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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛЯ 

ТЕХНОЛОГІЇ ТА STEM-ВЧИТЕЛЯ 
 

У статті відображена порівняльна характеристика й аналіз підготовки майбутніх вчителів STEM-освіти та 

готовність студентів стати STEM-вчителями. Визначені спільні та відмінні риси між учителем-предметником та 

вчителем технології, вчителем технології й STEM-вчителем та учителем-предметником і STEM-вчителем. Задля 

достовірності порівняння були відібрані основні критерії, за якими здійснювалася характеристика підготовки вчителів 

різних напрямків. Це необхідно для того, щоб дати загальне уявлення про підготовку майбутнього STEM-вчителя. 

Внаслідок аналізу порівняльної характеристики можна знайти відповіді на запитання: «Хто такий STEM-вчитель?» 

та «Чи може кожен вчитель стати STEM-вчителем?». В подальшому на базі виявленого дослідження можна 

спрогнозувати рівень ефективності здійснення навчальної діяльності майбутніми вчителями за різними напрямками. 
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Постановка проблеми. Сьогодні Україна 

знаходиться в умовах інтеграційних процесів, 

тому перед системою освіти України постають 

нові проблеми та завдання, які можуть 

вирішитися шляхом підвищення ролі вчителя 

як фахівця. Все частіше в учителів виникає 

проблема мотивації своїх учнів у шкільних 

предметах. Для того, щоб її подолати потрібно 

переглянути шляхи підготовки майбутнього 

вчителя та адаптувати їх під учня сьогодення. 

По-перше потрібно сформувати вчителів-

європейців, які зможуть вибудувати єдиний 

європейський освітній простір. По-друге 

створити якісні умови праці для забезпечення 

здобуття високого рівня фахового професіоналізму. 

Стан дослідження. Проаналізувавши ряд 

українських та іноземних  наукових досліджень, 

можна стверджувати, що на сучасному етапі 

розвитку освіти Європа відводить важливе місце 

для підготовки вчителя, як педагога. Проблеми 

підготовки майбутніх вчителів зображуються у 

працях: Л.П. Пуховська, О.А. Дубасенюк, О. В. 

Барна, А. Бойко, О. Коваленко, О.Сапрунова, І. 

С. Мінтій та інші. На сьогодні сформувалися 

групи активістів з проведення конференцій та 

(не)конференцій  Ed-Camp по всій Україні, де 

вчителі, викладачі, освітяни діляться власним 

досвідом та вчаться новому, вивчають 

порівняльну педагогіку. Внаслідок цього 

формуються абсолютно нові тенденції та явища, 

які не мають аналогів та суперечать минулому. 

Мета статті: Визначання основних 

відмінностей у підготовці вчителів різних 

дисциплін, вчителя технологій та STEM-вчителя. 

Основні результати досліджень. Щоб 

підготувати STEM-вчителя, потрібно 

проаналізувати підготовку сучасного вчителя 

технологій. Для цього пропонуємо ряд 

порівняльних елементів, за якими визначимо 

потреби та вимоги до підготовки майбутніх 

вчителів технологій, які зможуть застосовувати 

в своїй практиці STEM-діяльність.  

Порівняльні елементи: 

- всебічний розвиток; 

- методична фахова підготовка; 

- володіння конкретними технологічними 

операціями; 

- система контролю за діяльністю школярів; 

- уміння визначати творчі особливості учнів 

та у зв’язку з цим підбирати завдання для учнів; 

- вміння виявляти особливості 

індивідуальної підготовки, здібностей і нахилів 

до конкретних видів діяльності; 

- систематичний аналіз власної діяльності та 

діяльності інших педагогів, самоосвіта й витяг 

уроків з помилок і невдач, тобто перебудова 

діяльності в напрямі вдосконалення. 

Спочатку за деякими з цих критеріїв 

проаналізуємо підготовку будь-якого вчителя- 

предметника та вчителя технології. У 

підготовці майбутнього вчителя технології та 

підготовці вчителів філологів, математики, 

біології чи фізичного виховання є суттєві 

відмінності, а від так переваги та недоліки. Нова 

українська школа ставить собі за мету виявити 

творчі здібності учня та розвинути їх на 

високому рівні, не перевантажуючи при цьому 

дитину іншими навчальними предметами. Для 
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того, щоб майбутній вчитель був готовий 

виявити творчі здібності та нахили дитини в 

певній галузі необхідний всебічний розвиток 

вчителя. Тому якщо раніше ми говорили про 

розвиток всебічно гармонійної особистості, то 

наразі всебічного розвитку потребує майбутній 

вчитель, який повинен вміти виявляти творчі 

здібності дитини та розвивати їх. 

Методична фахова підготовка як вчителя 

технологій, так і будь-якого іншого вчителя 

потребує глибини знань. Проте, якщо до прик-

ладу ми візьмемо студентів першого курсу май-

бутнього вчителя технології та студента при-

родничої дисципліни, то різниця предметів в 

значній мірі відрізняється, об’єднує тільки 

предмети психологія та педагогіка. Хоча нав-

паки на перших двох курсах потрібно вводити 

більше об’єднуючих предметів, зокрема 

креслення, система управління школою та 

вчительським колективом, інформатика. Адже 

саме ці предмети допомагають розширювати не 

тільки кругозір про шкільну роботу, але й 

сприяють формуванню навикам роботи в 

різних галузях, а від так і дає повне розуміння 

про схильності дитини до якоїсь галузі науки. 

Найбільша проблема, з якими стикається 

дитина в школі – це великий обсяг нецікавого 

домашнього завдання, адже кожен вчитель вва-

жає свій предмет «головним» і учень замість того, 

щоб вивчати те, що цікаво йому, вимушений 

вчити нав’язані шкільні предмети. Якби всі вчителі 

мали на меті віднайти нахили дитини та спря-

мувати їх у вірне русло, то це значно б полегшило 

навчання дітей та мало більший результат. 

Саме цей результат може забезпечити впровад-

ження технологічних дисциплін в усі напрями 

підготовки вчителів задля формування в них 

технологічної грамотності та компетентності. 

Система контролю за діяльністю школярів 

повинна здійснюватися виключно для вчителя, 

щоб він міг визначити, які теми для дітей 

залишилися не відкритими і в майбутньому на 

вивчення якої теми потрібно приділити більше 

часу. При цьому оцінка не повинна бути 

основною мотиваційною стороною для учня. 

Як показує практика, краща мотивація для 

дитини – це власне усвідомлення того, що 

здобуті знання вона зможе використати у 

майбутньому житті чи професії. 

Порівнюючи аналіз підготовки різних вчи-

телів по деяких запропонованих критеріях, 

можна сказати, що майбутніх вчителів техно-

логії більше готують до розкриття в дитини 

творчого потенціалу з певної дисципліни. Адже 

на уроках трудового навчання постійно вико-

ристовується і креслення, і математика, і біо-

логія, і фізика, і хімія, і естетика, і мистецтво, і 

навіть історія. Тому будь-який вчитель техно-

логії, навіть з невеликим досвідом роботи, під-

готувавшись до уроку зможе з легкістю освоїти 

методику проведення чи то уроку математики, 

чи фізики, чи історії. Проте якщо говорити про 

зміну навпаки, то для будь-якого іншого 

вчителя проведення уроку технології може 

бути набагато складнішим, бо решта предметів 

більш профілюючі і не містять в собі стільки 

об’єднуючих предметів як трудове навчання.  

Вчитель-технології та STEM-вчитель. 

Всебічний гармонійний розвиток особистості 

дитини – мета майбутнього вчителя. Проте, 

якщо ми говоримо про підготовку майбутнього 

STEM-вчителя, то тут першочерговою метою 

повинно виступати розкриття схильностей ди-

тини до тієї чи іншої галузі та правильний набір 

застосованих методів та прийомів для розвитку 

її нахилів. Основним завданням для майбут-

нього вчителя повинно стояти формування май-

стра своєї справи, хоч і вузькопрофільного, про-

те це повинен бути професіональний фахівець. 

Вчитель технології повинен мати високий 

рівень виконання технологічних операцій. Для 

цього необхідні глибокі знання та практика 

роботи з технологічних дисциплін. Якщо 

візьмемо STEM-вчителя, то у його діяльності 

дуже важливими є уміння конструювати, 

створювати та модифікувати.  

Робота вчителя технології потребує постій-

ного систематичного самоаналізу та самовдос-

коналення, адже постійно з’являються нові тех-

нології, інструменти та програми для створення 

творчих проектів з різних конструкційних 

матеріалів. Ця характеристика являється 

спільною з особливостями STEM-вчителя. 

Також потрібно не забувати хто такий STEM-

вчитель. Це будь-який вчитель, який в своїй дія-

льності може вільно інтегрувати різні дисципліни 

та застосовуючи засоби інноваційного навчання, 

досягнути поставлених цілей уроку, виявити інтерес 

дітей та розкрити прихований потенціал особистості. 

Мета STEM-вчителя і вчителя-технологій являю-

ться дотичними і мають схожі характеристики. 

Отже, вчитель технології має більше розу-

міння до того, щоб застосовувати в своїй прак-

тиці STEM-освіту та більше навичок в порів-
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нянні з будь-яким вчителем-предметником. Варто 

замислитися над тим, щоб будь-який вчитель 

міг володіти різносторонніми навиками. Для 

цього потрібно вводити в курс підготовки 

вчителів ряд предметів з технологічних 

спеціальностей для того, щоб у майбутньому не 

сформувалася прірва між учнями та вчителями. 

Вчитель-предметник та STEM-вчитель. 
Навчання будь-якого вчителя предметника у ВНЗ 

спрямовують до вміння здійснювати самоаналіз, 

самовдосконалення та займатися самоосвітою в 

подальшому. Цього також потребує майбутній 

STEM-вчитель. Також вчителі STEM прагнуть 

здійснювати навчальний процес не шаблонно, а у 

вигляді досліджень, тобто все повинно будуватися 

на проблемному навчанні, на уроках яких будуть 

використовуватися методи математичного аналізу, 

технологічних побудов та інженерних рішень. 

На сьогоднішній день майбутніх вчителів 

готують до проведення традиційних шкільних 

уроків,  а проблемне навчання розглядають як 

один із методів. Проте досвід іноземних країн 

показує, що в практиці і в умовах дослідження 

діти краще пізнають навчальний матеріал і навіть 

середовище проведення уроків рекомендовано 

змінювати задля того, щоб створювати нестан-

дартні умови навчання, наближені до повсякден-

ного життя. Цією ідеєю також керується Нова 

українська школа. Тому практику студентів теж 

потрібно модернізувати та удосконалити. Викла-

дачам потрібно звернути увагу на використання 

засобів та методів навчання під час підготовки 

майбутніх вчителів у проведенні власних занять, 

показуючи на власному прикладі, якою повинна 

бути Нова українська школа. Застосовувати проб-

лемне та змішане навчання для студентів та роз-

вивати в них здатність створювати нові засоби та 

методи, а не діяти за зразком. Також далеко не 

останнім повинні розвивати як у дітей, так і у 

студентів педагогічних спеціальностей сміли-

вість робити помилку.  

Внаслідок проаналізованих характеристик 

вчителів за заданими критеріями поданих 

вище, сформуємо таблицю спільних та 

відмінних показників вчителя технології та 

STEM-вчителя: 
Порівняльний елемент Вчитель технології STEM-вчитель 

Спільне 

Систематичний аналіз власної діяльності та діяльності інших педагогів, самоосвіта й 

витяг уроків з помилок і невдач, тобто перебудова діяльності в напрямі 

вдосконалення. 

Уміння визначати творчі особливості учнів та у зв’язку з цим підбирати завдання для 

учнів. 

Вміння виявляти особливості індивідуальної підготовки, здібностей і нахилів до 

конкретних видів діяльності. 

Всебічний розвиток 
Спрямований на розвиток всебічної 

особистості 

Спрямований на розвиток та розкриття 

дитини-науковця в певному напрямі 

Методична фахова 

підготовка 

Методика проведення креслення, 

трудового навчання (в деяких випадках 

інформатики) 

Методика проведення уроків природничо-

математичних дисциплін та технології 

Що містить в собі 

навчальна дисципліна 

Креслення 

Деревообробка 

Металообробка 

Агротехнологія 

Догляд за тваринами 

Технологія виготовлення швейних 

виробів 

Наука 

Математика 

Інженерія 

Технології 

Оцінювання та система 

контролю за діяльністю 

вихованців 

Оцінка та аналіз результату 

виготовленого виробу проекту 

Аналіз проекту, зазначення переваг та 

недоліків. 

Головна мета 

Формування технологічно грамотної 

особистості, підготовленої до життя і 

активної трудової діяльності в умовах 

сучасного високотехнологічного, 

інформаційного суспільства. 

Спілкування державною та іноземними 

мовами, математична грамотність, ком-

петентності в природничих науках і тех-

нологіях, інформаційно-цифрова грамот-

ність, уміння навчатися впродовж життя, 

соціальні й громадянські компетентності, 

підприємливість, загальнокультурна, 
екологічна грамотність і здорове життя. 
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Висновки. Аналізуючи через порівняльні 

елементи учителів різних спеціальностей, не 

можна однозначно бути впевненим у тому, хто 

більше у своїй діяльності може застосувати STEM-

освіту. Проте зіставивши широту охоплення 

предметів та завдання STEM –освіти можна 

визначити потенціал та вірогідні можливості 

застосування STEM-практики на уроках.  

На відміну від будь-якого вчителя-

предметника, філологічного, природничого чи 

гуманітарного циклу вчитель технології 

являється універсалом, якого найлегше 

адаптувати до будь-яких із напрямів, зокрема 

до впровадження STEM-освіти і у якого уже 

сформовані навички виявлення творчих 

нахилів дитини з різних галузей. Тому базові 

предмети, які є в курсі підготовки майбутніх 

вчителів технології потрібно ввести і для інших 

спеціальностей для того, щоб сформувати 

STEM-вчителя та мати єдину шкільну мету. 

 В той же час представлена порівняльна 

характеристика має на меті подальшу 

модернізацію та удосконалення, створення й 

упровадження використання нових засобів та 

методів задля усунення недоліків та 

відмінностей між учителем та STEM-вчителем. 

 

Список використаних джерел 
1. Пуховська Л.П. Професійна підготовка вчителів у Західній Європі: спільність і розбіжності: 

Монографія. – К.: Вища шк., 1997. – С. 27-31. 

2. Балик Н.Р. Підходи та особливості сучасної STEM-освіти / Н.Р. Балик, Г.П. Шмигер // 

Фізико-математична освіта, – 2017. – № 2(12), С. 26–30. 

3. Дубасенюк О.А. Концептуальні положення педагогічної підготовки майбутніх учителів на 

засадах полікультурності // Проблеми освіти: Збірник наукових праць. – Вип. 82. – Вінниця-Київ, 

2015. – С. 80-85. 

4. Підходи до підготовки майбутніх педагогів до впровадження stem-освіти 

http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/10120/1/Barna_Kyiv.pdf 

5. Меморандум про створення Коаліції STEM-освіти [Електронний ресурс] / Режим доступу: 

http://csr-ua.info/csr-ukraine/wpcontent/uploads/2016/01/STEM_memorandum_FINAL_%D0%9011.pdf 

6. Відділ STEM-освіти – Інститут модернізації змісту освіти [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : https://imzo.gov.ua/pro-imzo/struktura/viddil-stem-osviti/. 

7. STEM-освіта: стан впровадження та перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції, 9–10 листопада 2017 року, м. Київ. – К.: ДНУ «Інститут 

модернізації змісту освіти», 2017 – с.160. 
 

Cвистун О.В.   

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ УЧИТЕЛЯ ТЕХНОЛОГИИ И STEM –УЧИТЕЛЯ 

В статье отражена сравнительная характеристика и анализ подготовки будущих учителей STEM-образования и 

готовность студентов стать STEM-учителями. Определены общие и отличительные черты между учителем-

предметником и учителем технологии, учителем технологии и STEM-учителем и учителем-предметником и STEM-

учителем. Для достоверности сравнения были отобраны основные критерии, по которым осуществлялась характеристика 

подготовки учителей разных направлений. Это необходимо для того, чтобы дать общее представление о подготовке 

будущего STEM-учителя. Вследствие анализа сравнительной характеристики можно найти ответы на вопросы: «Кто 

такой STEM-учитель?» и «Может ли каждый учитель стать STEM-учителем?». В дальнейшем на основе исследования 

можно спрогнозировать уровень эффективности осуществления учебной деятельности будущими учителями по разным 

направлениям. 

Ключевые слова: STEM-учитель, сравнительная характеристика, технологии, компетентность, творческий потенциал, 

всестороннее развитие. 

 

Svistun O.  

COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF TEACHER TRAINING TECHNOLOGY AND STEM-TEACHER 

The article presents a comparative characteristic and analysis of the training of future teachers of STEM and the readiness of students 

to become STEM teachers. The common and distinctive features between the subject teacher and the technology teacher, the technology 

teacher and the STEM teacher and the subject teacher and the STEM teacher are determined. For the reliability of the comparison, 

the main criteria were chosen, according to which the characteristics of the training of teachers of different directions were carried 

out. This is necessary in order to give a general idea of the preparation of the future STEM teacher. As a result of the comparative 

analysis, one can find answers to the question: "Who is the STEM teacher?" and "Can every teacher become an STEM teacher?" In 

the future, on the basis of the revealed research, it is possible to predict the level of the effectiveness of conducting educational activities 

by future teachers in different directions. 

Keywords: STEM-teacher, comparative characteristic, technology, competence, creative potential, comprehensive development. 
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