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Анотація. В даній роботі наведено аналіз досвіду залучення 

студентів до реалізації STEM проектів для школярів у вишах. 
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Abstract. Аn analysis of experience such as involving students into 

STEM projects for pupils, that are taken place in universities is given. 
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STEM проекти активно реалізуються школами тільки останні 5 

років. Вищі навчальні заклади різного рівня та спрямованість апріорі 
мають потужнішу технічну та наукову базу ніж школи, навіть 
обладнанні сучасними STEM кабінетами в рамках реалізації 
наказуМОН №574 від 29.04.2020р. «Про затвердження типового 
переліку засобів навчання та обладнання для навчальних кабінетів і 
STEM –лабораторій».  

Реалізація шкільних STEM проектів з залученням матеріально-
технічних та інтелектуальних потужностей вишів найчастіше носить не 
системний характер, базується на усних домовленостях та дружніх 
стосунках між шкільними вчителями та викладачами вишів. НТУ «ХПІ» 
має унікальний досвід реалізації іншого, системного підходу – влітку 
2018 та 2019 роках на базі цього вишу відбулася двотижнева 
STEMCampSchool, де школярі мали можливість реалізувати свій проект 
від ідеї до отримання виробу або пристрою у п’яти різних напрямках від 
фізики та хімії до екології та математичного моделювання.  

Студенти залучалися не тільки як волонтери, а й як ментори. 
Основним ментором (наставником) звичайно були викладачі вишу, а ось 
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допомагали їм та школярам у виконанні проектів  студенти 3го та 4го 
курсів.  

Така взаємодія позитивно вплинула, перш за все, на 
психологічний клімат у командах. Адже за віком, інтересами, 
сучасними тенденціями молодіжної культури студенти набагато ближче 
до школярів, ніж викладачі. Різниця між студентами та школярами 
складає не більше 5років, тоді як між школярами та викладачам –не 
менше 10. Але при цьому студенти старших курсів вже мають набагато 
більше знань та вмінь в певних областях, ніж школярі. Тож вони не 
можуть легко та зрозуміло пояснити матеріал, який необхідно для 
виконання проекту, допомогти знайти спільну мову між всіма 
учасниками. 

У 2018 році тільки у напрямку «екологія» було залучено двох 
студентів, які допомагали у виконанні частини проекту з апсайклінгу. 
Проведене вхідне та вихідне опитування показало, що наявність 
студентів сприяло полегшенню спілкуванню та створенню 
доброзичливою та легкої атмосфери. Проаналізувавши позитивний 
досвід, наступного, 2019 року, вже у всіх напрямках було залучено 10 
студентів. Їх відбір здійснювався перш за все за комунікативними 
навичками та вміння, а не за академічною успішністю. Усі ментори 
також відмітили реальну користь від студентів-менторів, які не тільки 
знаходили спільну мову, а й допомагали у роз’яснені термінів. 
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