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ДЕЯКІ ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ 

• Впав престиж професійної освіти  

• Професійну освіту отримують не кращі учні 

• Розрив між закладами освіти та підприємствами 

• Недостатнє фінансування 

• Застаріле обладнання чи його відсутність взагалі 

• Потребують запровадження стандарти на компетентній основі 

• Учителі неготові по-сучасному навчати робітничим професіям 
Т.Г.Крамаренко 

2 



ВСІ ПРОФЕСІЇ ВАЖЛИВІ  
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ВСІ ПРОФЕСІЇ 
ВАЖЛИВІ  
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Т.Г.Крамаренко 

S – НАУКА, T – ТЕХНОЛОГІЇ, E – 
ІНЖЕНЕРІЯ, M – МАТЕМАТИКА 7 

Сьогодні ми часто чуємо про STEM-освіту, STEM-

технології, STEM-лабораторії тощо. Що ж таке STEM? 
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ДЕ БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО STEM? 

Т.Г.Крамаренко 

https://imzo.gov.ua/tag/stem-osvita/ 

9 
https://www.facebook.com/events/320154891873682/ 



8-9  ЛИСТОПАДА  2018  РОКУ  
ІV  МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  
«STEM-ОСВІТА: СТАН  
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»  
 

Метою  науково-практичної  конференції  є   

• обговорення  умов  розвитку STEM-освіти в Україні,  

• пошук ефективних методичних підходів і технологічних  

• рішень  упровадження  STEM-навчання  в  контексті  реалізації  дидактичних  

• принципів  Нової  української  школи,   

• представлення  інноваційних  моделей  і  

• технологій  навчання  учнівської  молоді  щодо  побудови  успішної  кар’єри  в майбутньому. 

 

                                           Реєстрація до 1 листопада   
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ДЕ БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО STEM? 
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ІV  МІЖНАРОДНА  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ  

«STEM-ОСВІТА: СТАН  
ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ»  

 

Наукова  тематика  конференції  охоплює  такі проблеми:   

• 1. Науково-теоретичні аспекти STEM-освіти;  

• 2. STEM-освіта: розвиток, досвід, перспективи;  

• 3. Підготовка педагогічних кадрів та освіта дорослих.  

 

Програмою  конференції  передбачено  проведення   

• Освітнього  форуму,  

• Майстер-класів,  педагогічних  студій,  тренінгів,   

• STEM-майстерень,   

• Стендових презентацій, зустрічей.  
Т.Г.Крамаренко 11 

 Реєстрація до 1 листопада   



STEM-весна 2018, 

STEM-школа зимова та літня 

ДЕ БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО STEM? 
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ДЕ БІЛЬШЕ ДІЗНАТИСЯ ПРО STEM? 
НА FACEBOOK СТОРІНКИ ТА ГРУПИ НА ЗАПИТ STEM 
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Крамаренко Т. Г.  Педагогічні замальовки : нариси / Тетяна Григорівна Крамаренко  

[Електронний ресурс]. — Кривий Ріг : Вид. Р. А. Козлов, 2018. — 592 с.  

http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/2007 

 Режим доступу: http://elibrary.kdpu.edu.ua/jspui/handle/0564/2007. 

Вивчення кращого педагогічного досвіду 
 

Олена Василівна Євтушенко,  

учитель математики,  учитель-методист 
 

•семінар “Роль математики в професійному становленні учнів” 

•Збірник задач “Математика у професії” 

 

•Інтеграли  + приготування каші 

•Відсотки + фарбування волосся, бізнес-плани 

•Похідна + економне викроювання, викладання плитки 

•Теорія ймовірностей + гральні карти 

•Об'єми та площі поверхонь тіл обертання + гайки, болти 

•Геометричні криві + лекала в перукарській справі 

Це STEM! 
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ХТО ГОВОРИТЬ І ПИШЕ ПРО STEM 
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•Ольга Барна, В. Г. Єлізарова, Дарина Васильєва, 

Ірина Василашко, Людмила Рождественська та ін.  

• Вагіна Наталя, завідувач кафедри математики та методики 

навчання математики Бердянського педуніверситету (Від 

ерудита до полімата: напрями і форми навчання інтеграції 

математичних знань у STEM-орієнтованому освітньому 

просторі) 

• https://www.youtube.com/channel/UC4jca_1y4PgqGhpMgotSMPA 

• Проект «Якість освіти» 

https://www.youtube.com/watch?v=MshUSDfSYwU  
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АКТУАЛЬНІ ФОРМИ STEM-НАВЧАННЯ 
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• «перевернутий» клас;  

• лабораторні роботи;  

• проектні роботи;  

• занурення;  

• парні та групові форми роботи  

• використання міжпредметних зв'язків тощо. 



Т.Г.Крамаренко 

«Перевернуте» навчання (англ. flipped learning) – це 

технологія здійснення процесу навчання, у якому 

передбачається, що учні за допомогою різноманітних 

ґаджетів прослуховують і переглядають відеоуроки, 

вивчають додаткові джерела самостійно,  а  потім у 

класі всі разом обговорюють 

нові поняття і різні ідеї, а 

вчитель допомагає 

застосовувати отримані 

знання на практиці.  

19 



ОСОБЛИВОСТІ  STEM-УРОКІВ 
• На перший план виходить не володіння теорією, а вміння використовувати 

свої знання на практиці. І уроки стають практичними заняттями, які 

демонструють можливості застосування теоретичних знань у конкретних 

ситуаціях. 

• Розробляючи моделі, створюючи проекти, учні аналізують дані, співвідносять 

її з наявним досвідом і знаннями. Це формує в них упевненість у власних силах, 

переконаність, що зможуть за необхідності вирішити складні проблеми. 

• Групова робота, що часто застосовується у такого роду проектах, привчить 

висловлювати власну думку, відстоювати її, співпрацювати з однокласниками, 

сприймати і розуміти точку зору іншої людини. Застосування STEM на уроці 

навчить дітей сприймати завдання, формулювати дослідницьку гіпотезу, 

застосовувати оригінальні способи пізнання, розвиватиме аналітичне і критичне 

мислення. 

 

Т.Г.Крамаренко 20 



Т.Г.Крамаренко 21 

https://naurok.com.ua/post/yak-provesti-stem-urok 



Крамаренко Т.Г., Михайловська М.В. 
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МІЖПРЕДМЕТНІ ЗВ'ЯЗКИ МАТЕМАТИКА-ФІЗИКА 

Т.Г.Крамаренко 26 



Крамаренко Т.Г., Михайловська М.В. 
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ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ “АЖУРНА ПИЛКА” 

Домашні групи: 



Крамаренко Т.Г., Михайловська М.В. 

ІНТЕРАКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ “АЖУРНА ПИЛКА”.  
ЕКСПЕРТНІ ГРУПИ 

Учень 
групи №1 

Учень 
групи №2 

Учень 
групи №3 

Учень 
групи №4 
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Як результат – 4 прикладні задачі різних профілів 



Крамаренко Т.Г., Михайловська М.В. 

29 

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ РІВНЯ МІРКУВАНЬ З ТЕМИ 
“ПОХІДНА ТА ЇЇ ЗАСТОСУВАННЯ”  

 Необхідно виділити прямокутну ділянку землі  обгородити її парканом та розділити 

загорожею на три рівні частини паралельно одній з сторін ділянки. Якими мають бути розміри 

ділянки, щоб на побудову загорож пішло найменша кількість матеріалу? 

 
 Драбина завдовжки 5 м приставлена до стіни таким чином, що верхній її кінець 

знаходиться на висоті 4 м. У деякий момент часу драбина починає падати, при цьому верхній 

кінець наближається до поверхні землі з постійним прискоренням 2 м/с. З якою швидкістю 

віддаляється від стіни нижній кінець драбини в той момент, коли верхній кінець знаходиться на 

висоті 2 м? 

 Капітал у 1 мільярд грошових одиниць можна покласти в банк під 50% річних або 

інвестувати у підприємство, при цьому ефективність вкладу очікується у розмірі 100%, а витрати 

задані квадратичною залежністю. На прибуток накладається податок в p%. При яких значеннях  

вклад в підприємство є більш ефективним, ніж розміщення капіталу в банку? 



Крамаренко Т.Г., Михайловська М.В. 

ПРИКЛАДНІ ЗАДАЧІ З ТЕМИ  “ІНТЕГРАЛ ТА ЙОГО 
ЗАСТОСУВАННЯ”  

 При розтягуванні пружини на 5 см виконано роботу в 29,43 Дж. На 

скільки розтягнеться пружина, якщо затратити роботу в 9,81 Дж?  

30 

 Обчислити силу тиску води на вертикальний шлюз з основою 18 м і 
висотою 6 м.  

 

 Піраміда Хеопса – правильна чотирикутна піраміда висотою 147 м, в 
основі якої є квадрат зі стороною 232 м. Вона побудована з каменю, 
густина якого . Знайти роботу проти сили тяжіння, втрачену при 
побудові.  



Т.Г.Крамаренко 

Практичні та лабораторні роботи для уроків математики 

сприяють розвитку і вихованню в учнів цінних графічних і 

обчислювальних навичок та вмінь, необхідних для конструювання і 

практичної діяльності. 
 

Приклад лабораторної роботи (на тему «Сума кутів трикутника»): 

- побудувати довільний трикутник в зошиті,  

- виміряти градусні міри кутів, 

- знайти їх суму,  

- записати результат на дошці;  

- перевірити експериментально: загнути кути так, щоб утворився 

розгорнутий кут; 

- довести теорему математично. 
31 
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За посібником Д.В. Васильєвої 
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За посібником Д.В. Васильєвої 
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СТАТИСТИЧНЕ ОЗНАЧЕННЯ ЙМОВІРНОСТІ 
EXPECTED FREQUENCY OF EVENTS (ОЧІКУВАНА ЧАСТОТА ПОДІЙ) 

• Нехай проведено серію із n випробувань (спостережень), в яких 
відбулися так звані спостережені елементарні події.  

• Статистичною ймовірністю події А (відносною частотою події ) 
називається відношення кількості випробувань m, в яких подія А 
відбулася, до загальної кількості виконаних випробувань n. 

n

AK

n

m
AP n

n

)(
)(* 

STEM-ПІДХІД ПРИ ВИВЧЕННІ СТОХАСТИКИ 



ЕКСПЕРИМЕНТ №1  RANDOM EXPERIMENT 

КИДАЮТЬ ДВА ГРАЛЬНІ КУБИКИ 

• Подія А – сума очок на верхніх 
гранях кубика. 

• Визначити простір елементарних 
подій 

• Яке число від 2 до 12 випадатиме 
найчастіше? Чому? 

43-ій урок 

3-ій кадр 

../../lessons/file_flash/kosti.swf
../../lessons/file_flash/kosti_bo4ka.swf


СУМА ОЧОК НА ДВОХ ГРАЛЬНИХ КУБИКАХ 



ПЕРЕВІРИТИ РЕЗУЛЬТАТИ РОЗРАХУНКУ 
ЙМОВІРНОСТЕЙ ЧАСТОТ 

• Р(2)=Р(12)=1\36 ≈ 0,0278;    

• Р(3)=Р(11)=2\36 ≈ 0,0556; 

• Р(4)=Р(10)=3\36 ≈ 0,0833;     

• Р(5)=Р(9)=4\36   ≈ 0,1111; 

• Р(6)=Р(8)=5\36   ≈ 0,1389;    

• Р(7)  =  6\36        ≈ 0,1944    

       Р(Ω)=  

2*(0,0278+0,0556+0,0833+0,1111 

+0,1389) +0,1944 =1 



ГЕНЕРАТОР ВИПАДКОВИХ ЧИСЕЛ ВІД 2 ДО 12 ЗА ДОПОМОГОЮ 
ПАРИ ГРАЛЬНИХ КУБИКІВ 

 http://demonstrations.wolfram.com/TwoDiceWithHistogram/ 

З бібліотеки електронних наочностей “Алгебра, 11 

клас” (урок 43, кадр 7) 

Який розподіл статистичних ймовірностей  вибірки? 

2011,  Криворізький державний педагогічний університет,  Т.Г.Крамаренко 

../demonstraz_Wolfram_Alfa/TwoDiceWithHistogram.cdf
../file_flash/kosti.swf
http://kdpu.edu.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=178&Itemid=187
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СТОХАСТИЧНИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ №2 
НАПИСАННЯ СЛІВ RANDOM EXPERIMENT 

• На трьох папірцях написати по чотири слова 

• Підрахувати у кожному слові кількість літер 

• Записати для кожної групи кількість слів, що мають парну кількість літер ( 
варіанти  0, 1, 2, 3, 4).   

• Зібрати дані зі всієї групи. 

• Розрахувати статистичну ймовірність події А – "слово має парну кількість 
цифр".  

• Побудувати полігон відносних частот кількості  слів у кожній групі, що 
мають парну кількість цифр. По осі абсцис відкласти значення варіанти, 
по осі ординат – отримані статичні ймовірності (відносні частоти).   

• Розрахувати теоретичні частоти, побудувати полігон. Порівняти 
результати експерименту і теоретичні розрахунки.  

Демонстрація 

../../lessons/file_flash/slowa.swf


ЧИ ВІРНО ЗРОЗУМІЛИ ЗАВДАННЯ?  

slowa.xls


РОЗРАХУНКИ ДЛЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ КРИВОЇ   

 

 

Р(“0”)=1\16;  Р(“1”)=4\16;  Р(“2”)=6\16;  Р(“3”)=4\16;  Р(“4”)=1\16 

Шість слів 



Дерево можливих 

наслідків 

П Н 

П Н П Н 

П Н П Н П Н П Н 

П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н П Н 

    4   3    3    2    3    2    2    1   3    2   2    1    2   1    1  0 
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ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМИ ДИНАМІЧНОЇ 
МАТЕМАТИКИ GEOGEBRA ПІД ЧАС УРОКІВ, 

В РОЗРОБЦІ STEM-ПРОЕКТІВ 
 

HTTPS://WWW.GEOGEBRA.ORG/ 
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Хто про GEOGEBRA пише? 

ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ GEOGEBRA У НАВЧАННІ МАТЕМАТИКИ 

ВИСВІТЛЮВАЛИ Т. Г. КРАМАРЕНКО, В. М. РАКУТА, Л. В. РОЖДЕСТВЕНСЬКА, 

В. ЮНЧИК ТА ІН.  

МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ СИСТЕМ ДИНАМІЧНОЇ МАТЕМАТИКИ У 

НАВЧАННІ З ВИКОРИСТАННЯМ STEM-ПРОЕКТІВ НЕ Є УСТАЛЕНОЮ І 

ПОТРЕБУЄ ПОДАЛЬШИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.  
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Пошук за ключовим словом “Переріз” 
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Пошук за ключовим словом “Призма” 
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Пошук за ключовим словом “Піраміда” 
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Побудувати за допомогою програмного засобу GeoGebra графіки функції:  

1) y=x2, y=x2+1, y=x2-1; 2) y=x2, y=(x+1)2, y=(x-1)2 . 

50 
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GeoGebra в задачах на побудову  
з використанням циркуля та лінійки 
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Навчальні дослідження з Geogebra 
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Математика у науці та в техніці 

54 



Т.Г.Крамаренко 

Проблемні ситуації: побудувати клумбу трикутної форми рівну даній або 

дізнатися ширину річки, не маючи доступу до протилежного берега, за 

допомогою ознак рівності трикутників. 

https://sites.google.com/view/banadaolga/ 

Метод проектів містить у собі сукупність засобів, дій учнів у визначеній 

послідовності для досягнення поставленої задачі, розв’язання певної 

проблеми, значущої для учнів та оформленої у вигляді деякого кінцевого 

продукту.  
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Сайт учнів 7 класу Криворізькій гімназії №95  
Режим доступу: https://sites.google.com/view/school-7/ 
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Малюнки графіками функціональних залежностей (GeoGebra) 
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ВИСНОВКИ 
•Метою кожного вчителя, який веде STEM-предмет, має стати мотивування та 

зацікавлення учнів. Чим різноманітнішими і цікавішими будуть уроки, тим більше 

дітей захопляться даним предметом.  

•Впровадження елементів STEM-освіти в навчанні математики та інформатики дає 

можливість підвищити якість науково-технологічної підготовки учнів, що в 

подальшому сприятиме підвищенню їх життєвих компетентностей.   

•Залучення учнів до виконання завдань з використанням середовища GeoGebra сприяє 

розширенню кола навчальних завдань, включаючи в нього нестандартні завдання 

дослідницького та прикладного характеру. Це створює умови для досягнення високої 

мотивації навчання, забезпечення індивідуалізації процесу навчання. 

•У перспективі дослідження у напрямку використання GeoGebra в розробці STEM-

проектів з теорії ймовірностей та математичної статистики з метою покращення 

ефективності процесу навчання природничо-математичних дисциплін.  
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Використання системи GeoGebra сприяє 

• візуалізації об’єкта дослідження,  

• демонстрації його властивостей,  

• уникненню рутинних дій, пов'язаних зі створенням допоміжних зображень;  

• представленням матеріалу ілюстраціями (статичними і динамічними 

зображеннями, графіками, схемами, таблицями),  

• демонстрації прикладів застосування здобутих знань у житті. Наприклад, під 

час виконання STEM-проекту учням доцільно запропонувати дібрати за темою 

фото, завантажити на полотно побудови, виділити необхідні фігури, графіки.  

• Описуючи графіки за допомогою відповідних інструментів, учні якнайкраще 

зможуть дібрати потрібні функції.  

• Математичне моделювання з використанням GeoGebra сприятиме глибшому 

розумінню тем, що вивчаються. 
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 Одним з ефективних шляхів формування системи математичних компетентностей учнів є 

навчання розв’язуванню прикладних задач. Розв’язування прикладних задач сприяє 

набуттю складових математичної компетентності. 

 Завданням вчителя при прикладній спрямованості навчання стає добір таких змісту, 

засобів, методів, організаційних форм навчання, використання яких дозволяє не лише 

успішно оволодівати знаннями, а й вчити самостійно їх здобувати, формувати відповідну 

систему компетентностей, критичне і творче мислення, розкрити творчий потенціал учня, 

його інтелектуальні здібності. 

 Підтверджено, що прикладні задачі досить вдало доповнюють систему задач шкільного 

курсу математики і можуть використовуватися на різних етапах та реалізовувати різні 

навчальні цілі: готувати до вивчення або розпочинати вивчення нової теми, сприяти 

поглибленню знань у процесі вивчення теми. 
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Висновки 



ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-
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МАТЕМАТИКИ 
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к. пед.н., доцент, доцент кафедри математики та методики її навчання,  
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