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Анотація.
У статті розкриваються ключові аспекти STEM- і STEAM-освіти на прикладі ініціатив уряду США щодо впро-

вадження STEM- і STEAM-підходів в освітню систему країни. Висвітлено причини переосмислення філософії STEM 
й оновлення цього напряму через упровадження моделі STEАM-освіти, за якою інтеграція дисциплін STEM здійсню-
ється з усіма іншими навчальними предметами (All), зокрема мистецькими дисциплінами, художніми практиками, 
а також гуманітарними та соціальними науками, що об’єднуються загальним терміном «Arts».

Окрему увагу зосереджено на видах Visual Arts, які відіграють значну роль для інтеграції усіх предметних галузей 
STEАM-освіти. Висвітлюються важливі аспекти державної політики США з підтримки мистецької освіти, зокре-
ма розроблення й упровадження національних стандартів основних мистецтв, національних стандартів візуального 
мистецтва, діяльність партнерства з питань мистецької освіти.
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В умовах бурхливого XXІ ст., з його стрімким 
розвитком IT- галузі, робототехніки, нанотехноло-
гій, конкурентоспроможність людини, а тому її 
успіх у побудові кар’єри і загалом у житті визначає 
не кількість накопичення фактичної інформації, 
так званих чистих знань, а сформованість компе-
тентностей, що виявляється в здатності успішно 
соціалізуватися, реалізувати власні цілі, активно й 
повноцінно жити в умовах сучасного глобалізова-
ного інформаційного світу і завдяки цьому забез-
печувати розвиток інноваційної економіки.

Головним джерелом загального прогресу люд-
ства в найближчому майбутньому буде розвиток 
науки й технологій, які будуть формувати іннова-
ційні виробничі галузі. Це спричиняє появу но-
вих професій, що поступово ставатимуть більш 
комплексними. Згідно з підрахунками Інституту 
майбутнього (Institute for the Future, USA) вже у 
2030 р. 85 % професій, за якими працюватимуть 
сьогоднішні учні, ще навіть не винайдено. 

Відповідність вимогам нового часу передбачає 
здатність людини бути конкурентоспроможною не 
лише поряд з іншими досвідченими фахівцями, 
а й зі штучним інтелектом. Це вимагає підготовки 
творчої робочої сили, а саме тих, хто буде готовий 
до новаторського розв’язання реальних проблем, 

розвитку власних здібностей упродовж усього 
життя, тих, хто здатен швидко й гнучко адаптува-
тися до нових вимог, критеріїв, оцінок, цінностей 
суспільства і, за необхідності, зможе кардинально 
змінити сферу професійної діяльності, оскільки 
швидкість змін у галузях, в умовах стрімкого роз-
витку науки й технологій значна. Це підтверджує 
Звіт експертної групи з питань наукової освіти для 
європейської комісії «Наукова освіта для відпові-
дальних громадян» (2015 р.), в якому зазначено, 
що глобальна конкуренція та технологічний про-
грес, імовірно, можуть спричинити неодноразову 
зміну кар’єри впродовж життя в людей, які дожи-
вуть до нового століття [1, с. 21]. 

У цьому контексті перед суспільством постали 
важливі питання з пошуку нових стратегій освіт-
ньої політики, більш перспективних інноваційних 
освітніх технологій, підходів, які будуть забезпе-
чувати успішне й повноцінне життя в умовах су-
часного глобалізованого інформаційного світу.

Існує чимало досліджень, у яких важливе міс-
це відведено питанням теоретичних положень 
щодо розроблення й упровадження інноваційних 
педагогічних технологій. 

Потрібно зазначити, що поняття «інновація» 
має латинське походження й означає оновлення, 
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введення будь- чого нового, зміну. Інноваційну 
дія льність у педагогічній сфері в рамках нашої 
публікації розглядають як новаторські зміни, 
кардинальні перетворення, нововведення, спря-
мовані на впровадження в освітній процес прин-
ципово нового (форми, методи, підходи, способи 
діяльності тощо), що насамкінець спричиняє змі-
ну стилю мислення, вдосконалює чинну систему 
освіти, призводить до її прогресивного розвитку. 

Поняття «технологія навчання» визначають як 
сукупність методів і засобів для реалізації пев-
ного змісту навчання в межах одного предмета 
чи окремих різновидів навчальної діяльності. 
З огляду на вищезазначене, «інноваційні техно-
логії навчання» будемо розуміти цілеспрямовані, 
систематичні й послідовні впровадження у прак-
тику педагогічної діяльності оригінальних, нова-
торських способів та прийомів педагогічних дій 
і засобів, що охоплюють цілісний освітній про-
цес від визначення його мети до очікуваних ре-
зультатів. Для здійснення нововведень в освітній 
процес, педагогічна інноватика передбачає інте-
грацію й упровадження різноманітних оригіналь-
них підходів, заснованих на філософських, пси-
хологічних, педагогічних дослідженнях, нових 
досягненнях ІТ- технологій, що визначають стра-
тегію навчання і реалізуються в системі науково- 
методичної діяльності.

Серед найперспективніших сучасних підходів 
підготовки фахівців нової генерації, зорієнтова-
них на новаторську діяльність у сучасних умовах 
соціальної мобільності, всесвітньої глобалізації, 
економічної, політичної та культурної інтеграції 
у більшості розвинених країн світу визнано кон-
цепції STEM-  і STEАM- освіти, що визнані як пе-
дагогічні інновації ХХІ століття.

Проблемі впровадження STEM- підходу в 
освітній процес присвячено значну кількість 
досліджень вітчизняних і зарубіжних учених. 
Українські дослідники переважно зосереджують 
увагу на теоретичних і практичних аспектах з 
упровадження STEM- освіти в Україні, зокрема: 
в умовах інтеграції формальної та неформальної 
освіти обдарованих учнів (Г. Онопченко, О. Оно-
пченко, Н. Поліхун, К. Постова, І. Сліпухіна) [2]; 
проблемах підготовки та формування професій-
ної компетентності майбутніх учителів до впро-
вадження напряму STEM (Н. Балик, О. Барна, 
О. Кіян, С. Кириленко, Г. Шмигер та ін.) [3; 4]; 
створення віртуального освітнього середовища 
з метою дистанційного навчання педагогічних 
працівників напрямам STEM (І. Василашко) [5] 
тощо.

Маючи багаторічний досвід у напрямі STEM, 
зарубіжні дослідники провідних країн світу здій-
снюють масштабні аналітичні дослідження в цій 
сфері, пропонують засоби підвищення ефектив-
ності його впровадження в систему освіти, визна-
чають шляхи оновлення.

Так, американський науковець Дж. Еджівале, 
на підставі аналізу освітніх упроваджень, затвер-
джених навчальних програм для вчителів при-
родничих наук та технологій, щорічних звітів 
(зокрема Національного центру статистики осві-
ти, Американської асоціації освітніх досліджень, 
Американської федерації вчителів та ін.), дослідив 
реальний стан навчання учнів у напрямі STEM і 
визначив перешкоди, які виникли на шляху успіш-
ного впровадження STEM- підходу в систему осві-
ти США. Серед цих перешкод учений зазначає:

 – недостатню підготовку кваліфікованих учи-
телів STEM і вмотивованість учнів програмами 
STEM;

 – брак інвестицій у систему підвищення ква-
ліфікації вчителів і на підтримку ефективних 
учителів і шкільних ініціатив;

 – низький рівень практичної підготовленості 
учнів;

 – відсутність належної комунікації між учня-
ми та співпраці між вчителями- дослідниками різ-
них дисциплін STEM;

 – неякісну підготовку контенту;
 – неналежний стан лабораторних приміщень і 

навчальних матеріалів;
 – нечіткість розроблених методик оцінювання.

Причому вчений наголошує, що можливість 
застосування учнями знань і навичок, отриманих 
у класі/лабораторії для самостійної роботи в май-
бутньому та побудови кар’єри в областях SТЕМ 
з’явиться лише за умов злагодженої командної 
діяльності вчителів, фахівців у сфері промисло-
вості та бізнес- спільноти у співробітництві шкіл 
і галузей виробництва через наставництво та ста-
жування, шляхом розробки спільних навчальних 
програм [6].

Серед останніх публікацій необхідних виокре-
мити публікацію результатів проєкту, проведе-
ному групою вчених Університету Нортумбрії 
(Ньюкасл- апон- Тайн, Велика Британія), при-
свяченому виявленню причиново- наслідкових 
ланцюжків, які могли б реально призвести до 
довгострокового збільшення кількості молодих 
людей, які обирають STEM- кар’єру [7]. Науков-
ці запропонували стратегію, за допомогою якої 
бажаних результатів можна досягти засобами 
чітко визначених практик і видів діяльності для 
зацікавлених сторін, що брали участь у проєк-
ті, зокрема учнівська молодь – ключові фактори 
впливу (батьки, опікуни та вчителі) із залученням 
громадськості – компаній, наукових товариств, 
уряду та благодійних організацій. 

Упродовж останніх десяти років концепція 
STEM почала зазнавати «тиску» від молодого 
«конкурента» – оновленого напрямку в освіті – 
STEAM, який із США активно почав розповсю-
джуватися серед провідних європейських країн. 

Аналіз літератури засвідчує, що попри наяв-
ність значної теоретичної та практичної бази з  



20

№ 4 (79) / IV квартал / 2020Освіта та розвиток обдарованої особистості

питань поширення досвіду впровадження STEAM- 
підходу в освітню систему США та інших західних 
держав, освітні зміни в Україні перебувають лише 
на початковому етапі. Попри те, що інтерес до цьо-
го підходу з боку української науково- педагогічної 
спільноти зростає, визначення вектору розвитку 
освіти в цьому напрямі сьогодні викликає появу 
досить критично налаштованих публікацій. Зокре-
ма, йдеться про позицію К. Корсака, висловлену в 
публікації «Освітній вибір для України- ХХІ – но-
онауки чи SТЕАМ?», де, на основі моніторингу й 
аналізу наукових відкриттів і даних міжнародного 
тестування PISA, в якому взяли участь учні США 
і десятків інших держав, автор доходить виснов-
ку, що впровадження STEM-  та STEAM- підходів 
в американську систему середньої освіти не дало 
«жодних помітних успіхів». Згаданий автор наго-
лошує, що: «по- перше, успішне поєднання в одній 
дисципліні точних і гуманітарних наук, інженерії 
й технологій нереальне з безлічі причин», а по- 
друге, поширена у США та інших західних дер-
жавах дисципліна “Science” не є інтегральною, а є 
еклектичним об’єднанням класичних фрагментів 
двох- трьох природничих наук» [8, с. 55]. 

Попри те, що розкриттю питань впроваджен-
ня напрямів STEM і STEAM присвячено числен-
ні публікації, важливо, що шляхом зосередження 
уваги на досвіді ініціатив уряду США із впрова-
дження STEM- і STEAM- підходів в освітню си-
стему країни сфокусувати увагу на базових по-
няттях підходів – як основи для подальшого твор-
чого їх впровадження в систему освіти України.

Мета статті полягає в систематизації й узагаль-
ненні матеріалів американського досвіду з про-
блеми впровадження напрямів STEM і STEAM 
в систему освіти та визначенні сутності базових 
понять цих підходів як найбільш перспективних 
для проведення освітніх реформ в Україні.

Незважаючи на порівняно давню історію по-
ходження й розвитку, однією з інноваційних 
моделей навчання майбутніх фахівців у більшо-
сті розвинених країн світу визнано концепцію 
STEM- освіти. Рух STEM виник у США у другій 
половині XХ ст. на хвилі необхідності впрова-
дження інновацій у сфери й галузі виробництва 
і був викликаний нагальними потребами нової 
економіки у висококваліфікованих фахівцях, де-
фіцит яких ставав більш відчутним, що гальму-
вало розвиток економіки країни. Це було спричи-
нено зниженням рівня інтересу здобувачів освіти 
(особливо серед жінок) до вивчення дисциплін 
природничо- математичного циклу й техноло-
гічної освітньої галузі та побудови відповідної 
кар’єри. Передбачаючи обізнаність читачів зі 
змістом акроніму STEM, зосередимо увагу на ви-
значенні цього поняття в американських джере-
лах, оскільки США є однією з країн – лідерів у 
впровадженні STEM- освіти на державному рівні.

На думку американських учених, STEM- освіта 

обґрунтовується як: міждисциплінарний підхід 
до навчання, де академічні концепції поєднують-
ся з реальними заняттями, коли учні комплексно 
застосовують науку, технології, техніку та ма-
тематику, що створює зв’язок між школою, гро-
мадою, роботою та глобальним підприємством 
застосовуючи розвитку STEM- грамотності, а за-
разом, і здатності конкурувати в новій економіці 
[9]; «метадисципліна», що означає «створення 
дисципліни, заснованої на інтеграції інших дис-
циплінарних знань у нове «ціле» [6]. Ця інте-
грація, що спрямована на усунення традиційних 
бар’єрів, зведених між чотирма дисциплінами, 
сьогодні називається STEM. Акронім «STEM» 
(попередньо зазначався як «SMET») було запро-
ваджено у 1990- х рр. Національним науковим 
фондом США (National Science Foundation, NSF) 
для підкреслення важливості чотирьох окремих 
дисциплін, але активне його використання розпо-
чалося лише з 2000- х років [10]. 

Визначення урядом США вектору розвитку 
країни в напрямі STEM вже наприкінці ХХ ст. 
призвело до значних технологічних досягнень у 
галузі природничих наук, інженерії й технологій, 
що й досі впливають на сучасне життя усього люд-
ства. Водночас глобальна фінансово- економічна 
криза 2008–2009 рр., викликана зміною техноло-
гічних укладів, унаслідок якої попередні іннова-
ції перестали забезпечувати зростання продук-
тивності виробництва, а генерування достатньої 
кількості нових ідей виявилося неможливим, 
викликала старт нового витку в розвитку STEM, 
адже попит на кваліфікованих фахівців наукоєм-
них і високотехнологічних галузей, здатних до 
комплексної інноваційної діяльності неухильно 
зростав. 

З огляду на те, що STEM може стати ключо-
вим фактором розвитку інноваційної економіки 
та підвищення конкурентоспроможності дер-
жави, поняття «STEM- освіта» з того часу стало 
синонімом освітньої реформи в США. Визнання 
STEM в якості базової технологічної основи роз-
виненого суспільства й актуальності Програми 
«Виховуй для інновацій» («Educate to Innovate») 
(2009 р.) було підтримано Національною радою 
з досліджень (National Research Council), Наці-
ональним науковим фондом (National Science 
Foundation, NSF) та іншими установами. Розро-
бляється план дій, відповідно до якого визнача-
ються компанії, здатні створювати та інвестувати 
в програми STEM, упродовж наступного десяти-
ліття планується здійснення ефективної підго-
товки вчителів нової формації – викладач STEM. 
У країні значно збільшуються інвестиції, спрямо-
вані на якісне впровадження STEM- освіти в усі 
організації, структури, ланки й етапи освітньо-
го «конвеєру»: дитячий садок – школа – заклад 
вищої освіти – професійна перепідготовка (так 
звана освітня труба – educational pipe- line) через 
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усі етапи дослідної діяльності, усю структуру ро-
бочої сили, усі елементи NIS США: приватний 
освітній сектор, університети, державні структу-
ри [11, с. 81–83]. 

Упровадження освітніх інновацій здійснюєть-
ся у взаємозв’язку формального, неформального 
й інформального навчання шляхом розроблення 
спеціальних навчальних програм, адаптованих 
для різного віку, через позашкільні програми (на-
укові табори, музеї, екскурсії, STEM- конкурси, 
проєкти, ярмарки тощо) [6, с. 67]. 

Незважаючи на те, що актуальність STEM- 
освіти вже доведена, проблема забезпечення 
майбутнього ринку праці та інноваційних галу-
зей робочою силою ще й досі залишається неви-
рішеною. На думку багатьох експертів і робото-
давців підхід STEM не може дати цілком успішні 
результати, оскільки йому не вистачає деяких 
ключових компонентів, що є критично важливи-
ми для розвитку інноваційної економіки в постін-
дустріальну епоху:

– поряд з якістю, ефективністю й техноло-
гічністю на передній план виходять такі важливі 
аспекти, як потреба людини в зручності й отри-
манні задоволення від користування певним про-
дуктом/продукцією;

– важливими сферами інноваційної економі-
ки стають creative industries (шоу- проєкти, art- 
практики, happening, performance, комп’ютерні 
технології, музика, мода, архітектура, галерей-
ний бізнес тощо), основою яких є творчість та 
інтелектуальний капітал; 

– значну увагу приділено питанням реаліза-
ції інтелектуальної частини різних проєктів – на 
рівні ідей, винаходів, патентів, оскільки це вияв-
ляється в рази більш прибутковим у порівнянні з 
виготовленням кінцевого продукту.

Отже, стає очевидною тенденція креативно-
го напряму розбудови інноваційної економіки, 
а тому, не викликає сумнівів факт необхідності 
впровадження в систему STEM творчих і гума-
нітарних дисциплін із метою розвитку художньо- 
креативних та лідерських якостей майбутніх фа-
хівців усіх галузей, здатних (окрім розв’язання 
суто технологічних питань) брати участь у різно-
манітних командних заходах, виявляти ініціати-
ву, креативно розв’язувати актуальні проблеми, 
з урахуванням змін обставин, генерувати та ре-
алізовувати нові ідеї, сприймати й застосовувати 
конструктивну критику, здійснювати хороші гли-
бокі презентації.

Серед перших, хто висловив необхідність 
впровадження мистецьких практик і гуманітар-
них знань у розвиток високих технологій, став 
один із найуспішніших бізнесменів сучасності, 
керівник Apple – Стів Джобс. У промові після 
випуску корпорацією Apple першого iPad він за-
явив про своє переконання в тому, що одних тех-
нологій недостатньо, лише альянс технологій із 

мистецтвом і гуманітарними знаннями принесе 
бажаний результат і змусить серця співати. Ця 
думка закладена як основа оновленої філософії 
STEM і втілена у моделі STEАM- освіти, за якою 
інтеграція пакету STEM (на всіх освітніх рівнях) 
здійснюється з усіма іншими навчальними пред-
метами (All), зокрема мистецькими дисципліна-
ми, художніми практиками, а також гуманітар-
ними і соціальними науками, що об’єднуються 
загальним терміном «Arts». 

На думку американського фахівця з інтегра-
ції мистецтв і STEАM- освіти Ж. Якман, акронім 
STEAM відображає як усі теми в предметних 
сферах співвідносяться між собою та реальним 
світом. Згадана авторка уточнює, що літера «А» 
позначає широкий спектр мистецтв, а саме – дис-
циплін, які виходять далеко за межі естетики: 
вона організовує взаємозв’язок між усіма гума-
нітарними дисциплінами, що формально зарахо-
вують до галузі мовних мистецтв, суспільними 
(соціальними) науками, вивчення яких допомагає 
зрозуміти, які ідеї матимуть практичну реаліза-
цію, а які – ні, а також усі основні види мисте-
цтва, кожне з яких стимулює розвиток у сферах 
STEM [12]. 

Так, С. Райлі обґрунтовує поняття «STEAM» 
як «комплексний освітній підхід до навчання», 
що використовує природничі науки, технології, 
інжиніринг, Arts і математику як «точки досту-
пу» для керівництва запитами учнів на засадах 
розв’язання діалогу та розвитку навичок критич-
ного мислення [13].

У звіті Комісії з питань освіти США (Education 
Commission of the States (ECS) STEAM освіта 
визначено як підхід до навчання, завдяки якому 
студенти вчаться продемонструвати інновацій-
не й критичне мислення та творче розв’язання 
проблем на стику дисциплін. Використовуючи 
інтеграцію мистецтв як навчальний підхід і для 
експериментального навчання, і для навчання на 
основі запитів, STEAM- освіта розвиває в учнів 
інноваційне й критичне мислення, здатність до 
творчого розв’язання проблем, тим самим забез-
печує безліч точок доступу для участі школярів у 
творчому процесі та досягненні цілей у всіх пред-
метних сферах [14]. Причому американська осві-
тянська спільнота вважає, що інтеграція предмет-
них галузей корисна як для учнів, які починають 
більш глибоко й свідомо розуміти навколишній 
світ у його природній цілісності, так і для про-
фесійного розвитку вчителів, завдяки отриманню 
змоги обмінюватися ідеями, спільно планувати 
й розробляти заняття. Цю думку підтверджено 
у Звіті експертної групи з питань наукової осві-
ти для європейської комісії «Наукова освіта для 
відповідальних громадян», де зазначено, що Кон-
цепція STEAM- освіти «сприяє виходу за межі 
науки», дає змогу «охопити сферу творчого по-
тенціалу, де об’єднуються мистецтво (в його ши-
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рокому розумінні), дослідна та інноваційна дія-
льність», що надає можливість фахівцям різних 
галузей «налагоджувати між собою діалог, щоб 
запропонувати найширший спектр можливостей 
та ідей в академічній і соціальній сфері для про-
ведення експериментів і розробки інноваційних 
рішень» [1, с. 21]. Такий діалог має подвійну 
спільну користь: зменшує індивідуальне робоче 
навантаження та підвищує продуктивність праці.

Спрямованість політики США на креативний 
напрям розвитку економіки розпочався з онов-
лення державних і національних освітніх стан-
дартів, розроблення та впровадження (жовтень 
2014 р.) національних стандартів основних мис-
тецтв (National Core Arts Standards) і національ-
них стандартів візуального мистецтва (National 
Visual Arts Standards), які є частиною попередньо-
го документа. 

Доречно уточнити, що згідно з національними 
стандартами США, до основних мистецтв зара-
ховують: танець, медіамистецтво, музику, театр і 
візуальне мистецтво.

Visual Arts, відповідно до переліку, наведеному 
Національною асоціацією Art освіти, включає: об-
разотворчі (традиційні витончені) мистецтва – ри-
сунок, живопис, естамп, скульптуру та фотографію; 
медіамистецтва, зокрема кіно, графічні (візуальні) 
комунікації (графічний дизайн), анімацію, новітні 
комп’ютерні та інтернет- технології (у сфері мисте-
цтва); архітектуру, Environmental Art та промислові 
мистецтва – промисловий дизайн та дизайн сере-
довища, зокрема міський, ландшафтний та дизайн 
інтер’єру; народне мистецтво; твори декоративно- 
прикладного мистецтва, зокрема кераміку, тек-
стиль, ювелірні вироби, роботи з дерева, паперу та 
інших матеріалів (за матеріалами офіційного сайту 
National Visual Arts Standards, 2020). 

У Державному звіті з підтримки мистець-
кої освіти (березень 2020 р.) підкреслено, що всі 
50 штатів і округ Колумбія мають Стандарти Arts- 
освіти, з них 32 штати визначають мистецтво як 
основний або академічний предмет. У цьому до-
кументі визначено вимоги до навчання в галузі 
мистецької освіти кожного штату (за матеріалами 
офіційного сайту Arts Education Partnership, 2020). 

Здійснений аналіз Стандартів штатів Аризона 
(Ariz. Admin. Code R7- 2- 301) і Каліфорнія (Cal. 
Educ. Code § 51220) дав змогу порівняти держав-
ну політику мистецької освіти цих штатів. Згід-
но з результатами чого було з’ясовано наступне. 
У штаті Аризона мистецтво визнано як основний 
навчальний предмет, поряд з іншими навчальни-
ми дисциплінами (мистецтво англійської мови, 
математика, природничі науки, соціальні дослі-
дження/суспільствознавство, охорона здоров’я / 
фізичне виховання) для учнів загальноосвітніх 
шкіл, які здобувають освіту на елементарному та 
середньому рівнях (1–8 класи). Причому мисте-
цтво має складатися з двох або більше предметів 

із переліку основних його видів: візуальне мисте-
цтво, танці, театр, музика, медіамистецтво. Для 
отримання сертифікату про успішне закінчення 
8 класу кожен учень має продемонструвати ком-
петентності, визначені прийнятими Державною 
радою академічними стандартами для 8 класу в 
цих предметних сферах. 

Для отримання стандартного сертифіката про 
закінчення середньої школи учні мають отримати 
як мінімум 22 кредити з необхідних предметних 
сфер на основі виконання вимог до компетент-
ностей з курсу кожної предметної сфери. З цих 
22 кредитів один має бути з мистецтва або (аль-
тернативний варіант) – кар’єри, технічної та про-
фесійної освіти Окрім цього, визначаються ви-
моги щодо наявності в шкільних закладах спеці-
ально обладнаних приміщень щодо забезпечення 
необхідними засобами навчання.

В академічних Стандартах штату Каліфорнія 
на всіх рівнях: від елементарного до закінчення 
середньої школи (1–12 класи) мистецтво нале-
жить до основних навчальних предметів і вивча-
ється за такими напрямами: візуальне та сценічне 
мистецтво (зокрема танець, музика, театр) з ак-
центом на розвитку естетичної оцінки та навичок 
творчого самовираження.

Це доводить, що уряд США розуміє значу-
щість інтеграції наук і мистецтва, як основи для 
заохочення учнів до продуктивної навчальної дія-
льності, розвитку в них творчого мислення, що 
сприяє активізації пошуку й народження нових 
ідей, можливостей запровадження оригінальних 
новаторських рішень у процесі самостійної праці 
в майбутньому.

Відповідно до державної політики США щодо 
активнішого впровадження підходу STEAM в 
освітні проєкти та збільшення кількості їх учасни-
ків, STEAM ініціативи отримують федеральне та 
державне фінансування, зокрема від Національ-
ного наукового фонду (NSF), і мають загальнодер-
жавну координацію (наприклад, через отримання 
атестації школи та свідоцтва про диплом). 

Школи, вчителі та керівники шкіл, професійна 
діяльність яких у напрямі STEAM визнана ефек-
тивною. Вони отримують значну підтримку від 
державних установ і недержавних організацій, 
зокрема Партнерства з питань мистецької освіти 
(AEP), – національної мережі освітніх, мистець-
ких, ділових, культурних державних і благодій-
них організацій, місія та діяльність яких спря-
мовані на просування мистецтва в освіту. AEP 
підтримують Національний фонд мистецтв та 
Міністерство освіти США і керує Комісія з пи-
тань освіти штатів.

Партнерство з питань мистецької освіти слу-
гує національним центром для приватних осіб та 
організацій, які прагнуть удосконалити практику 
мистецької освіти та зробити якісну мистецьку 
освіту доступною для всієї американської молоді. 
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Шляхом узагальнення й оприлюднення (щорічні 
конгреси, скликання, щоквартальні семінари- 
практикуми тощо) інформації про нові тенденції 
та стратегії розвитку мистецької освіти, резуль-
тати спільних зусиль з упровадження освітніх 
ініціа тив у галузі інтеграції науки та мистецтва, 
АЕР допомагає керівникам і менеджерам освіти 
та мистецтва взаємодіяти, удосконалювати спіль-
ну практику, будувати ефективні партнерські 
зв’язки й стосунки. 

Таким чином, розуміння того, що позитивних 
зрушень можна досягти лише в тандемі, за умов 
інтеграції Arts з природничими науками, техноло-
гіями, інжинірингом і математикою, упроваджен-
ня STEAM- підходу дає змогу збагатити та підняти 
свого попередника – STEM – на новий щабель, тим 
самим підготувати сьогоднішніх учнів до продук-
тивної новаторської діяльності в умовах ХХІ ст., 
забезпечити благополуччя та якість життя для всіх 
громадян. Отже, STEAM – це більше, ніж модне 
слово, це – творчий підхід, що дає дитині змогу 
сприйняти навколишній світ у його багатогран-
ності та свідомо визначити своє місце в ньому: 
«Світ – цілісна система, а я – є її часткою».
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Kuzmenko Halyna. From STEM to STEAM Edu-
cation: Key Aspects Based on the Initiative of the USA 
Government.

Summary.
Nowadays the Ukrainian society and the education 

community in particular have encountered explicitly im-
portant issues on searching new strategies of educational 
policy, the most perspective innovative educational tech-
nologies and approaches, which would provide a success-
ful and fulfilling live within the modern globalized infor-
mational world.

Therefore the proposed article raises relevant mat-
ters regarding the consideration of innovative methods 
of modern education, the revelation of key aspects of 
STEM and STEAM education based on the initiative of 
the USA government in relation to the introduction of 
STEM and STEAM approaches into the education sys-
tem of the country in order to stimulate the innovative 
development of its economy, to raise the competitiveness 
of the country and to ensure the growth of prosperity 
among the population.

The article is illustrating the reasons of the reinter-
pretation of the philosophy and the renewal of the STEM 
method and the introduction (on all education levels) of 
the STEAM education, where the integration of all STEM 
disciplines is performed with all other school subjects, in 
particular with art disciplines, arts and crafts, as well as 
human and social sciences, which are united under the 
general term of Arts.

An individual attention is devoted to forms of Visual 
Arts, which play a significant part for the integration of 
all subject fields of STEAM education.

The nature of the following terms is revealed: “inno-
vation” regarding the interpretation within the pedagogi-
cal field, “education technology”, “innovative education 
technologies”, “metadiscipline”.

The article emphasizes the benefits of STEAM educa-
tion, which introduction allows to enclose the creative 
potential field, where art (within its broad understanding) 
is combined with investigation and innovation practices. 
The author clarifies important aspects of state policy with 
the support of art education, in particular the develop-
ment and introduction of National Standards of general 
art, National Standards of visual art of the USA, as well 
as the performance of the Partnership regarding the art 
education.

Key words: innovations; innovative education tech-
nologies; multidiscipline; STEM; STEAM; arts; visual 
arts.
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