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Скажи мені - і я забуду.  

Покажи мені – і я запам'ятаю.  

Дай мені зробити самому – і я навчуся.  





Постановка 
проблеми. 

 Реформування системи освіти в Україні вимагає створення умов 

ефективної реалізації концепції методичної системи підготовки майбутніх 

спеціалістів, необхідна для розробки принципово нових підходів, форм та 

методів навчання. Вони повинні відповідати всім сучасним вимогам та 

новому педагогічному мисленню, а також соціально-економічним змінам 

у світі, що висувають перед суспільством потребу в активних та 

ініціативних спеціалістах, які б могли швидко пристосуватися до 

мінливих умов, здатних до самоосвіти, саморозвитку.  

Сучасне суспільство ставить перед вищим навчальним закладом завдання 

підготовки студентів, які здатні швидко адаптуватися в мінливих 

життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідні знання; самостійно 

критично мислити; грамотно працювати з різною інформацією; бути 

здатним до саморозвитку; швидко адаптуватись в колективі. 

Для реалізації даних завдань освіта повинна мати випереджальний 

характер, тобто бути націленою на майбутнє, на розв’язання проблем 

нового століття, розвивати ключові та предметні компетентності. 



Важливими завданнями для сучасної освіти виступають пошук, розробка та 

застосування ефективних форм і методів навчання для забезпечення 

високого рівня,передусім, практичної професійної підготовки студентів. 

Розбудова системи вищої освіти на засадах особистісно зорієнтованої 

педагогіки, що спрямована на євроінтеграцію, потребує пошуку засобів 

навчання,які б надали студентам можливість для розвитку інтелектуальних 

і творчих здібностей, уміння самостійно засвоювати нові знання та 

реалізовувати пізнавальні потреби.  

Здебільшого таким вимогам відповідає метод проектів як спосіб організації 

діяльності тих, хто навчається, що ґрунтується на їхніх інтересах у 

безпосередній активності на всіх етапах здійснення та науково-

дослідницька діяльність . 

Постановка 
проблеми. 



Аналіз досліджень і публікацій. 

  

Проте, не зважаючи на інтерес, який виявляють науковці до проблеми 

впровадження методу проектів та науково-дослідницької діяльності у 

навчальний процес вищої школи, а також підготовки майбутніх фахівців, 

питання формування  їх ключових компетентностей в процесі проектної 

діяльності залишається недостатньо дослідженим, значно менше уваги 

приділяється розробці та аналізу методичної складової професійної 

підготовки майбутніх фахівців в окресленому аспекті. 

Розробкою методу проектів займалися Дж. Дьюї, 

В. Кілпатрик, Д. Снезден, А. Папандреу, В. Монда, 

Д. Каттерік. 

У вітчизняній педагогіці метод проектів 

досліджували вчені В. Гузєєв, Г. Селевко, Д.Левітес, 

Є.Полат та українські вчені О.Пєхота, 

Т.Кручиніна, А.Касперський, К.Баханов. 







В проектно-творчій парадигмі освіти домінують проблеми саморозвитку 

особистості в процесі навчання, яка прагне до максимальної реалізації своїх 

можливостей, відкрита для сприйняття нового досвіду, здатна на свідомий 

вибір способів діяльності. Це вирішується з використанням найбільш 

відомих понять: самоорганізації, самоактуалізації, спільного проектування 

навчання. 

Організація проектно-творчої діяльності забезпечує створення умов для 

формувания в студентів комплексу компетенцій, які розглядаються, як 

здатність людини реалізувати свої задуми в умовах багатофакторного 

інформаційного і комунікативного середовища.  

Організація  
проектно-творчої діяльності 



Ключові компетенції 

Соціальна 
компетентність-  

здатність діяти в соціумі з 
урахуванням позиції інших 

людей 
 

комунікативна 
компетентність-  

здатність вступати у взаємодію 
з метою бути зрозумілим і 

прийнятим іншими людьми 
 

предметна 
компетентність- 

здатність аналізувати і діяти з 
позиції окремих областей 

людської культури 



ПОТЕНЦІАЛ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ 



Застосування методу 
проектів 

! 

В основі методу проектів 
лежить розвиток 
пізнавальних навичок 
студентів, уміння 
самостійно конструювати 
свої знання, орієнтуватися 
в інформаційному 
просторі, розвивати 
критичне і творче 
мислення, уміння 
побачити, сформулювати і 
вирішити проблему. 

! 

Говорячи про метод 

проектів мається на увазі 

спосіб досягнення 

дидактичної мети через 

детальну розробку 

проблеми (технологію), яка 

повинна завершитися 

цілком реальним, 

відчутним практичним 

результатом, оформленим 

тим чи іншим чином  
 

! 

Метод проектів завжди 

передбачає вирішення 

деякої проблеми. 

Вирішення проблеми 

завбачає, з одного боку, 

використання сукупності 

різноманітних методів, 

засобів навчання, а з 

іншого, - необхідність 

інтегрування знань, умінь; 

застосування знань з 

різних областей науки, 

техніки, технології, 

творчих областей 



Структура методу 
проекту 



Одним із завдань викладача є максимальне використання потенціалу 

творчих здібностей та обдарувань студентів для їхнього прояву при вивченні 

кожної дисципліни. Також бажання поєднати патріотичне виховання з 

навчанням, творчісттю, розвитком ІТ-компетентностей, зацікавити, 

мотивувати їх до навчання і всебічного розвитку спонукало до використання 

новітніх методів і технологій навчання. Однією з яких є  STEM-технологія. 

STEАM – це система освіти, що вчить жити у реальному швидкозмінному 

світі, вміти реагувати на зміни, критично мислити і бути розвиненою творчою 

особистістю. 

Основна мета STEM/STEAM-освіти – розвиток творчого мислення, 

навичок використання інженерного підходу до розв’язання реальних завдань, 

розуміння важливості дизайну, усвідомлення ролі технологій у їхньому 

вирішенні. 

 STEM-технологія  
в проектній діяльності 



 

Впровадження нами STEM-освіти дозволить викладачам сформувати в студентів 

найважливіші характеристики, які визначають компетентного фахівця: 

- уміння побачити проблему; 

- уміння побачити в проблемі якомога більше можливих сторін і зв'язків; 

- уміння сформулювати дослідницьке запитання і шляхи його вирішення; 

- гнучкість як уміння зрозуміти нову точку зору і стійкість у відстоюванні своєї 

позиції; 

- оригінальність, відхід від шаблону; 

- здатність до перегруповування ідей та зв'язків; 

- здатність до абстрагування або аналізу; 

- здатність до конкретизації або синтезу; 

- відчуття гармонії в організації ідеї. 

Метою впровадження STEM-освіти в навчальній діяльності нашого закладу є 

дослідити рівень розвитку творчого мислення студентів, розкрити їх уміння бачити 

об’єкт вивчення в цілому і як частину від цілого, зважати на деталі, проводити паралелі, 

розкривати зв’язки, з’ясовувати закономірності, аналізувати, узагальнювати й робити 

висновки. 



Прикладом поєднання STEАM- навчання та STEАM-технологій в 

навчальному процесі може бути розробка глобального проекту. 

Дослідницька проектна діяльність базується на комплексних, реальних 

технічних проблемах і ретельно опрацьованих завданнях. Це дозволяє учням 

оволодіти знаннями та сформувати навички у практичній діяльності, пройти 

технологічний алгоритм від зародження інноваційної ідеї до створення 

комерційного продукту, а також навчитися презентувати його потенційним 

інвесторам.  

 
Саме тому мною був започаткований мультипредметний навчально-

дослідницький, творчий STEM-проект «Навчання з Україною в серці. 

Вишивка – генетичний код нації». Тема STEM-проекту була вибрана зовсім 

не випадково. І хоч тема ця не нова і елементи вишивки використовують 

багато народів, але саме для нас, українців, вишивка є невичерпним 

джерелом енергії, візитною карточкою з неоднорідним різноманіттям 

орнаментів і кольорів, що робить нас унікальними, додає впевненості і 

неабиякої патріотичності нашим діям. 



1. Створити, теоретично обґрунтувати необхідність використання та 

експериментально перевірити STEM-технологію при викладанні різних дисциплін. 

2. Активізувати самоосвітню діяльність шляхом використання сучасних освітніх 

технологій, зокрема STEM-технологій. 

3. Залучити до проекту студентів різної вікової категорії в розрізі тих предметів які 

вони вивчають  

4. Активізувати пошукову, дослідницьку, наукову, експериментальну, творчу 

діяльність студентів 

5. У завданнях та при виконанні роботи враховувати здібності студентів та майбутні 

професійні спрямування (дизайнери, журналісти, ІТ-спеціалісти, програмісти, 

юристи, економісти, модельєри, кухарі). 

6. Активно використовувати Інтернет - ресурси для розробки STEM-проекту.  

7. Практичне втілення задумів студентів на тему: «Вишивка в нашому житті». 

Сприяти популяризації та поглибити знання студентів у галузі української вишивки.  

Основні завдання проекту: 



– Поглиблення знань студентів у галузі української вишивки, ознайомлення з 

регіональними особливостями вишиванки. 

– Ознайомлення з правилами складання композиції, кодування у вишивці 

– Дослідження використання вишивки на різноманітних об'єктах. 

– Конструювання власних моделей з використанням елементів вишивки. 

– Вміння використовувати ІКТ технології при розв’язанні практичних задач, 

аналізувати, робити висновок. 

– Дослідження вишивки в розрізі різних навчальних предметів. 

– Розвинення навичок дослідницької діяльності. 

– Розвинення естетичного сприйняття навколишнього середовища, 

патріотизму, поваги до рідної історії та краю. 

– Виховання таких якостей особистості, як ініціатива, організованість, 

звичка до системної праці, самостійність. 

Очікувані результати проекту: 



З досвіду роботи 
      Проект «Вишивка навколо мене і в моєму серці»  

Студенти дослідили як і де нестандартно застосовують елементи  

вишивки в різних  регіонах нашої країни. 

Презентували свої роботи у вигляді відеороликів, доповідей- 

презентацій. 



Робота над дослідницько-творчим проектом  
«Кодування у вишивці» 

 виконання дослідницької частини в напрямку таких тем 

як історія виникнення та значення імені, магія вишивки, 

вишивка як оберіг, техніка кодування у вишивці – 

зібрати, опрацювати і представити інформацію в 

друкованому та презентаційному вигляді; 

 опанування техніки кодування у вишивці за допомогою 

комп’ютерних програм; 

 виготовлення схеми вишивки свого закодованого імені за 

допомогою однієї з досліджуваної спеціалізованої 

комп’ютерної програми;  

 вишити закодоване ім'я хрестиком на полотні 

кольоровими нитками; 

 оформити проект згідно плану.  



 Маючи навики створення орнаментів 
на папері та за допомогою графічних 
редакторів, дослідити спеціальні 
програми для створення схем вишивок 
за їх допомогою.  

Дослідницько-творчий проект спрямований  на аналіз 
та використання спеціалізованих комп’ютерних 

програм для створення схем вишивок. 



 

 
 виконання дослідницької частини проекту – зібрати, опрацювати і 

представити інформацію на тему «Вишивка від глибини віків до сьогодення» 
та «Вишивка-це модно» з використанням ІТ; 

 Використовуючи зібрану і опрацьовану інформацію створити відеоролики.  



В рамках масштабного STEАM-проекту «Навчання з 

Україною у серці. Вишивка - генетичний код нації» був 

реалізований один з проектів - проект «Бізнес моєї мрії».  

Завдання проекту «Бізнес моєї мрії»: 

1. Розподіл ролей в команді, визначення завдання кожного учасника. 

2. Збір і обробка інформації, використовуючи різні джерела та методи збору та обробки 

інформації (опитування, анкетування, робота з архівними даними, періодичною літературою, 

Інтернет ресурсами). 

3. Позиціонування бізнесу, як українського, патріотичного. 

4. З використанням засобів ІТ : 

 Описати ідею та шляхи її реалізації. 

 Провести необхідні фінансові розрахунки, скласти прейскурант.  

 Продумати і створити логотип компанії.  

 Розробити рекламний буклет та відеоролик. 

 Створити візитки працівників та посадові інструкції.  

 Розробити сайт компанії. 

 По можливості втілити ідею в життя або її частини.  

 Підготувати презентацію та презентувати ідею команди. 

Ціль якого була популяризувати українську вишивку в будь-якій сфері діяльності. 

Дослідити необхідність і значення та реалізовані вже ідеї в тій чи іншій професії. 

Виконати завдання за допомогою відповідного прикладного програмного 

забезпечення, спеціалізованих програм та інтернет ресурсів. 



«ВИШИВКА В ОЗДОБЛЕННІ КУЛІНАРНИХ ВИРОБІВ» 

 

 

  
 

Професія «Кондитер» 

 

 



«ВИШИВКА В ВИПІЧЦІ» 

 

 

Професія «Кондитер» 

 

 



Професія «Дизайнер» 

 

 



 Професія «Дизайнер» 

 

 



Професія «Перукар   Візажист» 

 

 



Професія «Модельєр» 
Випускники нашого Галицького коледжу імені В’ячеслава Чорновола в 

рамках STEАM-проекту, мали можливість проявити свої творчі здібності та 

навики набуті під час здобуття обраної професії, створюючи власні вироби, 

дизайнерські проекти, унікальні зачіски і навіть цілі колекції дизайнерського 

одягу використовуючи спеціалізовані комп’ютерні програми та за допомогою 

відповідного прикладного програмного забезпечення та інтернет ресурсів. 



 

Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Битва модельєрів», 

м.Львів: Номінація «Етностиль» колекція «Гетьманівна» отримала 

диплом гран- прі 



 

  

Всеукраїнський конкурс молодих дизайнерів «Битва 

модельєрів», м.Львів 

 Номінація «Етностиль» колекція «Мольфарка» отримала   

 І місце. 

Міжрегіональний конкурс на 

кращу модель одягу серед студентів та 

студентів навчальних закладів 

«Калинове намисто»: 
 Номінація «Втілення стилю» - 

колекція «Мольфарка» студенток 

Янчук Надії та Муріної Ольги отримала  

 диплом за 1-ше місце 



У нашій практиці, коли студенти працюють на різних етапах процесу 

проектування, вони повинні швидко висувати і аналізувати ідеї, в тому числі і 

візуально. Пізніше вони створюют фізичні прототипи у відповідному масштабі 

Студенти переконуються, що іноді можна розробити багато ескізів і прототипів, перш 

ніж визначити кращий дизайн майбутнього продукту. Прискорити ці процеси можна 

завдяки інтеграції наукових знань, сучасних технологій і специфічних засобів, 

безумовно з використанням ІТ. В процесі проектування студенти вчаться інтегрувати 

знання з різних наук, виховують в собі наполегливість, комунікабельність, 

цілеспрямованість, інноваційність, здатність працювати в команді.  

Педагоги, які використовують систему метод проектів, STEAM-проекти, 

інтегрують дисципліни, використовуючи динамічну синергію. Завдяки такому 

цілісному підходу розвиваються навички критичного мислення, активна комунікація, 

вміння генерувати нові ідеї, творчо підходити до виконання завдань, знаходити 

оригінальні рішення.  

Так вони готують студентів працювати в галузях, що постійно змінюються. А 

такі навички є важливими не лише для кожної людини, а й для країни в цілому. 

Висновки. 



 Реалізація методу проектів та дослідницького методу на практиці веде до 

зміни позиції викладача. З носія готових знань він перетворюється на 

організатора пізнавальної, дослідницької, творчої діяльності своїх студентів. 

Проектна діяльність змінює психологічний клімат, оскільки вимагає 

переорієнтовувати звичну навчальну діяльність на різноманітні види самостійної 

роботи, що носить в пріоритеті дослідницький, пошуковий та творчий характер; 

а також сприяє формуванню ключових компетентностей, зокрема інформаційних 

майбутніх фахівців в процесі професійної підготовки. 

Висновки. 

На основі результатів використання 

проектної діяльності в навчанні студентів, 

можна говорити, з одного боку про розвиток 

в них професійних і особистісних якостей, з 

іншого – про розвиток здатності до 

самовдосконалення та самоосвіти. 


