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Прогнозують, що найближчим часом очікується зростання попиту на 
фахівців таких спеціальностей, як інженери-хіміки, аналітики комп’ютерних 
систем, робототехніки, інженери ядерної медицини, тощо. І без STEM-освіти у 
цьому не обійтися. Використання STEM-елементів допоможе розв’язати 
проблему браку мотивації учнів. Звісно, перша складова мотивації – це інтерес 
самих учнів. І це не про розваги й спрощення, а про те, щоб показати, що світ у 
всіх його проявах єдиний і може бути пізнаним. Складно, але цікаво. Елементи 
STEM-освіти на уроках хімії та в позаурочних заходах включають: 
1. Інтегроване навчання. STEM поєднує у собі проєктний та 

міждисциплінарний підхід. В основі – інтеграція природничих наук, 
технології, математики та інженерної творчості. Практично у будь-яку 
тему з хімії можна інтегрувати відомості з біології, фізики, математичні 
розрахунки, моделювання реальне та віртуальне.  

2. Застосування отриманих знань у реальному житті. Часто діти просто не 
розуміють, як саме вони можуть застосувати знання з хімії у подальшому. 
У програму уже закладено ряд навчальних проєктів у яких учні вивчають 
не просто абстрактні дані, а створюють конкретний продукт, наприклад, 
виготовляють мило, практично досліджують достовірність реклами, 
досліджують pH грунтів своєї місцевості, тестують біопаливо. 

3. Розвиток критичного мислення. STEM нерозривно пов’язаний з 
критичним мисленням та спрямований на його розвиток. Учні мають 
навчитися – на основі отриманного досвіду, аналогій та узагальнень – 
самостійно орієнтуватися навіть у складних ситуаціях та вирішувати 
проблеми без сторонньої допомоги.  

4. Робота в команді. STEM – передбачає командну роботу. Учні вчаться 
працювати разом, висловлювати свої ідеї та пропозиції, дискутувати, 
обґрунтовувати власну думку та позицію, разом робити висновки, 
оцінювати свою роботу та внесок у роботу команди. 

5. Проєктне навчання. STEM-проєкти – 6 п: проблема, планування, пошук 
інформації, продукт, перевірка, презентація. Вміння шукати та критично 
опрацьовувати інформацію з різних джерел, вчитися на власних помилках, 
не боятися помилитися, вміння якісно презентувати свою роботу необхідні 
в сучасних умовах. Створюючи проєкти, які дійсно працюють, діти не 
просто навчаються, а ще й підвищують власну самооцінку. Всебічний 
розвиток з урахуванням можливостей кожного учня.  

6. Підготовка до бурхливого технічного розвитку. Світ стрімко 
розвивається, школа не завжди встигає за цим розвитком. Використання 
сучасних методів та технологій навчання: “перевернуте навчання”, 
“змішане навчання”, BYOD, робота у віртуальних та віддалених 
лабораторіях (GoLab) дозволяє зробити уроки сучасними та цікавими для 
учнів. І навіть якщо учні не оберуть у подальшому професію, пов’язану 
безпосередньо з хімією вони будуть цілком готові до нових технологій. 

  


