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Проєкт є пілотним для всієї системи освіти у ДВНЗ «ПДТУ».  

 

1. СИСТЕМА STEM-ОСВІТИ У ДВНЗ «ПДТУ» 

 

Система STEM-освіти створюється на підставі розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 960-р «Про схвалення Концепції 

розвитку природничо-математичної освіти (STEM-освіти)» та розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2021 р. № 320-р. «План заходів 

щодо популяризації природничих наук та математики до 2025 року» та 

впроваджується в повній відповідності з цими документами. 

Реалізація проєкту здійснюється на базі новоствореного навчально-

наукового інституту сучасних технологій. 

 

2. МІСІЯ ПРОЄКТУ 

 

1. Максимальна конкурентоспроможність випускників ДВНЗ «ПДТУ» 

на ринку праці. 

2. Підвищення привабливості та престижності інженерних 

спеціальностей для абітурієнтів. 

 

3. МЕТА ПРОЄКТУ 

 

Розробка та апробація нових моделей розвитку сучасної освіти у    

ДВНЗ «ПДТУ» для забезпечення виконання місії проєкту. 

 

4. ЗАВДАННЯ ПРОЄКТУ 

 

1. Розвиток у системі підготовки студентів комплексної STEM-освіти, а 

саме: 

1) створення цілісної системи природничо-наукових, фундаментально-

математичних, інженерних і технічних галузей знань, які викладаються в 

інституті; 

2) створення структурно обґрунтованих міждисциплінарних і 

міжгалузевих складових спеціальностей для формування індивідуальної 

траєкторії навчання кожного студента інституту; 

3) розширення практичної компоненти як рівноцінної складової 

освітнього процесу. 

2. Широке впровадження Soft-Skills в освітній процес як системи 

формування комунікативних та креативних компетенцій випускника      

ДВНЗ «ПДТУ», лідерських якостей, здатності до публічного й ділового 

спілкування, організації господарської діяльності тощо. 

3. Розвиток сучасних компетенцій студентів для: 

1)  формування навичок вирішення складних практичних завдань у 

галузі інженерії, критичного мислення, організаційних і комунікативних 

якостей; 
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2)  уміння формулювати практичні (прикладні) завдання й приймати 

оптимальні рішення; 

3)  готовності для усвідомленого вибору не тільки професії, а й суми 

міждисциплінарних знань та надпредметних компетенцій, що забезпечують 

конкурентоспроможність на ринку праці; 

4)  всебічного розвитку особистості студента в галузі природничо-

наукової картини світу, світоглядних позицій і життєвих цінностей, 

відповідно до його здібностей і бажань; 

5)  забезпечення FLCE-грамотності (фінансової, мовної, цифрової та 

екологічної грамотності) для випускника. 

4. Упровадження в освітній процес нових дисциплін, що забезпечують 

реалізацію цілей і завдань проєкту STEM-освіти. 

5. Поглиблення партнерських відносин університету з підприємствами-

роботодавцями, участь стейкхолдерів у формуванні змісту освітнього 

процесу. 

 

5. ІНСТРУМЕНТАРІЙ ДЛЯ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ І ЗАВДАНЬ 

 

1. Методи, що забезпечують інтеграцію STEM-освіти в освітній процес. 

2. Soft-Skills-освіта для інженерів як базовий проєкт в освітньому 

процесі. 

3. SMART-аудиторії з доступом до інтернету, вільний доступ до 

освітнього продукту. 

 

6. РЕСУРСИ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

 

1. Позитивний досвід розвитку студентської науки у ДВНЗ «ПДТУ». 

Студентське наукове товариство, Рада молодих учених ДВНЗ «ПДТУ». 

2. Багаторічний досвід навчання за основними інженерними 

спеціальностями. 

3. Наукові школи ДВНЗ «ПДТУ» в галузі інженерії, кадровий склад 

науково-педагогічних працівників. 

4. Високий рівень математичної освіти у ДВНЗ «ПДТУ», забезпечення 

кадрами вищої кваліфікації кафедр факультету інформаційних технологій. 

5. Сучасні лабораторії ДВНЗ «ПДТУ» для розвитку прикладних 

досліджень та їх комерціалізації (Регіональний навчальний центр бізнес-

навичок, Школа стартапів, Центр колективного користування ДВНЗ 

«ПДТУ», Центр інноваційного підприємництва). 

 

7. ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ 

 

1. Підвищення якості освітніх послуг. 

2. Підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці. 

3. Підвищення престижності інженерних спеціальностей з освітнього 

спектра ДВНЗ «ПДТУ». 
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4. Розширення інноваційної діяльності у сфері вищої освіти. 

5. Популяризація природничо-наукових і математичних знань в 

інженерному середовищі. 

6. Залучення шкільної молоді до природничо-наукових досліджень, до 

інженерного праці, до роботи у спеціалізованих лабораторіях. 

7. Розвиток партнерських відносин зі стейкхолдерами та 

роботодавцями різних рівнів, напрямків і форм власності. 

 

8. ДОДАТКОВІ ДАНІ 

 

Можливості та сильні сторони проєкту: 

1) наукові результати на інженерних кафедрах; 

2) кілька наукових лабораторій, аудиторії, центр цифрових технологій; 

3) сильна студентська наука; 

4) достойний імідж у роботодавців, партнерство з підприємствами; 

5) досвід викладання Soft-Skills, технологічних дисциплін; 

6) досвід міжнародної діяльності, міжнародні проєкти та грантова 

робота; 

7) за умови успішної реалізації проєкту, він може стати основою для 

розвитку університету в цілому. 

 

Проблеми і слабкі сторони проєкту: 

1) неузгодженість стандартних освітніх програм з цілями цього 

проєкту (потрібний експеримент і згода МОНУ); 

2) істотний дефіцит кваліфікованих кадрів, молоді; 

3) нерівномірний науковий потенціал на різних кафедрах; 

4) слабка інноваційна підготовка викладачів; 

5) небезпека реалізації консервативної моделі управління; 

6) недостатня мотивація до реалізації проєкту з боку співробітників; 

7) недостатній рівень фінансування для реалізації проєкту. 
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