
Проект 

В проекті FLL WORLD CLASSSM ваша команда: 
• обирає найцікавішу, на ваш погляд тему, яку завжди хотілось дослідити. 

• знаходить іноваційне рішення, що покращує практику навчання. 

• ділиться цим рішенням з іншими. 

Подумайте про це 

Вам, певно, довелось в житті вивчати стільки речей, що всі й не пригадаєш. Вчитися ви почали 
одразу, щойно народилися. Вчилися тому, як ходити, зав'язувати шнурки та як прочитати цю брошуру. 
Можливо, ви навчилися танцювати, малювати або грати на музичному інструменті. А може навіть 
опанували вміння бити по футбольному м'ячу під найкращим кутом, щоб поцілити у ворота. 

Щоб насолоджуватись вивченням багатьох основних предметів, на зразок історії, техніки, мистецтва 
та математики, потрібно розвивати спеціальні навички. Насправді, навички – це інструменти, якими 
можна оволодіти в будь якому віці. Вони можуть включати в себе: 

• Критичне мислення   

• Комунікацію 

• Командну роботу 

• Навички роботи з інформацією (знання про те, як знайти та використати потрібну вам інформацію) 

• Креативність 

• Розуміння технологій 

• Рішення проблем 

Вчити можна багато що, але всі люди вчаться по-різному. Так само як в побудові робота, котрого 
можна сконструювати різними способами, в навчанні існує більш, ніж один спосіб вивчення тих чи 
інших речей. Ми називаємо ці різні способи навчання «стилями навчання». Більшість людей 
навчається, поєднуючи спостереження, слухання, читання, письмо, перегляд фільмів та навіть гру. Чи 
є у вас улюблений спосіб засвоєння нових знань або навичок? 

Незалежно від того, яким стилем навчання ви переважно користуєтесь, існує багато дивовижних 
прийомів, що можуть допомогти людині вчитися. Наприклад: 

• Деякі відеоігри допомагають зрозуміти, як тривимірний простір складається в одне ціле. Ця навичка 
називається «просторове мислення». Вона може допомогти в проектуванні та винайденні нових 
технічних рішень. 

• Проспівування правил нової гри може допомогти вам запам’ятати їх швидше, ніж просто читання. 

• Будівництво з деталей LEGO може допомогти у вивченні математики та конструювання. (Певно, ви 
це вже знаєте, адже займаєтеся FLL!) 

Деякі з навчальних технік та інструментів можуть зробити навчання більш захоплюючим, тоді як інші 
допомагають запам’ятати інформацію на довший час. В цьому сезоні мета (місія) вашого проекту – 
пошук кращого та більш іноваційного способу, що комусь допоможе у навчанні. 

 

 

Прагнете весело розпочати роботу над FLL WORLD CLASSSM Project? 

Переглядайте Communicate It! activity  на www.firstlegoleague.org. 

  



Визначте питання дослідження в FLL WORLD CLASS 

По-перше, оберіть тему та дізнайтесь, наскільки та яким чином вона вивчається сьогодні. Дослідники, 
вчителі, психологи та інші люди постійно здійснюють нові відкриття в галузі навчання. Вам, як 
професійному досліднику, належить сформулювати власне «дослідницьке питання» та знайти на 
нього свою відповідь. Назвемо його Питання FLL WORLD CLASSSM (FLL WORLD CLASSSM 
Question). 

Щоб розпочати, подумайте про теми, які вивчались вами за останній день, тиждень або місяць. 
Складіть список. Можливо, вивчення чогось відбувалось в одному з наступних місць, але пам’ятайте і 
про теми, з вивченням яких ви стикнулись деінде: 

 Класна кімната 
 Ігровий майданчик або парк 
 Дім 
 Музей 
 Бібліотека 
 Інтернет 
 Гурток, на зразок музичної групи, мистецької студії або школи карате 
 На природі, зокрема, в лісі, прерії чи пустелі 

Подивіться на список кожного учасника команди. Що ви вчили та яким чином вчили? Чи виникали у 
вас труднощі під час вивчення якихось конкретних тем? Чи використовували ви будь-які інструменти 
або об’єкти, щоб допомогти у вивченні кожної з них?  
 
За бажанням: можете знайти таблицю, що допоможе організувати ваш список, за посиланням 

www.firstlegoleague.org  
  
ВСІЄЮ КОМАНДОЮ – Виберіть одну тему, що вас захоплює та використайте її, щоб записати ваше 
Питання FLL WORLD CLASS (FLL WORLD CLASS Question). Можна вибрати тему з вашого списку 
або ще щось з того, що цікавить вашу команду. Тема Проекту FLL WORLD CLASS може бути 
сформульована дуже широко (наприклад, наука) або дуже вузько (наприклад, різні частини клітини). 

Запишіть ваше Питання FLL WORLD CLASS (FLL WORLD CLASS Question) в такому форматі: «Як 
можна покращити спосіб навчання, в який вивчають [тема вашої команди]?”. 

Потім дослідіть всі способи, якими вивчається ця тема на сьогоднішній день. Можете використовувати 
книжки, інтерв’ю, інтернет, радіо, ТБ чи безліч інших джерел, щоб відповісти на питання на зразок 
таких: 

• Як люди зазвичай дізнаються про вашу тему вперше?  

• Які інструменти або технології зазвичай використовують учні, щоб вивчити цю тему?  

• Чому ця тема важлива і для кого вона важлива?  

• Чи має значення місце та метод під час вивчення цієї теми? 

Можливо, це найкращий час для того, щоб поспілкуватися з фахівцем. Фахівець – це, зазвичай, той, 
хто викладає обрану вами тему, або працює з нею щодня. Як вони вивчають вашу тему? Чому вона 
викликає в них жагучий інтерес? Чи сподобалась їм тема під час першого ознайомлення? Які недоліки 
має сучасний спосіб вивчення цієї теми?  

ВСІЄЮ КОМАНДОЮ – Після мозкового штурму та дослідження вам слід сформувати достатнє 
уявлення про поточні відповіді на ваше командне Питання FLL WORLD CLASS (FLL WORLD CLASS 
Question). Обміркуйте, чи потрібна вам ще якась нова інформація перед тим, як почати розробляти 
своє рішення. 
  

Створіть іноваційне рішення 

Тепер ваше завдання – це розробка іноваційного рішення вашого Питання FLL WORLD CLASS (FLL 
WORLD CLASS Question) – рішення, що примножить ціннісні надбання соціуму через 
вдосконалення вже наявного, використання наявного в новий спосіб або винайдення цілком 
нового. Ваше рішення може вдосконалити досвід навчання когось з команди або ще чийсь 
навчальний досвід. 

Подумайте над такими питаннями: 

• Як може ваше рішення зробити навчання легшим або цікавішим? 

• Чи допомагає воно вам у самостійному вивченні? Або допомагає вам навчати когось іншого тому, ви 
знаєте?  

• Що можна було б зробити краще? Що можна зробити по-новому?  

• Які нові інструменти або процедури могли б допомогти міцніше запам’ятовувати інформацію? 



ВСІЄЮ КОМАНДОЮ – Міркуйте над цим! Породжуйте ідеї! Використайте ваші навички розв’язання 
проблем, щоб обміркувати всі можливі рішення. Обговорюйте всі ідеї, що у вас виникають. Одна чиясь 
«безглузда ідейка» може стати поштовхом до справжнього іноваційного рішення. 

Достойне рішення може потребувати від вашої команди найвищого рівня винахідливості та фантазії. 
Або, навпаки, воно здаватиметься настільки очевидним, що природно виникатиме запитання, чому ж 
досі не вчаться цим способом. 

Побачивши результати дослідження, подумайте про те, як можна втілити ваше рішення в дійсність:  

• Чи відрізняється ваша ідея якимось чином від усіх інших рішень, що стосуються навчання цієї теми?  

• Скільки коштуватиме реалізація вашого рішення? 

• Чи потрібна спеціальна технологія, щоб реалізувати ваше рішення?  

• Цим рішенням може скористатися будь-хто або тільки окрема група осіб? 

Пам’ятайте, що ваше рішення може покращувати щось вже наявне, використовувати щось наявне у 
новий спосіб, або стати винаходженням чогось докорінно нового. 

  

Ділитись з іншими 

Щойно у вас з’явиться розробка або план вашого рішення, поділіться ними! 

 

ВСІЄЮ КОМАНДОЮ – Подумайте про тих, кому може допомогти ваше рішення. Як можна дати їм про 
це знати? Чи можливо продемонструвати ваше дослідження та рішення людям, що навчаються або 
викладають? Чи можете ви поділитися цим з фахівцем або кимось ще з тих, хто допомагав вам у 
вивченні обраної теми? Або з іншими учнями вашої школи? Можливо, існують ще групи людей, яких 
би зацікавила ваша ідея? 

Подумайте про те, щоб поділитися ідеєю з тими, хто може дати про неї адекватний відгук. 
Налагоджений зворотній зв’язок та покращення є для кожного інженера етапами процесу розробки. Не 
бійтеся переглядати свої ідеї, коли отримуєте корисні відгуки.  

Під час презентації залучайте таланти членів команди. Знайдіть креативний спосіб пояснення вашого 
Питання FLL WORLD CLASS (FLL WORLD CLASS Question) та рішення. Можливо, ви розіграєте 
сценку? Створите веб-сайт? Зробите веселу книжку? Виконаєте реп? Напишете поему, пісню, 
оповідання? Поділитись вашими знахідками можна в простій чи складній формі, по-серйозному або 
так, щоб люди сміялись, сприймаючи сказане. 

І пам’ятайте, що найважливіше, – добре розважитися! 

Демонстрація вашого рішення під час змагань 
На завершення, підготуйте презентацію, щоб продемонструвати вашу роботу суддям змагання. 
Презентація може включати в себе плакати, слайдшоу, моделі, мультимедійні ролики, матеріали 
ваших досліджень та багато чого іншого. Будьте креативними, але разом з тим стежте за тим, щоб 
охопити всю необхідну інформацію.  

Щоб змагатися за нагороду в номінації «Найкращий проект», команда повинна: 

1. Визначити своє Питання FLL WORLD CLASS (FLL WORLD CLASS Question).  

2. Пояснити іноваційність знайденого командою рішення.  

3. Розповісти, яким чином здобутки команди були розділені з іншими. 

4. Відповідати вимогам до презентації:  

• Ведіть презентацію наживо; в разі доступності можна використати медіа-обладнання, але тільки з 
метою покращення реальної презентації.  

• Залучайте всіх членів команди; кожен учасник повинен якимось чином взяти участь в демонстрації 
Проекту перед суддями. 

 • Проведіть та завершіть презентацію за 5 хвилин (або менший проміжок часу), без допомоги з боку 
дорослих. 

Більше про критерії оцінки суддями презентацій команд можна дізнатись, переглянувши рубрики веб-

сторінки http://www.firstlegoleague.org/event/judging. 

http://www.firstlegoleague.org/event/judging


Дізнатись більше про Проект (за бажанням) 

• Стежте за оновленням інформації про Проект на сторінці 

http://www.firstlegoleague.org/challenge/projectupdates. За цим посиланням можна знайти відповіді на 

типові питання стосовно Проекту. В актуальних постах міститься офіційна інформація, що буде 

чинною під час змагань. 

• Перегляньте сторінку Оголошення змагання 2014: 

http://www.firstlegoleague.org/challenge/2014fllworldclass. Завантажте тематичний довідник з глосарієм 

слів з галузі освіти, перелік сайтів та книг для початку дослідження, поради щодо налагодження 

контактів з фахівцями. 

• Книга тренера The FIRST® LEGO® League (The FIRST® LEGO® League Coaches’ Handbook) містить 

більше інформації про Оголошення змагання, їхній перебіг та суддівство: 

http://www.firstlegoleague.org/challenge/teamresources. 

Ще лишились питання стосовно Проекту FLL? Надішліть їх електронною поштою на адресу служби 

підтримки Проекту fllprojects@usfirst.org. 

Навчання – це частина життя. Воно супроводжує вас щодня.  

Тепер ВИ отримали шанс висловитися щодо того, 
як саме людям слід навчатися новому.  

Незалежно від того, кому стане ваше рішення в пригоді – вам, вашим знайомим або 
невідомим людям, – допомога в навчанні може суттєво вплинути на подальше життя цієї 

особи. 
Допоможіть FLL зробити навчання справжнім досвідом СВІТОВОГО МАСШТАБУ! 

http://www.firstlegoleague.org/challenge/projectupdates
http://www.firstlegoleague.org/challenge/2014fllworldclass.Завантажте
mailto:fllprojects@usfirst.org

