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ПЛАН ЗАХОДІВ ЩОДО ЦИФРОВОГО РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ НА 2017 РІК 

STEM 

• Розробка плану заходів щодо стимулювання розвитку “Індустрії 4.0”, а 
саме підтримка технологічних, наукових та інноваційних парків; 

• Розвиток партнерства з міжнародними  та європейськими ініціативами 
“Індустрії 4.0” (Horizont 2020, Factories of the Future); 

STEM 

• Розробка із залученням бізнесу  та освітньо-наукових кіл алан заходів щодо розвитку  
цифрових навичок громадян та модернізації системи  вищої освіти, інститутів  
перекваліфікації  з урахуванням підготовки фахівців для потреб економіки; 

• Підготовка пропозицій  щодо модернізації освіти  для підтримки розвитку ІТ-
індустрії, зокрема посилення  фізико-математичної підготовки , збільшення кількості 
навчальних закладів, що надають спеціалізовану STEM-освіту 

STEM • Створення науково-дослідних центрів із залученням міжнародних 
організацій. 



ОСНОВИ 
STEM 

• Наука та Інженерія 

• Обладнання 

• Транспортні технології та авіація  

 

ОСНОВИ 
STEM 

• Дизайн 

• Робототехніка 

• Взаємозв`язок інженерії та технологічних систем 

ОСНОВИ 
STEM 

• Використання 3D-друку 

• Інновації та винаходи 

• Вступ до виробництва 



• Техноматика вивчатиме технологічні 

потреби освіти та розроблятиме шляхи, 

засоби і методи ефективного задоволення 

цих потреб. Цей напрям пов'язаний як з 

технологіями нововведень в освітній 

простір, так і з конкретними технологіями 

ПОНЯТТЯ ТЕХНОМАТИКИ 



ФУНКЦІЇ ТЕХНОМАТИКИ 

STEM 

трансформуючу комбінаторна 

STEM 

модернізуючу модифікуючу 



Концептуальні завдання 

техноматики у навчанні фізики 
системне вивчення інформації щодо технологічних 
потреб фізичної освіти як атрибута об`єктивного 
світу, що має теоретичне й практичне значення для 
сучасного періоду його розвитку в контексті STEM-
освіти; 

розробка методології застосування технологій 
в фізичній освіті та шляхів їх  ефективного 
впровадження в навчальний процес; 

розробка шляхів, методів і засобів 
раціонального використання технологій у 
системі освіти; 

системний аналіз технологічних процесів та 
прийомів в освіті з метою формування й 
узагальнення основних теоретичних положень 
ефективного їх використання. 



Методологічна основа техноматики у 

навчанні фізики 

Інтегрований підхід 

Діяльнісний підхід 

Антропологічний підхід  

Емпіричний підхід  

Системно-структурний підхід  

Аналітико-прогностичний підхід  



АКТУАЛЬНІСТЬ ІНТЕГРОВАНОГО 

ПІДХОДУ 

• поєднання спорідненого матеріалу кількох предметів 

навколо однієї теми, усунення дублювання у вивченні ряду 

питань; 

• ущільнення знань, тобто реконструювати фрагмент знань 

таким чином, щоб на його засвоєння затрачалось менше 

часу, а також звернути увагу на формування еквівалентних 

загально навчальних та технологічних уміннь суб`єктів 

навчаня; 

• опанувати з студентами значний за обсягом навчальний 

матеріал, досягти цілісності знань; 

• залучення студентів до процесу здобуття знань; 

• формувати творчу особистість студента та  його здібності; 

• дати можливість студентам застосовувати набуті знання з 

різних навчальних предметів у професійній діяльності. 



РІВНІ ІНТЕГРАЦІЇ НАУКОВОГО 

ПІЗНАННЯ 

ІНТРАДИСЦИПЛІНАРНИЙ 

(в межах окремих наук) 

ІНТЕРДИСЦИПЛІНАРНИЙ 

(в межах двох  або трьох галузей 
наук) 

СУПРАДИСЦИПЛІНАРНИЙ 

(висока ступінь інтеграції) 

ТРАНСДИСЦИПЛІНАРНИЙ  

(інтеграція наук понять, теорій і 
методів у філософських концепціях) 



ОСОБЛИВОСТІ 

МІЖДИСЦИПЛІНАРНОЇ ВЗАЄМОДІЇ У 

НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ВНЗ  

Структура сучасного наукового пізнання 
формується у чотирьох галузях:  

• природознавчого знання; 

• техно-знання; 

• соціо-знання. 

Постійна і динамічна взаємодія 

Гуманітарне знання 



ЦИКЛИ НАУКОВОГО ПІЗНАННЯ 

ФІЗИКИ 

ФІЗИКА РОЗВИТОК ФІЗИКИ ТЕОРІЯ 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА 
ФІЗИКА 

УМОВИ 
ЕКСПЕРИМЕНТУ 

РЕЗУЛЬТАТИ 

АНАЛІЗ 

ТЕОРЕТИЧНІ ФАКТИ 

ЕМПІРИЧНІ ФАКТИ 

ПРОФЕСІЙНІ 
ДИСЦИПЛІНИ 



ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ФІЗИКИ 

ФІЗИКА 

ФІЗИКА 

ФІЗИКА 

• Метрологія. 

• Вступ в аеронавігацію. 

• Теоретична механіка. 

• Хімія та паливно-мастильні матеріали. 

• Безпека польотів. 

• Повітряна навігація. 

• Повітряні перевезення. 

• Принципи польоту ПС.  

• Основи охорони праці. 

• Електрообладнання аеродромів.  

 

• Вища математика. 

• Авіоніка. 

• Авіаційна метеорологія. 

• Основи електротехніки. 

• Безпека життєдіяльності. 

 



ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА ФАХІВЦЯ В 

КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ STEM-ОСВІТИ 

педагогічна підготовка 

дидактика 

теорія виховання 

аксіологія 

спеціальна підготовка з 
фізики 

теорія змісту фізичної 
освіти 

теорія змісту 
навчального фізичного 

експерименту 

теорія розв`язування  
фізичних задач 

технології STEM-
навчання  

психологічна підготовка 

загальна психологія 

вікова психологія 

когнітивна психологія 



ПРОГРАМА КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

З НАПРЯМКУ STEM-ОСВІТИ 

З ДИСЦИПЛІНИ «ФІЗИКА» 

 

Концептуальна ідея:  
Програма підвищення кваліфікації з напрямку 

STEM-освіти для педагогічних працівників 

розроблена з урахуванням принципів цілісності, 

системності, технологічності та варіативності, 

подана у взаємозв’язку цільового, змістового, 

технологічного та контрольно-аналітичного 

компонентів, розроблених на основі 

компетентнісного підходу. 



Професійний 
модуль  

Дiагностико-
аналiтичний 

модуль  



ЗАВДАННЯ КУРСІВ ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ 

№ П/П ЗАВДАННЯ 

1 формувати готовність педагогічних працівників до реалізації стратегічних цілей 

розвитку STEM-освіти, національної системи освіти ХХІ століття, інтеграції у 

світовий освітній простір 

2 формування методологічної та теоретичної STEM-компетентності до 

роботи в умовах оновлення змісту освіти та переходу на STEM-навчання 

та інтегроване навчання 

3 систематизація та поглиблення професійно-фахових знань про сутність, 

специфіку, орієнтири реалізації основних напрямів реалізації STEM-освіти 

 

4 модернізація професійного потенціалу як системного показника 

готовності до інноваційної STEM-діяльності  

5 формування вмінь здійснювати інтегровану практико-теоретичну 

професійну діяльність, що сприятиме формуванню інноваційного 

освітнього простору за логікою варіативного розвитку мотиваційно-

смислової освіти 



ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

• Інновації 

• Інноваційна 
діяльність  

• Фасилітація 

Наукова 
грамотність  

• STEM-
грамотність  

• Нанотехнології 

• Фандрайзинг  

STEM-освіта 

• ОРТ 

• Реінжиніринг 

• Кваліфікація 

Проектна 
діяльність  



МІЖПРЕДМЕТНІ ПІЗНАВАЛЬНІ ЗАВДАННЯ ТА ВМІННЯ З 

УРАХУВАННЯМ КОНЦЕПЦІЇ  STEM-ОСВІТИ 

Види міжпредметних 
зв'язків 

Міжпредметні пізнавальні 
завдання 

Міжпредметні узагальнені 

вміння 

Фактичні - встановлення 

спорідненості, аналогії 

фактів, що вивчаються в 

різних навчальних 

навчальних предметах, і їх 

всебічний розгляд з метою 

формування у свідомості 

учнів цілісної моделі факту. 

Встановлення зв'язку, 

спільності фактів з різних 

предметів з метою 

конкретизації 

досліджуваного матеріалу, 

формування нових понять, їх 

пояснення з позицій 

загальних теорій, принципів. 

Встановлення спільності 

фактів з різних предметів, їх 

всебічного аналізу, 

зіставлення і узагальнення, 

пояснення з позицій 

загальнонаукових ідей; 

вміння зв'язати узагальнені 

факти із загальною 

системою знань, знайти і 

застосувати їх на практиці і 

т.п. 

Понятійні - поетапне, 

поелементне розширення і 

поглиблення зв'язків між 

конкретними ознаками 

понять, загальних для різних 

предметів. 

Встановлення зв'язків між 

поняттями з різних 

предметів з метою їх 

конкретизації, узагальнення, 

формування системи понять 

різного ступеня 

узагальненості. 

Встановлення зв'язків між 

поняттями різних предметів, 

їх конкретизації, вміння 

пояснювати процеси і явища 

однієї науки за допомогою 

понять іншої науки. 



Види міжпредметних 
зв'язків 

Міжпредметні пізнавальні 
завдання 

Міжпредметні узагальнені 

вміння 

Теоретичні -поелементне 

прирощення нових 

компонентів 

загальнонаукових теорій зі 

знань, одержуваних на 

заняттях з різних предметів з 

метою усвідомлення 

студентами цілісної 

теоретичної системи знань. 

Встановлення зв'язків між 

теоріями різних наук, їх 

точок дотику; встановлення 

зв'язків між структурними 

компонентами 

загальнонаукових теорій; 

встановлення зв'язків між 

теоретичними знаннями і 

методами їх пізнання. 

Уміння розглядати наукові 

теорії як 

окремий випадок більш 

загальних теорій; вміння 

пов'язати структурні 

елементи загальнонаукових 

теорій в єдине ціле; вміння 

на основі теорії однієї науки 

пояснювати факти, 

досліджувані суміжній з нею 

наукою. 

Філософські - усвідомлене 

засвоєння студентами знань 

про об'єктивні закони 

розвитку природи, 

суспільства, пізнання на 

основі узагальнення 

конкретно - предметних і 

філософських знань, 

одержуваних при вивченні 

предметів різних циклів. 

Встановлення зв'язків між 

конкретно - предметними та 

філософськими знаннями з 

метою формування науково - 

філософської картини світу, 

встановлення зв'язків між 

науковими поняттями та 

філософськими категоріями 

т. п. 

Уміння розглядати предметні 

факти, поняття, теорії, 

закони з позицій загальних 

діалектичних законів і 

категорій. 



STEM-ЦЕНТР АКАДЕМІЇ 

• STEM-центр академії є 

новітнім ресурсом для 

впровадження напрямків 

STEM-освіти в 

Кіровоградській області, 

активізації інноваційного 

розвитку предметів 

природничо-

математичного циклу та 

науково-дослідної роботи у 

навчальних закладах 

різного профілю навчання. 

 



РОБОТА STEM-ЦЕНТРУ АКАДЕМІЇ ЗА 2016-2017 рр. 

• Підписано угоди про науково-методичне співробітництво з вищими 
навчальними закладами, провідними інституціями. 

• Академія увійшла до складу STEM-коаліції України. 

• Виконується науково-дослідна робота “Впровадження інноваційних 
технологій в процесі навчання фізико-математичних дисциплін в умовах 

розвитку STEM-освіти” (Держ. Реєстр. №0117U000789). 

• Академія є експериментальним вузом за темою «Науково-методичні 
засади створення та функціонування Всеукраїнського науково-

методичного віртуального STEM-центру» наказ Міністерства освіти і 
науки України № 708 від 17.05.2017 р. 

• Створено та відкрито STEM-центр академії. 

• Проведено І та ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «STEM-освіта – 
проблеми та перспективи» (2016, 2017) 

• Залучено науково-професорський склад академії до важливих питань розвитку STEM-
освіти, що розглядалися в секції “STEM-освіта  в підготовці операторів складних 

систем” в рамках науково-практичної конференції “Управління високошвидкісними 
рухомими об'єктами та професійна підготовка операторів складних систем” 



 «Ukrainian STEM Festival -2017» 



 
 
 

 

Ми відкриті до співпраці!  

        Кіровоградська льотна академія  

Національного авіаційного університету 

м. Кропивницький, вул. Добровольського 1. 

 сайт: http://www.glau.kr.ua 
 е-mail: Kuzimenko12@gmail.com  

 https://www.facebook.com/groups/1026882964067345/  
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