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ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ IНФОРМАТИКИ ДО
ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВIТИ

В статтi аналiзується питання фахової пiдготовки майбутнiх учителiв iнформатики до
практичного використання елементiв STEM-освiти в майбутнiй професiйнiй дiяльностi
через використання компетентнiсних завдань. Аналiзується структура компетентнiсних
завдань, iнтелектуальна готовнiсть майбутнiх учителiв iнформатики до розв’язання ком-
петентнiсних завдань та рiвнi проблемностi пiд час розробки компетентнiсних завдань.
Наводяться приклади компетентнiсних завдань з iнформатики.
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Вступ
Базис реформування вищої освiти полягає в орiєнтацiї майбутнiх фахiвцiв

на формування професiйних компетентностей, що забезпечать навчання та
розвиток у змiнному свiтi високих технологiй. У цьому контекстi особливого
значення набуває проблема якiсної пiдготовки майбутнiх учителiв у зв’язку з
їхньою безпосередньою участю у розвитку освiти, науки, виробництва та жи-
ття суспiльства. За дослiдженням Елаїне Хом (Elaine J. Hom) однiєю iз тен-
денцiй сучасного свiту є iнтеграцiя знань, сфер дiяльностi та виробництва, що
базується на множинних зв’язках науки, технологiй, iнженерiї та математики
[1]. Це, у свою чергу, проектується на освiтнi системи впровадження елемен-
тiв STEM-освiти: iнтегрованi курси, мiждисциплiнарнi проекти, проблемне
навчання, компетентнiснi завдання тощо. Не зважаючи на те, що фахова
пiдготовка майбутнiх учителiв iнформатики передбачає фундаментальну ма-
тематичну пiдготовку, iнженернi знання у галузi комп’ютерних наук, наукове
сприйняття свiту та ґрунтовне володiння iнформацiйними технологiями пiд-
готовка до системного застосування STEM-освiти не проводиться у повному
обсязi.

Метою даної публiкацiї є представлення системи пiдготовки майбутнiх
учителiв iнформатики до впровадження STEM-освiти, що апробується у
ДВНЗ «Донбаський державний педагогiчний унiверситет».
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Основна частина
Аналiз педагогiчної та методичної лiтератури свiдчить, що теоретичнi

пiдходи та практичнi напрями реалiзацiї STEM-освiти привертають увагу ба-
гатьох науковцiв. Проблемам iнновацiйного, науково-дослiдного мислення як
бази STEM-освiти присвячено роботи як вiтчизняних, так i закордонних на-
уковцiв (Т. Андрущенко, Н. Балик, О. Барна, О. Воронкiн, С. Гальченко, О.
Гриб’юк, К. Гуляєв, В. Камишин, Е. Клiмова, О. Комова, О. Кузьменко, О.
Лiсовий, Н. Морзе, Л. Нiколенко, М. Рибалко, О. Стрижак, I. Чернецький,
M. Harrison, D. Langdon, B. Means, E. Peters-Burton, N. Morel, J. Confrey, A.
House та iнших). Питання впровадження STEM-освiти у навчальних закла-
дах, якi готують майбутнiх учителiв розглянуто у роботах таких науковцiв,
як R. Baiduc, R. Linsenmeier, N. Ruggeri, B. Coppola [2, 3, 4].

Перш за все, STEM-освiта передбачає iнтегрований, проблемний пiдхiд до
навчання, виконання завдань при якому ставляться без вiдриву вiд реального
життя [5]. Базуючись на дослiдженнi Н. Балик та Г. Шмигер [6] можемо ви-
дiлити наступнi умови впровадження моделi STEM-освiти у процес навчання
майбутнiх учителiв iнформатики на основi аналiзу теоретико-методологiчних
засад створення iнновацiйної моделi фахової пiдготовки:

• практична направленiсть освiтнiх програм та навчальних планiв;
• iнформатичнi дисциплiни адаптуються вiдповiдно до поставлених прак-

тичних цiлей.
• неформальне навчання у професiйних спiльнотах.
Формування фахових компетентностей майбутнiх учителiв iнформатики

до впровадження STEM-освiти здiйснюється в унiверситетi на базi кафедри
методики навчання математики та методики навчання iнформатики фiзико-
математичного факультету, як структурного пiдроздiлу, що реалiзує напрям
IКТ-пiдготовки студентiв унiверситету. При кафедрi з 2017 року дiє STEM-
центр «Цифровий освiтнiй простiр» цiллю роботи якого є сприяння дослiдно-
му навчанню з метою збору iнновацiйних методiв викладання iнформатичних
дисциплiн та пiдвищеннi iнтересу майбутнiх учителiв до iнженерних, комп’ю-
терних наук та математики, надання вичерпної iнформацiї про STEM-освiту,
створення бази практики щодо впровадження STEM-освiти.

Система пiдготовки майбутнiх учителiв iнформатики до застосування
STEM-освiти являється багатогранним процесом i складається з декiлькох
компонентiв. Цiлепрогностичний компонент полягає у необхiдностi форму-
вання готовностi до застосування STEM-освiти як в майбутнiй професiйнiй
дiяльностi, так i у власнiй самоосвiтнiй дiяльностi. Мотивацiйний компонент
мiстить професiйно-цiннiснi орiєнтацiї на STEM-освiту, мотивацiя до дося-
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гнення успiху та самооцiнка власних професiйно-значущих якостей у галузi
STEM.

Змiстовний компонент системи пiдготовки майбутнiх учителiв iнфор-
матики до застосування STEM-освiти полягає у таких професiйних ком-
петентностях, як iнформатична, технологiчна та математична. Практично-
дiяльнiсний компонент системи пiдготовки передбачає наявнiсть у майбутнiх
учителiв iнформатики навичок практичного використання STEM-технологiй
для власних потреб та професiйної дiяльностi, наявнiсть рефлексивних умiнь
у галузi STEM. Органiзацiйно-методичний компонент системи пiдготовки
складається з наявностi органiзацiйно-комунiкацiйних здiбностей, вмiння
забезпечувати ефективний навчально-пiзнавальний процес у галузi STEM-
освiти, самостiйнiсть вибору засобiв, прийомiв та методiв професiйної дiяль-
ностi.

Пiдготовка майбутнiх учителiв iнформатики до STEM-освiти викону-
ється, перш за все, на фахових навчальних дисциплiнах iнформатичного
циклу. Лекцiйнi, семiнарськi, практичнi та лабораторнi заняття формують
не лише єдину наукову картину свiту, але й готують до практичного за-
стосування власних знань на практицi. Саме такою i є мета STEM-освiти –
фокусування на повсякденному життi, реальних завданнях розв’язання яких
потребує комплексного наукового й iнженерного мислення. Також не можна
вiдкидати й неформальну освiту, адже самоосвiтня дiяльнiсть, спiлкуван-
ня у професiйних об’єднаннях, участь у наукових дослiдженнях формують
STEM-компетентнiсть. Iнститутом модернiзацiї змiсту освiти було опублi-
ковано Проект концепцiї STEM-освiти в Українi [7] в якому визначають
STEM-компетенцiї/компетентностi i навички (competencies & skills) як ди-
намiчну систему знань i умiнь, навичок i способу мислення, цiнностей i
особистiсних якостей, що характеризують здатнiсть до iнновацiйної дiяль-
ностi: готовнiсть до розв’язання комплексних завдань, критичне мислення,
креативнiсть, органiзацiйнi здiбностi, умiння працювати в командi, емоцiйний
iнтелект, оцiнювання i прийняття рiшень, здатнiсть до ефективної взаємодiї,
умiння домовлятися, когнiтивна гнучкiсть.

Формування STEM-компетенцiї майбутнiх учителiв iнформатики, за на-
шим дослiдженням, необхiдно виконувати, перш за все, добором практичних
завдань пiд час викладання iнформатичних дисциплiн. Практичнi завдан-
ня з iнформатики можна розглядати як тип компетентнiсних завдань, для
яких обов’язковим є застосування iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй,
як засобу розв’язування. Пiд компетентнiстним завданням розумiємо систе-
му обов’язковими компонентами якої є опис проблемної ситуацiї з опорою
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на ранiше засвоєнi технологiчнi знання чи особистий досвiд та вимогу до
знаходження нових якостей, вiдомостей та даних. Компонентами вимог ви-
ступають: запитання, спрямованi на виявлення вже сформованих чи набуття
нових технологiчних знань; завдання, що мiстять вимоги щодо виконання
технологiчних операцiй тощо.

Можна вирiзнити три рiвнi iнтелектуальної готовностi майбутнiх учителiв
iнформатики до розв’язання компетентнiсних завдань:

• ознайомлення — розрiзненi знання, що можуть бути доповненi випад-
ковими вiдомостями з власного досвiду; при цьому повнiстю вiдсутнi
знання щодо можливостей застосування цих знань у власнiй практичнiй
дiяльностi;

• обiзнанiсть чи проiнформованiсть — сформованi фрагментарнi обмеже-
нi знання (на рiвнi понять та уявлень), наявнi елементарнi умiння, що
пiдкрiплюються практикою;

• елементарна готовнiсть — вiдповiдає рiвню сформованої iнформатичної
компетентностi, вiдстежується зацiкавленiсть i здатнiсть до розв’язува-
ння компетентнiсних задач/завдань;

Не можна обiйти таке поняття як рiвень проблемностi компетентнiсних
завдань. Виокремимо наступнi рiвнi проблемностi при розв’язаннi компетен-
тнiсних завдань:

• базовий рiвень навчальної активностi, не є проблемним; вiдповiдає
стимульно-продуктивному рiвню iнтелектуальної активностi;

• частково самостiйний рiвень навчальної активностi, характернi практи-
чнi завдання, для розв’язування яких звертаються за допомогою до
пiдказок, готових типових рiшень тощо; евристичний рiвень iнтелекту-
альної активностi;

• рiвень самостiйної активностi, розв’язування практичних завдань; креа-
тивний рiвень iнтелектуальної активностi.

Розглянемо декiлька прикладiв компетентнiсних завдань, що можуть бу-
ти представленi на практичних та лабораторних заняттях iнформатичних
дисциплiн.

Задача, що пропонується учням п’ятого класу: «За допомогою геоiнфор-
мацiйної системи визначити шлях, який ви долаєте вiд домiвки до школи, за
отриманими даними та знаючи скiльки ви витрачаєте часу для цього обчи-
слити вашу середню швидкiсть та визначити, о котрiй годинi необхiдно вийти
з домiвки, щоб не запiзнитись на сеанс в найближчий кiнотеатр». Пiд час
розв’язання задачi використовуються знання з географiї (прив’язка мiсця до
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ключових вiдомих об’єктiв, звуження пошуку мiсця збiльшенням деталiзацiї
тощо), з фiзики (знання про рiвномiрний рух, поняття шляху, часу, швидко-
стi), з iнформатики (використання комп’ютерних технологiй для обчислень
результатiв). Крiм того, при розв’язуваннi задачi активно використовується
власний досвiд для збору необхiдних даних, аналiзу промiжних та остаточних
отриманих результатiв.

Приклад задачi, що пропонується учням одинадцятого класу: «Вам не-
обхiдно визначити збалансованiсть власного харчування: чи є достатньою
енергетична цiннiсть їжi за вмiстом бiлкiв, жирiв та вуглеводiв?» Перш за
все, дана задача стосується бiологiї, фiзiологiї та харчових технологiй до
яких необхiдно додати знання з математики та iнформацiйних технологiй.
Промiжнi результати аналiзуються власним досвiдом, математичними мето-
дами та побудовою дiаграм та графiкiв. Додатковим завданням може бути
задача про знаходження оптимального меню для повноцiнного харчування
при мiнiмальнiй вартостi продуктiв.

Задача для шостого класу може бути наступною: «Визначити щiльнiсть
населення Донецької, Днiпропетровської, Волинської, Одеської та Львiвської
областей. Порiвняти отриманi значення зi щiльнiстю населення України, Ав-
стралiї та Мексики. За допомогою iнфографiки представити отриманi резуль-
тати». Для вирiшення даної задачi, перш за все, необхiдно зiбрати данi. Саме
тут на допомогу прийде досвiд використання пошукових систем, незначнi ма-
тематичнi обчислення нададуть можливiсть будувати порiвняльнi таблицi за
якими можливо вiзуально представляти результат.

Задача для десятого класу: «Визначте середнє значення температури за
останнiй тиждень скористувавшись архiвними даними найближчої метео-
станцiї. Зробити прогноз температури на найближчий час». Окрiм звичайної
задачi пошуку iнформацiї та її iмпорту до необхiдного програмного забезпе-
чення виконуються математичнi розрахунки, на основi яких, роблять прогноз
погоди та порiвнюють його з обчисленими математичними методами. На на-
ступному заняттi перевiряються зробленi прогнози.

Висновки
Окресленi пiдходи до STEM-пiдготовки майбутнiх учителiв iнформатики

в умовах сучасної унiверситетської освiти посилює науковий, дослiдницький
та технологiчний потенцiал, розвиває навички критичного, iнновацiйного та
творчого мислення, вирiшення проблем прикладного характеру, комунiкацiї
та командної роботи.
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Training of pre-service teachers of computer science before the
introduction of STEM-education

The article analyzes the issue of professional training of future teachers of
informatics for the practical use of elements of STEM education in future professi-
onal activities through the use of competency tasks. The structure of competency
tasks, intellectual readiness of future informatics teachers to solve problems of
competence and problems of problems during the development of competency
tasks are analyzed. Examples of competency tasks in computer science are given.

Keywords: preparation of teachers of informatics, competency tasks, STEM-
education, STEM-technologies.
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