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Ми живемо у час великих роздумів та сподівань. Сьогодні необхідно 

мислити, працювати та будувати процес освіти й виховання по-новому. Тому, 

головне завдання вчителя - побудова навчально-виховного процесу відповідно 

до потреб особистості та індивідуальних можливостей дітей, забезпечуючи 

зростання їх самостійності й творчої активності. Такі зміни неможливі без 

застосування STEM-освіти, яка за допомогою практичних занять демонструє 

учнівству застосування науково-технічних знань у реальному житті.  

Серед методів навчання в STEM-освіті особливе місце займають                 

методи проєктно-орієнтованого навчання, які залучають учнів  та учениць до 

процесу формування компетентностей за допомогою дослідницької 

діяльності. Працюючи в сучасній школі вчитель повинен чітко усвідомлювати, 

що STEM-освіта об’єднує в собі міждисциплінарний та проєктний підходи, які 

орієнтують дітей на створення певного матеріального або інтелектуального 

продукту, а не на просте вивчення теми. 

Навчальний проєкт - це форма організації занять, яка передбачає 

комплексний характер діяльності всіх його учасників, спрямовану на 

отримання освітньої продукції за певний період - від одного уроку до 

декількох місяців. Педагог здійснює супровід проєкту і спонукає до пошукової 

діяльності вихованців, допомагає у визначенні мети, завдань проєкту, 

орієнтовних методів, прийомів дослідницької діяльності та пошуку інформації 

для розв’язання окремих навчально-пізнавальних завдань. Виконання STEM-

проєктів передбачає інтегровану дослідницьку, творчу діяльність учнів, 

спрямовану на отримання самостійних результатів під керівництвом учителя-



ментора (людини, що має інтерес в розвитку знань, умінь, навичок та 

міжособистісних стосунків, яка допомагає тоді, коли просять про допомогу). 

Актуальність проєктної технології: 

- навчальний процес здійснюється за умови постійної активної взаємодії 

всіх його учасників; 

- передбачає моделювання життєвих ситуацій, використання рольових 

ігор, спільне вирішення проблеми;  

- створює умови для розвитку у тих, хто навчається спроможності до 

самоосвіти, самовизначення, самостійності, самореалізації;  

- школярі та школярки вчаться бути демократичними, спілкуватися з 

іншими людьми, критично мислити, приймати продумані рішення;  

- стимулює роботу з додатковою літературою;  

- сприяє формуванню навичок партнерського спілкування між дівчатами 

та хлопцями. 

Застосування STEM – проєктів суттєво розширює можливості творчості 

як вчителя, так і дітей, підвищує інтерес до навчальних предметів, стимулює 

до освоєння учнівською спільнотою новітніх досягнень, знімає нервове 

напруження,  дає можливість змінювати форми діяльності, переключати увагу 

на основні питання.  

Новаційна значущість даної методики передусім простежується у 

характері взаємовідносин всіх учасників педагогічного процесу: 

1. Створюється особлива атмосфера взаємодовіри та взаємодопомоги. 

2. Вчитель співпрацює з дітьми, навчаючись та самовдосконалюючись 

разом з ними.  

3. Дана технологія допомагає готувати  нове покоління, яке вміє 

розмірковувати, спілкуватися, чути та слухати інших. 

Основні етапи роботи у проєкті: 



1.  Організаційний 

Учитель повідомляє дітям тему, мету, кінцевий продукт проєкту, завдання, 

план роботи. Усе це обговорюється в класі, учні вносять свої пропозиції. 

2. Підготовчий 

Відбувається збір матеріалу, ознайомлення з навчальною інформацією. 

3. Проєктна робота 

Починається проєктування "макета", опрацювання зібраної інформації, її 

коригування. На цьому етапі учні звертаються до довідників, до інтернет- 

ресурсів, до вчителя для одержання додаткового матеріалу. 

4. Оформлювальний 

На цьому етапі відбувається остаточне оформлення кінцевого продукту 

(малювання, складання, оформлення  презентацій, доповідей, відео тощо). Це 

може відбуватися як у школі, так і вдома. 

5. Презентація проєкту 

Школярі розповідають про свою роботу у проєкті, демонструють кінцевий 

продукт, захищають ідею, зміст, відповідають на запитання опонентів. 

6.  Підбиття підсумків 

На цьому етапі вчитель (координатор проєкту) та учнівство (учасники 

проєкту) аналізують виконану роботу, виявляють її переваги та недоліки, 

оцінюють свою участь у проєкті, складають плани на майбутнє. 

Кожна дитина — індивідуальність, про це треба пам’ятати, готуючись 

до STEM-проєкту заздалегідь. Не може бути «сильних» і «слабких» учнів у 

процесі реалізації проєкту.  

Провідною формою роботи в STEM є групова. Чим більше здобувачі 

знань займаються практичною роботою, тим більше розкривають власні 



здібності та більше проявляють зацікавленість до технічних дисциплін. Це дає 

можливість правильно вибрати майбутню професію, навчитися розуміти 

складну термінологію, підготуватися до сприйняття життя. 


