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Анотація. Стаття присвячена вивченню найпростішого методу 

кодування та декодування інформації за допомогою апарату лінійної алгебри. 

Наведений приклад застосування цього методу для передачі деякого 

повідомлення, причому всі дії з матрицями виконані в МS Excel. 

Ключові слова: теорія інформації, кодування повідомлення, декодування 

повідомлення, теорія матриць. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ STEAM-ПРОЕКТУ У ПРАКТИЦІ НАВЧАННЯ УЧНІВ 

МАТЕМАТИКИ ТА ІНФОРМАТИКИ НА ЗАСАДАХ ІНТЕГРАЦІЙНОГО 

ПІДХОДУ 

 

Головною метою сучасної освіти є формування всебічно розвиненої 

особистості, яка матиме змогу адаптуватися до стрімких змін, притаманних 

інформатизованому суспільству, ефективно застосовувати у практичній 

діяльності знання, вміння й навички, отримані в процесі навчання, й 

самостійно їх удосконалювати, набувати нових знань, опановувати новітні 

технології. У психолого-педагогічній науці розроблено велику кількість ідей, 

які спрямовані на модернізацію навчально-виховного процесу, проте успіх їх 

практичної реалізації цілком залежить від учителя, який здатний змінити 

систему власної педагогічної діяльності з урахуванням поставлених цілей, 

спроможний аналізувати, створювати й упроваджувати інноваційні технології 

у свою повсякденну педагогічну практику [1; C.188-189]. 
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Одним із інноваційних напрямів діяльності учнів у природничо-

математичній галузі є STEAM-орієнтований підхід. Абривіатура STEAM (від 

англ. Science – природничі науки, Technology – технології, Engineering – 

інженерія, Art – мистецтво, Mathematics – математика) означає 

міждисциплінарний підхід, основу якого становить інтеграція природничих 

наук в технології, інженерію, мистецтво та математику [2; С.26-27]. Освітній 

процес, побудований на засадах STEAM-концепції, по-перше, передбачає 

застосування методик навчання кожної дисципліни не як самостійних і 

відокремлених одна від одної, а у сукупності, де вони переплітаються, 

доповнюють й підтримують одна одну, тобто основою навчання стає глибока 

міждисциплінарна інтеграція. З іншого боку, STEAM-освіта є педагогічною 

технологію, що передбачає розвиток розумово-пізнавальних і творчих 

здібностей учнівської молоді з урахування того, що високий рівень таких 

здібностей у найближчому майбутньому стане затребуваним на ринку праці. 

Іще одна відмінна риса STEAM-освіти полягає в тому, що вона всіляко сприяє 

самореалізації особистості [2; C.27-28]. Завдяки STEAM-освіті діти розвивають 

логічне та критичне мислення, інформаційно-цифрову та технічну грамотність, 

вчаться вирішувати поставлені задачі та адаптуватися до соціальних умов 

життя, мають можливість робити власні дослідження, відкриття.  

Характерною особливість STEAM-освіти є також її спрямування на 

створення національних кадрів, здатних розвивати найперспективніші напрями 

науки й виробництва. Звідси є тенденція надавати провідну роль в інтеграції 

освітніх напрямів математиці й природничим навчальним дисциплінам, 

віддаючи роль наскрізної дисципліни інформатиці [2; C.29-30]. За умови 

сумісних зусиль і скоординованих дій вчителів математики і природничих 

дисциплін учням розкривається значущість знань з цих дисциплін, їх 

застосування для вирішення реальних життєвих проблем. Це сприяє інтересу 

учнів до набуття природничо-математичних знань, їх зацікавленості в 

поглибленні своїх знань у цій галузі, а врешті решт орієнтує шкільну молодь на 
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вибір професій, де такі знання є визначальними, тобто інженерних, 

комп’ютерних, фінансових, ІТ- професій тощо. Інтеграцію природничо-

математичних дисциплін варто сполучати з таким навчальним предметом як 

мистецтво, оскільки це сприятиме гуманізації навчання, його поєднанню з 

естетикою, зі впливом на емоційну сферу учня.  

Основним способом практичної реалізації STEАM-навчання є 

впровадження проектної технології. Інтеграція предметних галузей 

здійснюється в рамках залучення учнів до участі в розробці проектів, які 

зорієнтовані на вирішення життєвих проблем, побудовані на реальному 

матеріалі й передбачають органічний зв’язок різних предметних напрямів.  

Розглядаючи шляхи вдосконалення шкільної освіти в ракурсі реалізації 

STEАM-концепції, можна зазначити, що в шкільній практиці є багато 

прикладів інтегрування математики з іншими предметами навчального плану, 

використання математичних знань для розв’язання задач, побудованих з 

наближенням до життєвих проблем. Однією з провідних інтеграцій математики 

є її інтеграція з інформатикою [1; С.189-190]. По-перше, це використання 

різноманітних комп’ютерних програм для математики, серед яких є програмні 

середовища для діяльності з математичними об’єктами, для дослідження 

властивостей функцій, побудови їх графіків тощо; програми для роботи з 3D 

вимірними об’єктами; програми автоматизованого тестування тощо. З іншого 

боку, інформатика досить міцно поєднана з математикою. Побудові 

інформатичної моделі якогось явища або процесу передує створення його 

математичної моделі. Інформатика спирається на математичну логіку, на 

математичні перетворення двійкових кодів тощо. Таке поєднання предметів 

сприяють їх взаємному збагаченню. Так, в програмних математичних 

середовищах розкривається краса математичних об’єктів, а дії над ними 

набувають наочності й виразності. Наведемо можливу тему STEАM-проекту, 

ядром якого є інтеграція математики з інформатикою та мистецтвом: «Золотий 

переріз: математична формула досконалості». 
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Цілком органічною є інтеграція математики з економікою та фінансовою 

грамотністю. У сучасних умовах розвитку ринкових відносин в Україні, коли 

все більшої популярності і значення набуває використання у повсякденному 

житті таких понять як акція, біткоін, вексель, чек, кредит, банкомат, платіжна 

картка, інтернет-банкінг тощо виникає необхідність, з одного боку, підготовки 

учнівської молоді до грамотної та обачливої фінансової поведінки, до 

різноманітних фінансових розрахунків і операцій, а з іншого боку – в 

орієнтацій учнів на набуття фахової підготовки у фінансово-економічної 

галузі. Темою STEАM-проекту, який природно інтегрує математику, фінанси, 

економіку, можна вибрати, наприклад, «Гроші: їх функції та майбутнє». 

Зв’язки математики з природничими дисциплінами, такими як фізика, 

хімія, біологія, матимуть успіх за умови залучення математичних знань на 

уроках з цих предметів і побудови математичних задач на матеріалі, 

пов’язаному з фізичними, хімічними, біологічними об’єктами. Теми STEАM-

проектів, які дають змогу органічно інтегрувати математичні й природничі , а 

також інформатичні знання, доцільно побудувати на проблемах екології, 

енергетики, нових тенденціях житлобудівництва, ідеях «розумного дому». У 

практиці навчання вже є приклади реалізованих STEАM-проектів, тематика 

яких пов’язана з проблемами використання сонячної енергії, побудови 

екологічних будинків, а також будинків, де автоматизовані датчики 

контролюють температуру й вологість повітря, рівень освітлення тощо. 

Схарактеризовані напрями реалізації інтеграційного підходу до навчання 

математики й інформатики з активізацією зв’язків цих дисциплін з предметами 

природничого й гуманітарного циклів дають можливість зробити висновок, що 

такий підхід суттєво змінює традиційні підходи до навчання, оживлює сам 

процес навчання, наближає його до реального життя, дає змогу подолати 

відокремленість різних предметів, робить навчання цікавим для учнів, 

розкриває перед ними цінність знань і стимулює до їх набуття.  

Анотація. У статті розглянуто особливості STEAM-освіти та шляхи її 

реалізації у навчанні математики та інформатики. Наведено приклади 
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STEAM-проектів, які дають змогу показати значущість математичних, 

інформатичних, природничих знань й мотивувати учнів до їх набуття. 

Ключові слова: STEAM-освіта, STEAM-проект, навчання математики, 

навчання інформатики, міждисциплінарний підхід. 
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МІЖПРЕДМЕТНА ІНТЕГРАЦІЯ МАТЕМАТИКИ ТА ХІМІЇ 

 

Необхідною умовою раціональної підготовки сучасного фахівця є 

цілісність і системність у вивченні фундаментальних і спеціальних дисциплін, 

максимальне використання потенційних можливостей фундаментальних 

дисциплін з метою формування у майбутніх фахівців професійних якостей [1-

3]. Дисципліна «Хімія» відноситься до розряду фундаментальних, викладається 

практично для всіх спеціальностей технічних вузів на перших курсах навчання 

і її слід розглядати як найважливішу складову в системі фундаментальної 

підготовки сучасного фахівця [4]. Хімія дає базові знання, на основі яких 

будуть ґрунтуватися знання з інших професійно-орієнтованих дисциплін. Ця 

наукова дисципліна є інтегрованою областю, в рамках якої відомі 

найважливіші закони хімії формулюються на математичній мові [5]. 

У Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті 

(ХНАДУ) на кафедрі ТДБМ і хімії відповідно чинним освітнім стандартам при 

вивченні дисципліни «Хімія» передбачено впровадження математичних 


