
 
 

 

 

ВИТЯГ 

 

Ольга Коршунова, Наталія Гущина, Ірина Василашко 

Всеукраїнський інноваційний освітній проект 
 «Я-дослідник»  

Методичні рекомендації 
 (в запитаннях та відповідях) 

 

 

 

1. Які нормативні документи забезпечують реалізацію Проекту «Я - 

дослідник»  на всеукраїнському рівні?  

Реалізація Проекту на всеукраїнському рівні здійснюється відповідно наказу 

Міністерства освіти і науки від 13.04.2018 № 366 «Про реалізацію інноваційного 

освітнього проекту всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2018-2021 

роки та затвердженими цим наказом Заявки, Програми (ознайомитися з 

документацією можна на сайті Інституту модернізації змісту освіти  за 

посиланням: 

https://imzo.gov.ua/innovatsijnyj-osvitnij-proekt-vseukrajinskoho-rivnya-ya-doslidnyk/ 

https://imzo.gov.ua/innovatsijnyj-osvitnij-proekt-vseukrajinskoho-rivnya-ya-doslidnyk/


 
 

2. Де можна більше дізнатись про Проект? Де і як можна слідкувати за 

подіями Проекту? 

 Створена  веб-сторінка «Я – дослідник» на платформі українського проекту 

«Якість освіти» http://yakistosviti.com.ua . На цьому ресурсі ви можете 

ознайомитись із нормативними документами, навчально-методичними 

розробками. Також  заплановано створення учасниками реалізації Проекту 

спільної бази корисних посилань, дидактичних та методичних матеріалів, 

мультимедійних ресурсів .  

Якщо ви хочете бути в курсі новин Проекту «Я-дослідник», отримувати 

фотозвіти, цікаві посилання на ресурси з тематики Проекту, то уподобайте 

сторінку «Науково-методичний проект "Якість освіти" на фейсбуці 

https://www.facebook.com/yakistosvity.  

 

 

http://yakistosviti.com.ua/
http://yakistosviti.com.ua/
https://www.facebook.com/yakistosvity


 

 

 

ВИВЧАЄМО 

 
3. На які нормативні документи може спиратись заклад освіти під час 

реалізації Проекту? 

База нормативних документів Проекту: 

● Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про 

позашкільну освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», «Про 

інноваційну діяльність»; 

● Укази Президента України «Про Національну стратегію розвитку освіти в 

Україні на період до 2021 року» (№ 344/2013 від 25.06.2013), «Про заходи щодо 

забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні» (№ 926/2010 від 

30.09.2010), «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної 

інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі 

в Україні» (№ 928/2000 від 31.07.2000); 

● Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, 

затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07 листопада 2000 

р. № 522, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26 грудня 2000 р за № 

946/5167 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 липня 2017 

р. № 994, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 22 вересня 2017 р. № 

1171/31039); 

● Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти на період до 2029 року «Нова українська школа», затвердженої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р; 

Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018-2020 



роки, затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 

року № 67-р; 

● рішення колегії Міністерства освіти і науки України «Про форсайт соціо-

економічного розвитку України на середньостроковому (до 2020 року) і 

довгостроковому (до 2030 року) часових горизонтах (в контексті підготовки 

людського капіталу)» від 21 січня 2016 року; 

● план заходів щодо впровадження STEM-освіти в Україні на 2016- 2018 

роки, затвердженого Міністерством освіти і науки України 05 травня 2016 року, 

нормативних документів ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» 

(https://imzo.gov.ua/stem-osvita/) та інших законодавчих актів.  

 

4. Які особливості впровадження проекту «Я-дослідник»? 

Більшість експериментальних досліджень в освіті направлені на змінення 

змісту та форми, у проекті «Я-дослідник» запропоновано перш за все створити 

таку модель навчального середовища у окремо взятому закладі освіти, існування 

якої, забезпечує творче середовище зі стійкою мотивацією всіх учасників 

навчального процесу через впровадження активних методів навчання, зокрема 

дослідницького методу навчання. Використання STEM та  IT- технологій 

забезпечать сучасність та перспективність результатів навчання. 

А це значить, що зміни повинні відбуватися у декількох напрямках.  

● По-перше, змінюються  методики навчання.  

● По-друге,  учасники освітнього процесу взаємодіють по-іншому за 

традиційними моделями: вчитель-учень, вчитель-вчитель, вчитель-

керівник навчального закладу. 

● По-третє, знання не даються учням у готовому вигляді, тобто навчальні 

матеріали теж змінюються. 

● По-четверте, відбувається зміна засобів навчання, зокрема і обладнання. 

 

«Всі діти художники, і завдання в тому, щоб залишитися ними, 

коли виростеш» 

 Пабло Пікассо 

 

 

ДІЄМО 
 

5. З чого нам почати, якщо ми включені у наказ МОН? Як ефективно 

організувати роботу у рамках проекту «Я - дослідник» в закладі? 

 

Сьогодні заклади освіти, що в Проекті, знаходяться на різних етапах: є, які 

щойно долучилися, є які вже реалізують заходи Програми. Проте кожний учасник 

проекту повинен пройти наступні кроки: 

https://imzo.gov.ua/stem-osvita/


Ознайомитись з науково-теоретичними матеріалами, нормативно-

правовою базою Проекту та розробити нормативні документи, які регламентують 

його реалізацію безпосередньо у закладі, а саме наказ, створити творчу  групу. 

Провести адвокаційні та мотиваційні заходи, які будуть сприяти реалізації 

заходів Проекту, залученню зацікавлених осіб, популяризації ідей Проекту серед 

педагогів, батьків, учнів та зацікавлених сторін, потенційних партнерів тощо. 

Сформувати команду однодумців: педагогічний колектив, учні, батьки та 

зовнішні учасники: заклади вищої освіти, академічні наукові установи, науково-

дослідні лабораторії, наукові музеї, природничі центри, підприємства, бізнес-

структури, громадські та інші організації. 

Розробити педагогічні моделі організації навчально-дослідної діяльності 

учнів з використанням ІТ- та SТЕМ-підходів. 

Розробити та реалізовувати Програму проекту 

Проводити заходи спрямовані на професійний розвиток учасників Проекту: 

консультації, семінари, вебінари тощо. 

Брати участь у конкурсах, олімпіадах, конференціях, турнірах, наукових 

пікніках, фестивалях та інших інтелектуальних змаганнях для учнів та педагогів 

тощо. 

Представити досвід роботи у рамках Проекту: розробка посібників, 

розміщення на веб-сторінці Проекту тощо. 

   

"Плани - ніщо, планування - все"  

Дуайт Д. Ейзенхауер, 

 американський державний і військовий діяч. 

 

 

6. Які нормативні документи потрібно розробити в навчальному закладі, 

який є учасником відповідно наказу МОН? 

Заклади освіти – учасники Проекту розробляють нормативні документи 

керуючись нормативною базою Проекту: 

- Наказ регіонального рівня про здійснення Проекту в закладі освіти, якій 

затверджує Заявку, Програму конкретного закладу освіти. Заявка та Програма 

повинні бути завізована координатором реалізації проекту в області.  

- Наказ про створення творчої групи для реалізації заходів Програми 

Проекту згідно додатку (в додатку зазначаються всі особи творчої групи: 

представник, ІППО, РУО, навчального закладу, батьки, представники організацій 

партнерів на ін.) або авторського колективу для розробки навчально-методичних 

матеріалів для забезпечення дослідної діяльності учнів. 

 

7. З чого почати вчителю? 

Пропонуємо діяти за алгоритмом. 



 
8. Як приєднатися до Проекту «Я - дослідник»? 

Програмою проекту (ІІІ етап, п. 21) у 2019 році передбачено розширення 

бази шкіл - учасників реалізації Проекту. Ініціатору необхідно ознайомитися з 

науково-теоретичними матеріалами, нормативно-правовою базою Проекту та 

оформити лист-клопотання за зразком. Цю роботу варто розпочати вже в вересні 

2018 року. Подальші дії бажано узгоджувати з координаторами проекту - 

Патрикеєва Олена, начальник відділу STEM-освіти, Коршунова Ольга, методист 

висшої категорії відділу STEM-освіти ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти», 

Гущина Наталія, старший викладач кафедри відкритих освітніх систем та ІКТ 

ДВНЗ “Університет менеджменту освіти”. 

  

"Цілі - це мрії з дедлайнами"  

 Діана Скарф, американська письменниця. 

 

 

 
 



9. Як мотивувати учасників освітнього процесу брати участь, 

реалізовувати Програму проекту, впроваджувати інновації? 

Найскладніше питання, яке турбує керівників всіх рівнів освіти в Україні. 

Тому, що якість модернізаційних процесів НУШ залежить від готовності 

педагогічних працівників упроваджувати інновації, розділяти концептуальні 

засади нових вимог до освіти та рівня професійної компетентності вчителя та 

його готовності до розвитку своєї фахової майстерності та роботи у команді 

однодумців. 

 Здійснення інноваційної діяльності педагогами можуть бути обумовлені 

мотивами: 

– підвищенням ефективності навчально-виховного процесу;  

– намаганням привернути до себе увагу:  

– здобути визнання та ін.  

Справжню суть мотивів з'ясувати буває нелегко, оскільки вони змінюються. 

Особистісну значущість конкретних мотивів досліджують на підставі аналізу 

сформульованих педагогом цілей власної інноваційної діяльності, його дій щодо 

реалізації цих цілей, а також аналізу змін у його мотиваційній сфері, самооцінки, 

ставлення до своєї професійної діяльності. Провідним мотивом інноваційної 

педагогічної діяльності у більшості випадках є пізнавальний інтерес. 

Позитивну мотивацію педагога до інноваційної діяльності засвідчує 

задоволення таких його особистісних і професійних потреб, як створення і 

застосування нового, підвищення педагогічної майстерності, подолання 

професійних труднощів. Тому використання інноваційних технологій багато хто з 

педагогів вважає єдиним важливим мотивом особистісного і професійного 

самоствердження. Отже, показниками мотиваційного компонента готовності до 

інноваційної педагогічної діяльності є пізнавальний інтерес до інноваційних 

педагогічних технологій та особистісно-значущий смисл їх застосування. 

 

СТВОРЮЄМО 

 

10. Хто може входити до складу творчої (авторської групи)? 

Пропонуємо модель утворення робочих/авторських груп в обласного рівня, 

на основі якої кожен заклад освіти може розробити власну.  



 
 

Ніколи не кажіть людям, як що робити. Скажіть їм, що потрібно 

зробити, і вони вразять вас своєю винахідливістю. 

 

Цитата з книги Джона Максвелла “Команда 101” 

 

 


