
  
 
         

                        -проєкт як засіб  
формування ключових 

компетентностей у здобувачів 
освіти ЗП(ПТ)О 

 
 Викладач біології та хімії  

ДНЗ “Запорізьке вище професійне училище 
“Моторобудівник” 

МОРОЗ Ольга Василівна 

 
 



 природничі науки 
 технології 
 технічна творчість 
 математика 
 
 

 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucs.LiCo 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LiCo.Organic 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android 
 
 
 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucs.LiCo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lucs.LiCo
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.LiCo.Organic
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.blippar.ar.android




Основний фокус  
нових стандартів: 
 
• на розуміння і застосування 
знань, а не запам’ятовування  
основних фактів; 
 
• формування практичних знань, 
умінь, навиків. 



Основні підходи до 
викладання предметів: 
 
проєктно-орієнтований; 
проблемно-орієнтований; 
практико-орієнтований. 



Чого навчати? 
 
 

критично мислити; 
спостерігати; 
проектувати; 
опрацьовувати данні (включаючи 
комп’ютерну обробку): аналізувати, робити 
висновок; 
проводити експерименти та лабораторні 
роботи; 
створювати інтерактивні моделі, 
Конструювати. 



Ключові STEM-компетентності: 
 
 готовність до розв’язання складних 
(комплексних) практичних проблем; 
 навички обробки інформації; 
 науково-дослідницькі навички; 
 алгоритмічне мислення та цифрова 
грамотність; 
 дизайн-мислення, креативність та 
інноваційність; 
 маніпулятивні та технологічні 
навички; 
 колаборація та навички комунікації. 



STEM-проєкт включає такі ознаки: 
навчальну мету; 
оригінальність; 
інтеграцію знань; 
комплексність; 
унікальність; 
регламентований час; 
результативність; 
обмеженість ресурсів; 
практичність; 
реальність; 
послідовність виконання. 





АЛГОРИТМ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Планування проєкту 

Виконання проєкту 

Презентація проєкту та 
оцінювання результатів 

Практичне втілення результатів 
проєкту 



Форми подання результатів STEM-проєкту 
 
 

 Усні 
доповідь; 
виступ; 
стендовий захист; 
демонстрація. 

     Письмові 
реферат; 
наукова робота; 
тези; 
стаття. 



За видом діяльності: 
 
навчальний; 
дослідницький; 
розвивальний; 
виховний; 
практико-орієнтований 
(конструкторський, 
винахідницький…). 



ОСНОВА НАУКОВИХ ВІДКРИТІВ І ТЕХНІЧНИХ 
ВИНАХОДІВ 

 
 

МИСЛЕННЯ 
креативне; 
аналітичне; 
творче; 
інноваційне 

 
 
вміння 
працювати 
над 
проєктами в 
команді 
 
 

 
 

інформаційна 
грамотність 
і  ефективне 
використання 
ІКТ  
 
 



ЧЕРВОНА і ЗЕЛЕНА КНИГИ УКРАЇНИ 
 
 





Дослідження біоценозу балки 
Мокрої Московки 



Гальванічний елемент 



Гальванічний елемент із лимонів 

 



Гальванічний елемент із картоплі 



Жорсткість води. Способи усунення 
жорсткості води. 



КВЕСТИ та ВЕБ-КВЕСТИ 
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ДОПОВНЕНА РЕАЛЬНІСТЬ  
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“Оживляємо підручники” 
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Посередній вчитель розповідає. 

Хороший вчитель пояснює. 

Чудовий вчитель показує.  

Геніальний вчитель надихає. 

Будьте геніальними! 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 


