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“Не навчайте дітей так, як навчали вас, – вони народились в інші часи,” 
– каже народна мудрість. Якщо ми хочемо навчити дітей мислити по-іншому, 
то нам доведеться навчитися учити по-іншому. 

Одним з актуальних напрямів інноваційного розвитку природничо-
математичного профілю освіти виступає STEM-орієнтований підхід до 
навчання. Акронім STEM вживається для позначення популярного напряму в 
освіті, що охоплює природничі науки (Science), технології (Technology), 
технічну творчість (Engineering) та математику (Mathematics) [1]. 

Особливою формою STEM-навчання є інтегровані уроки, які 
спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяють 
формуванню в учнів цілісного, системного світогляду. На таких уроках 
розвивається наукова грамотність – здатність використовувати наукові знання 
та процеси, щоб зрозуміти світ природи.  

Інтегровані уроки забезпечують різнобічний розгляд учнями певного 
об’єкта, поняття, явища, що вивчаються на різних предметах. З цією метою 
можна пропонувати: 

− “відкриті” завдання, що націлені на пошук рішень з різних областей 
знань використовуючи усі можливі шляхи отримання необхідної 
інформації (урок у 9 класі “Жири”, де учні розглядають кейс “Жири 
корисні чи шкідливі?” за допомогою шістьох дисциплін: фізики, хімії, 
основ здоров’я, біології, дієтології, маркетингу) [2];  

− перехід від практичних і конкретних завдань до загальних понять, 
абстрактних ідей і теорій (наприклад, на уроці-дослідженні у 8 класі 
“Кристалічні ґратки. Атомні, молекулярні та йонні кристали” учні 
зможуть прогнозувати властивості різних речовин залежно від виду 
хімічного зв’язку і типу кристалічних ґраток) [2]; 

− обговорення рішень глобальних питань економіки, екології, історії, 
медицини, інженерії, управління тощо (урок у 8 класі “Поширеність у 
природі та використання оксидів”, де учні розглядають оксиди з точки 
зору географії, фізики, біології, екології, основ здоров’я, мистецтва) [2]; 

− можливість самотужки створювати досліди, конструювати доступними 
засобами (рольова гра “Парниковий ефект”, моделювання учнями 
парникового ефекту). 
Природничі науки, технології, математика й інженерна творчість тісно 

пов’язані між собою на практиці, тому й вивчення законів, тіл і явищ у 
спільній площині є дуже важливим. 
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