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Внаслідок стрімкого розвитку технологій найбільш затребуваними 

фахівцями стали програмісти, професіонали в сфері високих технологій, 

тому STEAM-освіта зараз дуже актуальна. Ця тенденція збережеться і в 

майбутньому. 

STEAM – це один із трендів у світовій освіті, який передбачає 

змішану середу навчання, і показує дитині, як застосовувати науку і 

мистецтво воєдино в повсякденному житті. 

Термін STEAM родом з США, введений в шкільну програму для 

того, щоб посилено розвивати і посилювати компетенції своїх власних 

учнів у науково-технічному напрямі. 

Абревіатура STEAM розшифровується як: S – science (природничі 

науки), T – technology (технології), E – engineering (інженерія або технічна 

творчість), A – art (мистецтво), M – mathematics (математика). Хоча 

спочатку цей підхід мав назву просто STEM, без творчої складової. Але 

мистецтво дуже важливо для всебічного розвитку, тому було вирішено 

додати в абревіатуру букву A (Art). 

Отже, приходимо до комплексного міждисциплінарного підходу з 

проектним навчанням, що поєднує в собі природничі науки з технологіями, 

інженерією і математикою. Як і в житті, всі предмети інтегровані і 

взаємопов’язані в єдине ціле. 

У Києві 16 вересня 2015 року підписали Меморандум про створення 

Коаліції STEM-освіти. На даний момент до ініціативи Центру розвитку 

корпоративної соціальної відповідальності по створенню коаліції в якості 

партнерів вже приєдналися компанії Київстар, Syngenta, United Minerals 

Group, а також ДП НАЕК Енергоатом, Samsung, Українське ядерне 

товариство, Microsoft Україна, Креативна Міжнародна Дитяча Школа, 

Київський університет культури і мистецтв та інші – всього 16 учасників. 

Найближчим часом планується приєднання ще 90 учасників. 

Коаліція вже сформувала 7 ключових завдань, навколо яких і будуть 

створюватися майбутні проекти [1]: 

• підготовка рекомендацій Міністерству освіти і науки щодо програм 

дисциплін, що входять в STEM-цикл; 

• реалізація програм для впровадження інноваційних методів 

навчання в навчальних закладах; 

• надання можливостей для учнів і студентів для проведення 

дослідницької та експериментальної роботи на сучасному обладнанні; 

• проведення конкурсів, олімпіад для самореалізації; 

• створення інформаційних майданчиків; 



• профорієнтація; 

• розвиток міжнародного співробітництва. 

З реформою освіти технологію STEAM мають намір впровадити в 

усі школи України. Поки ж інноваційну систему навчання освоюють 

навчальні заклади в проекті НУШ (Нова українська школа). 

В Україні стартував проект Нової української школи, завдяки якому 

велика кількість шкіл по всій країні можуть перейти на інноваційні 

системи навчання з сучасними методиками і технологіями. Перший зразок 

інноваційної школи вже почав свою роботу 1 вересня 2016 року на базі 

навчально-виховного комплексу в селі Путрівка Васильківського району 

Київської області. 

Нова українська школа (НУШ) – це державний проект, в рамках 

якого 48 шкіл по всій країні мають намір перетворити в сучасні навчальні 

заклади. Для цього в них хочуть впровадити принципи нового простору, 

технологій, менеджменту та контенту. У НУШ введуть так звану STEAM-

освіту. Доведено, що STEAM-освіта посилює природничо-науковий 

компонент і інноваційність мислення, так як учні замість зубріння самі 

вирішують різні кейси, і, таким чином, мислять під час занять логічно і 

творчо [2]. 

Особливу увагу організатори НУШ приділяють підбору мотивованих 

кадрів, які також володіють сучасними компетенціями. 

За даними статистики потреби у STEAM-фахівцях зростають 

швидше, ніж в інших професіях, тому що STEAM розвиває здібності до 

дослідницької, аналітичної роботи, експериментування та критичного 

мислення. 

Таким чином, постає питання – як підготувати таких фахівців? 

Навчання – це не просто передача знань від учителя до учнів, це спосіб 

розширення свідомості і зміни реальності.  

Отже, для підготовки STEAM-фахівців необхідно створення 

STEAM-центрів, включення таких дисциплін як робототехніка в шкільну 

програму середньої освіти, розвиток напрямку тьюторства, а також 

використання існуючого досвіду шляхом об’єднання педагогів в тематичні 

спільноти. 
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