 2 42 8 8   26       

Модуль 3 

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

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. 

24 4 4   16       
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Використання і створення 

інноваційних методів: хакатон, 

марафон, он-лайн експерименти, 

електронні віртуальні лабораторії, 

наукові музеї, платформи для 

організації міжнародної проектно-

дослідницької діяльності. 

Разом за змістовим модулем 3 24 4 4   16       

ІНДЗ (у тому числі КР) 20    20        

Усього годин  150 18 18  20 94       

 

5. Теми практичних занять 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

1.  Приклади впровадження STEM технологій у світі. 2 

2. 3 Використання відкритих STEM ініціатив для ознайомлення з 

підходами, що використовуються у світі щодо підготовки  STEM 

вчителів. 

4 

3.  Розробка науково-методичного забезпечення щодо організації 

сучасного освітнього процесу в навчальних закладах. 
4 

4. 5 Підготовка пропозицій щодо вдосконалення формування 

інноваційного мислення у різних галузях діяльності людини. 
4 

5.  Використання і створення інноваційних методів: хакатон, марафон, 

он-лайн експерименти, електронні віртуальні лабораторії, наукові 

музеї, платформи для організації міжнародної проектно-

дослідницької діяльності. 

4 

Усього 18 
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6. Самостійна робота 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва теми Кількі

сть 

годин 

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. 

26 

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. 

26 

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. 

15 

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. 

11 

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. 

16 

 Разом  94 
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7. Методи навчання 

 

Основними організаційними формами вивчення дисципліни “STEM-освіта” 

є наступні:  

 Лекція: вступна, інформативна для поглиблення наукових знань, 

узагальнююча, проблемна, оглядова. 

 Практичні заняття, на яких відбувається ґрунтовне опрацювання та 

засвоєння найбільш важливих і типових в методологічному відношенні тем курсу 

або однієї теми. 

 Консультація: групова, індивідуальна, тематична, проблемна, 

ситуативна. 

 Самостійна робота студента. 

 
8. Методи контролю 

 

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. 

 

9. Розподіл балів, які отримують студенти 
 

Поточне тестування та самостійна робота КР  

Підсумко

вий тест 

(залік) 

Сума 

Змістовий 

модуль №1 

Змістовий 

модуль № 2 

Змістовий 

модуль № 3 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 20 100 

10 10 20 20 20 
 

Т1, Т2, ..., Т5 – теми змістових модулів. 
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Шкала оцінювання: національна та ECTS 

 

Сума балів за 

всі види 

навчальної 

діяльності 

Оцінка 

ECTS 

Оцінка за національною шкалою 

для екзамену, курсового 

проекту (роботи), 

практики 

для заліку 

90–100 А відмінно    

 

зараховано 
82–89 В 

добре  
74–81 С 

64–73 D 
задовільно  

60–63 Е  

35–59 FX 

незадовільно з 

можливістю повторного 

складання 

не зараховано з 

можливістю 

повторного 

складання 

0–34 F 

незадовільно з 

обов’язковим 

повторним вивченням 

дисципліни 

не зараховано з 

обов’язковим 

повторним 

вивченням 

дисципліни 

 

10. Методичне забезпечення 

 

1. Навчальна програма. 

2. Робоча програма. 

3. Методичні вказівки щодо виконання практичних робіт. 

4. Методичні вказівки щодо виконання лабораторних робіт. 

 

11. 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. 
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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 (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. 

 

 

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

