
Науково-практичний семінар 
«Всеукраїнський інноваційний 

освітній проект «Я – дослідник»



Навчаю: Чому? Як? Де?

17.01.2018 схвалено оновлену редакцію ключових 
компетентностей для навчання впродовж життя -
рекомендація 2018/0008 (NLE) Європейського Парламенту 
та Ради (ЄС)

Чому STEM-освіта?

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/recommendation-key-competences-lifelong-learning.pdf


Моделі STEM-освіти 
(за типом інтеграції) 

STEM

STREAM, 
STREM 

AMSEE 
(підприємництво)

GEMS  

(дівчата)

STEMM 
(медицина)

METALS STEAM 
+ Logic

E-STEM, 
еcoSTEM

STREM

(мультимедіа)



Напрями роботи з педагогічними працівниками

Від теорії до практики: 

Від ідеї да міжнародного 
визнання: 

Від цікавої науки до STEM-
проектів: 

Від навчання до успішної кар’єри:

Від вчителя до диригента НУШ:

• конференції, семінари

• круглі столи, майстер-класи

• змагання, конкурси

• хакатони, турніри

• виставки

• фестивалі

• уроки, тренінги, семінари

• зустрічі з менторами, екскурсії

• семінари вчитель-вчителю 

• майстер-класи, обмін досвідом



Основні завдання відділу
 Розроблення нормативно-правового забезпечення STEM-освіти 

Накази МОН, ІМЗО, методичні рекомендації
 Вироблення загальної стратегії впровадження STEM-освіти

Концепція STEM-освіти
 Координація діяльності щодо питань впровадження STEM-освіти

Робоча група, реалізація Плану МОН
 Вивчення вітчизняного й міжнародного досвіду

Дослідження, співпраця, публікації
 Налагодження комунікаційних зв’язків зі службами освітньої галузі,

стейкхолдерами



Основні завдання відділу
 Проведення наукових досліджень

- НДР «Теорія і практика STEM-освіти в Україні»
- ДЕР «Науково-методичні засади створення та

функціонування ВНМВ STEM-центру на 2017-2021 роки»
- ДЕР «Я –дослідник!»

 Ініціювання, фандрайзинг та координація освітніх проектів
- конкурси, змагання, хакатони, фестивалі

 Поширення досвіду та здобутків у галузі STEM-освіти шляхом
публікацій, презентацій під час освітніх заходів різного рівня: науково-
практичних конференцій, семінарів, вебінарів, тренінгів

 Розвиток фахової майстерності педагогічних працівників тощо.



Ми відкриті до співпраці

(044) 248-24-65
e-mail: stemosvita@gmail.com

відділ STEM-освіти ІМЗО

mailto:stemosvita@gmail.com


Нова українська школа: 

дослідницькі методики 

навчання

Інноваційний освітній проект  «Я - дослідник»  



Дослідницький метод 

навчання. 

Чому так?

Чому сьогодні?



Діти - це природні вирішувачі проблем



«Нобелівську премію» для вчителів
– Global Teacher Prize – заснував
арабський мільярдер Санні Варки
у 2014 році. Це світовий конкурс
учителів, які зробили видатний
внесок у професію



Дослідницький метод - це спосіб організації пошукової,

творчої діяльності учнів для вирішення нових для них

проблем, в ході якої учні досліджують різні об'єкти з

дотриманням процедур і етапів, близьких до наукового

дослідження, але адаптованих до рівня пізнавальних

можливостей учнів.

Учні вирішують проблеми, що вже вирішені

суспільством, наукою і є новими тільки для школярів,

отримують суб'єктивно нові знання про навколишній світ,

опановують нові методи і способи діяльності, а також

відпрацьовують вміння та навички їх використання.



Іноваційний освітній проект

«Я – дослідник»

● наказ МОН від 13.04.2018 №366 

● науково-методична супровід - ДНУ «Інститут

модернізації змісту освіти»

● науковий керівник - Завалевський Ю.І., доктор 

педагогічних наук, перший заступник директора ІМЗО

● 56 закладів освіти 

● 10 областей та м. Київ

● ініціатор проекту Видавничий дім «Освіта»



Учасник проекту «Я-дослідник»: ознайомлення



http://yakistosviti.com.ua

Учасник проекту «Я-дослідник»: ознайомлення



Етапи реалізації освітнього проекту

вересень  –
грудень  2017 р.

• Організаційно підготовчий етап 

січень– серпень 
2018 р.

• Концептуально діагностичний етап

вересень 2018 р. 
− серпень 2020 p.

• Формувальний етап

вересень 2020 
р. − серпень 

2021 p.

• Узагальнювальний етап



Іноваційний освітній проект

«Я – дослідник»

Мета:

створення педагогічних умов для впровадження

дослідницького методу навчання з використанням

ІТ- та STEM-технологій



Нове освітнє середовище

мотивація
для навчання 
та розвитку

СПРИЯТЛИВІ 
педагогічні 

УМОВИ 

для творчого 
розвитку

комфортний 
психологічний 

клімат

педагогіка 
партнерства

системність         доступність зв’язок із реальним життям



Системність!!!

Для розвитку дослідницьких вмінь учнів важливо формувати 

вміння бачити проблему, 

вміння ставити запитання, 

вміння висувати гіпотези,

вміння класифікувати, 

знаходити помилки і давати їх обґрунтування,

вміння спостерігати, 

вміння висловлювати судження, робити умовиводи,

вміння експериментувати,

давати визначення поняттям,



Освітній процес ЗЗСО

Системний розвиток 

дослідницьких вмінь учнів

Уроки з 

елементами 

дослідницької 

діяльності

Уроки, які 

реалізуються у 

дослідницькій 

методиці 

навчання

Дослідницькі 

проекти

Виховні заходи 

щодо 

популярізації 

науки та STEM 

професій
Конкурси





Основні завдання педагога

консультант

керівник

модератор

координатор

експерт

• актуалізація дослідницької потреби 

учня;

• залучення до пошукової діяльності; 

• пошук засобів, що активізують процес 

пізнання; 

• допомога у виробленні індивідуальної 

стратегії пізнання; 

• сприяння в усвідомленні дослідження 

як відображенні пізнавальної потреби; 

• доведення учня до результативності в 

діяльності; 

• створення умов, що стимулюють 

пізнавальну активність.



I рівень. Дорослий висуває проблему, сам намічає стратегію і тактику її

розв’язання. Дитина самостійно шукає розв’язок проблеми.

II рівень. Дорослий висуває проблему, але метод її розв’язання дитина

визначає самостійно. На цьому рівні допускається колективний пошук.

III рівень. Дитина самостійно здійснює постановку проблеми, пошук методів її

дослідження і розробку розв’язання.

Рівні реалізації дослідницького навчання



Основні етапи уроку:

1.Обґрунтування  необхідності отримання 

нових знань

2.Формулювання змісту дослідницької 

задачі

3.Дослідницька діяльність

4.Застосування набутих 

знань

5. Підсумок уроку



www.osvita-center.com.ua



Готується до друку

Я досліджую світ 

1 клас

Дослідницькі

завдання та 

проекти

НУШ - 1

НУШ - 2 


