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ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ STEM-ОСВІТИ ПРИ ВИВЧЕННІ 

БІОЛОГІЇ 

В.О.
 
Шуляк

1
, Л.А. Константиненко

2 
 

1, 2
 Житомирський державний університет імені Івана Франка, вул. Велика 

Бердичівська, 40, Житомир, 10008, Україна 

Завдання сучасної школи полягає у формуванні творчої, 

конкурентоспроможної особистості, здатної самостійно здобувати знання і 

застосовувати їх. Використання сучасних методів навчання дозволяє формувати й 

розвивати креативно мислячу особистість, яка здатна розв’язати проблеми, що 

виникають у житті кожної людини [1]. Пріоритетним для цього є STEM-освіта, 

яка допомагає формувати у дітей критичне мислення, навички командної роботи, 

бачення цілісної картини світу та вміння застосовувати знання для розв’язання 

завдань з реального світу. Впровадження STEM-освіти під час лабораторних 

досліджень, практичних робіт, виконання проектів сприяє формуванню 

компетентності дослідника. Одним із напрямів цього є використання цифрового 

вимірювального комп’ютерного комплексу Vernier, що дозволяє проводити 

велику кількість лабораторних досліджень.  

Мета роботи – з'ясувати особливості впровадження елементів STEM-освіти 

при вивченні біології, зокрема цифрового вимірювального комплексу Vernier. 

Використання засобів STEM-освіти на уроках біології дає можливість: 

- стимулювати пізнавальний інтерес до вивчення біології;  

-  працювати у віртуальних лабораторіях, проводити комп’ютерні 

експерименти за допомогою моделюючих програм; 

- зробити уроки біології різноманітнішими, яскравішими, 

привабливішими, використовуючи наочність, анімацію,  відеоматеріали тощо; 

- використовувати на уроці різноманітні довідкові системи, електронні 

бібліотеки та інші інформаційні ресурси, що підвищує інформаційну 

компетентність учнів; 

- надавати навчальній роботі частково пошукового та дослідницького 

характеру, що допомагає розвивати розумові здібності учнів, швидкість їхнього 

мислення, пам'ять [2, 3]. 

На відміну від класичної освіти, навчаючись за STEM-методикою, дитина 

отримує набагато більше автономності. На такий процес навчання менше 

впливають стосунки, які склалися між учнем та вчителем, що дає можливість 

об’єктивніше оцінювати прогрес. Таким чином дитина навчається самостійності, 

приймати рішення власнруч та нести за них відповідальність.  

Вимірювальні цифрові комплекси Vernier для вчителя та учнів дозволяють 

на уроках біології активізувати пізнавальну діяльність учнів, сприяють розвитку 

інтересу до вивчення предметів природничого циклу. 

У порівнянні з традиційним обладнанням, цифрові комплекси мають певні 

переваги:  

- широкий діапазон вимірюваних величин; 



446 

- збільшення кількості об’єктів, що контролюються під час експерименту;  

- швидкодія та висока точність вимірювання величин;  

- відтворення даних експерименту у вигляді графіків і таблиць;  

- можливість автоматичного калібрування та введення поправки для 

зменшення систематичної похибки; 

- усереднення результатів вимірювання для зменшення випадкових 

похибок; 

- скорочення часу підготовки до експерименту та його проведення; 

- можливість дослідження швидкозмінних або довготривалих процесів; 

- відсутність впливу суб'єктивного чинника на якість відтворення показів 

приладу; 

- підвищення інформативності дослідження; 

- зменшення часу на обробку та систематизацію даних. 

Вчителі повинні розуміти, що цифрові лабораторії – це не просто засіб за 

допомогою якого можна дослідити явища природи і фізичні закономірності. Як 

правило - це сучасний засіб загального розвитку учнів як особистості, їх 

інтелектуальних і навчальних здібностей, потрібно напрацювати вміння 

виокремлювати незвичайні проблеми для ретельного аналізу, оцінити отримані 

результати, зробити висновки та примножити отриманий досвід. [4, 5]. 

Використання цифрових лабораторій не закликає повністю відмовитися від 

класичного навчального досліду, а лише допомагає економити час на уроці та 

вдосконалити візуалізацію проведених експериментів. 

Отже, використання цифрових лабораторій в освітньому процесі дозволяє 

економити час на проведенні дослідження, додатково мотивувати учнів до більш 

глибокого вивчення предмета, та зробити навчальний процес цікавим та 

захоплюючим. 

Література 

1. Елементи STEM-навчання на уроках біології як важливий чинник

соціалізації учнів [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

https://vseosvita.ua/library/elementi-stem-navcanna-na-urokah-biologii-ak-vazlivij-

cinnik-socializacii-ucniv-132510.html  

2. Нова українська школа [Електронний ресурс]. – Режим доступу:

http://utiputi.com.ua/view_articles.php?id=4812 

3. STEM-освіта в Україні: Перспективи розвитку [Електронний ресурс]. –

Режим доступу: http://womo.ua/stem-obrazovaniev-ukraine-perspektivyi-razvitiya/ 

4. STEM-освіта та використання цифрових лабораторій в освітньому

процесі [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://ele.zp.ua/sites/stem-osvita/ 

5. STEM-освіта – світовий тренд, що прийшов до України [Електронний

ресурс]. – Режим доступу: https://liko-school.kiev.ua/zmi-pro-nas/190-steam-osvita-

svitovyi-trend-shcho-pryishov-do-ukrainy 

https://vseosvita.ua/library/elementi-stem-navcanna-na-urokah-biologii-ak-vazlivij-cinnik-socializacii-ucniv-132510.html
https://vseosvita.ua/library/elementi-stem-navcanna-na-urokah-biologii-ak-vazlivij-cinnik-socializacii-ucniv-132510.html
http://utiputi.com.ua/view_articles.php?id=4812
http://womo.ua/stem-obrazovaniev-ukraine-perspektivyi-razvitiya/
https://ele.zp.ua/sites/stem-osvita/
https://liko-school.kiev.ua/zmi-pro-nas/190-steam-osvita-svitovyi-trend-shcho-pryishov-do-ukrainy
https://liko-school.kiev.ua/zmi-pro-nas/190-steam-osvita-svitovyi-trend-shcho-pryishov-do-ukrainy


447 

Для нотаток 



Формат 60х84/16. Ум. друк. арк. 26,04.  
Папір офсетний. 
Наклад 120 прим.  

Видавець та виготівник ПП «Євро-Волинь» 
м. Житомир вул. Крошенська, буд. 45, кв. 34 

Свідоцтво серія ДК № 7208 від 07.12.2020  

Віддруковано з готових оригінал-макетів автора


