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многочлен має кiлькiсть коренiв рiвну його степеню (з урахуванням 

кратностi коренiв) i можна записати [2, c. 124]: 
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Тодi коефiцiєнти P  виражаються через елементарнi симетричнi 

многочлени вiд його коренiв. А саме: 
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Отже, теорiя симетричних многочленiв доволi проста i дозволяє 

розв’язувати не лише системи алгебраїчних рiвнянь, але й iншi алгебраїчнi 

задачi. За допомогою теорiї симетричних многочленiв розв’язування цих 

задач суттєво спрощується i що саме головне, виконується за допомогою 

стандартних прийомiв. 
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РОЗВИТОК STEM-ОСВІТИ В ШКОЛІ 

 

Одним з актуальних напрямів модернізації та інноваційного 

розвитку природничо-математичних, гуманітарних профілів освіти 

виступає STEM-орієнтований підхід до навчання.  

STEM-освіта – це категорія, яка визначає відповідний педагогічний 

процес формування і розвитку розумово-пізнавальних і творчих якостей 

молоді. Рівень яких визначає конкурентну спроможність на сучасному 
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ринку праці: здатність і готовність до розв’язання комплексних задач, 

критичного мислення, творчості.  

Абревіатура STEM розшифровується як Science (Наука), Technology 

(Технології), Engineering (Інженерія) та Mathematics (Математика). Саме ці 

напрями лежать в основі даної методики освіти. При цьому дані 

дисципліни вивчаються не окремо, а у комплексі. Дитина не просто 

знайомиться з новими напрямами розвитку точних наук та інженерії, а 

вчиться реалізовувати вивчене на практиці. Учні отримують практичні 

навички, що можуть зробити наше життя простіше, наприклад створення 

«розумного дому». 

Найбільш активно просувають STEM-підхід в освітньому напрямку 

Сполучені Штати Америки. Програма STEM впроваджується на 

державному рівні. До реалізації програми впровадження STEM в освіті 

також долучилися керівники провідних компаній в галузі IT-технологій і 

телекомунікацій. Багато країн слідом за США підхопили ініціативу 

розвитку STEM-освіти. Вже сьогодні навчальні заклади Франції, Великої 

Британії, Австралії, Ізраїлю, Китаю, Сінгапуру пропонують студентам 

сертифіковані державні освітні програми в науково-технічній сфері та 

ведуть підготовку STEM-фахівців. 

В Україні тематика STEM-освіти також набирає популярності. 

Впровадження напряму на всіх рівнях здійснюється відповідно 

затвердженого Міністерством освіти і науки України плану заходів на 

2016-2018 роки.  Окрім цього існує державна установа – Інститут 

модернізації змісту освіти, що зазначає важливість STEM-освіти для 

країни та працює над впровадженням даної методики в освітніх закладах. 

Згодом, ініціативу підтримали провідні компанії, що працюють на 

території України: Ericsson, Intel, Melexis, OSTCHEM, Syngenta, НАЕК 

«Енергоатом». В результаті була створена Коаліція STEM-освіти в Україні. 

У своїй діяльності педагогічні працівники користуються глосарієм 

термінів (глосарій термінів – список понять в специфічній області знання з 

їх визначеннями), який було створено ДНУ «Інститут модернізації змісту 

освіти» з метою популяризації та узгодження розуміння сутності поняття 

STEM.  

Головна мета STEM-освіти полягає у реалізації державної політики з 

урахуванням нових вимог Закону України «Про освіту» щодо посилення 

розвитку науково-технічного напряму в навчально-методичній діяльності 

на всіх освітніх рівнях; створенні науково-методичної бази для підвищення 

творчого потенціалу молоді та професійної компетентності науково-

педагогічних працівників. 

Особливою формою наскрізного STEM-навчання є інтегровані 

уроки, які спрямовані на встановлення міжпредметних зв’язків, що 

сприяють формуванню в учнів цілісного, системного світогляду, 

http://www.imzo.gov.ua/stem-osvita/
http://www.imzo.gov.ua/stem-osvita/
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актуалізації особистісного ставлення до питань, що розглядаються на 

уроці. 

Інтегровані уроки можуть проводитись двома шляхами: 

1. через об’єднання схожої тематики кількох навчальних 

предметів; 

2. через формування інтегрованих курсів або окремих спецкурсів 

шляхом об’єднання навчальних програм таких курсів, предметів. 

Уроки в школі за STEM-технологією дозволяють не тільки вивчати 

теоретичний матеріал, але і закріплювати знання за допомогою 

можливостей практичного застосування різноманітних завдань, які можуть 

бути настільки цікаві, що їх трудність не викликатиме неприйняття у 

учнів. 

Закладам освіти, що працюють за напрямом STEM, Міністерство 

освіти та науки рекомендує включити у плани навчально-виховної роботи 

у 2017-2018 навчальному році проведення науково-просвітницьких акцій, 

STEM-тижнів, організацію літніх та зимових таборів, які будуть містити 

заходи, заняття за напрямами STEM-освіти, наукових пікніків  тощо. 

Окрім того, організовувати та проводити заходи з профорієнтації за 

форматом популярних проектів «Професії майбутнього», «Дівчата STEM», 

«ІТ-дівчата» враховуючи місцеві потреби ринку праці та можливості 

підприємств, бізнес-структур регіону. 

Сьогодні STEM-підходи реалізуються в багатьох українських школах. 

Позашкільна STEM-освіта в державі – це й різноманітні олімпіади, і 

діяльність Малої академії наук, інших закладів позашкілля, і різноманітні 

конкурси і заходи: Intel Techno Ukraine; Intel Eco Ukraine; Фестиваль науки 

Sikorsky Challenge; наукові пікніки, хакатони і багато іншого. 
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