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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Зміна пріоритетів у суспільстві, де 

головною цінністю, суб’єктом культури і життя є людина, вимагає від 

сучасної школи системного, інноваційного, соціально-педагогічного 

забезпечення освітнього процесу, який ґрунтується на гуманістичних і 

демократичних засадах, принципах толерантності, суб’єкт-суб’єктної 

взаємодії. Система освіти має забезпечити формування особистості з 

демократичним світоглядом, здатної до самоосвіти, саморозвитку, 

самоствердження і самореалізації, мобільної і конкурентоспроможної на 

ринку праці.  

В освітньом ну просторі України спостеріг наються такі тенденції: 

удосконал нення традиційнних методик і методів роботи з учнями та пошуки й 

розробка нових альтернатнивних технологінй, більш ефективни нх, 

оптимальнних, результатнивних, ніж ті що існували в минулому. Змінюєтьс ня 

зміст процесу освіти: це вже не процес передачі суми знань або інформацінї, 

не повторенння готових результатнів, а формуванння компетентнностей, досвіду, 

самореалінзація, на основі природних даних і розвитку здібносте нй дитини. 

Одним із таких методів, що суттєво збагачує освітній процес сучасної школи 

– метод проєктів, використа нння якого змінює традиційнний підхід до 

навчання учнів.  

На сучасному етапі розвитку освіти, коли в українськній школі виникла 

необхіднінсть у якісно нових характеринстиках освітньої системи 

(поліфункціональність, цінніснод ноцільність, варіативнність), метод проєктів 

має велику педагогічнну цінність. В основі такого методу навчання лежать: 

розвиток пізнавальнних умінь і навичок учнів, уміння орієнтувантися в 

інформацінйному просторі, уміння самостійн но конструювнати свої знання, 

уміння критично мислити.  
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Розробкою проєктної технологінї займалися такі вчені, як Джон Д’юї, 

який є її основополножником, його послідовнники  В. Кілпатрік, Е. Коллінгс, 

Л. Левін. Пізніше цим питанням займалися радянські науковці С. Шацький, 

В. Шульгін, М. Крупеніна, В. Ігнатьєв, Н. Крупська, українськний вчений 

О. Коберник. Вони не лише сформулювнали основні засади, схеми проєктної 

діяльностні, але й обґрунтувнали ефективнінсть використа нння проєктної 

технологінї у школі.  

Сучасні вчені К. Бабій, А. Бахтарова, І. Литвиненкно досліджуюнть 

особливос нті використа нння проєктної технологінї у процесі проведенння  

нетрадицінйного уроку в школі, Т. Бєлявцева вивчає застосува нння методу 

проектів у процесі  формуванння пізнавальнної активностні учнів, 

В. Вербицькинй обґрунтовнує переваги проєктної технологінї навчання і 

виховання у загальноонсвітніх школах та позашкільнних закладах, В. Ворона, 

Л. Семешко розглядаюнть особливос нті метод проєктів у позакласнній роботі, 

Є. Ксьондзік, Н. Христюк – проектні технологінй у роботі з обдарованними 

дітьми, С. Мартовине нць – метод проектів як організацнійну форму навчання, 

Т. Матвійчик  досліджує проблему успіху особистос нті в проєктній 

діяльностні.  

Дослідженням використа нння проєктної діяльностні в закладах загальної 

середньої освіти  займалися наступні вчені: Є. Єжак, І. Журавська, 

І. Зайцева, І. Зязюн, І. Кохан, Л. Порохня. Проєктну діяльністнь учнів на 

уроках українськної мови та літературни розглядал ни Т. Медведєва, В. Півтора, 

Н. Подранецьнка, О. Садовніконва, В. Шуляр. Теоретичнні аспекти 

інтерактинвних методів набули висвітленння у працях зарубіжнинх та 

українськних учених (О.Коротаєва, А.Мартинець, Г.Мітіна, Л.Пироженко, 

О.Пометун, Г.Самохіна, М.Скрипник, С.Стилік, Н.Суворова, Г.Шевченко та 

ін.). Доцільніс нть застосува нння саме інтерактинвних технологінй для посилення 

ефективно нсті освітньог но процесу відображе нно у працях таких дослідникнів як 
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О.Єльникова, Г.Коберник, О.Коберник, Т.Кравченко, М.Крайня, 

Г.Крівчикова, В.Мельник, Н.Побірченко, С.Сисоєва та ін. 

Проблемі організацнії проєктної діяльностні в початковінй школі 

присвяченні праці Т. Башинськонї, Л. Коваль, О. Онопрієнкно, В. Тименко та ін. 

На сторінках фахових журналів презентує нться досвід кращих учителів щодо 

використа нння методу проєктів під час вивчення різних предметів. Однак, 

технологіня і особливос нті застосува нння проєктної діяльностні у початковінй 

школі потребуютнь більш ретельног но вивчення. Таким чином, недостатн ня 

наукова розробка обраної проблеми, необхіднінсть її глибокого й 

послідовнного розв’язання на рівні педагогічнної теорії й практики початковонї 

школи зумовили вибір теми дослідженння – «Педагогічні умови організацнії 

проєктної діяльност ні молодших школярів». 

Мета досліджен ння полягає в теоретичн ному обґрунтувнанні та 

експериме ннтальній перевірці  педагогіч нних умов організацнії проєктної 

діяльност ні молодших школярів.  

Гіпотеза досліджен ння полягає в припущеннні: проєктна діяльністнь 

молодших школярів у освітньом ну процесі може оптимізувнати його 

результатнивність  за таких за таких педагогічнних умов: 

 Урахування індивідуа нльних особливос нтей молодших школярів у 

процесі організацнії проєктної діяльностні. 

 Поетапне, системати нчне та цілеспрям новане використа нння 

проєктної діяльностні  на уроках початково нї школи. 

 Використання групової та індивідуа нльної форм навчання у 

процесі  організацнії проєктної діяльностні. 

Відповідно до мети було визначено такі завдання дослідженння: 

1. Проаналізувати науково-педагогічну літератур ну, уточнити сутність 

основних понять досліджен ння. 

2. Вивчити сучасний стан організацнії проєктної діяльностні молодших 

школярів в теорії та практиці роботи початковонї школи.  
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3. Визначити критерії, показники та рівні розуміння учнями змісту 

художньог но твору . 

4. Теоретично обґрунтувнати та експериме ннтально перевіритни 

педагогічнні умови організацнії проєктної діяльностні молодших школярів на 

уроках літературнного читання. 

Об’єкт дослідженння – проєктна діяльністнь в освітньом ну процесі 

початковонї школи. 

Предмет дослідженння – педагогічнні умови організацнії проєктної 

діяльностні молодших школярів на уроках літератур нного читання. 

 Для досягненння поставленної мети і розв’язання визначенинх завдань 

використонвувався комплекс методів дослідженння, що доповнюва нли один 

одного: теоретичн ні – вивчення й аналіз психологон-педагогічної та методично нї 

літератур ни з проблеми; аналіз нормативнної та шкільної документа нції; вивчення 

й узагальне нння передовог но педагогічнного досвіду з метою з'ясування стану 

досліджен ння проблеми в педагогічнній теорії і освітянсьнкій практиці;  емпіричні 

– анкетуванння, інтерв’ювання, бесіди, опитуванння, педагогічнне спостережнення, 

аналіз продуктів діяльност ні учнів початковонї школи; статистич нні – 

кількіснинй та якісний аналіз експериме ннтальних даних із застосува ннням 

методів математичнної статистикни. 

Наукова новизна полягає в уточненні й подальшом ну розвитку наукових 

поглядів на проблему організацнії проєктної діяльностні молодших школярів. 

Практичне значення одержаних результатнів. Матеріали досліджен ння 

можуть бути використа нні вчителямин-класоводами у навчальнон-виховному 

процесі початковонї школи, а також у процесі підготовкни майбутніх учителів 

початковинх класів.  

  Структура та обсяг випускної роботи. Робота складаєтьнся зі вступу, 

двох розділів,  висновків, додатків, списку використа нних джерел та додатків.  
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Розділ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ОРГАНІЗАЦнІЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТ нІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

1.1.Проєктна діяльністнь у науково-педагогічній літературні 

В умовах роботи за новим Державним стандарто нм початковонї 

загальної освіти, який розробленний на засадах особистіс нно зорієнтовнаного та 

компетентннісного підходів, перед сучасним вчителем постає завдання 

сформуватни в молодших школярів загальнокнультурну, громадянс ньку, 

здоров’язбережувальну, соціальну компетент нність, компетентнність з питань 

інформацінйно-комунікаційних технологінй, навчити дітей вчитися самостійн но 

впродовж всього життя. В останній час увагу дослідникнів привертає 

проєктна діяльністнь як ефективнинй шлях втілення особистіс нного 

зорієнтовнаного і компетентннісного підходу до навчання, тому, з огляду на 

нові вимоги Державног но стандарту початково нї освіти, організацнія проєктної 

діяльностні в початковінй школі набуває нової актуальнонсті. 

Однією з перспектинвних інновацій у сучасній школі є проектна 

технологіня, що реалізуєтнься через інтегрова нний підхід до формуванння 

ініціативнності, розвитку мислення та творчих здібносте нй учня. Ідея 

впровадже нння проектної діяльностні в освіті була запропононвана 

американс ньким педагогом і філософом Джоном Дьюї більше століття тому. 

У вітчизнянній педагогіцні актуальнінсть цієї проблеми першими вивчали О. 

Макаренко та В. Сухомлинс нький [50, с. 57]. Німецький педагог А. Флітнер 

зазначає, що проектна діяльністнь як навчальнинй процес, здійснюєтнься за 

допомогою розуму, серця та рук («Lernen mit Kopf, Herz und Hand»). Так, 

самостійнно добута інформаціня осмислюєтнься учнями через призму 

особистог но відношенння до неї і оцінку результатнів в кінцевому продукті [10, 

с. 56]. У науковій педагогічнній літературні наявні досліджен ння, що 
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висвітлююнть різні аспекти проектної технологінї та її впровадже нння, зокрема 

і з застосува ннням інтеракти нвних методів навчання [2, с. 157].  

Складовою проєктної технологінї є метод проєктів. Аналізуючни поняття 

«метод проєктів», ми можемо акцентува нти відміннос нті у визначенн ні 

тлумаченння цього терміну. Зокрема, в одних авторів це – педагогічнна 

технологіня (С.Сисоєва та ін.) або проєктна технологіня, яка відобража нє 

реалізаціню особистіс нно орієнтова нного підходу в навчанні (Г.Ісаєва  та ін.) 

[33, с. 15-9; 14]. Натомість інші педагоги розглядаюнть метод проєктів як 

засіб організацнії педагогічнного процесу, в основу якого покладено взаємодію 

педагога й учня та з навколишннім середовищ нем, об'єднання навчання з 

активною діяльністню учнів (Т. Супрун); метод плануванння цілеспрям нованої 

діяльностні учня у зв'язку з вирішення нм якогось шкільного завдання в 

обставинанх реального життя (М. Кларин); цільовий навчальнон-виховний 

процес, спрямованний на виконання суспільно корисних справ (П. Мудров); 

систему навчання, за якої учень набуває знань, умінь та навичок у процесі 

плануванння і виконання певних складних завдань – проектів (С. Ящук) [3, с. 

114]. 

Найбільш повне поняття «проєктний метод» представл нено в 

досліджен ннях Е. Полата [74]. На думку вченого, дослідницнький проект як 

елемент наукової творчості учнів розглядаєнться сьогодні і як складова 

частина сучасних педагогічнних технологінй. На думку авторів, мета даної 

технологінї орієнтує не на інтеграціню фактичних знань, а на застосува нння 

актуалізо нваних знань і придбання нових, для активного включення в 

проектува нльних діяльністнь, освоєння нових способів людської діяльностні в 

соціокульнтурному середовищ ні [66, c.11–16].  

Розкриття сутності проєктногно методу навчання ми знаходимо в 

роботах В. Гузєєва. Вчений відзначає, що технологіня навчання на основі 

методу проєктів представл няє один із можливих способів проблемно нго 

навчання [20, c .46 – 47]. Л. Забродськна, Л. Хоружа, О. Онопрієнкно, А. 
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Цимбалару розглядаю нть проєктува нння як самостійн ний вид діяльностні, що 

передбача нє наявність таких етапів як прогнозувнання, плануванння, 

конструювнання, моделюванння [83].  

Проєкт, як зазначаютнь вчені (О. Пєхота, Є. Полат, О.Пометун, 

Л.Пироженко та інші), – це мета, яку дитина зрозуміла, прийняла, 

реалізува нла у процесі діяльностні. У перекладі з латини термін «проєкт» 

(рrоjесtіо) означає «кинутий уперед», тобто проект є прототипонм будь-якої 

діяльностні. У сучасному розумінні – це намір, ідея, що будуть здійснені у 

майбутньо нму за певних умов. Проєкт як навчальнинй метод є  дидактичнним 

засобом активізацнії пізнавальнної діяльностні, розвитку креативнонсті та 

одночасно формуванн ня певних рис особистос нті [21, с.6].  

Взагалі у науковій літератур ні існує декілька понять-визначень терміну 

«проєкт» (див.табл.1.1). 

Таблиця 1.1 

Визначення поняття «проєкт» у науково-педагогічній літературні 

Визначення поняття Автор 

Проєкт – це комплекс пошукових, дослідниц ньких, графічних та 

інших видів робіт, виконаних з метою практичнонго або 9 

теоретичнного розв`язання значущої проблеми 

Є. Полат [74, с.64] 

Проєкт – це будь-яка робота, виконана від «щирого серця», що 

має певну цільову настановкну. 

В.Кілпатрик [4, с.10] 

Проєкт – це спеціальн но організовнаний учителем і самостійн но 

виконаний учнями комплекс дій, де вони можуть бути 

самостійн ними для прийняття рішень та відповіданльними за свій 

вибір, результат праці, створення творчого продукту. Проект – 

це інновацій нна форма організац нії освітньогно середовищна. 

В. Гузеев [20, с.79] 

Проєкт – це спеціальн но організовнаний педагогом і самостійн но 

реалізованний тими, хто навчаєтьсня, на основі суб`єктивного 

визначенння мети комплекс дій, що завершуют нься створеннянм 

продукту, який складаєть нся з об`єкта праці, виготовленного у 

процесі проектуванння, і його представлнення у вигляді усної чи 

писемної презентац нії. 

Г. Селевко [87, с.108] 

Проєкт розглядає у тісному взаємозв’язку з досліджен ннями, 

спрямованними на розв’язання практичнонї задачі. Учений 

зазначає, що розробка проекту обов’язково передбачанє 

О. Савенков [86, с.54] 
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створення певного продукту внаслідок творчої або 

дослідниц нької діяльностні 

Проєкт – це систематинчна форма організац нії діяльност ні у 

взаємозв`язку її теоретичн них і практични нх аспектів 

С.Кримський [43, с.56] 

Проєкт – це досить тривала і послідовнна діяльніст нь, що 

виконуєть нся для досягненння реальної мети та розв`язання 

життєвої проблеми. 

Р.Уоткінс [25, с.5] 

Проєкт – це інновацій нна форма організац нії освітньогно 

середовищна.  

Л. Ващенко [25, с.6] 

 

Як відомо, дидактичнні основи методу проектів розробили 

американс нькі педагоги Д.Дьюї та його послідовнники В.Кілпатрик, Є.Коллінз, 

О.Паркхерст. Теоретичн ною основою методу проектів є прагматичнна 

концепція американс нького педагога Джона Дьюї: діяльністнь учня, що 

спрямованна на формуванння його мислення, на основі власного досвіду [70, 

с.2].  

Джон Дьюї запропонунвав будувати навчальнинй процес на активній 

основі, спираючис нь на цілеспрям новану діяльністнь учнів з урахуваннням їх 

особистої зацікавле нності в різноманінтних знаннях. американс нькі вчені 

змогли конструктнивно підійти до суті методологнії й усвідомитни величезні 

переваги нових підходів. У США, Англії, Бельгії, Німеччині та багатьох 

інших країнах ідеї проектної технологінї знайшли широкий відгук і втілення 

[70, с.2]. 

Важливим, на нашу думку, є те, що в основу методу проектів 

покладена ідея прагматичнної спрямованності на результат. Головним є те, що 

результат власної діяльностні можна побачити. В. Кілпатрик вдосконал нив 

систему роботи над проєктами. Школярі визначали собі практичні завдання 

(проєкти), плануючи і виконуючи їх, набували знань та навичок. Зміст 

освітньої роботи, на думку прихильнинків методу проектів того часу, 

визначаєтнься дійсністю, що оточує дитину, бо тільки з нею може бути 

пов`язана активна діяльністнь учнів.  
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У процесі цієї діяльностні, яка грунтуєтьнся на дитячих інтересах, 

відбуваєтнься конструювнання навчальнонго процесу та його змісту, який 

реалізуєтнься через ряд дослідів, так пов`язаних між собою, що відомості, 

одержані від одного досліду, стають основою розвитку і збагаченн ня цілого 

ряду інших дослідів. Тому проєкти, на думку Л.Левина, повинні 

задовольнняти інтерес дітей [47, с.16].  

Паралельно з розробкам ни американс ньких педагогів ідеї проєктног но 

навчання виникли і у вітчизнянній практиці. Під керівництнвом С. Шацького 

була організовнана група співробітнників-однодумців, які намагалис ня активно 

використонвувати проєктні методи в практиці викладанння. Видатний педагог 

визначив основні елементи даної технологінї: 

 реальний досвід дитини, який має бути виявлений педагогам ни; 

 організований досвід (педагог будує заняття на основі того, що 

знає про досвід дитини); 

 зіткнення з нагромаджненим людським досвідом (готові знання);  

 вправи, які дають дитини нові навички [67, с.35].  

У науковій літератур ні термін проєктна технологіня може замінюватнись 

іншими термінами, наприклад: «проєкт», «метод проєктів», «проєктна 

діяльністнь». Визначень ключового поняття досліджувнаної технологінї існує 

безліч, що спонукало нас до вибору найдоцільнніших, які ми подаємо у 

таблиці 1.2.  

Таблиця 1.2  

Визначення поняття «Метод проектів»  

у науково-педагогічній літературні 

 

Визначення поняття  Автор 

Метод проектів - це певна сукупністнь навчальнон-

пізнавальних прийомів, що дозволяют нь вирішити певну 

проблему під час самостійн них дій з обов’язковою 

презентацнією результатнів. 

Є.Полат [74, с.143] 
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Метод проектів – це організац нія навчання, коли 

набувають нся знання і навички у процесі плануванн ня й 

виконання практичнинх завдань – проектів 

С.Гончаренко [19, с.134]  

Метод проектів – комплексн ний навчальнинй метод, який 

дозволяє індивідуанлізувати навчальнинй процес, дає 

можливіст нь виявити самостійн ність у плануванн ні, організац нії 

та контролі своєї діяльностні.  

Г.Селевко [87, с.122] 

Метод проектів – це універсалньний «життєвим метод 

досліджен ння», який підготує дитину до життя  

 Л. Левін [46, с.45] 

Метод проектів – це освітня технологіня, спрямованна на 

здобуття учнями знань у тісному зв`язку з реальною 

життєвою практикою, формуванн ня в них специфічн них умінь 

та навичок завдяки системній організац нії проблемнон-

орієнтованого навчальнонго пошуку.  

Л.Бодько [12, с.2] 

Метод проектів – це система навчання, за якої особистіснть 

набуває знання в процесі плануванн ня і виконання поступово 

ускладнен них практични нх завдань – проектів.  

Н.Котелянець [38, с.48] 

Метод проектів – це педагогічнна технологіня, зорієнтов нана не 

на інтеграціню фактичних знань, а на їх застосуванння та 

здобуття нових. Активне включення школяра у створення 

тих чи інших проектів дає можливіст нь засвоюватни нові 

способи людської діяльностні в соціокуль нтурному середовищні.  

Т.Кутурженко [44, с.10] 

 

Дослідження теоретичн них аспектів методу проектів здійснені Є.Полат, 

С.Гончаренко, Г.Селевко та ін. Із таблиці 1.2 видно, що ключове поняття 

досліджен ння технологінї автори розглядаюнть: як сукупністнь навчальнон-

пізнавальних прийомів; як освітню технологіню; як комплекснний навчальнинй 

метод. 

 Аналіз наукових праць згаданих вище науковців дозволяє зробити 

висновок, що метод проєктів – це сукупністнь засобів, дій учнів у визначенінй 

послідовнності для досягненн ня поставленної задачі – розв’язання певної 

проблеми, значущої для школярів та оформленонї у вигляді конкретнонго 

кінцевого продукту. Це система способів, прийомів і засобів організацнії та 

здійсненння самостійнної аналітичн ної діяльностні учнів у процесі вирішення 

навчальнонго завдання. Така робота школярів є не лише пошуковою, а й 

творчою [25, с.6].  
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Метод проектів є одним із сучасних методів навчання, що належать до 

методів навчання в співпраці. Він є особливо продуктивнним, тому що в 

ньому можуть бути реалізова нні одразу декілька сучасних підходів: 

особистіс нно орієнтова нний, комунікатнивно-діяльнісний тощо. Особливіс нтю 

методу є те, що він орієнтова нний на перехід від авторитар нного стилю 

навчання до демократи нчного, завжди зорієнтовнаний на самостійн ну діяльністнь 

учнів, яка реалізуєтнься як в індивідуа нльній, так і в парній, груповій 

діяльностні, що завжди передбача нє розв’язання проблеми [88, с.14].  

Аналізуючи сутність поняття проєктуванння Г. Ісаєва зазначає, що це 

особливий тип інтелектунальної діяльностні, відмінною особливіс нтю якої є 

перспектинвна орієнтаціня на практично спрямован не досліджен ння [33, с.4]. 

О.Онопрієнко розглядає проєктува нння як самостійн ний вид діяльностні, що 

передбача нє наявність таких етапів: прогнозувнання, плануванння, 

конструювнання, моделюванння [64, с.4].  

Проєктна діяльніст нь – це конструктнивна і продуктивнна діяльністнь 

особистос нті, спрямован на на розв`язання життєво значущої проблеми, 

досягненння кінцевого результатну в процесі цілепокла ндання, плануванння і 

здійсненння проєкту [26, с.476]. Проєктна діяльністнь забезпечунє цілісніст нь 

педагогічнного процесу і єдність навчання, виховання і розвитку особистос нті. 

Організацнія проєктної діяльностні спираєтьс ня на основні закономірнності 

педагогічнного процесу та психологінчного змісту [34, с. 62].  

Проєктна діяльністнь – це, як свідчить шкільна практика, один із 

перспектинвних напрямів роботи учнів у сучасній освіті. Беручи за основу 

особистіс нно-орієнтований підхід до навчання і виховання, він сприяє 

розвитку пізнавальнного інтересу до різних галузей знань, формує навички 

співробітнництва [90, с.10].  

На думку В. Білик, проектна діяльністнь – це самостійнна 

поліфункцніональна діяльністнь, яка визначає створення нових або 

перетворе нння існуючих умов освітньог но процесу [7]. А.Савенков, 
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розглядаюнчи проектну діяльністнь у початковінй школі, визначає чотири етапи 

її плануванння: 

1. Пошуковий (вибір теми й обґрунтувнання назви проекту; 

формуванння мети проекту; визначенння кола навчальнинх предметів; 

конкретизнація способів досліджен ння проблеми).  

2. Підготовчний (створення підгруп учнів; запрошенн ня батьків до 

співпрацін).  

3. Технологінчний (підбір інформацінї з тієї чи іншої теми; обробка 

інформацінї за темою проекту).  

4. Підсумковний (аналіз результатнів запропононваного досліджен ння; 

узагальне нння результатнів за темою проекту; внесення пропозицінй, надання 

рекоменда нцій у формі написання рефератів, підготовк ни статей) [86, с. 250– 

252].  

Ряд науковців пропонує формулюва нти дидактичнну мету проектної 

діяльностні в чотирьох аспектах:  

1) освітньом ну – передбача нє створення в учнів образу цілісного знання 

та підвищенння мотивації учнів для здобуття нових знань;  

2) розвивальнному – має за мету розвиток дослідних, творчих 

здібносте нй особистос нті; критичног но мислення, навичок аналізу та рефлексії; 

уміння визначати власну позицію, планувати свою роботу й час; 

комунікатнивних умінь і навичок; уміння презентувнати результатни своєї 

роботи;  

3) виховному – включає виховання значущих загальнол нюдських 

цінностей (соціальне партнерстнво, толерантнність, діалог почуття 

відповіда нльності, самодисци нпліни, самоорган нізації);  

4) соціалізунючому – передбачанє виробленння власного погляду на події; 

усвідомле нння значення спільних зусиль, роботи в команді [11]. 

Навчальний проєкт – самостійнна завершена творча робота учнів, 

виконана під керівництнвом вчителя. Це сукупністнь завдань для учнів, 
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проблеми, що потрібно розв`язати, пошук способів їх вирішення, організац нія 

форм взаємодії учнів з учителем й одне з одним, а також аналіз отриманог но 

результатну [77, с.41]. Його результат – це індивідуа нльний досвід проектної 

діяльностні учня.  

Оскільки таке навчання розвиваєтнься у продуктивнній діяльностні, то, на 

думку Т.Мантули, воно розширює сферу суб'єктивності в процесі 

самовизнанчення, творчості і конкретнонї участі [50, с.45]. Розробка 

навчальнонго проекту, як і будь яка нова форма роботи, викликає в учнів 

певне здивуванння чи цікавість. Цікавість є початковоню стадією пізнавальнної 

спрямованності особистос нті учня. На основі цікавості виникає допитливінсть – 

прагнення дитини проникнутни за межі побаченог но. На відміну від цікавості, 

допитливінсть пов’язана із змістом проектної діяльностні й виявляєтьнся у 

прагненні пізнати об’єкт своєї уваги [55, с.13].  

С. Кримський вважає, що навчальні проекти комплекснно реалізуютнь 

такі педагогічнні принципи: самостійнність; співробітнництво дітей і дорослих; 

облік вікових, індивідуа нльних особливос нтей дітей; діяльніснний підхід; 

актуаліза нція суб’єктивної позиції дитини у педагогічнному процесі; взаємодія 

педагогічнного процесу з навколишннім середовищ нем [43, с.12]. Спираючис нь 

на рекоменда нції вченого, пропонуєм но таку послідовнність створення проекту 

як продукту активної навчальнонї діяльностні учнів:  

1) постановкна завдання;  

2) розробка безпосере нднього проекту;  

3) організацнія громадськної думки про здійсненння заходу;  

4) безпосере ндня трудова діяльністнь;  

5) облік виконаної роботи [43, с.13]. 

Проєктна технологі ня передбача нє розв’язання суб’єктом навчання або 

їх групою певної проблеми, в результатні чого вони отримують певну суму 

знань. Основний принцип методу проектів – це опора на інтереси [14, с.44]. 

Кожна дитина – це особистіс нть. «Особистісно зорієнтовнане навчання – це 
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утверджен ння людини як найвищої цінності, навколо якої грунтуютьнся всі 

інші суспільні пріоритетни», - зназначає І.Д.Бех [6, с.13].  

Проєктна технологіня безпосерендньо впливає на розвиток учня, 

орієнтуєтнься на нього. Вона дає можливістнь учителеві тісно впливати на 

зовнішні мотиви (допитливість, прагнення бути дорослим, активне 

сприйняттня нового) та на внутрішні мотиви (почуття обов’язку, бажання 

вчитися, любов до книги, потяг до самоосвітни, прагнення до успіху тощо) 

школяра, дає змогу поєднати ціннісно-змістовні основи культури та процес 

діяльніснної соціаліза нції учня. Саме через це в наш час дана технологіня стала 

надзвичайнно актуальноню [1, с.42].  

Аналіз наукової літературни свідчить, що цінність методу проєктів 

полягає у тому, що він сприяє розвитку інтересу до навчання, ініціативни, 

самостійнності, умінню планувати свою діяльністнь, враховує інтереси 

суб’єкта навчання, розвиває свідоме ставлення до діяльностні. Метод 

проєктів має величезну цінність, адже завдяки його реалізацінї учні:  

- навчаються добре виконуватни роботу, відчуваючни при цьому 

радість і гордість за результатни;  

- стають оптиміста нми;  

- навчаються мислити, їхні думки базуються на фактах, а не на 

передбаче нннях;  

- навчаються вчитися, знають, де і як потрібно знаходити матеріал, як 

тлумачити факти, як їх обґрунтовнувати;  

- набувають навичок роботи в команді;  

- навчаються ставити мету, зважати на думку товаришів;  

- навчаються ефективно працювати, планувати свою працю на 

кожному етапі, знають, де знайти засоби для досягненння мети та як 

їх запровадинти;  

- зацікавлюються самостійн ною роботою; 
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- навчаються розраховунвати свої сили в процесі навчальнинх занять 

[78, с.43].  

Цей перелік можна продовжувнати, адже на практиці метод проєктів 

розглядає нться як інновація, метою якої є створення для дитини умов, за яких 

вона оволодіє вмінням активно здобувати, оновлюватни та розвивати свої 

знання, зможе їх творчо застосува нти. Проєктна технологіня передбача нє 

наявність проблеми, що вимагає інтегрова нних знань і дослідницнького 

пошуку її вирішення. Результат ни запланова нної діяльностні повинні мати 

практичну, теоретичн ну, пізнавальнну значимістнь.  

Головною складовою методу є самостійн ність учня [93, с.5]. Під час 

роботи за проєктною технологінєю можливе й виникненння деяких 

проблемнинх питань. При підготовцні й проведеннні уроку важливо володіти 

мистецтвонм комунікацній, не давити на дітей своїм авторитетном, не 

нав’язувати власної думки, дати можливістнь дітям самим відчути бажання 

дослідити й вивчити певне питання; уміти встановлюнвати та підтримувнати в 

групі проекту стійкий позитивнинй емоційний настрій; контролювнати 

правильні відносини учнів при груповій взаємодії; сприяти рівноціннній 

участі членів групи у вирішенні поставлен них завдань; психологінчно й 

емоційно налаштовунвати робочу групу на позитивне розв’язання проблеми 

[89, с.46].  

У процесі проєктної діяльностні як окремого виду навчання, що 

організовнує та спрямовує пізнавальнну активністнь учня, зосереджунються 

важливі умови та можливостні прямого й опосередкнованого впливу на 

пізнавальнні інтереси [83, с.27].  

Характерні особливос нті проєктної технологінї створюють широкі 

можливостні для формуванння в учнів умінь, пов’язаних із самостійн ним 

освоєнням нових знань. Вони виявляютьнся у розмаїтті форм самостійн ної 

роботи, оволодіннні новими способами пізнавальнної діяльностні, проблемнонму 

підході, елементах пошуку або дослідженння творчої діяльностні [94, с.52]. 
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Логіка проєктної діяльностні виключає надання учням знань у готовому 

вигляді. Натомість створюютьнся умови:  

а) для самостійн ної ініціативни учня, що спричинює актуаліза нцію у 

свідомостні, відчуттях і мотивах суперечнонстей між наявним та бажаним 

рівнем знань і вмінь;  

б) для розвитку пізнавальнного інтересу, на цій основі й можуть 

формувати нся внутрішні мотиви учіння, які впливатим нуть на різноманінтні 

сфери пізнавальнної діяльностні учнів;  

в) для творчої самореалінзації учня;  

г) для навчальнонї взаємодії між учителем та учнями (співробітництва), 

в основі яких лежали б не підлегліс нть і покора, а співпраця, відкритіс нть і 

довіра [29, с. 36].  

Організація співробітнництва з учнями передбачанє використанння 

різноманінтних способів: спільне визначенння мети діяльностні; створення 

ситуації вільного вибору; створення навчально нго діалогу; використа нння 

рольової гри; участь дітей в оцінці уроку; добір навчальнонго матеріалу [79, 

с.287].  

Аналізуючи теоретичнні джерела та досвід роботи вчителів, можна 

виявити такі способи організацнії взаємодії учнів та вчителя:  

- спільне створення навчально н-дидактичного матеріалу 

(співтворчість);  

-        створення спільних проектів (навчальне проєктува нння) [3, с.16].  

Якщо умовно поєднати всі ці способи в логічно взаємоповн`язаний 

ланцюжок, то проєктува нння завершує його, а попередні способи є 

складовим ни його етапів. Тому створення спільних проектів займає найвищу 

сходинку в ієрархїї способів організацнії взаємодії учнів та вчителя в 

навчальнон-виховному процесі початковонї школи щодо складностні організацнії 

[3, с.16]. 
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 Як зазначаютнь Т. Даниленко, В. Пеньшина [22, с.55], проєктна 

технологіня надає вчителю роль «незалежного консульта ннта», а учням –

активних учасниківн» (див.табл. 1.3).  

Таблиця 1.3 

Визначення поняття «Метод проектів»  

у науково-педагогічній літературні 

 

Визначення поняття  Автор 

Метод проектів - це певна сукупністнь навчальнон-

пізнавальних прийомів, що дозволяют нь вирішити певну 

проблему під час самостійн них дій з обов’язковою 

презентацнією результатнів. 

Є.Полат [74, с.143] 

Метод проектів – це організац нія навчання, коли 

набувають нся знання і навички у процесі плануванн ня й 

виконання практичнинх завдань – проектів 

С.Гончаренко [19, с.134]  

Метод проектів – комплексн ний навчальнинй метод, який 

дозволяє індивідуанлізувати навчальнинй процес, дає 

можливіст нь виявити самостійн ність у плануванн ні, організац нії 

та контролі своєї діяльностні.  

Г.Селевко [87, с.122] 

Метод проектів – це універсалньний «життєвим метод 

досліджен ння», який підготує дитину до життя  

 Л. Левін [46, с.45] 

Метод проектів – це освітня технологіня, спрямованна на 

здобуття учнями знань у тісному зв`язку з реальною 

життєвою практикою, формуванн ня в них специфічнних умінь 

та навичок завдяки системній організац нії проблемнон-

орієнтованого навчальнонго пошуку.  

Л.Бодько [12, с.2] 

Метод проектів – це система навчання, за якої особистіснть 

набуває знання в процесі плануванн ня і виконання поступово 

ускладнен них практични нх завдань – проектів.  

Н.Котелянець [38, с.48] 

Метод проектів – це педагогічнна технологіня, зорієнтов нана не 

на інтеграціню фактичних знань, а на їх застосуванння та 

здобуття нових. Активне включення школяра у створення 

тих чи інших проектів дає можливіст нь засвоюватни нові 

способи людської діяльностні в соціокуль нтурному середовищні.  

Т.Кутурженко [44, с.10] 

  

Із таблиці 1.3 видно, що на різних етапах проектува нння зміст 

діяльностні вчителя та учнів змінюєтьс ня. Змінюютьс ня і відносини у системі 

«учень-вчитель»: 
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 учень визначає мету діяльностні – учитель допомагає йому в 

цьому;  

 учень відкриває нові знання – учитель рекомендунє джерела 

знань;  

 учень експериме ннтує – учитель розкриває можливі форми і 

методи експериме ннту, допомагає організув нати пізнавальнно-

трудову діяльністнь;   

 учень обирає – учитель сприяє прогнозувнанню вибору;  

 учень активний – учитель створює умови для розвитку 

активностні; 

 учень – суб’єкт навчання, учитель – партнер;  

 учень відповіда нє за результатни своєї діяльностні – учитель 

допомагає оцінити отримані результатни і виявити способи 

вдосконал нення діяльностні.  

Отже, метод проєктів є інтегрова нним компонентном розробленної і 

структуро нваної системи освіти, що ґрунтуєтьнся на розвитку пізнавальнних 

навичок, креативнонсті, уміння орієнтува нтися в інформацінйному просторі, 

самостійнно конструювнати знання, розвивати критичне і творче мислення. 

Сьогодні проектува нння в освіті розвиваєтнься за трьома напрямами:  

1. Метод проєктів як один із методів інтегрова нного навчання 

дошкільнинків і школярів, що ґрунтуєтьнся на їхній самостійн ній, творчій, 

мотивованній, доцільній, пізнавальнній діяльностні.  

2. Соціальне проєктува нння з учнями – це особлива діяльністнь учнів 

над розв’язанням конкретнинх соціальнинх проблем.  

3. Проєктуванння як особлива діяльністнь педагога, зміст якої – це 

пошук і створення нових видів педагогічнної діяльностні, моделей освіти тощо. 

Основні завдання проєктної технологінї в початковінй школі на 

сучасному етапі: формуванння навичок самостійнної діяльностні, застосува нння 
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знань у нестандар нтних ситуаціях; формуванн ня в учнів комунікатнивних умінь 

та навичок; формуванння навичок науково-дослідної роботи. 

 

1.2. Класифіканції навчальнинх проєктів 

Проєкти, що виконуютьнся в межах сучасного освітньог но процесу 

початковонї школи, класифікунють за кількома ознаками. При використа ннні 

методу проектів необхідно, перш за все, розуміння того, що проєкти можуть 

бути різними. Класифіка нція навчальнинх проектів може здійснюва нтись за 

такими ознаками:  

- домінуюча в проекті діяльністнь (дослідницька, пошукова, творча, 

рольова, інформацінйно-прикладна);  

- предметнон-змістова складова (моно- або міжпредме нтні проекти); 

 - характер координацнії проекту (з відкритою координац нією або з 

прихованоню координацнією);  

- характер контактів (внутрішні: учні певного класу, школи);  

- кількість учасників проекту (індивідуальний, груповий, масовий);  

- термін виконання проекту – короткотрнивалий (заняття), середньо 

тривалий (від тижня до місяця), довготривналий (декілька місяців).  

Відповідно до першої поданої ознаки (домінуюча в проекті 

діяльніст нь) можна виділити наступні типи проектів [25, с.5-8]: 

1. Дослідницнькі – це такі проекти, які вимагають добре продуманонї 

структури, визначено нї мети, актуально нсті досліджен ння, значення, методів у 

тому числі експериме ннтальних і дослідницньких робіт, а також методів 

опрацюванння результатнів. Ці проекти сприяють логіці досліджен ння і 

структура їх наближена або така ж як і справжніх наукових досліджен нь. Цей 

тип проектів включає такі етапи:  

 актуальність теми, яка узята для досліджен ння,  

 формулювання проблеми досліджен ння, його предмета і об’єкта, 

 визначення задач,  
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 визначення методів, джерел інформацінї,  

 вибір методолог нії, гіпотез, 

 розробка плану, шляхів вирішення, 

 обговорення отриманих результат нів, 

 висновки,  

 оформлення результатнів досліджен нь,   

 визначення нових проблем для подальшог но розвитку 

досліджен ння.  

2. Творчі проекти вимагають виділення домінуючо нго аспекту. У них 

немає детально проробленної структури спільної діяльностні. Структура тільки 

намічаєтьнся і потім розвиваєтнься таким чином, щоб отримати кінцевий 

результат, який відповіда нє інтересам учасників проекту. Доцільним є 

домовленінсть про результатни, які плануютьс ня та форма представл нення. Це 

може бути твір, фільм, газета, відеофільнм, свята, гра, експедиціня та інші. 

Оформленн ня результатнів творчого проекту вимагає чітко продумано нї 

структури у вигляді сценарію відеофільнму, плану твору, статті, репортажу, 

програми свята, дизайну і рубрик газети, альбому і т.д. 

 3. Рольові – це проекти, у яких (як у творчих) структура тільки 

намічаєтьнся і залишаєтьнся відкритою до завершенння роботи. Характер і зміст 

проекту беруть на себе у визначенинх ролях учасники. Це літератур нні 

персонажі або вигадані герої, що імітують відносини (соціальні або ділові),  

які ускладнююнться придуманинми учасникам ни, ситуаціям ни. Ступінь 

творчості в цих проектах дуже висока, але переважає рольова гра. 

Результатни цих проектів намічаютьнся на початку виконання або 

вимальовунються лише в кінці.  

4. Інформацінйні проєкти спрямованні на збір інформацінї про явище або 

якийсь об’єкт. З цією інформацінєю ознайомлюнються учасники проекту, 

аналізуютнь і узагальнюнють факти, які призначенні для широкої аудиторії. Так 
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як і дослідницнькі, інформацінйні проекти вимагають добре продумано нї 

структури, системати нчної корекції по ходу роботи.  

5. Практико-орієнтовані проекти відзначаюнться чітко визначенинм із 

самого початку результатном діяльностні учасників проекту, який 

зорієнтовнаний на соціальні інтереси самих учасників роботи (газета, 

документ, відеофільнм, спектакль, програма дій, проект закону, довідковинй 

матеріал тощо). Потребуютнь продуманонї структури, навіть сценарію 

діяльностні учасників із визначеннням функції кожного Дуже важливо добре 

організувнати координацнійну роботу через обговоренння, корекцію спільних 

дій, презентацнію отриманих результат нів та можливих способів використанння 

їх на практиці, зовнішню оцінку проекту. 

У практиці роботи вчителів початковонї школи, ураховуючни специфіку 

навчання молодших школярів, слід інтегрува нти проєкти за змістовим 

аспектом проєкту: 

 1. Літературнно-творчі. Поширений тип спільних проектів молодших 

школярів, під час роботи над якими учні можуть грунтовно проаналіз нувати 

та зрозуміти зміст художньог но твору, вивчити життєвий шлях видатного 

письменнинка тощо.  

2. Природнич но-наукові. Зазвичай мають чітко окреслене дослідниц ньке 

завдання (наприклад, дослідити стан довкілля певної місцевостні).  

3. Екологічн ні проекти. Здебільшо нго потребуютнь використа нння 

дослідницньких, наукових методів, інтегрова нних знань із різних галузей.  

4. Мовні (лінгвістичні). Навчальні проекти, спрямован ні на оволодінння 

мовним матеріало нм, формуванння певних мовленнєвних навичок та вмінь: 

лінгвістинчні, спрямован ні на вивчення мовних особливос нтей, мовних реалій, 

фольклору; філологіч нні, передбача нють вивчення етимологінї слів, літератур нні 

досліджен ння тощо).  
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5. Культуролногічні. Мають зв'язок з історією та традиціям ни різних 

країн.  За змістом можуть бути історико-географічними, етнографінчними, 

політичнинми, мистецтвонзнавчими, економічнними.  

6. Ігрові. За змістом можуть бути уявними мандрівка нми; імітаційнно-

діловими, які моделюють професійн ні та комунікатнивні ситуації; 

драматиза нція, соціальні імітації.  

За характеронм координацнії:  

1. Безпосере ндній, тобто з відкритою координац нією. Учитель 

(координатор) бере участь в проекті в своєму власному статусі, направляє 

роботу, організовнує окремі етапи проекту. Тут важливим є відмова від 

авторитарнного керівництнва, робота в співдружнності з учасникам ни, при 

збереженн ні функцій консультунвання, але без нав'язування свого рішення.  

2. З прихованоню координацнією (можливо головним чином в 

телекомуннікаційних проектах). Координатнор виступає як повноправнний 

учасник проекту і не виявляє свій справжній статус вчителя в період 

діяльностні груп-учасників. Свій вплив він здійснює за рахунок лідерськи нх і 

професійнних якостей за критерієм компетентнності [31, с.98].  

За кількістю учасників проекту:  

1.Індивідуальні проекти, передбача нють, що учні працюють 

самостійнно. При цьому один проект виконує один учень.  

2.Парні проекти передбача нють роботу молодших школярів у парі, 

тобто два учні працюють над створення нм одного проекту.  

3.Групові проекти створюютьнся молодшими школярами у групі (від 3 і 

більше учнів) [70, с.10].  

За триваліст ню виконання:  

1.Короткострокові – це міні-проєкти, що розрахова нні на один урок;  

2. Середньос нтрокові – це проекти, що розрахова нні на декілька уроків; 

3.Довгострокові – це проекти, що розрахова нні на тиждень. Практика 

свідчить, що довгостро нкові проекти використонвуються досить рідко і 
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потребуютнь спеціальн ної підготовкни учнів, учителя та створення проектної 

матеріальнної технічної бази, залучення батьків [4, с.11].  

За кількістю навчальни нх предметів, охоплених проектом: 

1. Монопредмнетні проекти – це проекти, що виконуєтьнся на матеріалі 

конкретнонго предмета;  

2. Міжпредме нтні – проекти, де інтегруєтнься зміст декількох 

навчальнинх предметів;  

3.Надпредметні – це проекти, що містять зміст дисциплінни, яка не 

входить до програми початковонї школи. Такі проекти, як показує практика, 

використонвуються досить рідко. [3, с.17].  

Найперспективнішими видами проектної діяльностні, з огляду на її 

потенціал ньні психологон-педагогічні можливостні, є колективнні міжпредме нтні 

чи «надпредметні» проекти, що не тільки виступаютнь як інтегруючний фактор 

і фактор сучасної освіти, що не тільки системати нзують знання, а й 

забезпечунють максимальнне його наближенння до реальних потреб життя, 

творчої самореалінзації і конструктнивної соціаліза нції особистос нті учнів [89, 

с.33].  

За характеронм контактів:  

1.Внутрішні – це проекти, що проводятьнся в межах одного класу; 

2.Міжпаралельні – це проекти, що проводятьнся в межах паралелі 

класів; 

3.Міжшкільні – це проекти, що проводятьнся із залучення нм учнів 

різних шкіл району, міста;  

4.Обласні – це проекти, що проводятьнся із залучення нм учнів з різних 

областей країни [3, с.15].  

За метою, яку ставить перед собою вчитель, проєкт може бути [3, 

с.16]:  

1. Підсумковним. 

2. Поточним. 
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За характеронм партнерсьнких взаємодій [25, с.10-11]:  

1. Змагальним. 

2. Кооперативним.  

3. Конкурсним. 

На основі аналізу теоретичнних джерел можемо зробити висновок про 

те, що проєктна технологіня набуває нового переосмис нлення в умовах 

діяльніснного підходу особистіс нно-орієнтованого навчання. Він найповніш не 

забезпечунє суб’єкт-суб`єктну взаємодію учасників освітньог но процесу. 

Ефективнінсть застосува нння проєктної технологінї залежить від рівня 

підготовкни вчителя та учнів. Можна стверджувнати, що проєктна діяльністнь на 

уроках є: 

- засобом підвищенн ня продуктивнності навчальнонї праці та її 

актуаліза нції;  

- розвивальним середовищ нем, що формує соціальні вміння, навички 

та сприяє набуттю навчальнонго й життєвого досвіду;  

- перевіркою відповіднності особистог но досвіду потребам власної 

активної трансформ наційної ролі в суспільстнві;  

- розвитком творчих обдаруваннь особистос нті та її самореалінзації [21, 

с.6]. 
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                                             Розділ 2 

МЕТОДИКА ОРГАНІЗАЦнІЇ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТ нІ 

МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ 

1. Обґрунтування педагогіч нних умов організацнії проєктної 

діяльностні молодших щколярів. 

Під педагогічнними умовами ми розуміємо обставини, науково 

обґрунтовнані дії, які сприятимунть успішній організацнії проєктної діяльностні 

молодших школярів у освітньом ну процесі. Вважаємо, що таке визначенння 

відповіда нє продуктивнному компонува ннню елементів системи 

(досліджуваного феномена), організацнії ефективнонї діяльностні молодших 

школярів у освітньом ну процесі через оптимальнний вибір та реалізаціню 

змісту, форм, методів педагогічнної взаємодії, що забезпечунє успішне 

вирішення освітніх завдань. 

Виявлення умов, що забезпечунють функціонунвання і розвиток 

цілісного педагогіч нного процесу, є одним із найважливніших завдань 

педагогічнних досліджен нь, а успішне їх дотриманння сприяє покращеннню 

ефективно нсті досліджувнаного процесу та реалізацінї поставленних цілей. 

1. Перша умова –– урахуванння індивідуа нльних особливос нтей 

молодших школярів у процесі організацнії проєктної діяльностні - передбача нє 

розвиток інтересу учнів початковинх класів до навчання, вияв вольових зусиль 

у процесі оволодінння знаннями; мотивацію уникнення невдачі; формуванння 

особистіс нних якостей і вмінь, потреби саморозвинтку. Розвиток пізнавальнної 

мотивації забезпечунє подолання учнями труднощів у навчальнінй роботі, 

стимулює їхню пізнавальнну активністнь та ініціативнність. При цьому ми 

виходимо з того, що у навчанні важлива позитивна спрямован ність учня на 
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творчість (потреба у самовираж ненні, самореалінзації, спрямован ність та стійкий 

інтерес до рефлексивнної творчої діяльностні); мотивації на розвиток 

креативнонго мислення. Сформованність мотиву набуття знань та прагнення 

учня   до    творчого   прояву   себе  є невід’ємною складовою ефективно нсті 

навчальнонї діяльностні. Аналіз процесу організацнії проєктної діяльностні учнів 

початковонї школи свідчить про важливістнь індивідуа нльної складової, адже 

саме це є запорукою успішного навчання. «Щоб сформуватни зацікавле нне 

ставлення учнів до пізнання, – зазначає О. Савченко, – треба спиратися не 

лише на почуття обов’язку, волі, які в цьому віці є слабкими регуляторнами 

поведінки, а й на природну допитливінсть, емоційніс нть, інтелектунальні  

почуття дитини, її  самооцінкну, роль у колективі тощо»  [46,   с. 9].         

2.  Друга умова –– поетапне, систематинчне та цілеспрям новане 

використа нння проєктної діяльностні  на уроках початковонї школи -  через 

виконання завдань творчого характеру, активізац нію навчальнон-пізнавальної 

діяльностні, розкриття творчого потенціал ну та творчих здібносте нй учнів, 

інтеграціню навчальнинх предметів та диференцінацію навчання відповіднно до 

запитів, нахилів та здібносте нй учнів, посилення спілкуван ння учнів і вчителя 

та учнів між собою, збільшенння питомої ваги самостійн ної навчальнонї 

діяльностні дослідницнького характеру, розкриття творчого потенціал ну учнів і 

викладачінв з урахуваннням їхніх позицій та вподобань, специфіки перебігу 

навчальнонго процесу початковонї школи. 

3. Третя умова – використа нння групової та індивідуа нльної форм 

навчання у процесі  організацнії проєктної діяльностні – реалізуєтнься через 

вибір різних форм проєктів, які були проаналізновані в теоретичнному розділі 

нашого досліджен ння. 

Однак задля успішної організацнії проєктної діяльностні молодших 

школярів у освітньом ну процесі  потрібно дотримува нтися певних правил, а 

саме: 

1. Уникайте несхвальнних оцінок її творчих ідей. 
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2. Будьте терплячі до дивних ідей, поважайте допитливінсть, 

запитання й ідеї дитини. Намагайте нсь відповіда нти на всі запитання, навіть 

якщо вони здаються абсурдним ни. 

3. Давайте дитині можливістнь побути одному і дозволяйтне, якщо 

вона того хоче, самій займатися своїми справами. Надлишок опіки може 

пригальмунвати творчість. 

4. Допомагайте дитині вчитися будувати її систему цінностей, щоб 

вона могла поважати себе і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями. 

Таким чином, її саму будуть цінувати інші. 

5. Допомагайте дитині у задоволеннні основних людських потреб 

(почуття безпеки, любові, поваги до себе і оточуючихн). 

6. Виявляйте симпатію до її перших незграбнинх спроб виражати свої 

ідеї словами і робити їх таким чином зрозумілинми оточуючим. 

7. Знаходьте слова підтримки для нових творчих починань дитини, 

уникайте критикува нти перші спроби – якими б невдалими вони не були. 

Ставтеся до них з теплом: дитина прагне творити не лише для себе, але й для 

тих, кого любить та поважає. 

8. Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагаю нчи 

дитині уникнути суспільно нго несхваленння. 

Важливим у розвитку учнів початковонї школи відіграє творча 

навчальнон-ігрова діяльністнь. Саме вона активізує творчі механізми 

активностні дитини і тому виступає найважливнішим засобом розвитку учнів. 

 

2.2. Стан досліджувнаної проблеми у сучасній шкільній практиці 

Аналіз досвіду вчителів дозволяє стверджувнати, що проектні 

технологінї в початковінй школі зазвичай використонвують на уроках 

природозннавства. Ми підтримуєнмо думку Т.Даниленко про те, що дану 

технологіню можна ефективно використо нвувати і на уроках літературнного 

читання [22, с.55]. Це сприятиме кращому сприйняттню та поглибленному 
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розумінню молодшими школярами текстів художніх творів. Технологіня 

спрямованна на те, щоб учні змогли опанувати навчальни нй матеріал на 

високому рівні, самостійн но здійснюва нти пошук інформацінї, тобто займатися 

самоосвітною.  

Нас зацікавив досвід вчителів України, які використонвують проєктну 

технологіню на уроках літературнного читання і підтримуюнть думку про те, що 

впровадже нння навчальнинх проєктів під час вивчення художніх творів в 

початковінй школі забезпечунє ефективну роботу над текстами різних жанрів, 

створюють умови для здійсненння літератур нної освіти молодших школярів. 

Наприклад, досвід вчителя Наталії Грони [66, с.45-53]. Вона стверджує, що 

проекти стимулюютнь загальну активністнь учнів, сприяють створенню 

ефективно нго освітньог но середовищ на й утверджен ння системног но характеру 

навчання та самонавча нння, активізуюнть творчу діяльністнь учнів відповідн но 

до їхніх інтересів для здобуття певних знань. Вчитель зазначає переваги 

проектної діяльностні на уроках літературнного читання, серед них:  

- подолання поверхневної роботи над художніми творами;  

- створення умов для вільного самовиражнення учнів у ході читання 

та аналізу текстів;  

-  розвиток різноманінтних здібносте нй учнів.  

Н. Грона запропонунвала учням третього класу під час ознайомле нння із 

творами Василя Сухомлинс нького «Кінь утік» та «Красиві слова та красиве 

діло» створити проєкт «Краплинка доброти».  

Мета проєкту: проаналізнувати твори В.Сухомлинського про людські 

чесноти; розширити інтерес до творчості педагога, сприяти формуваннню 

уявлень про доброту, чуйність, уважність, розвивати діалогічн не та 

монологічнне мовлення, читацькі здібності; виховуватни доброту, любов до 

батьків, до рідного краю, до праці, бажання бути людяними.  
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Хід роботи: 1) необхідно колективн но сформулювнали питання, для 

досліджен ння: Що таке дружба? Хто такий друг? Навіщо потрібні друзі? Яка 

роль друга в житті людини? 2) поділити учнів на 3 групи: 

Перша група досліджує проблему «Що таке дружба?» Мета 

досліджен ння: розкрити зміст понять «дружба», «справжній друг»; прищепити 

учням повагу до цінностей дружби; сприяти розвитку критичног но ставлення 

до себе і своїх особистих якостей, терпимостні й коректнос нті в спілкуваннні з 

друзями. Результат свого досліджен ння члени цієї групи представл няють у 

вигляді лепбука.  

Мета досліджен ння другої групи: стимулюва нти почуття 

відповіда нльності за того, з ким дружимо, усвідомитни потребу кожної людини 

в існуванні друзів, у  відчутті, які дає дружба, як сформуватни розуміння, хто 

такий друг, уміння берегти дружбу. Учасники цієї групи проведуть гру 

«Давай дружити», а також запропонунють ситуації з творів для аналізу.  

Мета досліджен ння третьої групи: формувати учнів уявлення про 

доброту, чуйність, уважність, дати можливістнь відчути радість від творення 

добра іншим, мати й цінувати друзів. Результат свого досліджен ння члени цієї 

групи представл няють у вигляді газети «Стежками доброти».  

Робота над проєктом показала, що учні можуть виступати активними 

учасникам ни процесу створення проекту, формувати свій власний погляд на 

інформаціню, намічати мету й завдання, шукати шляхи їх вирішення. Системне 

впровадже нння проектної технологінї в школі, як зазначає вчитель, сприяє 

розвитку критичног но мислення, умінню самостійнно здобувати знання, творчо 

підходити до виконання навчальни нх завдань.  

Заслуговує уваги проект під назвою «З «Малятком» у світ читання», 

який організувнала вчитель початковинх класів Р.Боришкевич [13, с.5-10].  

 Мета проєкту: формувати читацьку компетентнність учнів через 

спілкуванння з дитячої літератур ною, зацікавитни дитячою пресою, виховуватни 

любов та цікавість до періодичнних видань.  
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Типологія даного проєкту така: практичнон-зорієнтований, груповий, 

інформацінйно-пошуковий, довгостронковий. Вчитель використонвує такі 

методи і форми роботи, як пошук інформацінї, її аналіз, поєднання групової та 

індивідуа нльної роботи.  

Освітній продукт проєкту – створення власного номера журналу. 

Необхідно зауважити, що під час вивчення розділу «Від слова – до книги» у 

3 класі, зміст підручникна вміщує статтю Олександр ни Савченко «Чи любиш 

ти читати журнали?». Учні можуть ознайомитнись з переліком українськних 

дитячих журналів, їх рубриками. А щоб діти були не лише читачами 

журналів, а й їх дописувачнами – було запропононвано виконати даний проект. 

Діти мало читають, а якщо і читають, то глибоко не занурюютьнся у 

зміст текстів. Створення власного номера журналу дасть учням змогу 

глибоко усвідомитни зміст художніх творів, які будуть вміщені у номері, 

розкрити свої здібності. Створення журналу – це складний і довготривналий 

процес. Журнал пропонує: тексти відомого дитячого письменнинка Василя 

Сухомлинс нького, малюнки, пісеньки, вірші та оповіданння (створені самими 

дітьми).  

Для текстів журналу було обрано казки В. Сухомлинс нького. 

Тематика: дружба. Діти спочатку повинні були колективнно ознайомитнись та 

проаналіз нувати художній твір для того, щоб зрозуміти яка тема, ідея, адже на 

основі цього їм необхідно було готувати малюнки, підбирати пісні, писати 

власні вірші та оповіданння і, звісно, оформлюва нти журнал. 

Ми вважаємо, що заслуговунє на увагу досвід вчителя вищої категорії 

Галини Вільк [16, с.64-65]. Вона пропонує груповий, творчий, 

середньос нтроковий проект «Дитячі роки Тараса Шевченка». 

 Мета проекту: ознайомитни учнів з дитячими роками Т.Г.Шевченка, 

вивчити маловідом ні цікаві факти дитинства поета з метою подальшог но 

поглибленного вивчення його художніх творів; розвивати пізнавальнні 

інтереси школярів та їхні навички, вміння збирати, досліджувнати, 
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узагальнюнвати і системати нзувати інформаціню, активізувнати творчу уяву і 

фантазію; сприяти вихованню почуття співпережнивання, шанобливонго 

ставлення до надбань культури, поваги до життєвого і творчого шляху генія 

України, його творів, а також любові до рідного краю.  

План виконання проекту:  

1. Обговоренння в класі ідей проекту.  

2.Розподілення учнів на групи, визначенння завдань, обов`язків. 

3.Визначення джерел інформацінї.  

4. Визначенння форми представл нення результатну.  

5.Безпосередня робота над проектом.  

6. Представл нення результатну.  

7.Оцінювання. 

Учні під час реалізацінї проекту мали можливістнь продемонс нтрувати 

свої творчі здібності, навчилися приймати спільні рішення, колективнно 

планувати роботу, відповіда нльно виконуватни доручену справу і відповіда нти 

за своє слово, аналізува нти результатни власної діяльностні. Як результат, 

молодші школярі виконали всі поставленні перед ними завдання: створили 

буклет «Кобзарик», ілюстратинвний альбом «Твори Т.Шевченка очима 

дітей». 

 

2.3. Констатувнальний експериме ннт з теми дослідженння 

Шкільна практика свідчить, що проєктну технологіню можна 

ефективно використо нвувати в освітньом ну процесі початковонї школи. Рівень 

пізнавальнної активностні учнів цього віку надзвичай нно високий: кожна 

відповідь на дитяче запитання викликає нові запитання. Хоча сучасні діти 

вже можуть самостійн но знайти відповіді на більшість запитань, робота 

педагога допомагає їм обрати правильнинй напрям пошуку розв`язання, 

опрацюванння певного завдання. 
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Експериментальна робота проводила нсь на уроках літературнного 

читання. Зауважимо, що проблема формуванння читацьког но інтересу, 

виховання любові до творів художньої літератур ни зараз постає надзвичайнно 

гостро. Тому ми намагалис ня застосува нти проєктну діяльністнь молодших 

школярів ще й для того, щоб сформуватни читацький інтерес, інтерес до 

роботи з книгою, до художньої літератур ни,   а для цього, на нашу думку, 

необхідно підвищити рівень розуміння учнями художніх творів.  

Проаналізувавши теоретичнний матеріал, вивчивши стан досліджувнаної 

проблеми у шкільній практиці, ми припустилни, що рівень розуміння учнями 

змісту художніх творів значно зросте за умови використа нння різних видів 

навчальнинх проєктів та активної пізнавальнної діяльностні молодших 

школярів. Для перевірки правильно нсті нашої гіпотези було проведено 

дослідно-експериментальну роботу серед учнів третіх класів Херсонськного 

закладу загальної освіти №37. Учасникам ни експериме ннту були учні 4-х 

класів: 4-А –експериментальний (28 учнів) та 4-Б -  контрольнний  (27 учнів).  

Дослідно-експериментальна робота передбачанла 2 етапи: 

констатувнальний та формувальнний. 

 І етап – констатувнальний. Його мета – перевіритни рівень розуміння 

учнями змісту художньог но твору. На цьому етапі ми виокремилни такі 

завдання:  

1. Розробити критерії для виявлення рівня розуміння учнями змісту 

художньог но твору. 

 2.  Дібрати завдання для практичнонго виконання учнями. 

 3. Визначити рівні розуміння учнями четвертих класів змісту 

художньог но твору.  

Нами були розробленні критерії, які відобража нють рівні розуміння 

учнями змісту художньог но твору: високий, достатній, середній, початковинй 

(див. табл.2.1).                                              
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Таблиця 2.1  

Критерії та рівні розуміння учнями змісту художньогно твору 

Рівень 

навчальнинх 

досягнень 

учнів 

Бали Характеристика навчальнинх досягнень учня (учениці) 

Високий  10-

12 

Учень (учениця) самостійн но виконує завдання за 

змістом тексту: висловлює власне ставлення до змісту 

твору, визначає головних та другоряднних персонажінв 

твору, встановлюнє причинно-наслідкові зв`язки, 

правильно відтворює хронологіню подій у творі, 

визначає тему, головну думку твору 

Достатній  7-9 Учень (учениця) переважно самостійн но висловлює 

власне ставлення до подій, вчинків персонажінв, 

припускаюнчись неточностней у формулюва ннні 

найпростінших суджень; з незначною допомогою 

вчителя пояснює причинно-наслідкові зв`язки, 

правильно відтворює хронологіню подій у творі, 

визначає тему, головну думку твору 

Середній  4-6 Учень(учениця) з незначною допомогою вчителя 

виконує завдання за текстом, усвідомлюнє фактичний 

зміст твору; з допомогою вчителя визначає причинно-

наслідкові зв`язки, визначає тему, головних та 

другоряднних персонажінв твору 

Початковий  1-3 Учень (учениця) зі значною допомогою вчителя 

виконує завдання за текстом, частково усвідомлюнє 

зміст твору; з допомогою вчителя спроможнинй 

визначати причинноннаслідкові зв`язки, але не 

пояснюватни їх, визначає дійових осіб, не 

розмежовунючи їх на головних та другорядн них. 

 

Для визначенння рівня розуміння учнями 4-хх класів змісту художньог но 

твору молодшим школярам було запропононвано текст (див. Додаток А), 

який вони мали прочитати, та різнорівнневі письмові завдання на розуміння 

змісту прочитанонго твору.  
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Робота тривала 40 хвилин.  

Завдання до тексту для учнів 3х класів:  

1. Прочитай текст.  

2. Запиши дійових осіб казки (1б.)  

3. Заповни таблицю (1б.)  

Головні персонажін Другорядні персонажін 

  

  

 

4. Знайди та запиши речення, яке визначає головну думку твору (2б.).   

5. Пронумерунй (від 1 до 6) послідовнність подій у творі (2б):  

 Швиденько взяли валізи і поїхали на вокзал.  

 Родина Ковальчукнів збиралася на курорт.  

 Усі бігали по квартирі, шукали свої речі.  

 Ковальчукни повернулинся з відпочинкну.  

 Наука старої валізи минула марна.  

 Раптом відчинила нся шафа, і звідти вийшла стара пузата валіза.  

6. Знайди у тексті слова, які характери нзують валізу. Запиши їх (2б.).  

7. Поясни, чому валізу автор називає мудрою(2б.).  

8. Які почуття у вас викликала дана казка? (2б.).  

Після виконання учнями даних завдань, було визначено рівні 

сформован ності умінь аналізува нти та розуміти художні твори у кожного учня. 

Аналіз виконаної роботи показав, що завдання № 1 виконали всі учні, 

але оскільки швидкість читання у всіх різна, то учні з високим рівнем 

прочитали текст за 5-6 хвилин, а учні з початковинм рівнем прочитали текст 

за 10-14 хвилин.  
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Завдання №2, 3, що передбачанли визначенння дійових осіб виконали 

більшість школярів.  

Багато учнів не змогли визначити головну думку твору та встановитни 

правильно послідовн ність подій у творі(завдання № 4,5).  

Учні самостійнно змогли попрацюва нти із самим текстом та виконали 6-

е завдання, де треба було знайти слова, які характеринзували валізку.  

Завдання № 7, 8 викликали труднощі у більшості учнів 3х класів. 

Таким чином високий рівень умінь аналізува нти та розуміти художні 

твори сформованний у 4 учнів 4-Б класу (14,8%) та 2 учнів 4-А класу (7,1%). 

Достатній рівень – у 7 учнів 4-Б класу (25,9%) та 5 учнів 4-А класу (17,6%). 

Середній рівень – у 11 учнів 4-Б класу (40,7%) та 15 учнів 4-А класу (53,6%). 

Початкови нй рівень – у 5 учнів 4-Б класу (18,5%) та 6 учнів 4-А класу (21,4%) 

(див табл. 2.2) 

Таблиця 2.2 

Рівні розуміння змісту художньогно твору учнями 3-х класів 

(констатувальний етап) 

 

Рівні розуміння н 

учнями змісту 

художнього твору 

4-Б клас (27 учнів) 4-А клас (8 учнів) 

Кількість 

учнів 

Відсотки Кількість 

учнів 

Відсотки 

Високий 4 14,8% 2 7.1% 

Достатній 7 25,%9 5 17,6% 

Середній 11 40,7% 15 53,6% 

Початковий 5 18,5% 6 21,4% 

 

Отримані результатни свідчать про недостатн ність традиційнної методики 

навчання учнів аналізу художніх творів та на необхіднінсть пошуку 

ефективни нх підходів щодо подолання даної проблеми.  

 

2.3. Експериме ннтальна робота з організацнії проєктної діяльност ні 
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молодших школярів на уроках літературнного читання 

Мета формувальнного етапу експериме ннту полягала у перевірці гіпотези 

- педагогічнних  умов організацнії проєктної діяльностні на уроках початково нї 

школи, а саме: 

1. Урахування індивідуа нльних особливос нтей молодших школярів у 

процесі організацнії проєктної діяльностні. 

2. Поетапного, системати нчного та цілеспрям нованого використа нння 

проєктної діяльностні  на уроках початковонї школи. 

3. Використання групової та індивідуа нльної форм навчання у процесі  

організацнії проєктної діяльностні. 

На основі вище зазначенинх положень гіпотези нами було розробленно 

систему роботи, яка передбачанла залучення учнів до групового виконання 

проектів. Усього було запропононвано 5 проєктів. Робота над проєктами мала 

поступовинй та системати нчний характер і впроваджунвалася  в 

експериме ннтальному 4-Б класі. У контрольнному класі навчання здійснюва нлося 

традиційнно. При цьому зауважимо, що виконання проектів займало багато 

часу, незважаючни на те, чи він є короткотрнивалим або довготривналим, адже 

завдання, які ставилися перед учнями, передбача нли усвідомле нне читання 

літератур ни, а головне аналіз та синтез навчальнонго матеріалу.  

В основу системи роботи було покладено поетапне введення різних 

типів проектів (інформаційно-творчий – творчий – дослідницнько-творчий –– 

дослідницнько-інформаційний – творчий). Учні в кожному проекті набували 

відповіднних знань та вмінь, які в подальшом ну розширюва нлися і були основою 

для наступног но проекту.  

Таблиця 2.3 

Система роботи з організацнії проєктної діяльностні  

на уроках літературнного читання 

Етап Мета етапу 
Домінантний 

компонент 

читацької 

Тип проекту Назва проекту 
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компетентнності 

Підготовчий 

Введення учнів 

у проектну 

діяльніст нь 

Когнітивний, 

комунікат нивний 

та особистіснно-

творчий 

Інформаційно-

творчий 

«Від зернини 

до хлібини» 

Основний 

Формування 

читацької 

компетент нності 

у процесі 

взаємодії. 

Особистісно-

творчий 
Творчий 

«Що було на 

початку світу?» 

Діяльнісний, 

особистіснно-

творчий 

Дослідницько-

творчий 

«Невідома Леся 

Українка» 

 

Діяльнісний, 

когнітивнний та 

комунікат нивний 

Дослідницько-

інформаційний 

«Твоє коріння 

там, де ти 

народився. 

Саша Кочубей 

«Володарка 

Лісу» 

 

Підсумковий 

Індивідуальний 

вияв творчого 

потенціал ну у 

процесі роботи 

над проектом. 

 

Особистісно-

творчий 
Творчий 

«Зірки 

екранного кіно. 

Ірен Розбудько 

«Я зніматимунсь 

у кіно» 

 

Перший проєкт під назвою «Від зернини до хлібини»: груповий, 

короткотрнивалий, інформацінйно-творчий. Результатном проекту є випуск 

газети. 

Мета: формувати уявлення дітей про цінність хліба; викликати інтерес 

до історії свого народу, його звичаїв, бажання доторкнутнися до народних 

джерел; виховуватни шанобливе ставлення до хліба, до людей, які доклали 

праці в народженння хліба. 

Актуальність проекту 

Де б ви не накривали на стіл, яких би страв не наготувални, всі старання 
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будуть марні, якщо забудете про хліб. Спробуємо оцінити сонячне світло, 

красу землі і тепло рідного дому. Щоб ми не задумувални, про що не мріяли - 

усьому міра хліб. В ньому основа нашого благополунччя, він - запорука усіх 

наших радостей і надій. Як говорили в давнину: "Земля на зернятку стоїть..."  

Який шлях хліба від зернини до хлібини? Чи знаєте ви, друзі, як хліб 

потрапляє до столу? Хліб… Ось він — свіжий, м’який, запашний — лежить на 

вишитому рушнику. Від нього іде запах золотої ниви, спекотног но сонця, 

чується пісня жайворонкна.  

Виконання проєкту дає можливістнь сформуватни уміння молодших 

школярів працювати з різними літератур нними джерелами та сформуватни 

ключові компетентнності: 

- Уміння планувати діяльністнь; 

- Уміння працювати з довідковоню літератур ною;  

- Учитися співпрацюнвати разом; 

- Уміння запитуватни; 

- Уміння управляти голосом; 

- Правильно оцінювати свою діяльністнь та діяльністнь однокласнників. 

А також розвивати читацьку компетентнність, бо компонентни читацької 

компетентнності пов’язані з типами навчальнинх проетів. Тому такий 

інформацінйно-творчий проект пов'язаний із когнітивнний, комунікатнивний та 

особистіс нно-творчий компонентнами читацької компетентнності.  

Вчитель повинен допомогти своїм учням у пошуку джерел, необхіднинх у 

роботі над проектом, бути джерелом інформацінї, координувнати весь процес 

роботи над проектом, підтримувнати та заохочува нти учнів, допомагатни, а не 

виконуватни роботу замість них. 

Для організацнії учнів було поділено на 6 груп. Перша група під назвою 

«Історики» - дізнаютьс ня про історію виникненння хліба та розповіда нють 

інформаціню своїм однокласн никам. Учні з’ясували, що хліб з’явився на землі 

понад 150000 років тому. Його шанували наші предки і бережно ставилися до 
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нього. Рецепт приготува нння хліба змінювавс ня і вдосконал нювався. Учні навіть 

порівняли на фото хліб, який випікали раніше і сучасний його вигляд. 

Друга група – «Дослідники» - досліджувнали шлях від зернини до 

хлібини. Порівняли, як цей шлях змінювавс ня протягом історії: від ручної 

обробки, підготовкни ділянки, засіву і догляду, дозріванння і косіння пшениці, 

обмолочувнання, провіюванння, молотьби та готовностні борошна до випікання 

хліба; сучасна машина полегшила роботу вирощуванння пшениці та її обробку 

до отримання борошна із неї. 

Третя група «Народознавці» - знаходили інформаціню про те, як українці 

цінують хліб, де його ще використонвують. Хліб для українськного народу – це 

багатство і достаток. Його використонвували в різних обрядах: від народженн ня 

до старості та різних святах. 

Четверта група «Літературознавці» - знаходили твори, в яких описуєтьс ня 

хліб: «Хліб» Л. Компанієцнь, «Пахне хліб» П. Воронько, «Не грайся хлібом, то 

ж бо гріх!» М. Рильський, «Етюд про хліб» І. Драч, «Чим пахне коровай» М. 

Познанськна, а також добірка прислів’їв та приказок про хліб. 

П’ята група «Актори» - підготува нти інсценіза нцію притчі «Без труда нема 

плода». Дійовими героями виступали: автор, дід та вовк. На основі даної 

притчі зробили висновок про те, щоб отримати хліб, навіть крихту хліба, 

необхідно пройти довгий та непростий шлях аби поласуватни ним. 

Шоста група «Художники» - зображува нли хліб як символ українськної 

землі.  

Підсумком роботи над проектом була презентацнія робіт кожної групи та 

випуск газети «Від зернини до хлібини: без труда нема плода». 

Другий проєкт – «Що було на початку світу?»: індивідуа нльний, 

короткотрнивалий, творчий. Результатном є тематична папка. 

Мета: повторити та узагальнинти вивчений матеріал за опрацьова нним 

розділом; активізувнати словниковний запас; вдосконал нювати навички 

швидкого, виразного свідомого читання; розвивати вміння висловлювнати 
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власну думку, читацьку компетентнність та творчо представл няти результатни 

своїх напрацюва ннь; виховуватни інтерес до читання. 

 

Актуальність проекту 

Ще з прадавніх часів наші предки прагнули зрозуміти, як виникли земля, 

небо, вода, хто створив людей, тварин, рослин. Вони складали розповіді, у 

яких відобража нлись уявлення людей про грізний, незрозумінлий світ, богів, 

духів, явища, від яких залежало їхнє життя. 

Минали століття. Ці старовиннні оповіді, що передавал нися із уст в уста, 

почали називати міфами. 

Із часом письменни нки їх записали і переказал ни як твори усної народної 

творчості. 

У змісті міфів різних народів є чимало схожого. 

Виконання проекту дає можливістнь сформуватни уміння молодших 

школярів працювати з різними літератур нними джерелами та сформуватни 

ключові компетентнності: 

- Уміння працювати з довідковоню літератур ною;  

- Учитися співпрацюнвати разом; 

- Уміння запитуватни;  

- Уміння планувати діяльністнь; 

- Уміння управляти голосом; 

- Правильно оцінювати свою діяльністнь та діяльністнь однокласнників. 

А також розвивати читацьку компетентнність, бо компонентни читацької 

компетентнності пов’язані з типами навчальнинх проектів. Тому такий творчий 

проєкт пов'язаний із особистіс нно-творчим компонентном читацької 

компетентнності.  

Вчитель повинен допомогти своїм учням у пошуку джерел, необхіднинх у 

роботі над проектом, бути джерелом інформацінї, координувнати весь процес 
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роботи над проектом, підтримувнати та заохочува нти учнів, допомагатни, а не 

виконуватни роботу замість них. 

Для реалізацінї проекту кожен учень працює самостійн но, але вчитель 

контролює цей процес.  

Учні одержують інформацінйний листок із наступним ни завданням ни: 

1. Написати власний міф «Як виник світ?» чи «Хто створив людей?» 

2. Намалювати ілюстраціню до написаног но міфу. 

Завдання мало творчий характер. Більшість дітей написали, що світ і 

людей створив Бог. Один учень написав, що люди на планету Земля прийшли 

жити із інших планет, бо тут є  всі умови для проживанння.  

Третій проєкт – «Невідома Леся Українка»: груповий, короткотрнивалий, 

дослідницнько-творчий. Поділивши учнів на 4 групи, організувнали 

опрацьовунвання  життя та творчості Лесі Українки. Результат ни проекту: 

книга. 

Мета: поглибити, розширюва нти знання про життя та творчість Лесі 

Українки; вчитися здійснюва нти проектну діяльністнь на основі досліджен нь, 

вчити знаходити і системати нзувати інформаціню, вчити аналізува нти, робити 

висновки на основі власних спостережнень, вміти пояснити даний матеріал на 

основі теоретичнних відомосте нй та презентувнати в узагальне нному вигляді; 

розвивати спостереж нливість, допитливінсть, зв’язне мовлення, мислення, творчі 

здібності, пам'ять, уяву та увагу та читацьку компетентнність; виховуватни 

інтерес до пошукової роботи, почуття гордості за видатну українку, почуття 

успіху і особистої значущостні; формувати в учнів товариськні відносини, 

почуття взаємодопномоги. 

Актуальність проекту 

Ні! Я жива, я вічно буду жити! 

Бо в серці маю те, що не вмирає 

Л. Українка 

Лариса Косач – геній українськної літератур ни, що входить в умовну 
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тріаду Шевченко-Франко-Українка. Її вірші вчать ще змалку, тож здавалось 

би, що ми знаємо про цю поетесу все. Адже про неї завжди багато говорять, 

багато пишуть, багато дискутуютнь. 

Ніжна, тендітна зовні, ця юна дівчинка ще із дитячих літ засвоювал на 

уроки мужності із розповіде нй, що доводилос ня чути від рідних і близьких, від 

селян, до яких Леся ставилася дуже приязно. І це згодом відбилося у її 

натхненнинх творах. 

Леся Українка прожила недовгий вік, але це було прекрасне життя 

людини, що весь свій хист, кожну хвилину свідомого існування віддала 

народові в боротьбі за його соціальне і національнне визволенння. Слово було 

для неї зброєю  у боротьбі, а без боротьби вона не бачила життя. 

Чи можна Л.Українку порівняти з квіткою? Чому її твори не втрачають 

актуальнонсті і зараз? Відповідь на ці та інші питання ми можемо дати, коли 

вивчимо її життєвий та творчий шлях. 

Виконання проєкту дає можливістнь сформуватни уміння молодших 

школярів працювати з різними літературнними джерелами, вміння знаходити 

відповідь на конкретне питання, вміння аналізува нти та співставлняти різні 

думки, та сформуватни ключові компетентнності: 

- Уміння планувати діяльністнь; 

- Уміння працювати з довідковоню літератур ною;  

- Уміння визначати головне; 

- Учитися співпрацюнвати разом; 

- Уміння запитуватни; 

- Уміння управляти голосом; 

- Уміння висловлювнати власну точку зору; 

- Уміння виділяти істотні ознаки; 

- Правильно оцінювати свою діяльністнь та діяльністнь 

однокласнників. 

Починаючи працювати над проєктом, учень бачить, якими є основні 
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питання теми, яку інформаціню йому необхідно знайти, як її опрацюватни та 

представинти на розгляд однокласнників.  

Вчитель повинен допомогти своїм учням у пошуку джерел, необхіднинх у 

роботі над проектом, бути джерелом інформацінї, координувнати весь процес 

роботи над проектом, підтримувнати та заохочува нти учнів, допомагатни, а не 

виконуватни роботу замість них. 

Для реалізацінї проекту учні класу об’єднуються в 4 груп за бажанням 

учнів, але вчитель контролює цей процес.  

Групи одержують інформацінйний листок із наступним ни завданням ни: 

Група 1 

Чому життя Лесі Українки вважають подвигом? (Дитячі роки Лесі 

Українки: родина;хвороба та навчання. 

Група 2 

Які квіти описувала у своїх творах Л.Українка? Наведіть приклади 

творів та намалюйте ілюстрацінї до них.  

Група 3 

У яких віршах Леся Українка змальовує природу України? Наведіть 

приклади творів та намалюйте ілюстрацінї до них.  

Група 4 

Продекламуйте вивчені вірші напам’ять Лесі Українки. 

Перша група працювала над питання «Чому життя Лесі Українки 

називають подвигом?». Щоб дати відповідь на це питання, потрібно було 

проаналіз нувати її дитячі та юнацькі роки життя: яким талантом була наділена; 

в якому віці почала читати, писати музичні твори для фортепіанно, декламува нти 

вірші напам’ять, написала свій перший вірш, хвороба дівчинки та боротьба із 

цією недугою. 

Друга група з’ясовувала, які квіти описувала у своїх творах Леся 

Українка, та до дібраних творів малювала ілюстрацінї.  
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Учні дібрали такі твори «Конвалія» (конвалія), «Давня весна» (цвіт 

яблуні), «Талого снігу платочки сивенькіїн» (троянди), «Темна хмара, а веселка 

ясна…» (мак, волошки). Діти наголосилни, що Л. Українка  у своїх творах 

описує красу рослинног но світу українськних земель. 

Третя група вивчала, в яких віршах Леся Українка змальовує природу 

України, та до дібраних творів малювала ілюстрацінї: «Красо України, 

Поділля!», «Вечірня година», «Вже сонечко в море сіда…», «На зеленому 

горбочку». Звернули увагу на те, як поетеса описує та словами змальовує 

природу рідного краю. 

Четверта група декламува нла вивчені вірші напам’ять: «Давня весна», 

«Конвалія», «Вже сонечко в море сіда…», «На зеленому горбочку». 

 «Твоє коріння там, де ти народився. Саша Кочубей «Володарка лісу» 

- груповий, довготривналий, дослідницнько-інформаційний проект. Цей проект 

відобража нє міжпредме нтні зв'язки з іншими предметам ни, адже він розкриває 

серйозну проблему в історії українськного народу – Чорнобиль. Результат ни 

проекту: презентацнія, плакати, листівки, буклет, малюнки, інформацінйний 

альбом.  

Мета: ознайомитни учнів із творчістю Саші Кочубей; формувати 

навичку критичног но мислення; продовжувнати формуванння навички читацької 

діяльностні;здійснити пошук інформацінї про аварію на Чорнобильнській АЕС, 

вказати її причини та наслідки; розширити знання учнів про техногенн ні 

катастроф ни, формувати уміння бережного відношенн ня до навколишннього 

середовищ на; вчити учнів свідомо сприймати художні тексти, визначати 

основну думку в прочитанонму творі; вчитися здійснюва нти проектну діяльніст нь 

на основі досліджен нь, знаходити і системати нзувати інформаціню, аналізува нти, 

робити висновки на основі власних спостережнень, вміти пояснити даний 

матеріал на основі теоретичн них відомосте нй та презентувнати в узагальне нному 

вигляді, підбирати фотоілюст нрації до даної проблеми; розвивати 

спостережнливість, допитливінсть, кмітливіс нть, винахідлинвість, зв’язне 
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мовлення, мислення, творчі здібності, пам'ять, уяву та увагу та читацьку 

компетентнність; виховуватни любов до родини, вірність традиціям;  інтерес до 

пошукової роботи, почуття успіху і особистої значущостні; формувати в учнів 

товариськні відносини, почуття взаємодопномоги. 

                             Актуальнінсть проекту 

Для кожної людини дорога у великий світ починаєтьнся від отчого 

порога, який ми звемо домівкою, рідним краєм, своєю малою батьківщи нною. 

Адже Батьківщи нна — це не тільки наша країна, а й місце, де ти народився й 

виріс, де промайнул но твоє дитинство, де ти пізнав перше кохання й перше 

розчарува нння. Але якщо цього місця не стало, воно зникло, що тоді? Чи може 

таке місце зникнути? 

Було собі в Україні місто Чорнобиль. Затишне, красиве. Та біля нього 

побудувал ни атомну станцію. І недогледінли її. Погано збудували. Погано й 

пильнувални. Сталася аварія на атомній станції. Багато земель України стали 

брудні. На них не можна сіяти, пасти худобу. На заражених землях нікому 

тепер не можна жити. Ті землі треба лікувати. Чорнобиль — тепер велика рана 

України. 

Чорнобиль походить від назви гіркого полину чорно-билки. Спочатку 

так іменувало нся давнє поселення, потім — місто, а згодом — і атомна 

електростнанція. Що приховує це місце та таємниці цієї події – ось наша задача.  

Виконання проєкту дає можливістнь сформуватни уміння молодших 

школярів працювати з різними літературнними джерелами, вміння знаходити 

відповідь на конкретне питання, вміння аналізува нти та співставлняти різні 

думки, та сформуватни ключові компетентнності: 

- Уміння планувати діяльністнь; 

- Уміння працювати з довідковоню літератур ною;  

- Уміння визначати головне; 

- Учитися співпрацюнвати разом; 

- Уміння запитуватни; 
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- Уміння висловлювнати власну точку зору; 

- Правильно оцінювати свою діяльністнь та діяльністнь однокласнників. 

Вчитель повинен допомогти своїм учням у пошуку джерел, необхіднинх у 

роботі над проектом, бути джерелом інформацінї, координувнати весь процес 

роботи над проектом, підтримувнати та заохочува нти учнів, допомагатни, а не 

виконуватни роботу замість них. 

Для реалізацінї проєкту учні класу об’єднуються в 5 груп за бажанням 

учнів, але вчитель контролює цей процес.  

Групи одержують інформацінйний листок із наступним ни завданням ни: 

Група 1 

1. Що відомо про Чорнобильнську атомну електростнанцію (АЕС)? 

2. Причини аварії. 

Група 2 

1. Наслідки Чорнобильнської катастроф ни? 

2. Що таке «зона відчуженн ня Чорнобильнської атомної електростнанції 

(АЕС)»? Скільки кілометрінв вона охоплює? 

Група 3 

1. Чому місто Чорнобиль називають «місто мертвих духів», «місто 

привид»? Дібрати фотоілюстнрації. 

Група 4 

Саша Кочубей 

1. Дитинство дівчинки. Де навчалася н? Де зараз працює? 

2. Які твори і яких жанрів написала Саша Кочубей? 

Група 5 

Саша Кочубей «Володарка лісу» 

1. Якби Ви були автором «Володарка лісу», чи було б у нього 

продовжен ння? Якою Ви б хотіли бачити кінцівку оповіданння? 

Напишіть її. 
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Перша група системати нзувала матеріал про те, що їм відомо про 

Чорнобильнську атомну електростнанцію (АЕС): причини аварії.  

Друга група досліджувнала наслідки катастроф ни, що таке «зона 

відчуженння Чорнобильнської атомної електростнанції (АЕС)»? 

Третя група з’ясовувала, чому місто Чорнобиль називають «місто 

мертвих духів», «місто-привид» та добирала ілюстрацінї. 

Четверта група збирала інформаціню про життя та творчість Саші 

Кочубей: дитинство, де навчалася, де працює?  

П’ята група мала завдання, які спрямованні на опрацюванння твору 

«Володарка лісу»: продовжен ння оповіданння.  

П’ятий проєкт – Зірки кіно. Ірен Роздобудьнко «Я зніматимунсь в кіно»: 

індивідуа нльний, короткотрнивалий та творчий. Результат ни проекту: 

презентацнія, плакати, листівки, буклет, малюнки, інформацінйний альбом, 

колаж.  

Мета: ознайомитни учнів із мистецтвонм – кіно; ознайомитнися із 

кіногероя нми та представи нти характери нстику вибраного персонажа; вчитися 

здійснюва нти проектну діяльністнь на основі досліджен нь, вчити знаходити і 

системати нзувати інформаціню, вчити аналізува нти, робити висновки на основі 

власних спостережнень, презентувнати в узагальне нному вигляді; розвивати 

спостережнливість, допитливінсть, зв’язне мовлення, мислення, творчі здібності, 

пам'ять, уяву та увагу та читацьку компетентнність; виховуватни інтерес до 

пошукової роботи, почуття успіху і особистої значущостні. 

Актуальність проекту 

Кіно - один з наймолодш них видів мистецтва. Говорити про нього і 

просто, і складно. Просто, тому що всі, звичайно ж, знають, що це таке, 

складно, тому що багато хто думають, що знають. Дуже часто під 

кіномисте нцтвом розуміють лише атракціон. І правди заради варто сказати, що 

вперше кіно з'явилося саме як розвага і тільки згодом заявило про себе як про 

мистецтво. 
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Протягом всієї історії життя людей, вони постійно намагаютьнся шукати 

героїв. І це не дивно, герої потрібні людям, щоб вчитися чомусь доброму та 

правильнонму, вірити в найкраще. Герої становлятнься для нас прикладом. 

Хтось захоплюєтнься героями воєнних баталій, для когось героєм стане 

улюблений письменни нк чи історичнинй діяч, а хтось захоче бути схожим на 

героя улюбленогно фільму або книги.  

Які ж улюблені кіногерої є у кожного з нас? Чому вони нам 

подобаютьнся? Як вони на мене впливаютьн? 

Виконання проекту дає можливістнь сформуватни уміння молодших 

школярів працювати з різними літературнними джерелами, вміння знаходити 

відповідь на конкретне питання, вміння аналізува нти та співставлняти різні 

думки, та сформуватни ключові компетентнності: 

- Уміння планувати діяльністнь; 

- Уміння працювати з довідковоню літератур ною;  

- Уміння визначати головне; 

- Учитися співпрацюнвати разом; 

- Уміння запитуватни; 

- Уміння управляти голосом; 

- Уміння висловлювнати власну точку зору; 

- Уміння виділяти істотні ознаки; 

- Правильно оцінювати свою діяльністнь та діяльністнь 

однокласнників. 

Вчитель повинен допомогти своїм учням у пошуку джерел, необхіднинх у 

роботі над проектом, бути джерелом інформацінї, координувнати весь процес 

роботи над проектом, підтримувнати та заохочува нти учнів, допомагатни, а не 

виконуватни роботу замість них. 

Для реалізацінї проекту кожен учень працює самостійн но, але вчитель 

контролює цей процес.  

Учні одержують інформацінйний листок із наступним ни завданням ни: 
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1. Вибрати свого улюбленог но кіногероя.  

2. Написати твір-роздум: «Чому мені подобаєтьнся цей кіногеройн?».  

3. Дібрати фотоілюстнрації чи намалюватни кіногероя.  

4. Представити результатни у вигляді презентацнії, буклету, колажу, 

книжки чи іншої форми (на вибір). 

Проєктна діяльністнь безпосере ндньо впливає на розвиток учня. Вона дає 

можливістнь учителеві тісно впливати на зовнішні мотиви (допитливість, 

прагнення бути дорослим, активне сприйняттня нового) та на внутрішні мотиви 

(почуття обов’язку, бажання вчитися, любов до книги, потяг до самоосвітни, 

прагнення до успіху тощо) школяра, дає змогу поєднати ціннісно-змістовні 

основи культури та процес діяльніснної соціаліза нції учня [98]. 

Отже, проєктна діяльністнь інтегрує всі види сучасної діяльност ні 

людини, та націлена на досягненння єдиної мети освіти: забезпече нння 

інтелектунального, фізичного і соціальнонго розвитку учня. 
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ВИСНОВКИ 

Проведене досліджен ння дозволило дійти наступних висновків: 

1. Аналіз науко-педагогічної літературни з теми досліджен ння  

дозволяє визначити сутність основних понять, а саме:  метод проєктів – це 

сукупністнь засобів, дій учнів у визначенінй послідовнності для досягненн ня 

поставленної задачі – розв’язання певної проблеми, значущої для школярів та 

оформлено нї у вигляді конкретнонго кінцевого продукту. Це система способів, 

прийомів і засобів організацнії та здійсненння самостійнної аналітичн ної 

діяльностні учнів у процесі вирішення навчально нго завдання.  

Навчальний проєкт – самостійнна завершена творча робота учнів, 

виконана під керівництнвом вчителя. Це сукупністнь завдань для учнів, 

проблеми, що потрібно розв`язати, пошук способів їх вирішення, організац нія 

форм взаємодії учнів з учителем й одне з одним, а також аналіз отриманог но 

результатну.  

Проєктна діяльніст нь – це конструктнивна і продуктивнна діяльністнь 

особистос нті, спрямован на на розв`язання життєво значущої проблеми, 

досягненння кінцевого результатну в процесі цілепокла ндання, плануванння і 

здійсненння проєкту. Проєктна діяльністнь забезпечунє цілісністнь педагогічнного 

процесу і єдність навчання, виховання і розвитку особистос нті. 

2. Вивчення досвіду організацнії проєктної діяльностні молодших 

школярів засвідчилно, що метод проєктів все частіше використонвується в 

освітньом ну процесі початковонї школи як один із способів організацнії 

активної та продуктивнної діяльностні молодших школярів. 

3. Оскільки проблема формуванння читацьког но інтересу, виховання 

любові до творів художньої літератур ни зараз постає надзвичайнно гостро, 
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експериме ннтальна робота проводила нсь на уроках літературнного читання. 

Учасникам ни експериме ннту були учні 4-х класів. Були розробленні критерії, 

які відобража нють рівні розуміння учнями змісту художньогно твору: високий, 

достатній, середній, початковинй. Результатни констатувнального експериме ннту 

засвідчил ни недостатн ність традиційнної методики навчання учнів аналізу 

художніх творів та на необхіднінсть пошуку ефективни нх підходів щодо 

подолання даної проблеми. 

4. На основі аналізу досвіду роботи початковонї школи  було 

обгрунтовнано педагогічнні умови організацнії проєктної діяльностні молодших 

школярів, а саме: 

 Урахування індивідуа нльних особливос нтей молодших школярів у 

процесі організацнії проєктної діяльностні. 

 Поетапне, системати нчне та цілеспрям новане використа нння 

проєктної діяльностні  на уроках початково нї школи. 

 Використання групової та індивідуа нльної форм навчання у 

процесі  організацнії проєктної діяльностні. 

5. Експериментально перевіренно методику реалізацінї педагогічнних 

умов у процесі організац нії проєктної діяльностні молодших школярів. У ході 

формувальнного експериме ннту було підготовлнен ота реалізова нно 5 навчальни нх 

проєктів: «Від зернини до хлібини», «Що було на початку світу», «Невідома 

Леся Українка», «Твоє коріння там, де ти народився. Саша Кочубей 

«Володарка лісу»,  «Зірка екранного кіно. Ірен Роздобудьнко «Я зніматимунсь у 

кіно».  

Ми спостеріг нати позитивну динаміку в розвитку умінь молодших 

школярів працювати з текстами у процесі проєктної діяльностні. Тому можна 

зробити висновок, що організацнія проєктної діяльностні сприяє оптимізацнії 

результатнів освітньогно процесу, що свідчить про вірогіднінсть висунутої 

гіпотези, досягненння мети досліджен ння і виконання усіх поставленних завдань. 
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ДОДАТКИ  

Додаток А 

ЯК МУДРА ВАЛІЗА ЖИТТЮ ВЧИЛА (текст) 

Сталося це спекотног но червневог но дня, коли хочеться скупатися в 

прохолоднній воді. Родина Ковальчукнів збиралася на курорт. Усі бігали по 

квартирі, шукали свої речі. Але дивна річ: нічого неможливо було знайти. 

Мама шукала свою улюблену сукню. Тато не міг знайти смугасту краватку. 

Бабуся бурчала, бо м`які капці кудись поділися. Оленка і Петрик шукали 

іграшки. До потяга лишалася година.  

Першому урвався терпець татові. Він сказав, що мамі вечірня сукня 

не знадобитьнся. Бабусі м`які капці теж будуть не потрібні. А нас попросив 

дати відпочити іграшкам. Бо за каруселям ни і пляжем ми не встигатим немо 

гратися. І він свою краватку вже не шукатиме. Швиденько взяли валізи, 

поїхали на вокзал. Останньої хвилини заскочили до вагона і рушили.  

Тим часом у порожній квартирі освоювавс ня гномик Мудрун. Його 

друг домовичок поїхав разом із господаря нми. А Мудрунчикна попросив 

наглядати за квартирою.  

Раптом відчинила нся шафа, і звідти вийшла стара пузата валіза. 

 – Нарешті поїхали. Я думала, що задихнутинся тут. Та і речей багато 

довелося сховати.  

– Для чого ви це зробили? – вигукнув Мудрун.  
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– Для того, щоб не тягали за собою непотріб. Бачиш, який я маю 

вигляд: стара, порвана. А мені не так багато років. У мене пхали все, що 

мають. А потім навіть не витягувални. Тепер я забута і нікому не потрібна. 

 – Але для чого ви заховали речі?  

– Бо побачила, як напихають непотріб у мої донечки-валізки. Хто, як 

не мати, врятує своїх дітей?  

За два тижні почулося, як відмикаютнься двері. У квартиру увірвався 

дитячий щебет. Непомітно з кишені виплигнув домовичок і кинувся 

Мудрунові в обійми. На найвидніш ному місці мама побачила свою сукню. 

Петрик знайшов своїх солдатикінв, а Оленка – ляльку. Ще довго Ковальчукни 

не могли зрозуміти, зо сталося з їхніми речами і хто їх заховав.  

Наступного року метушні й пошуків не було, речі лежали на своїх 

місцях. Адже наука старої валізи не минула марно. Проте про всяк випадок 

Мудрун розказав домовичконві про витівку старої валізи. І з тих пір 

домовичок контролювнав, щоб усе необхідне було на видному місці. А 

непотрібнне – якнайдалі від людського ока.  

За Дариною Мурмуєнко, 325 слів 
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Додаток Б 

Організація проєктної діяльностні молодших школярів на уроках 

позакласнного читання  

Тема позакласнного читання: Мої перші енциклопе ндії. 

1. Індивідуальна робота над проектом. Усні виступи учнів про їхні 

перші енциклопе ндії. 

Учениця 1. Мене весь час цікавить, що таке повітря? Ми його 

відчуваєм но, але не бачимо. І ось мама подарувална мені цю чарівну книжку, у 

якій я знайшла відповіді на всі свої запитання. Тепер я знаю, що: 

- повітря розповсюд нжується в усіх напрямках;  

- воно прокладає собі шлях (повітряна кулька, парашут); 

- гаряче повітря піднімаєтнься вгору (повітряні кулі); 

- існує затримане повітря (шуби у людей, пір’я у птахів); 

- повітря може тиснути на нас, але наше тіло так побудованне, що ми 

не відчуваєм но його маси.  

Друзі, познайомтнеся ближче з дитячою енциклопе ндією, отримаєте 

велике задоволенння. 

Тема позакласнного читання: Українськні народні загадки 

1.  Проблемна ситуація. 

Робота над загадкою (диференційована)(розділити дітей по рядах) 
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1 етап 

1 група 

1. Скласти загадку 

невіршова нної форми 

2 група 

1. Відгадайте загадку 

З під землі біжить водичка, 

   Але це не озерце, 

   Не струмочок і не річка, 

А цілюще …     (джерельце) 

2 етап 

2. Скласти загадку по римах 

на задану тему 

  ____________пані 

____________жупані 

____________роздягати 

____________ридати 

Зразок загадки 

Прийшла пані  

У червоному 

жупані, 

А як стала роздягатинсь –  

Почали усі ридати.  (Цибуля) 

3. Скласти загадку 

невіршова нної форми з 

опорними словами та 

малюнком 

Дерев’яний, довгенькинй, 

кольоровинй і простий. 

 

Сіренький, біленький, 

 довгі вуха, куций хвіст.  

 

3 етап 

4. Скласти самостійн но 

загадки. 

Конкурс загадок 

1.Світить в небі, наче 

іскраНази нваєм її …     (зірка)  

 

 

Так шумить, ніби сто коней       

3. Скласти загадку за римами на 

задану тему. (Про гриба) 

______________невеличкий 

______________личка 

______________маю 

______________одягаю 

Зразок загадки: 

Чоловічок невеличкинй: 
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біжить.  (Поїзд) 

 

 

1. Тільки зійде сонечко 

Щебече за віконечконм. 

Не звір, не комашка, 

       А маленька …    (пташка) 

 

Ані голови, ні личка.  

Тільки одну ногу маю, 

Бриль на неї одягаю. 

 

 

 

 


