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Анотація 
У статті аналізуються особливості використання проектної технології у сучасному 

навчально-виховному процесі початкової школи; розкриваються особливості проектної 
діяльності на уроках природознавства. 
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Abstract 
The article analyzed the peculiarities of use of project pedagogical technologies in the 

modern educational process in primary school; the features of project activityat the lessons of 
natural science in primary school were revealed. 
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На сучасному етапі розвитку шкільної освіти значна роль 

відводиться технологічному підходу. Це вимагає від учителя вивчення і 
впровадження в освітній процес інноваційних педагогічних технологій, 
зорієнтованих на створення максимально сприятливих умов для 
розкриття й розвитку здібностей і обдарувань дитини.  

В особливій мірі реалізації особистісно-орієнтованого підходу сприяє 
використання проектної технології, оскільки вона має велику практичну 
спрямованість, дозволяє поєднувати самостійну індивідуальну роботу з 
груповою і колективною. 

На сучасному етапі, як зазначає Селевко Г. К., відповідно до 
змістового та процесуального наповнення проектна технологія 
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розглядається як: 
– метод навчання, якщо він застосовується на окремому етапі 

навчальної діяльності як комплекс дидактичних прийомів, 
спрямованих на досягнення освітньої мети в межах певної 
організаційної форми;  

– форма організації навчання, якщо узгоджена діяльність учителя й 
учнів здійснюється за встановленими етапами і в певному режимі 
(наприклад, уроки-проекти); 

– педагогічна технологія, якщо це комплексний інтегративний процес, 
який передбачає цілепокладання, планування, відповідну 
організацію, реалізацію цілей за допомогою адекватних методів і 
форм, аналіз результатів [4, с. 145]. 
Аналіз психолого-педагогічних досліджень дозволяє стверджувати 

про високий ступінь актуальності проблеми проектування. Проблеми 
становлення проектної культури висвітлено в працях Г. Батищева, 
М. Бахтіна, В. Безпалько, Л. Виготського, М. Кагана, В. Монахова, 
Є. Полат, С. Шацького, Н. Яковлєвої та ін. 

Питання організації навчання за проектною технологією 
розглядалися у працях вітчизняних та зарубіжних вчених (В. Єлькіна, 
Д. Дьюї, В. Х. Кілпатріка, Є. Коллінгса, Л. Г. Кіндратової, Л. Є. Левіна, 
Д. Пітта, С. Ізбаш, С. А. Калашникової, С. Т. Шацького, та інших). У наш 
час варіанти використання проектної діяльності розглядаються в працях 
М. К. Гуревича, О. М. Коберника. 

Проектне навчання – освітня технологія, спрямована на здобуття 
знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування й 
розвиток специфічних умінь та навичок завдяки системній організації 
проблемно орієнтованого пошуку. 

Проектна технологія передбачає системне й послідовне 
моделювання вирішення проблемних ситуацій, які потребують від 
учасників навчального процесу пошукових зусиль, спрямованих на 
дослідження та розробку оптимальних шляхів створення проектів, їх 
неодмінний захист і аналіз результатів. 

Проектні технології мають певні переваги: одночасне поєднання 
індивідуальної та колективної діяльності, можливість самореалізації, 
робота в команді; реалізація вікових потреб у самостійній і практичній 
діяльності; оцінювання результатів, їх суспільна значущість; можливість 
бачити результати своєї діяльності; можливість застосування в процесі 
роботи над проектом сучасних технологій учителями та учнями; 
використання всесвітньої мережі Інтернет; використання різноманітних 
форм взаємодії, в тому числі інтерактивних, що дає змогу практично 
реалізовувати педагогіку співробітництва; глобалізація освітнього 
процесу, націлення на конкретний результат; можливість реальної 
міжпредметної інтеграції; нові можливості для неформального контролю 
за рівнем досягнень учнів. 

Аналіз наукової літератури засвідчує, що на сьогодні існує 
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розгорнута типологія навчальних проектів за різними класифікаційними 
ознаками: 
– за діяльністю, яка домінує в проекті (дослідницький, пошуковий, 

творчий, рольовий, прикладний, інформаційний, ігровий, ознайомчо-
орієнтований); 

– за предметно-змістовою галуззю знань (монопроект у межах однієї 
галузі і міжпредметний проект); 

– за характером координації проекту (безпосередній (жорсткий, 
гнучкий), опосередкований (неявний, що імітує учасника проекту); 

– за характером контактів (серед учасників однієї школи, класу, міста, 
регіону, країни, різних країн світу); 

– за кількістю учасників (індивідуальний, парний, груповий); 
– за тривалістю виконання проекту (короткостроковий, середньої 

тривалості, довготривалий) [6]; 
– за ступенем складності (простий (рішення нескладної задачі), 

складний або комплексний (включає два й більше субпроекти або 
передбачає різні типи й форми творчої діяльності); 

– за характером партнерських взаємодій між учасниками 
проектування (кооперативний, змагальний, конкурсний); 

– за характером цільових установок: втілення ідеї або плану, 
отримання естетичної насолоди, подолання інтелектуальних 
перепон, здобуття нових знань і досвіду; 

– за професійною спрямованістю (комунікаційний, екологічний, 
соціальний тощо); 

– за взаємозалежністю з іншими проектами (відокремлений, 
наскрізний, спіралеподібний, аналогічний; 

– за рівнем самостійності виконання: виконується сумісно з 
викладачем, виконується разом з іншими учнями сумісно з 
викладачем, виконується разом з іншими учнями без керівництва 
учителя, виконується переважно самостійно; 

– за часом виконання: у навчальний час (поточний, підсумковий), у 
позанавчальний час, частково в навчальний і позанавчальний час; 

– за кінцевим результатом (матеріальний, особистісний); 
– за формою й методами організації (ділова гра, практична робота тощо); 
– за сутнісними характеристиками: створюваний (продуктивний), 

пов’язаний з трудовою діяльністю; споживчий (підготовка екскурсій, 
інформаційні послуги тощо); проект розв’язання проблеми (науково-
дослідницький); проект-вправа (проект навчання й тренування для 
оволодіння певними навичками [6]. 
Проектний підхід у початковій школі можна впроваджувати для 

вивчення будь-якої складної дисципліни. Застосування проектної 
технології у навчальному процесі початкової школи має певні переваги. 
На уроках з використанням проектного навчання створюються такі 
умови, за яких учні: самостійно і з бажанням отримують знання з різних 
джерел; вчаться користуватися набутими знаннями для вирішення нових 
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пізнавальних і практичних завдань; набувають комунікативних умінь, 
працюючи в різних групах; розвивають свої дослідницькі уміння 
(постановка проблеми, збір інформації з літератури, документів, тощо); 
розвивають аналітичне мислення [2, с. 18]. 

Вважаємо за доцільне висвітлити методичні аспекти організації 
роботи за проектною технологією. Як зазначає Л. Кравчук, роботу із 
учнями початкової школи над проектом організовують поетапно. 

На першому етапі (вибір теми, визначення завдань, типу проекту) 
учитель мотивує діяльність учнів, формулює і пояснює мету і завдання; 
учні обговорюють тему, мету і завдання проекту. Плануючи і аналізуючи 
процес розгляду теми, учитель передбачає можливі звітні документи: 
класний альбом, у якому можуть бути зібрані ідеї дітей, їхні пропозиції, 
план роботи, описи занять, художні твори, виготовлені учнями під час 
вивчення теми, дитячі оцінки результатів тощо 

Другий етап – визначення важливих проблем дослідження – 
спонукає вчителя продумати можливі варіанти проблем у межах 
визначеної тематики, підвести учнів до самостійного визначення 
проблем, спостерігає за діяльністю учнів; учні, користуючись технікою 
«Мозковий штурм», «Обговорення в загальному колі», висувають з 
подачі вчителя проблеми з подальшим їх обговоренням. 

На третьому етапі відбувається розподіл за групами, обговорення 
можливих методів дослідження. Учитель пропонує можливі варіанти 
складу груп, за необхідності допомагає в аналізі, пошуку інформації, 
виборі форм презентації. Учні розподіляють ролі в групах, здійснюють 
планування роботи, вибирають форму презентації, обґрунтовують 
критерії роботи над проектом. 

Наступним етапом є самостійна робота учнів над виконанням 
відповідно до ролей та плану роботи. Завдання вчителя – ненав’язливо 
контролювати діяльність, за необхідності – надавати консультацію. 

На етапі підготовки до представлення проекту учні оформлюють 
проекти, ведуть підготовку до захисту, беруть участь у колективному 
самоаналізі, а учитель на прохання надає консультації, спостерігає за 
роботою. 

Незалежно від типу проекту результати роботи мають бути 
«відчутними», певним чином оформленими, повинні мати конкретне 
матеріальне вираження (відеофільм, альбом, бортжурнал «подорожей», 
газета, альманах, серія заходів, репортаж тощо) [5]. 

Роль вчителя на різних етапах виконання проекту змінюється. На 
підготовчому етапі вона полягає у тому, щоб ініціювати ідеї проекту або 
створити умови для появи ідеї проекту, а також надати допомогу в 
первинному плануванні. На етапі реалізації проекту вчитель виступає в 
ролі помічника, консультанта з окремих питань, джерела додаткової 
інформації. 

Навчальною програмою курсу «Природознавство» визначено низку 
проектів, а саме у 2 класі програмою передбачені інформаційні міні-
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проекти «Не зривай первоцвітів», «Квіти у моєму житті», «Книга скарг 
природи», «Лісова аптека»; у 3 класі − дослідницький міні-проект на 
виявлення пилу в повітрі та встановлення джерел його забруднення, та 
творчий проект «Захисти природу»; у 4 класі − інформаційно-
пізнавальний проект «Речовини навколо нас» [3]. 

Проектна діяльність на уроках природознавства у початковій школі 

має свою специфіку − усі проекти, як правило, короткострокові і мають 

інтегрований зміст. 

Робота над проектом на уроках природознавства сприяє не тільки 

формуванню природо-дослідницьких умінь, але й вимагає від учнів 

засвоєння нових знань, спираючись на засвоєний раніше матеріал; 

виробляє вміння діяти і приймати рішення самостійно чи в складі групи 

та розв’язувати конфліктні ситуації; шукати, застосовувати нову 

інформацію з різноманітних джерел у її практичній діяльності з 

урахуванням дитячих інтересів, потреб, бажань; розвивати критичне 

мислення, формувати бажання самостійно вчитися, шукати оптимальні 

шляхи вирішення проблем, що виникають на уроці. 

Важливим є те, що у процесі активної навчальної діяльності та 

роботи над проектом учні: спілкуються з учителем, батьками, рідними, 

сусідами, знайомими; приносять у клас літературу, аналізують 

прочитане; проводять навчальні екскурсії по рідному краю; відвідують 

музеї та виставки; займаються краєзнавчою роботою; співпрацюють з 

місцевим осередком Товариства охорони природи, засобами масової 

інформації. 

На основі отриманої інформації: складають списки, звіти; випускають 

стінгазети, буклети; виступають перед учнями класу, школи, міста; 

пишуть замітки в місцеві журнали; фотографують; малюють. 

Проектні технології ефективно сприяють формуванню навичок і 

вмінь, виробленню цінностей, створенню атмосфери співробітництва і 

взаємодії.  

Практика використання методу проектів показує, що разом вчитися 

не лише легше і цікавіше, але і значно ефективніше. Допомогти один 

одному, разом вирішити будь-які проблеми, розділити радість успіху або 

гіркоту невдачі – так само природно, як сміятися, співати, радіти життю. 

Тому можна з упевненістю стверджувати, що в учня розвивається 

креативна компетентність, як показник комунікативного володіння 

іноземною мовою на певному рівні. 

Завдяки таким сучасним технологіям учні вчаться бути 

демократичними, критично мислити, приймати продумані рішення, а 

отже відбувається постійна співпраця всіх учнів класу у ході уроку. При 

цьому учень і вчитель – рівноправні, тобто знають, вміють і здійснюють 
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свою діяльність разом, чудово розуміючи, що вони роблять і для чого. 

Отже, проектна технологія – це засіб реалізації особистісно 

орієнтованого навчання, яке спрямоване на розвиток учня. Через 

співпрацю учня з іншими учнями покращується мотивація навчання, 

зникає напруження, підвищується віра в успіх. Результати цієї технології 

такі: міцне та глибоке засвоєння знань, підвищений рівень самостійної 

роботи учнів, високий рівень науковості в знаннях учнів, вміння 

працювати в групі, проводити групове обговорення, згуртування дитячого 

колективу, мотивація колективних досягнень. 
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Анотація 
У статті основна увага приділяється проблемі формування структури професійного 

іміджу майбутнього вчителя початкової школи, компонентам зовнішніх та внутрішніх 
факторів його детермінації. Окрему увагу приділено характеристикам професійного іміджу. 
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