
Всеукраїнський інноваційний освітній 

проект «Я – дослідник»: 

плануємо, діємо, розробляємо

Патрикеєва Олена Олександрівна, 

начальник відділу STEM-освіти ІМЗО

Василашко Ірина, завідувач сектору 

підготовки вчителів STEM-освіти 

відділу STEM-освіти



Учасник проекту «Я-дослідник»: від ідеї  до  дій

• Ознайомлення з інформацією про Проект всіх  зацікавлених 
сторін

• Оформлення нормативних документів:

- клопотання в МОН, 
- розробка Заявки, Програми 

• Отримання статусу «Учасник проекту»

• Утворення творчої групи Проекту: в закладі, в області

• Розробка Плану дій на 2018/2019 навчальний рік відповідно 
заходам Програми



Учасник проекту «Я-дослідник»: від ідеї  до  дій



Учасник проекту «Я-дослідник»: ознайомлення



http://yakistosviti.com.ua

Учасник проекту «Я-дослідник»: ознайомлення



Учасник проекту «Я-дослідник»: нормативні документи

БЛАНК УСТАНОВИ

Міністерство освіти і науки України

Про участь закладів освіти  (назва)  області 

у Всеукраїнському інноваційному освітньому 

проекті «Я – дослідник»

Департамент (назва) підтримує ініціативу щодо участі у інноваційному освітньому проекті

всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на 2017-2021 рокі (наказ наказу Міністерства

освіти і науки України від 13.04.2018 № 336 «Про реалізацію інноваційного освітнього проекту

всеукраїнського рівня за темою «Я – дослідник» на базі закладів загальної середньої освіти на

2018-2021 роки») закладів освіти: повна юридична назва закладів…

Метою дослідження є……

Наукове керівництво здійснює Державна наукова установа «Інститут модернізації змісту

освіти» в особі доктора педагогічних наук, першого заступника директора Завалевського Ю. І.

Координатор проекту в ……. (назва області, ПІБ, посада, (моб. тел, е-пошта)…

Директор департаменту……….. ПІБ



Учасник проекту «Я-дослідник»: нормативні документи



Плануємо, 
діємо, 
розробляємо



«Ланцюг результатів»

«Ланцюг результатів» допомагає аналізувати причину й прогнозувати 
наслідки, а також:

• встановлювати (уточнювати) завдання та довгострокові цілі 

• визначати показники для МіО

• встановлювати взаємозв'язки між компонентами 

• бачити програму в контексті (розглянути всі фактори зовнішні й внутрішні 
щодо впливу на результати)

ресурси заходи продукти результати вплив



«Ланцюг результатів»

ресурси заходи продукти результати вплив

які необхідні 

для 

виконання 

завдань

(досягнення

цілей)

заходи, які 

необхідно 

виконати

використо-

вуючи

дані

ресурси 

якщо

заплановані 

заходи 

виконані 

– отримуємо 

продукт

якщо

заплановані 

заходи 

виконані 

– отримуємо

певні вигоди,

переваги

якщо 

отримали 

вигоди, то

можна

очікувати 

зміни в

організації, 

суспільстві  

Запланована робота               Очікувані результати
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Запланована робота               Очікувані результати

Деякі результати можуть бути як позитивними так і негативними

Приклад «Ланцюг результатів»



Конструкція, показник, індикатор 

Конструкція – загальна концепція або ідея, яка 
використовується для визначення результату

Показник – є “признаком” ознакою конструкції, не представляє її 
повністю

Індикатор– виражає величину показника конкретним кількісним 
або якісним числом

Приклад: 

Від загального до безпосереднього:

конструкція – здоров’я

показник – температура

індикатор - градус (по Цельсію) 



Вибір критеріїв щодо оцінки результатів проекту

Конст-

рукція
Критерії Показники Індикатори (одиниці вимірювання)

У
М

О
В

И

Потенціал викладачів 1. Розвиток фахової 

майстерності щодо 

організації дослідної 

діяльності учнів

1. К-ть підготовлених/атестованих 

педагогів

2. К-ть тих, хто запроваджує 

проектно-дослідну діяльність

3. К-ть  проектів, що розробили 

вчителі

Освітнє середовище 2. Покращення 

матеріально-технічної 

бази

1. К-ть нового обладнання, 

відкритих лабораторій, центрів

2. К-ть розроблених посібників

3.К-ть договорів з партнерами

Сформованість 

дослідних навичок

3. Сформованість 

дослідних навичок в 

учнів

1. Результати держ.атестації

2. К-ть учнів, що брали участь у 

конкурсах, змаганнях, фестивалях 

3. К-ть реалізованих проектів



Заходи по моніторингу

Показники

результатів

Базові 

дані

Цільові величини Збір даних і звітність

1 рік 2 рік 3 рік Частота і 

звіти

Інстру-

ментарій

Відповідальний

Проміжні показники результатів

1 компонент

2 компонент



Завдання:

1. Об'єднайтеся в групи по 3-4 особи
2. Розробіть дії на основі «Ланцюга 
результатів» поєднуючи з показниками

• Поєднання

ресурси заходи продукти результати вплив



Завдання:

1. Об'єднайтеся в групи по 3-4 особи
2. Розробіть дії на основі «Ланцюга 
результатів» поєднуючи з показниками

• Поєднання
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Завдання:

1. Об'єднайтеся в групи по 3-4 особи

2. Розробіть 5 кроків:
- затвердження нормативних документів
- перші кроки до участі у проекті «Я-дослідник»



Рефлексія



Пізнайте  себе – пізнаєте світ 

ПППП - орієнтація на загальноприйняту думку, на стереотип. Це 

консервативний тип характеру з найбільш стабільною (правильною) 

поведінкою.

ПППЛ - невпевнений консерватизм, слабкий тип нервової системи. 

Характерна риса - нерішучість. 

ППЛП - здатність до кокетування, рішучість, почуття гумору, 

активність, енергійність, артистизм. При спілкуванні з такою людиною 

необхідний гумор і рішучість, оскільки цей сильний тип характеру не 

сприймає слабкі. 

ППЛЛ - рідкісний і самостійний тип характеру. Близький до 

попереднього типу, але менш рішучий і енергійний, дещо м'якший.

Висока контактність.



ПЛПП - діловий тип характеру, що поєднує аналітичний склад розуму 

і м'якість (основна риса). Частіше зустрічається у жінок. 

Загальноприйнятий тип ділової жінки. Повільне звикання, 

обережність. Такі люди ніколи не йдуть на конфлікт "в лоб", у них 

переважає розрахунок, терпимість, сповільненість у розвитку 

відносин, деяка холодність.

ПЛПЛ - найбільш слабкий тип характеру, дуже рідкісний. 

Беззахисність і слабкість пов'язані як з нездатністю йти на конфлікт, 

так і з податливістю до побічних впливів. Зустрічається тільки у жінок.

ПЛЛП - схильність до нових вражень і здатність не створювати 

конфліктів, деяка мінливість. Подібним характерам властива 

емоційна повільність, таємничість, простота, рідкісна сміливість в 

спілкуванні, здатність перемикатися на новий тип поведінки. Значно 

частіше зустрічається у жінок.

ПЛЛЛ- непостійний і незалежний тип характеру. Основна риса -

аналітичність в поєднанні з емоційністю. Зустрічається рідко.



ЛПЛЛ - сильний, але ненав'язливий характер, практично не 

піддається переконанню. Основна риса - внутрішня агресивність, 

прихована зовнішньою м'якістю і емоційністю. Швидка взаємодія, 

але повільне взаєморозуміння.

ЛЛПП - дружелюбність і простота, деяка разпорошеність інтересів. 

ЛППП - один з найпоширеніших типів характеру з хорошою 

адаптацією до різних умов. Основна риса - емоційність у поєднанні з 

достатньою наполегливістю, яка проявляється, насамперед, в 

основних стратегічних питаннях життя: шлюб, освіта тощо. Висока 

схильність до чужого впливу. Легко контактує практично з усіма

іншими типами характеру. У мужчин емоційність знижена, 

спостерігається схильність до флегматичності. 

ЛППЛ - м'якість, поступливість обережному впливу. Вимагає

особливо ретельного ставлення до себе. Тип «маленької королеви».



ЛПЛП - найсильніший тип характеру, важко піддається переконанню. 

Здатний виявляти наполегливість, але іноді вона переходить в 

зациклювання на другорядних цілях. Сильна індивідуальність. Має

здатність до подолання труднощів. Деякий консерватизм через 

недостатню увагу до чужої точки зору. Такі люди не люблять

інфантильності.

ЛЛПЛ - основні риси - простодушність, мягкість, довірливість. Це

дуже рідкісний тип.

ЛЛЛП - емоційність у поєднанні з рішучістю (основна риса). 

Енергійність і деяка розпорошеність приводять до того, що подібні 

типи можуть під впливом емоцій швидко приймати поспішні рішення.

ЛЛЛЛ - володарі повного набору "лівих" тестів - це люди, для яких 

характерні здатність поглянути на речі по-новому, найбільша 

емоційність, індивідуалізм, упертість. Прагнення до самозахисту іноді 

переходить в замкнутість.


