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Аналіз нової навчальної програми з природознавства для 1–4 класів 

(2012 р.) засвідчив, що значна увага приділяється технології організації 

навчальної проектної діяльності молодших школярів. Починаючи з 1 класу, 

учні залучаються до проектної діяльності. Програмою передбачено виконання 

таких міні-проектів: «Як облаштувати джерело?», «Моє улюблене місце 

відпочинку на природі в місті (селі)» (1 клас); «Будьмо знайомі!», «Як 

готуються до зими бджоли?», «Не зривай первоцвіт», «Квіти в моєму житті», 

«Лісова аптека», «Книга скарг природи» (2 клас); «Виявлення пилу в повітрі та 

встановлення джерел його забруднення», «Захисти природу» (3 клас); 

«Вивчення небесних тіл за допомогою наземних телескопів та космічних 

апаратів», «Речовини навколо нас» (4 клас). Ці проекти учні виконують на 

уроках природознавства у формі колективних творчих справ. Тривалість 

виконання проекту обмежується одним уроком, спареними уроками або 1–2 

тижнями в режимі урочно-позаурочних занять. 

На сучасному етапі розвитку освіти проблему використання проектної 

технології досліджують як зарубіжні, так і вітчизняні вчені (Л. Байдурова, 

В. Гузеєв, Н. Котелянець, А. Лебедєва, О. Онопрієнко, О. Пєхота, Є. Полат, 

О. Пометун, С. Тюрберг, Л. Хоружа, А. Цимбалару та ін.). Вони зазначають, що 

в основу даної технології покладено ідею, яка виявляє сутність поняття 

«проект», його прагматичну спрямованість на результат, який можна отримати 

за умови розв’язання тієї чи іншої практично або теоретично значущої 

проблеми. Результат можна побачити, продумати, використати в реальній 

практичній діяльності. Тому необхідно навчити дітей самостійно мислити, 

знаходити та розв’язувати проблеми, використовуючи знання з різних галузей, 



уміння прогнозувати результати і можливі наслідки різних варіантів розв’язку, 

уміння встановлювати причинно-наслідкові зв’язки. 

Проектна технологія спрямована на формування у молодших школярів 

певної системи умінь: дослідницьких (генерувати ідеї, вибирати кращі рішення); 

соціальної взаємодії (співпрацювати в процесі навчальної діяльності, надавати 

допомогу товаришам та приймати від них, слідкувати за ходом спільної роботи 

й спрямовувати її в потрібне русло); оцінних (оцінювати хід, результат своєї 

діяльності та інших); інформаційних (самостійно виконувати пошук потрібної 

інформації; виявляти, якої інформації чи яких умінь не вистарчає); 

презентаційних (виступати перед аудиторією; відповідати на незаплановані 

запитання; використовувати різні засоби наочності; демонструвати артистичні 

можливості); рефлексивних (відповідати на запитання: «Чого я навчився?», 

«Чого необхідно навчитися?», вибирати свою роль у колективній справі); 

менеджерських (проектувати процес; планувати діяльність; приймати рішення, 

розподіляти обов’язки). 

Планування змісту та ходу навчального проекту вчителеві доцільно 

здійснювати за такими етапами (див. табл. 1): 

Таблиця 1 

Етапи роботи над проектом 

Зміст роботи на етапі Діяльність учнів Діяльність учителя 

І етап. Організація проекту 

Вибір теми і мети проекту; 

визначення кількості 

учасників проекту, складу 

груп 

Обговорюють тему з 

учителем, при потребі 

отримують додаткову 

інформацію, 

встановлюють цілі 

Знайомить із суттю 

технології і мотивує 

учнів; допомагає в 

постановці цілей 

ІІ етап. Планування проекту 

Визначення джерел 

інформації, способів її 

збору та аналізу; 

визначення форми 

презентації результату; 

формування груп, розподіл 

обов’язків; визначення 

критеріїв оцінювання 

проектної діяльності учнів 

Виробляють план дій; 

формулюють завдання 

Пропонує ідеї, 

висловлює пропозиції, 

визначає строки роботи 

(поетапно); корегує 

діяльність учнів 



ІІІ етап. Реалізація проекту 

Збір інформації, 

розв’язання проміжних 

задач; аналіз та обробка 

інформації; формулювання 

висновків; оформлення 

результату 

Складають план роботи 

над проектом; проводять 

дослідження, вирішуючи 

проміжні завдання; 

оформляють результати 

Спостерігає, радить; 

опосередковано керує 

діяльністю учнів; якщо 

необхідно організовує і 

координує окремі етапи 

проекту 

IV етап. Підсумок проекту 

Підготовка до презентації; 

представлення різних 

форм результату роботи; 

оцінка процесу і 

результатів роботи 

Аналізують інформацію; 

готуються до 

презентації; презентують 

проекти; беруть участь в 

оцінюванні 

Спостерігає, радить; 

оцінює зусилля учнів, 

креативність мислення, 

якість використання 

джерел і презентації 

проекту 

Для успішного використання проектної технології на уроках 

природознавства в початковій школі необхідно дотримуватися таких умов: 

1. Наявність значущої в дослідницькому плані проблеми чи задачі, для 

розв’язання якої потрібні інтегровані знання і дослідницький пошук. 

2. Практична, теоретична, пізнавальна значущість результатів проекту. 

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів. 

4. Визначення кінцевої мети проектів (спільних / індивідуальних). 

5. Визначення знань із різних галузей, необхідних для роботи над проектом. 

6. Структурування змістової частини проекту (із зазначенням поетапних 

результатів). 

Проектна діяльність дуже перспективна, оскільки в ній кожен з учасників 

не втрачає свого статусу активної діючої особистості, намагається проявити 

себе індивідуально чи в групі, спробувати власні сили, застосувати набуті 

знання в новій навчальній ситуації, відчути свою причетність до вирішення 

важливих практичних завдань, вчитися презентувати результат своєї роботи, 

тобто зайняти в групі позицію, що відповідає його можливостям. Це 

позначається на загальному формуванні індивідуального стилю дитини. 

Працюючи над проектом, учні спілкуються, співпрацюють і допомагають один 

одному в процесі навчання, розвивають соціальні, розумові та комунікативні 

навички. 


