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Мета реалізації проекту: створення творчого
середовища зі стійкою мотивацією всіх учасників
освітнього процесу через впровадження
дослідницького методу навчання з
використанням ІТ- та STEM-технологій.

Завдання проекту:
Оформити нормативні документи
проекту;
розробити модель впровадження
дослідницького методу в освітній процес
Запорізького колегіуму «Елінт»;
забезпечити апробацію навчально-
методичних посібників проекту;
 спланувати заходи, спрямовані на
професійний розвиток учасників
проекту;
створити банк авторських розробок
учасників проекту.



Модель впровадження дослідницького методу в освітній 
процес Запорізького колегіуму “Елінт”



Учасники проекту “Я-дослідник”

27 педагогів:
апробація 
посібників – 14;
розробка власних 
уроків – 15.



Засідання творчої групи 
вчителів початкових класів



Робота шкільних методичних об'єднань



Засідання факультету 
“Інновації в освіті”

Університету “Вчитель ХХІ століття”



Засідання факультету 
“Інформаційні технології”

Університету “Вчитель ХХІ століття”



ПРОЕКТ  
«Цифрове перетворення старшої школи»

факультет “Інформаційні технології”
Університету “Вчитель ХХІ століття



Педагогічні ради



Авторські посібники для вчителів



Авторські посібники для вчителів



Посібник для 
вчителів 
“Змішане
навчання на 
уроках фізики 
та астрономії”

Автори:
Макарова О.П.
Патрушева І.А.



Посібник для вчителів 
“Мобільні технології

в школі”



Посібник 
для 

вчителів 
“Мобільні
технології

в школі”



Проект “Green Day”

Центр учнівського самоврядування “Еколог”



Проект “Green Day”

Центр учнівського самоврядування “Еколог”



Проект “Green Day”

Центр учнівського самоврядування “Еколог”



Проект “Green Day”

Центр учнівського самоврядування “Еколог”



Проект “Green Day”
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Проект “Green Day”

Центр учнівського самоврядування “Еколог”



Калейдоскоп активностей
Запорізького колегіуму “Елінт”

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” 



Відкриті уроки  «Я-дослідник»

Учитель: Тонконог К.Ю.



Дослідження «Вода – джерело життя»

Учитель: Адамович О.В.



Дослідження «Вплив води на моє здоров'я»

Учитель: 
Климова В.В.



Дослідження “Що в українців на столі?”

Учитель: Савченко О.Б.



Вправа «Корисна тарілка» 
за проектом «Інтелект України»

Учителі: Вовкодав Н.В., Повища Ю.І.



Проект «Корисна тарілка»

Учитель: Власенко М.В.



Проект «Корисне меню школяра»

Учитель: Діденко Н.В.



Міні-проект
«Їжа та моя майбутня професія»

Учитель: 

Власенко М.В.



Створення карт знань 
"Негативні наслідки недотримання 

здорового способу життя"

Учитель: Коротка О.Б.https://padlet.com/o_korotka/je56f1ltgdqb



Проект «Рослини - ліки»

Учителі: Васько Г.В. Байша В.Г Котяхова М.М.



Проект «Вітаміни на підвіконні»

Учитель: Михайлик О.О.



Міні-проект "Здоровий спосіб життя 
та арифметичні дані"

Учитель: Коваль Р.А.



Дослідження
«Побут та харчування трипільців»

Учитель: Тонконог К.Ю.



Проект «Піраміда харчування 
стародавніх єгиптян»

Учитель: Тонконог К.Ю.



Міні-проект «Зміна раціону 
харчування населення після Великих 

географічних відкриттів»

Учитель: Лихолай О.С.



Міні-проект «Селянський раціон 
харчування доби Русі-України як 

відображення специфіки системи 
господарювання»

Учитель: Іріоглу Т.О.



Міні-проект «Традиційні частування на 
рицарських турнірах Західної Європи 

доби середньовіччя»

Учитель: Іріоглу Т.О.



Міні-проект “Мудрість здорового 
існування в афоризмах Г.С.Сковороди”

Учитель: Чебикіна С.П.



Міні-проект “Психологічний стан 
персонажів імпресіоністичних творів 

М.Коцюбинського”

Учитель: Мазакова О.А.



Проект "Wir leben GRÜN"- “Життя в стилі ЕКО”

Учитель: Абдуллаєва Ю.С.



Проект “Шукачі білого золота”

Учителі: 
Марчук А.С., 
Власенко М. В.



Проект “Солодке життя”

Учителі: 
Марчук А.С.



ЯКІСНІ ПОКАЗНИКИ 
реалізації проекту “Я-дослідник”



Фінал всеукраїнського конкурсу  
"Кращий STEM-урок"

Учителі: Власенко М.В., Марчук А.С.



І місце

Міжнародний проект Goethe-Institut

Учнівський проект «Wir pflanzen Zukunft» 
(«Ми саджаємо майбутнє»)



Освітній конгрес 
«Школа майбутнього – шанси та перспективи»

Учнівський проект «Wir pflanzen Zukunft» 
(«Ми саджаємо майбутнє»)



Спікери “WEB-STEM-Школа 2019”

Учителі: Власенко М.В., Марчук А.С.



Учителі:
Мазакова О.А., Михайлик О.О., 

Мащенко А.О.,Лихолай О.С., 
Маханько Л.А., Бозаджиєва Ю.О., 
Тонконог К.Ю.

Авторські розробки уроків



Популяризація ідей проекту
«Я – дослідник»



Відкритий урок 
“Значення води в житті людини”

для вчителів біології Запорізької області

Учитель: Бозаджиєва Ю.О.



Майстер-клас
“Використання STEAM технології на уроках 

англійської мови”
для вчителів м. Запоріжжя

Учитель: Мізіна О.А.
Проект «Міські 
методичні навчання»



Майстер-клас
“STEM/STEAM/STREAM –

додайте творчості до науки!” 
для вчителів м. Запоріжжя

Учитель: Діденко Н.В.
Проект «Міські 
методичні навчання»



Майстер-клас
“STREAM на уроках німецької мови. Досвід 

впровадження проектної технології ” 
для вчителів м. Запоріжжя

Учитель: Марчук А.С.



Майстер-клас
“Лайфхаки використання STREAM технології 

на уроках німецької мови”
для вчителів м. Запоріжжя

Учитель: Власенко М.В.
Проект «Міські 
методичні навчання»



Дякую за увагу!


