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This article describes and describes a modern online Padlet platform that can be used 

when studying astronomy in secondary schools. Here is an example of using Padlet's online 
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РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНО – КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ 

УЧНІВ НА УРОКАХ АСТРОНОМІЇ КРІЗЬ ПРИЗМУ STEM – ОСВІТИ 

 

Тетяна Арешкіна – студентка 3 курсу СВО бакалавра НПУ ім. М.П. Драгоманова 

 

У роботі розглядаються методи роботи для розвитку інформаційно – 

комунікативної компетентності учнів на уроках астрономії та шляхи впровадження 

елементів STEM – освіти в навчальний процес.  

Ключові слова: STEM – освіта, інформаційно – комунікаційна компетентність, 

навчання, учні, астрономія, мобільні додатки, проекти, інтерактивне навчання, 

міжпредметні зв’язкі. 

«Не в кількості знань полягає освіта, а в повному розумінні 

й майстерному застосуванні в житті всього того, що знаєш» 

Адольф Дістервег 

Сьогодні у навчанні особливий акцент ставиться на самостійну роботу учня, 

направлену на пошук, усвідомлення та перероблювання нових знань. Вчитель виступає 

організатором навчального процесу, який допомагає та підтримує учнів. 

Нажаль, в Україні найпоширенішою проблемою в освіті є не зацікавленість учнів в 

навчанні. Через складний навчальний матеріал у сучасних підручниках в учнів просто 

зникає бажання докладати зусилля.  А давати чисто навчальний матеріал, без можливості 

його застосування на практиці – неефективно і недоцільно. У цьому і перевага  STEM 

https://nus.org.ua/tags/76/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc
https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/programy-10-11-klas/2018-2019/fizika-i-astronomiya-10-11-avtorskij-kolektiv-pid-kerivnicztvom-lyashenka-o-i.doc
https://padlet.com/16fmf_a_andreeva/8uvy1qgky89e
http://osnova.com.ua/items/item-november-2016/index_2.html
http://osnova.com.ua/items/item-november-2016/index_2.html
https://drive.google.com/file/d/1riORcInMTMUmD57BXDdOMi6qtRRDRre5/view
https://drive.google.com/file/d/1wDszgmQXTNM2-Ry0WQZkPVXLBR0FsBtN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wDszgmQXTNM2-Ry0WQZkPVXLBR0FsBtN/view?usp=sharing


 162 

(science, technology, engineering, mathematics) – освіти – урок не сфокусований на вчителі, 

у центрі уваги знаходиться вирішення проблеми [1]. У порівнянні зі звичайною освітою 

STEM-методика дає дітям набагато більше автономності та вчить дитину бути більш 

відповідальною, самостійно знаходити та перероблювати отриману інформацію, а також 

мати власну думку та вміти її правильно висловити, розуміти, що в оточуючих може бути 

інша точка зору[2]. 

Вивчаючи це питання та аналізуючи літературу, можу зробити висновок, що 

розвиток інформаційно – комунікативної компетентності учнів на уроках астрономії крізь 

призму STEM – освіти на сьогоднішній день не досліджується. Основна увага 

приділяється таким предметам як фізика, математика, інформатика. 

Отже, виконуючи навчальну програму з астрономії, особливу увагу необхідно 

приділяти розвитку ключових компетентностей  та впровадженню STEM – освіти. 

 Розвивати інформаційно – комунікативну компетентність на уроках астрономії 

можна за допомогою різних вправ, наприклад «Мікрофон», дає можливість кожному 

учню швидко та чітко висловлювати свою думку, а також сприймати погляди інших на це 

ж питання [2].  

При виконанні практичних та експериментальних  робіт учні мають навчитися 

робити аналіз проведених дослідів, чітко формулювати висновки.  

Уроки розв’язання компетентнісних задач сприяють розвитку вміння учнів чітко 

роботи записи, формулювати умову задачі, коментувати кожен свій крок при вирішені та 

вміння знаходити помилки при колективній перевірці [3]. 

Особливу увагу необхідно приділяти інтерактивному навчанні, адже учні мають 

сприймати все наочно. Доцільно на уроках використовувати віртуальні лабораторії, 

мобільні додатки (Star Walk 2, Stellarium, SkySafari), завдяки яким, учні можуть наочно 

побачити планети, сузір’я та ін. адже матеріально  - технічна база школи не завжди 

дозволяє мати астрономічну лабораторію.  

Впроваджувати STEM – освіту на уроках астрономії доцільно також через 

проектну діяльність. Учні працюють над вирішенням проблемних питань, шукаючи та 

аналізуючи необхідну їм інформацію та навчаються визначити достовірність, вилучати 

інформацію та узагальнювати її. Після цього наступає творчий етап – створення власного 

проєкту.  Особливу увагу можна приділити темі «Жінки у космосі», яка здатна 

зруйнувати стереотип, що астрономія та фізика – науки для хлопців[4].  

Також, не менш важливим для розвитку інформаційно – комунікаційної 

компетентності є створення опорних конспектів  та схем з вивченої теми, що сприяє 

розвитку у учнів вміння аналізувати та систематизувати отриману інформацію. 

Впровадження елементів STEM – освіти на уроках астрономії відбувається через 

впровадження проектної діяльності учнів, розв’язку якісних та компетентнісних задач, 

використання віртуальних лабораторій, мобільних додатків, проведення дослідів, 

створення моделей з підручних матеріалів, граф – схем з теми, вміння знаходити зв’язок 

із повсякденним життям, встановлення міжпредметних зв’язків, що сприяє формуванню в 

учнів цілісного, системного світогляду. 
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У статті описано приклади інтернет-повідомлень, які можна застосовувати під 

час вивчення окремих тем з шкільного курсу астрономії. Наведено з навчальної програми 

теми з астрономії, під час вивчення яких рекомендовано використання описаних 

інтернет-повідомлень про сучасні досягнення в астрономії. 

Ключові слова. Астрономічні знання, навчання астрономії, астрономічні відкриття. 

 

Астрономічні знання забезпечують формування в учнів наукової картини світу, 

сучасних уявлень про структуру Всесвіту та фізичні процеси, що відбуваються в ньому, а 

отже, є основою наукового світогляду. На основі астрономічних досліджень 

усвідомлюються принципи пізнання матерії й Всесвіту. Таким чином, розуміння основ 

астрономії як науки, ознайомлення з її основними досягненнями та напрямами розвитку є 

необхідними для кожної сучасної освіченої людини, особливо для учнів. 

Інтенсивний розвиток науки загалом сприяє розвитку таких наук, як фізика, 

астрономія, хімія, біологія , а також й інших не менш важливих наук. Як наслідок, ми 

отримуємо нову інформацію, яку необхідно підносити до учнів. Підручники та навчальні 

посібники, які ми використовуємо у своїй роботі не можуть повноцінно нам це 

забезпечити, а електронні джерела навчальної інформації є здебільшого платними 

(Mozaik), тому таких потрібних для нас розробок на даний час практично немає. 

Різні аспекти проблеми навчання астрономії у закладах середньої освіти та 

використання електронних ресурсів з метою оновлення методик її навчання висвітлені у 

працях таких науковців, як С.К. Всехсвятський, В.Г. Лозицький, К.І. Чурюмов, Я.С. 
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