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Вступ 

Актуальність дослідження. Стрімкий розвиток сучасної цивілізації з притаманними 

йому швидкими змінами технологій, зростанням ролі інформації, розширенням свободи 

людини ставлять перед школою ХХІ століття завдання докорінного переосмислення 

освітньої парадигми, актуалізації змісту, технологій становлення особистості учня як 

суб’єкта й проектувальника життя, створення життєвого простору, спрямованого на 

розвиток і саморозвиток компетентної особистості, яка вміє творчо розв’язувати 

проблеми, прагне змінити на краще власне життя й життя своєї країни.  

Освітній процес сучасної школи має віддзеркалювати реальний характер життєвого 

процесу, його суперечності, негаразди, позитивні й негативні тони й відтінки. У сучасній 

філософії освіти вважається, що дитина, яка навчається, має бути зорієнтована в тому, 

що побачить за межами школи, з якою реальністю матиме справу, коли ступить у 

самостійне життя. Разом з тим, школа, система освіти мають бути романтичними в тому 

розумінні, щоб дитина не відривалася від ідеалу, вірила у прекрасне, надіялася на добро 

і прагнула до любові. 

Переосмислення означених реалій і відтворення нового світоглядно-філософського 

контексту, що може бути прийнятий у вигляді нової парадигми розвитку освіти, 

викладений українськими вченими В. Андрущенком, І. Зязюном, В. Кременем, В. Лутаєм, 

М. Михальченком, В. Огнев’юком, М. Романенком, О. Савченко та ін. 

Як зазначено в Державному стандарті базової й повної середньої освіти, ключові (життєві) 

компетентності мають реалізовуватися в кожній освітній галузі, а рівень їх сформованості 

має слугувати результатом навчального процесу. Життєва компетентність розглядається 

нині як необхідна психолого-педагогічна умова повноти самореалізації особистості й 

досягнення нею вершин свого самоздійснення. Однак, на сьогодні навчання шкільних 

предметів не має достатньої життєтворчої спрямованості. 

З іншого боку, сучасний стан розвитку української нації ставить на порядок денний 

завдання інтенсивного виховання національної свідомості через посилення в навчанні ролі 

українознавчих предметів, що надає проблемі формування життєвих компетентностей на 

уроках саме цих предметів особливої актуальності. 

Таким чином, сучасний етап розвитку освіти в Україні виявив низку суперечностей, серед 

яких головними є протиріччя між потребою суспільства в громадянах із 

високорозвиненою життєвою компетентністю і дуже низькою орієнтацією на це системи 

навчання; між необхідністю широкого використання в практиці технологій активного 

навчання, до яких належить метод проектів, і слабкою підготовленістю до цього всього 

освітнього середовища; між потребою у вихованні національної свідомості учнів, 

реалізації її в житті і недостатньою практичною спрямованістю українознавчих предметів 

у школі. 

Загальні аспекти ключових (життєвих) компетентностей досить ґрунтовно висвітлювалися 

в роботах П. Горностая, В. Донія, І. Єрмакова, І. Зимньої, В. Ляшенка, Г. Несен, 

О. Овчарук, Л. Соханя та ін. Проте проблема використання життєтворчого підходу в 

контексті українознавчих предметів із залученням активних методів навчання, зокрема 

методу проектів, залишається до цього часу не вивченою. 

Реформування освіти вимагає широкого впровадження в практику навчання активних 

методів, до яких належить і метод проектів. Проектування та його головне 



 

4 

концептуальне вираження – проект – найдієвіший акт переходу від теорії до практики, 

від минулого до майбутнього, від потенційного до актуального. 

Розробку методу проектів здійснювали Дж. Дьюї, Д. Каттерік, В. Кілпатрик, В. Монда, 

А. Папандреу, Д. Снезден. У сучасній педагогіці метод проектів досліджували російські 

вчені В. Гузєєв, Д. Левітес, Є. Полат, Г. Селевко та українські К. Баханов, А. Касперський, 

Т. Кручиніна, О. Пєхота, О. Пометун та ін. Практичні аспекти використання методу 

проектів детально розробили автори системного курсу ―Intel
®
 Teach to the future (Навчання 

для майбутнього)‖. 

У сучасній дидактиці вважається, що вміння використовувати метод проектів є 

показником високої кваліфікації вчителя, а сам метод – прогресивною технологією 

навчання та розвитку учнів. У цьому сенсі говорять про технологію проектування як 

технологію ХХІ століття.  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати, розробити та експериментально перевірити 

методику формування життєвої компетентності старшокласників засобом проектної 

діяльності під час навчання українознавчих предметів. 

Відповідно до мети визначено такі завдання: 

1. Розробити та експериментально перевірити методику формування життєвої 

компетентності старшокласників у процесі навчання українознавчих предметів засобами 

проектної діяльності. Розробити рекомендації щодо її впровадження в процесі навчання 

українознавчих предметів з метою формування життєвої компетентності учнів. 

Об’єкт дослідження – процес формування життєвої компетентності старшокласників у 

навчанні українознавчих предметів.  

Предмет дослідження – дидактичні умови використання методу проектів як засобу 

формування життєвої компетентності старшокласників під час навчання українознавчих 

предметів.  
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Проектний метод у компетентнісно-спрямованій освіті 

Проектна технологія – одна із інноваційних технологій навчання і виховання, яка 

забезпечує формування основних компетенцій учня. 

Метод проектів виник у 20-ті роки ХХ ст.. у США. Спершу його називали «методом 

проблем» і розвивався він у межах гуманістичного напряму у філософії та освіті, в 

педагогічних поглядах та експериментальній роботі Джона Дьюї. У ньому містились ідеї 

побудови навчання на активній основі через доцільну діяльність учня у співвідношенні з 

його особистим інтересом саме в цих знаннях. Надзвичайно важливо було показати дитині 

її особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином вони можуть їй 

знадобитись у житті. Проблема мусить бути з реального життя, знайома і значуща для 

дитини. Для її розв’язання дитині необхідно застосувати здобуті знання або ті, що їх 

належить здобути. 

В. Х. Кілпатрику – одному з послідовників Дж. Дьюї – вдалося вдосконалити систему 

роботи над проектами. Під проектом у той час мався на увазі цільовий акт діяльності, в 

основі якого лежить інтерес дитини. Робота над проектом включає усвідомлення учнем 

мети, оформлення задуму, розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття 

підсумків у вигляді письмового звіту. 

Метод проектів привернув увагу і російських педагогів початку ХХ ст. У 1905 р. під 

керівництвом російського педагога С. Т. Шацького було організовано невелику групу 

працівників, які намагалися активно запроваджувати проектні методи у практику 

викладання. 

Пізніше, вже за радянської влади, ідеї проектування почали широко використовувати і 

включати в навчально-виховний процес школи. Але, на жаль, недостатньо продумано і 

послідовно, через що постановою ЦК ВКП(б) 1931 року метод проектів було засуджено і 

заборонено. Відтоді і в Росії, і в Україні більше не робилося жодних серйозних спроб 

відродити метод в освітянській практиці. Метод було засуджено і заборонено. Слово 

«проект» у перекладі з латинської мови означає «кинутий уперед». У сучасному розумінні 

проект – це намір, який буде здійснено у майбутньому. 

Проектне навчання можна вважати проблемним і розвивальним, оскільки воно формує 

мотивацію до творення і перетворення самого себе. 

«Проектна діяльність набуває особистісної значущості, оскільки в процесі володіння нею 

проявляється вміння враховувати і долати перешкоди для досягнення цілей проекту, 

формується стійка підпорядкованість мотивів, при цьому активна самодіяльність у 

навчальному процесі сприяє творчому і соціальному становленню особистості. Ступінь 

задоволення, отриманого при досягненні поставленої мети, впливає на поведінку людини 

у схожих ситуаціях у майбутньому» (Дж. Джонсон). 

Проектна діяльність, за образним висловом видатного бразильського педагога Пауло 

Фрейде, дозволить подолати «банківську» (об’єктивну) систему освіти, коли: 

 учитель вчить, а учень вчиться; 

 учитель знає все, а учні – нічого; 

 учитель думає, а за учнів думають; 

 учитель говорить, а учні покірно слухають; 

 учитель дисциплінує, а учні підкоряються; 

 учитель діє, а учні мають ілюзію, що діють через учителя; 
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 учитель визнає зміст програми, а учні (яких ніхто не питав) пристосовуються до 

неї; 

 учитель змішує владу знання з власною професійною владою, яку він встановлює 

на противагу свободі учнів; 

 учитель - суб’єкт навчального процесу,  учні ж – його прості об’єкти. 

! «Не дивно, що «банківська» модель освіти вважає людей пристосованими, керованими 

істотами» 

Проектний метод у компетентнісно спрямованій освіті – це інструмент, який створює 

унікальні передумови для ключових компетенцій (соціальних, полікультурних, 

інформаційних, комунікативних тощо) і самостійності учня в осягненні нового, 

стимулюючи його природну допитливість і творчий потенціал. 

Однією з основних задач сучасної школи є забезпечення таких результатів 

навчально-виховного процесу, які допоможуть людині зайняти гідне місце в нашому 

суспільстві та реалізувати себе як особистість. Для цього необхідно створити умови для 

навчання, які допоможуть дитині отримати якісну освіту. Застосування компетентісно-

орієнтованого підходу в процесі навчання та виховання є одним із засобів реалізації задач, 

які ставить перед учителями сучасне суспільство. На зміну знанням, вмінням та навичкам 

приходить поняття компетентності.  

Компетентність – це відповідність до пред’явлених вимог, критеріїв та стандартів в 

певній сфері діяльності для вирішення певних задач, володіння необхідними знаннями, 

здатністю отримувати результати та володіти ситуацією. 

Компетентнісне навчання орієнтовано на розвиток особистості, культури мислення, 

самостійності та відповідальності за прийняті рішення. Школа має допомогти учням 

адаптуватись у сучасному суспільстві, оволодіти технологіями життєдіяльності, створити 

умови для формування здатностей самооцінки, самопізнання та самоконтролю, розкрити 

потенціал самореалізації. Головна мета такого навчання – формування високого рівня 

соціальної зрілості, компетентнісного ставлення особистості до життя. Критеріями такого 

ставлення є прийняття осмислених рішень у різних життєвих ситуаціях, міжособистісних 

конфліктах, здатність оцінювати власні можливості, відповідальне відношення до 

власного життя, роботи, стосунків з іншими людьми. Школа має впроваджувати освітні 

технології, які сприятимуть розвитку таких необхідних компетентностей учнів, як 

пізнавальна, самоосвітня, особистісна, інформаційна, соціальна, полікультурна та 

комунікативна. Розвиток цих компетентностей тісно пов'язаний з формуванням у учнів 

цілої низки вмінь таких як: 

- уміння вирішувати проблеми, використовуючи власний досвід; 

- займатись самоосвітою; 

- працювати з різними джерелами інформації та документацією; 

- знаходити інформацію; 

- оцінювати життєві ситуації; 

- розуміти та поважати погляди інших людей; 

- співпрацювати та організовувати як власну роботу, так і роботу колективу; 

- приймати рішення та нести відповідальність за них. 

Для того, щоб сформувати ці вміння, діяльність учителя має бути спрямована на: 

- використання у своїй роботі інтерактивних технологій; 
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- проведення нестандартних уроків; 

- стимулювання учнів до самоосвіти; 

- пропонування завдань, які потребують використання додаткових джерел інформації; 

- проведення консультацій щодо пошуку необхідної інформації; 

- навчання написанню конспектів, складання планів, вмінню виділяти головне, 

аналізувати інформацію та робити висновки; 

- стимулювати висловлювання особистої думки; 

- розробку завдань різного рівня складності; 

- підготовку завдань творчого направлення; 

- створення проблемних ситуацій; 

- організацію як індивідуальної роботи так і роботи в парах та групах. 

У  чому сила методів проектів? За словами Г. Ващенко, у тому, що це метод поєднання: 

 теорії з практикою, в основі якого лежать творчі пошуки учнів; 

 навчання і виховання з життям дитини та навколишнім середовищем. 

У проектній діяльності докорінно змінюються відносини «учитель – учень». Знаючи 

добре свій предмет, учитель повинен: 

 бути компетентним і в інших галузях науки; бачити точки їх зіткнення; 

 добре знати своїх учнів, їхні можливості, інтереси, бажання; 

 розуміти своїх учнів; 

 враховувати їхні можливості й інтереси; 

 бути комунікабельним, толерантним, творчим; 

 досконало володіти педагогічною психологією, мистецтвом, акторською 

майстерністю. 

Учитель виконує функції консультанта: 

 допомагає учням у пошуку джерел інформації; 

 сам є джерелом інформації; 

 координує процес роботи над проектом; 

 підтримує, заохочує учнів; 

 підтримує неперервний рух учнів у роботі над проектом; 

 допомагає учневі в усьому, не виконуючи роботи замість нього. 

Відносини «учитель – учень» у проектній діяльності 

 Учень визначає мету діяльності – учитель допомагає йому в цьому 

 Учень відкриває нові знання – учитель рекомендує джерела знань 

 Учень експериментує – учитель розкриває можливі форми і методи експерименту, 

допомагає організувати пізнавально-трудову діяльність 

 Учень обирає – учитель сприяє прогнозуванню результату вибору 

 Учень активний – учитель створює умови для розвитку активності  

 Учень – суб’єкт навчання, учитель – партнер 

 Учень відповідає за результати своєї діяльності – учитель допомагає оцінити 

отримані результати і виявити способи вдосконалення діяльності 

Активна позиція учня і реалізація принципу «вчитися, діючи» є важливою 

характеристикою проектної роботи. За словами кандидата педагогічних наук А. Самохіної 

іманентними властивостями проектної роботи є такі характеристики: 
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1. проект – це цілісна робота, її не можна закінчити, зупинившись на півдорозі, 

оскільки оцінюється кінцевий продукт; 

2. проект – складна робота, яка включає різні етапи діяльності; 

3. обов’язковим атрибутом є реальна практична діяльність. Практика – 

системотвірний компонент розвитку життєвої компетентності учнів; 

4. проектна діяльність ґрунтується на активній соціальній дії у вирішенні життєво 

значущої проблеми. 

Цілі і завдання проектної технології: 

 не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання 

самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань; 

 сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок; 

 прищепити учням вміння користуватися дослідницькими прийомами6збирання 

інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити висновки. 

Результати проектної діяльності як творчої співпраці учителя й учнів 

Учитель Співпраця Учні 

 Підвищення 

професійної майстерності 

 Зацікавлення учнів 

своїм предметом 

 Посилення інтересу 

до навчання 

 Залучення учнів до 

пошуку, дослідження 

 Відчутність реальних 

результатів своєї праці 

 Задоволення в 

інтелектуальному розвитку 

 Творча самореалізація  

 Задоволення потреби 

в саморозвитку та 

самовдосконаленні  

 Заміна авторитарного 

стилю спілкування 

демократичним  

 Проект як складник 

синергетичної моделі освіти 

 Поглиблення змісту 

навчального матеріалу  

 Розвиток критичного 

мислення  

 Розвиток креативних 

здібностей  

 Набуття 

комунікативних навичок і 

вмінь  

 Уміння працювати в 

команді  

 Творче застосування 

знань  

 Свобода вибору  

 Формування почуття 

відповідальності за прийняті 

рішення 

(Синергетика – наука про співпрацю, комбінований вплив двох або декількох 

самоорганізованих систем, які характеризуються тим, що цей вплив перевищує дію 

кожної окремої системи) 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури можна запропонувати таку 

класифікацію проектів: 

№ п/п Типологічна ознака Тип проекту 

1 Домінантна діяльність 

(мета і характер проектної 

діяльності) 

 дослідницькі 

 пошукові 

 інформаційні 

 творчі 

 ігрові 

 практично-орієнтовані 
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2 Предметно-змістова галузь знань 

(рівень реалізації міжпредметних 

зв’язків) 

 монопроект (у межах однієї галузі 

знань) 

 міжпредметний проект 

3 Характер координації проекту  безпосередній (жорсткий чи  гнучкий) 

 опосередкований (імітує учасника 

проекту) 

4 Характер контактів  кооперативні 

 змагальні 

 конкурсні 

5 Кількість учасників проекту  індивідуальні (особистісні) 

 колективні (парні, групові) 

6 Тривалість виконання проекту  короткотермінові 

 середньої тривалості 

 довготривалі 

Дослідницькі проекти повністю підпорядковані логіці дослідження і потребують: 

 добре обміркованої структури;  

 визначеної мети; 

 доведення її актуальності; 

 соціальної значущості; 

 визначення предмета чи об’єкта досліджень; 

 продуманості  завдань, методів, методології досліджень; 

 висування гіпотез, припущень щодо вирішення проблеми; 

 експериментальної обробки результатів. 

Структура дослідницького проекту: 

 визначення теми дослідження; 

 аргументація її актуальності; 

 визначення предмета й об’єкта, завдань і методів; 

 визначення методології дослідження; 

 висування гіпотез розв’язання проблеми і намічення шляхів її розв’язання. 

Творчі проекти не мають: 

 детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона розвивається, 

підпорядковуючись інтересам учасників проекту, кінцевому результату, прийнятій 

групою логіці спільної діяльності; 

 групи учасників, об’єднаної інтересами (попередньо учасники проекту 

домовляються про заплановані результати та форму їх представлення – рукописний 

журнал, колективний колаж, відеофільм, свято тощо). 

Ігрові проекти -  

 структура таких проектів залишається відкритою до їх закінчення; 

 учасники беруть на себе визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту 

(це можуть бути як літературні особистості, так і реально існуючі особистості); 

 імітуються їхні соціальні та ділові стосунки, які можуть ускладнюватися 

вигаданими ситуаціями; 
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 результати роботи можуть визначатися на початку проекту або до його 

завершення; 

 наявний високий ступінь творчості, але домінуючим видом діяльності все-таки є 

гра. 

Інформаційні проекти  

спрямовані на: 

 збирання інформації про який-небудь об’єкт, явище; 

 ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз, узагальнення 

фактів; 

 потребують: 

 добре продуманої структури; 

 можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. 

Структура інформаційного проекту: 

 мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, ЗМІ, 

бази даних, інтерв’ю, анкетування) та обробка інформації (аналіз, узагальнення, 

зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); 

 результат (реферат, стаття, доповідь, відеофільм); 

 презентація (публікація, зокрема в електронній мережі, обговорення у 

телеконференції). 

Практично-орієнтовані проекти – 

 результат діяльності чітко визначений від самого початку; 

 орієнтовані на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, 

проект закону, словник); 

 потребують продуманої структури, навіть складання сценарію, враховуючи 

діяльність усіх його учасників із визначенням функцій кожного; 

 потребують організації координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та 

презентацій одержаних результатів і можливих засобів їх втілень. 

Що ж таке проект?   

Проект – це будь-який задум, що завжди: 

 має мету; 

 значущий; 

 унікальний; 

 реалістичний; 

 обмежений у часі і просторі; 

 реалізується командою; 

 повинен піддаватися оцінюванню; 

 реалізується поетапно. 

Які асоціації виникають у Вас із словом «Архітектура» ? (Ви у ролі учнів) 

 будинок  

Що потрібно для того, щоб побудувати будинок? 

 Гроші  

 …  

 Ідея 

Етапи реалізації проекту 
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Від ІДЕЇ (задуму) до її РЕЗУЛЬТАТУ 

ПІДГОТОВЧИЙ (організаційний) 

 формулювання проблеми 

 визначення теми й мети проекту (для чого?)  

 формулювання завдань проекту 

? Як правильно формулювати проблему та завдання проекту? 

Успішними є ті проекти, діяльність яких зосереджена на вирішенні конкретних, вузьких 

проблем. 

Важливо визначити  

ричини: 

 що спричинило проблему? 

 наявна одна чи кілька причин? 

 чи взаємопов’язані причини? 

наслідки: 

 які наслідки проблеми? 

 на яку кількість людей вона впливає? 

 якими є наслідки культурні, соціальні, політичні? 

Критерії належного формулювання проблеми: 

 стисло охарактеризуйте ситуацію, що потребує змін;  

 окресліть коло тих, кого вона стосується;  

 наведіть кількісну інформацію, що характеризує проблему;  

 визначте потреби і цілі.  

Під час вибору теми консультантові слід враховувати: 

 важливість і актуальність проблеми; 

 можливе зацікавлення учасників проекту; 

 обгрунтованість (наукова, правова, етична тощо) практичного вирішення. 

! Назва проекту містить загальну назву проблеми. 

Завдання проекту – це ряд досягнень, спрямованих на розв’язання існуючих проблем. 

При формулюванні завдань проекту важливо пам’ятати, що завдання проекту не є 

процесом, а є очікуваним результатом. 

Слід: 

 уникати слів, що змальовують процес (НП: підтримувати, покращувати, 

посилювати, сприяти, координувати перебудовувати); 

 використовувати слова, які означають завершеність дії (НП: підготувати, 

зменшити, збільшити, організувати, виробити, встановити) 

Вимоги до формулювання завдань проекту:  

Конкретність  повинно бути зрозумілим що і як зміниться в результаті діяльності  

Вимірюваність результати можуть бути виміряні, порівняні з попереднім станом  

Визначеність чітко визначені цільові групи, обсяг дії, сфери діяльності  

Реалістичність очікувані зміни мають бути не гіпотетичними, а реальними, 

можливими  

Визначеність у 

часі 

чітко визначено термін діяльності у проекті, його етапи  
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ДІЯЛЬНІСТЬ - створення ініціативних груп, призначених для: 

планування дій: 

 визначення джерел інформації; 

 визначення способів обробки та аналізу інформації; 

 формування уявлень про бажані результати (форма звіту); 

 встановлення процедур та критеріїв оцінки результатів процесу; 

 розподіл завдань (обов’язків) між членами команди. 

дослідження теми проекту: 

 збір необхідної інформації (спостереження, робота з літературою, анкетування, 

експеримент); 

 вирішення проміжних завдань; 

 спостереження за об’єктами; 

 проведення експериментів; 

 анкетування; 

 робота з літературою. 

РЕЗУЛЬТАТИ 

 аналіз зібраної інформації; 

 формулювання висновків. 

ПОДАННЯ АБО ЗВІТ 

 узагальнення та класифікація зібраних матеріалів; 

 виготовлення ілюстративного матеріалу (фотографії, графіки, малюнки, схеми); 

 підготовка презентаційних інформативних матеріалів; 

 підготовка учнів до виступу; 

 презентація (комп’ютерна, візуальна – малюнок, фото, діаграми, таблиці). 

Перед проведенням презентації уточніть: 

 час і місце проведення; 

 для якої аудиторії вона призначена; 

 кого запросити на виступ. 

Під час проведення презентації: 

 ознайомте слухачів з темою, дайте їм зрозуміти, про що ви хочете говорити; 

 представте слухачам матеріал за допомогою візуальних навчальних посібників; 

 узагальніть головні моменти; 

 запросіть слухачів до дискусії. 

РЕФЛЕКСІЯ -  

 колективне обговорення - підсумок та оцінка отриманих результатів за 

встановленими критеріями; 

 самооцінка результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями. 

Критерії оцінювання проекту: 

 значущість і актуальність проблеми; 

 коректність методів дослідження й обробки даних; 

 активність кожного учасника; 

 колективний характер рішень; 

 характер спілкування, взаємодопомоги; 

 залучення знань з інших предметів; 
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 уміння аргументувати свої висновки; 

 естетика оформлення результатів; 

 уміння відповідати на запитання опонентів; 

 лаконічність і аргументованість кожного висновку. 

Самооцінка 

 Чого я навчився?  

 Яких умінь і навичок я набув, працюючи над цим проектом?  

 Що сприяло роботі над проектом?  

 Що заважало роботі над проектом? 

 У чому полягають переваги роботи у команді? 

 У чому полягають недоліки групової роботи? 

 Що я зробив добре? 

 Якби вам довелося починати новий проект, що ви зробили б інакше? 

Алгоритм реалізації проекту 

9.  Ресурсне забезпечення 

8.  Оцінка і самооцінка проекту 

7.  Очікувані результати 

6.  Обов’язки та відповідальність учасників проекту 

5.  Механізм реалізації проекту 

4.  Визначення етапів реалізації проекту 

3.  Мета й завдання 

2.  Актуальність 

1.  Назва проекту 

Методичний паспорт проекту 

 Назва проекту 

 Керівник проекту 

 Тип проекту  

 Учасники проекту 

 Навчальні предмети 

 Проблема 

 Мета проекту 

 Завдання проекту 

 Актуалізація проблеми 

 Етапи реалізації проекту: 

Діагностико-концептуальний: 

1. Створення і визначення функцій пошукових груп 

2. Розподіл доручень між керівниками та учасниками проекту 

3. Пошук джерел інформації з поданої теми  

Організаційний:  

1. Збір матеріалів з науково-популярних видань на задану тему 

2. Організація та проведення конкурсу малюнків на задану тему 

3. Проведення анкетування з даної проблеми 

4. Систематизація, аналіз та оформлення отриманого матеріалу 

Практичний: 
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1. Проведення презентації проекту 

2. Створення комп’ютерної презентації проекту 

3. Розміщення матеріалів проекту та його презентації на сайті школи 

 Очікувані результати 

1. Формування певних знань з даної теми 

2. Вдосконалення життєвих компетентностей учнів: інформаційної, соціально-

трудової, вміння вчитися 

3. Формування навичок дослідницької роботи 

4. Вдосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі та аналізувати 

отриману інформацію 

5. Створення ілюстративних та інформаційних матеріалів 

Ідея Результат Звіт Рефлексія 

 формулювання 

проблеми; 

 визначення 

теми та мети; 

 вормулювання 

завдань проекту.  

 аналіз зібраної 

інформації; 

 формулювання 

висновків. 

Презентація  колективне 

обговорення; 

 самооцінка 

результатів за 

встановленими 

критеріями. 

комп’ютерна візуальна 

Діяльність 

Планування дій Дослідження теми проекту 

 визначення джерел інформації 

 визначення способів обробки та 

аналізу інформації 

 формування уявлень про бажані 

результати (форма звіту) 

 встановлення процедур та критеріїв 

оцінки результатів процесу 

 розподіл завдань (обов’язків) між 

членами команди 

 збір необхідної інформації 

 вирішення проміжних завдань 

 спостереження за об’єктами 

 проведення експериментів 

 анкетування 

 робота з літературою 

Позитивні і негативні сторони проектної діяльності на уроках 

(визначені на основі проведеного опитування учителів Світлодолинської ЗШ 

Позитивна Негативна 

Проект дає можливість:  

 подання великого обсягу 

інформації за короткий час;  

 швидкого та чіткого подання 

інформації;  

 візуального сприйняття 

інформації;  

 практичного використання 

знань;  

 виховання почуття обов’язку 

та відповідальності учнів.  

Проектна діяльність вимагає:  

 наявності мультимедійних 

засобів;  

 великих затрат часу;  

 великих матеріальних 

затрат.  

Під час неї відбувається:  

 відволікання від вивчення 

інших предметів;  

 відсутність контролю на 

окремих етапах реалізації;  
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Учні:  

 проявляють ініціативу;  

 намагаються самостійно 

вирішити сформульовану 

проблему;  

 самостійно шукають 

опрацьовують, аналізують і 

систематизують інформацію; 

 вчаться робити висновки 

самостійно; 

 вчаться представляти 

результати своїх досліджень; 

 розвивають практичні 

навики роботи з комп’ютером та 

мультимедійним проектором; 

 поглиблено вивчають 

матеріал; 

 ведуть активну діяльність; 

 розвивають життєві 

компетентності; 

 творчо розвиваються; 

 розширюють свій кругозір; 

 встановлюють між 

предметні зв’язки. 

Вчитель: 

 підвищує свій фаховий 

рівень; 

 зацікавлює учнів своїм 

предметом; 

 спонукає до науково-

пошукової роботи; 

 згуртовує учнів; 

 виховує взаємоповагу та 

здатність до взаємодопомоги; 

 створює умови тісної 

співпраці з учнями.  

 глибоке опрацювання лише 

окремих питань теми;  

 необ’єктивне виставлення 

оцінок;  

 діяльність тільки сильних 

учнів;  

 перевантаженість вчителя.  

Проектна діяльність не дає:  

 можливості розв’язувати 

фізичні задачі.  
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Проект: «Формування мовно-літературної грамотності учнів» 

 

Проект: «Формування мовно-літературної грамотності учнів». 

Автор проекту: заступник директора з НВР Світлодолинської ЗШ І-ІІІ ступенів, 

учитель української мови та літератури ІІ кваліфікаційної категорії Яценко Н.Є. 

Учасники: педагогічний та учнівський колективи. 

База реалізації проекту: Світлодолинська ЗШ І-ІІІ ступенів Мелітоопльської 

рфонної ради Запорізької області. 

Характеристика проекту: 

 За кінцевим результатом: практико-орієнтованим; 

 За кількістю учасників: колективний; 

 За тривалістю: короткотривалий; 

 За ступенем самостійності: експериментально-дослідницький; 

 За характером контактів: внутрішній; 

 Термін реалізації проекту: 2009-2010 навч. рік. 

 

Етапи проекту 

Пошуковий 

Визначення теми, аналіз 

проблеми, постановка мети, 

обговорення методів 

дослідження. 

Серпень 2009 р. 

Аналітичний 

Аналіз вхідної інформації, 

пошук оптимального способу 

дослідження мети проекту, 

побудова алгоритму 

діяльності. 

Вересень 2009 р. 

Практичний 
Виконання запланованих 

кроків. 
Жовтень – травень 2010 р. 

Презентаційний 
Оформлення остаточних 

результатів. 
Червень 2010 р. 

 

 

Актуальність проекту 

Реформування освіти у відповідності із Законом України «Про загальну середню 

освіту» передбачає реалізацію принципів гуманізації освіти, її демократизації, 

методологічної переорієнтації процесу навчання на розвиток особистості учня, 

формування його життєвих компетентностей.  

Навчальна діяльність на уроках повинна дати не лише суму знань, умінь та навичок, 

а й сформувати його компетентність як загальну здатність, яка базується на знаннях, 

досвіді, цінностях, здібностях. 

Світлодолинська ЗШ І-ІІІ ступенів працює над створенням системи формування 

життєвих компетентностей учнів в умовах модульно-розвиваючого навчання.. В основу 

роботи щколи покладено філософію життєтворчості як особливої, вищої форми виявлення 

творчої природи людини, бо вона сприяє самостійному творчому вибору особистістю 
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стратегій життя, вибору засобів необхідних для реалізації її індивідуального життєвого 

проекту.    

У рамках реалізації роботи над науко-методичної проблемної теми у 2009-2010 

навчальному році створено цільовий проект «Формування мовно-літературної 

грамотності», внесено зміни до функціональних обов’язків управлінської команди, 

здійснено планування, соціально-педагогічне проектування, прогнозування та планування 

системи управлінських дій. 

Мета проекту: Удосконалення мовно-літературної грамотності в умовах 

особистісно зорієнтованої модульної системи навчання. Створення належних умов для 

поліпшення вивчення української мови та літератури, виховання шанобливого ставлення 

до неї. 

Основні завдання:  

 Зміцнення статусу української мови як державної; 

 Створення достатньої організаційної, кадрової, науково-методичної, матеріально-

технічної бази для забезпечення оптимальної ефективності процесу вивчення 

української мови та літератури з метою досягнення високого рівня володіння нею 

випускника; 

 Підвищення грамотності та культури мовлення учнів; 

 Забезпечення підготовки випускників до ЗНО; 

 Спрямування роботи на забезпечення високого рівня викладання української мови і 

літератури, формування в учнів практичних умінь і навичок; 

 Навчити школярів користуватися всіма багатствами мовних засобів; 

 Формування умінь і навичок зв’язного усного і писемного мовлення; 

 Забезпечення засвоєння учнями орфографічних та граматичних норм української 

літературної мови; 

 Удосконалення форм і методів роботи, впровадження в практику досягнень 

педагогічної науки; 

 Впровадження в практику сучасних освітніх технологій та інновацій; 

 Регулярно проводити огляд новин методичної літератури, періодичних видань; 

 проводити індивідуальну роботу з обдарованими школярами, з учнями з низькою 

мотивацією до навчальної діяльності; 

 Організація роботи гуртків і факультативів; 

 Активізація позакласної роботи з навчальних предметів; 

 Організація колективного, індивідуального, диференційованого навчання; 

 Реалізація практично-дійової і творчої складових змісту навчання; 

 Забезпечення в основній школі до профільної підготовки учнів, у старшій школі – 

профільного і поглибленого вивчення української мови та літератури. 

 

Очікувані результати 

 Покращення мовно-літературної грамотності учнів; 

 Підтримка обдарованих школярів; 

 Підвищення якості освіти; 

 Компетентний випускник, адаптований до соціуму. 
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Методологічні засади та наукове обґрунтування реалізації цільового проекту 

 

Підвищення ролі мовлення в соціумі у ХХ-ХХІ столітті викликали поглиблення всієї 

філологічної підготовки учнів. У цьому зв'язку особлива роль належить українській мові 

та літературі як провідним навчальним дисциплінам в циклі гуманітарних предметів. 

Українська мова та література як особливі світоглядні предмети повинні сформувати 

систему поглядів на природу й суспільство, виховувати громадянина і патріота. "Мова є 

одним із найважливіших засобів профілізації старшокласників, оскільки вона  вербалізує  

картину світу і цим самим є основою світогляду кожної особистості", - справедливо 

зазначають Л. Мацько і О. Семеног. Сучасні дослідники приділяють значну увагу 

теоретичним і практичним пошукам, пов'язаним з підготовкою комунікативно 

компетентного випускника (О. Біляєв, С. Караман, Л. Мацько, Л. Паламар, М. Пентилюк,   

М. Плющ, О. Семеног, В. Тихоша, В. Цимбалюк); визначенню принципів, форм, методів і 

прийомів навчально-виховного процесу в школі, спрямованих на формування 

комунікативної компетентності випускника загальноосвітньої школи (О. Біляєв, Т. 

Донченко, М. Пентилюк, К. Плиско, Т. Симоненко, В. Шляхова та ін.); упровадженню 

комунікативно-діяльнісного підходу до навчання української мови (А. Богуш, М. 

Вашуленко, Т. Донченко, Л. Мацько, Г. Онкович, М. Пентилюк, Г. Шелехова); 

удосконаленню риторичної підготовки випускника (Н. Голуб, Т. Ладиженська, Л. Мацько, 

Л. Скуратівський та ін.) Потребує подальшого розв'язання проблема трансформації мовної 

та мовленнєвознавчої теорії в уміння й навички, що забезпечують становлення 

вербального складника мовної особистості. Зазначене свідчить про необхідність 

наукового обгрунтування формування мовної особистості .в профільній ланці. 

Мета курсу української мови в школах  полягає в підвищенні загальнолінгвістичного 

рівня учнів, розширенні диференційованого навчання відповідно до запитів і здібностей 

старшокласників, у формуванні вмінь самостійно здобувати лінгвістичні знання, 

працювати з науковою й довідковою філологічною літературою, стимулюванні інтересу 

до слова, розвиткові гуманітарного мислення й мовного чуття, що спирається на 

філологічну компетентність. 

Профільна диференціація навчального плану дозволяє враховувати потреби 

особистості, завдяки чому удосконалюється рівень її підготовки, оволодіння попереднім 

матеріалом тощо. Таким чином, школи з профільною диференціацією - це гнучка 

індивідуалізована система навчання й розвитку особистості. 

Провідними завданнями навчання української мови і літератури  є формування 

мотивації до вивчення мови та літератури; пізнання історії, культури народу, естетичних 

та моральних цінностей; формування духовного світу учнів, світоглядних уявлень, 

загальнолюдських ціннісних орієнтирів; вироблення вмінь орієнтуватися в потоці 

різноманітної інформації, знаходити, сприймати, аналізувати, оцінювати, застосовувати на 

практиці відомості, одержані в словесній чи іншій формі; розвиток умінь вільно 

спілкуватися в різних ситуаціях, формулювати й висловлювати власну думку, розуміти 

інших людей, знаходити спільну мову з ними; подальший розвиток базових лексичних, 
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граматичних, стилістичних, орфоепічних, правописних умінь і навичок на основі 

узагальнення й поглиблення знань учнів про мову як суспільне явище; удосконалення 

навичок самостійної навчальної діяльності, розвиток інтелектуальних, творчих здібностей 

учнів. Визначені завдання реалізуються через мовленнєву, мовну, соціокультурну, 

діяльнісну (стратегічну) змістову лінії. 

Важливе значення має відбір мовних відомостей, що забезпечували б ефективність 

навчання української мови. Мовна змістова лінія повинна бути не просто сукупністю 

роздрібнених теоретичних відомостей, а систематизованим викладом структурно-

семантичної теорії з урахуванням внутрішньорівневих, міжрівневих і міжпредметних 

зв'язків. Таким чином, провідними постають семантичний і функціональний аспекти, що 

передбачають посилення уваги до значення й. функції мовних одиниць у мовленні. 

Основною формою навчання  був і залишається урок, отже, йому належить провідна 

роль у підвищенні результативності навчання, розвитку й виховання учнів. Урок - це 

інструмент виховання й розвитку особистості. Якої б модифікації не зазнавала його 

структура, урок є стрижнем, навколо якого розташовуються інші форми навчальних 

занять.  

Звичайно, урок української мови та літератури має ряд особливостей, що 

визначаються метою й завданнями вивчення курсу мови і літератури, особливостями 

контингенту учнів, змістом навчання, системою методів і прийомів, кількістю годин, 

відведених на опанування учнями українською мовою, використанням засобів навчання. 

Особливості уроків української мови та літератури зумовлено змістом і технологією 

навчання Характер опрацьованого матеріалу, наявність у школярів опорних знань, 

набутих у попередніх класах, визначають специфіку таких занять, які будуть ефективними 

й підтримуватимуть інтерес до предмета за умов використання оптимального варіанта 

структури уроку, науково обґрунтованої організації його змісту, правильного добору 

методів і прийомів роботи, засобів організації пізнавальної діяльності, системи завдань і 

вправ, що сприяють поглибленню знань учнів, удосконаленню їхніх умінь і навичок. 

 Інноваційні процеси, що відбуваються сьогодні в освіті, спричиняють виникнення 

нових підходів до організації й проведення уроку української мови, літератури 

Важливими умовами формування мовно-літературної грамотності є опора на 

інтелектуальний потенціал учнів, урахування мотиваційних настанов вивчення 

української   мови та літератури;    використання   в   якості    основного   засобу   

навчання профільно - орієнтованого тексту як середовища функціонування мовних 

одиниць, що дозволяє залучити старшокласників до мовленнєвої діяльності, мотивує 

засвоєння лінгвістичної теорії, підвищує пізнавальний і виховний потенціал уроку; 

розробка навчальних комплектів, диференційованих відповідно до профілю навчання, 

зокрема програм, підручників, посібників, електронних засобів навчання; упровадження 

комп'ютерних технологій, зокрема Інтернет, дистанційних курсів, електронних 

посібників; підготовка й перепідготовка вчителів. 

Вивчення української мови та літератури у сучасній школі необхідно вибудовувати з 

урахуванням методологічних і загально дидактичних особливостей предмета – засвоєння 

мовного матеріалу та мовленнєвої діяльності учнів із перевагою мовленнєвої практики. 



 

20 

Запорукою інноваційного типу навчання є сформованість в учнів бажання та 

здатності самостійно вчитися, шукати в різних джерелах інформацію та застосовувати 

нові знання, виробляти вміння діяти, прагнути до творчості та саморозвитку. 

При розробці технологій формування мовно-літературної грамотності використані 

ідеї Т.О. Харахоріної, В.С. Адаменко, Т.В. Ткачук, рекомендації Запорізького інституту 

післядипломної педагогічної освіти. 

 

Засоби формування мовно-літературної грамотності учнів 

 впровадження акмеологічних педагогічних технологій; 

 оновлення змісту освіти; 

 нові підходи до методики викладання; 

 години консультування; 

 оновлений часовий режим; 

 організація самоосвітньої роботи в МАН; 

 презентація продуктів творчої самоосвітньої діяльності; 

 проектна методика в навчально-виховному процесі; 

 індивідуальні години для творчого розвитку та корекції. 

Інструментарій формування мовно-літературної грамотності учнів та 

проведення моніторингу рівня сформованості ключових життєвих 

компетентностей 

 банк засобів навчання; 

 тестові технології вимірювання якості навчальних досягнень учнів з української 

мови та літератури; 

 банк перевірочних робіт; 

 анкетування і тестування; 

 кваліметричне моделювання; 

 моніторинг навчальних досягнень; 

 розробка корекційних програм, алгоритмів, пам’яток, інструкцій; 

 організація індивідуалізації та диференціації навчання відповідно до учнівських 

потреб. 

Заходи щодо вивчення стану навчально-виховної роботи з формування мовно-

літературної грамотності учнів 

 Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Вхідне діагностування, аналіз результатів, моніторинг якості 

навчання з української мови та літератури 5-11 клас; 3-4 клас. 

Моніторинг літературної грамотності 5-11 класи. 

Вересень 

2009 
Адміністрація  

Планування корекційної роботи. 
Жовтень 

2009 

Уч. української 

мови 

Перевірка техніки читання 4, 5. 10 клас 
Вересень 

2009 
Адміністрація  

Конкурс читців-декламаторів, вікторини з літератури. 
Жовтень 

2009 

Уч. української 

мови 

Огляд компюۥтерних програм з предметів та вивчення Серпень Уч. української 
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можливості використання їх у мультимедійному класі. 2009 мови 

Контроль стану ведення зошитів з української мови та 

літератури. 

Вересень 

2009 
Адміністрація  

Огляд навчальних кабінетів. 
Серпень 

2009 
Адміністрація  

Огляд новинок методичної літератури. 
Серпень 

2009 
Педагоги школи 

Відвідування відкритих уроків. 
Жовтень 

2009 
Педагоги школи 

Творчий обмін досвідом з покращення мовно-літературної 

грамотності учнів: 

 Шляхи підвищення мовно-літературної грамотності; 

 Урізноманітнення індивідуальної роботи з учнями; 

 Про виконання єдиного орфографічного режиму; 

 Робота над помилками; 

 Самоосвітня діяльність школярів. 

Серпень- 

Вересень 

2009 

Педагоги школи   

Формування мовно-літературної грамотності учнів 

 Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

Методична робота: 

1. Вивчення нормативних документів; 

2. Робота методичного об’єднання; 

3. Створення банку словесно-образної наочності, 

методичної літератури, художньо-зображувальної 

наочності, ТЗН; 

4. Підготовка вчителів до роботи за новою програмою; 

5. Самоосвітня діяльність педагогів; 

6. Робота творчих груп: 

 розробка міні-зошитів; 

 розробка міні-підручників; 

 розробка презентаційних проектів; 

 розробка методичного забезпечення; 

7.  Семінари: 

 «Компетентнісний підхід у навчанні школярів рідної 

мови»; 

 «Застосування мультемедійних технологій у процесі 

навчання української мови і літератури»; 

 «Формування й розвиток комунікативної культури»; 

 «Інноваційні технології у формуванні мовно-

літературної грамотності школярів». 

8.  Засідання круглих столів: 

 «Комплексний підхід до формування мовно-

літературної грамотності»; 

 

Жовтень 

Протягом 

року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 

 

Грудень 

 

 

Січень  

Березень       

  

        Грудень 

Листопад  

 

 

Педагоги школи 

Заступник 

директора з НВР, 

керівник МО 

 

 

Педагоги школи 

Керівники 

гомогенних груп 

 

 

 

 

Заступник 

директора з НВР, 

керівник МО 

 

 

 

 

Заступник 

директора з НВР, 

керівник МО 
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 «Ефективні методи підготовки до ЗНО». 

9.  Фестиваль педагогічних ідей: 

 «Проектна технологія навчання»; 

 «Формування самоосвітньої компетентності в ході 

вивчення української мови та літератури». 

Навчальна діяльність: 

1. Допрофільне та профільне навчання (використання 

варіативної складової навчальних планів): 

2. Розробка циклів уроків з навчальних модулів з 

використанням інноваційних технологій. 

3. Відвідування та взаємо відвідування уроків. 

4. Використання інноваційних технологій та методів 

навчання. 

5. Самоосвітня діяльність. 

6. Консультпункти. 

7. Проміжний контроль. 

8. Планування корекційної роботи. 

Позакласна діяльність: 

1. Міжнародний день рідної мови. 

2. Декада рідної мови і літератури. 

3. Дні української писемності та мови. 

4. Тематичні літературні експозиції. 

5. Літературно-мистецькі вечори. 

Шкільна МАН: 

1. Розробки науково-дослідницьких робіт з тем 

Квітень  

Лютий  

 

 

 

Протягом 

року   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

Листопад 

 

Протягом  

року 

Заступник 

директора з НВР, 

керівник МО 

 

 

 

Адміністрація, 

педагоги школи 

Педагоги школи 

 

 

 

 

 

Адміністрація 

 

Педагоги школи 

 

Заступник 

директора з НВР, 

керівник МО, 

вчителі-

предметники 

 

 

Заступник 

директора з НВР 

 

 

Моніторинг рівня сформованості мовно-літературної грамотності учнів, 

сформованості ключових життєвих компетентностей 

№ з/п Назва заходу Термін Відповідальний 

1.  

Вихідний контроль, моніторинг якості 

знань учнів з української мови та 

літератури. 

Травень 2010 
Заступник директора 

з НВР, керівник МО 

2.  
Перевірка зошитів з української мови та 

літератури 5-11 кл. 

Квітень – 

травень 2010 

Заступник директора 

з НВР, керівник МО 

3.  
Перевірка стану викладання української 

мови та літератури 5, 9, 11 кл. 
Квітень 2010 

Заступник директора 

з НВР, керівник МО 

4.  Перевірка техніки читання 3, 4, 5, 10 кл. Травень 2010 
Заступник директора 

з НВР, керівник МО 

5.  Анкетування та тестування учнів. 
Квітень – 

травень 2010 

Заступник директора 

з НВР, керівник МО 

6.  Підбиття підсумків. Травень 2010 Заступник директора 
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з НВР, керівник МО 

7.  Оформлення результатів. Червень 2010 Адміністрація 

 

Моніторинг рівня сформованості мовно-літературної грамотності учнів, 

сформованості ключових життєвих компетентностей надає змогу створити всім однакові 

умови для виявлення особистісних якостей, власних знань, готовності до нових умов 

навчання. 

Моніторинг надає змогу відстежити рівень сформованості ключових 

компетентностей кожного учня, класного колективу. Для вимірювання об’єктивної 

характеристики стану об’єкта використовується факторно-критеріальна модель. 

Кваліметрична модель оцінювання рівня розвитку комунікативної компетентності . 

Показники параметрів вага Ступінь вияву 

1 0,75 0,5 0.25 0 

1. Розв’язувати комунікативно-

ситуативні завдання. 

2. Трансформувати інформацію, 

видозмінювати обсяг, форму, 

виходячи з комунікативної мети. 

3. Аргументувати власні висловлювання, 

виробляти власну позицію. 

4. Уміння коригувати власну точку зору 

5. Толерантно сприймати альтернативні 

точки зору й висловлювати аргументи 

6. Робити доповіді, вміння написати тези, 

план, реферат 

7. Проводити захист проектів, творчих 

робіт 

8. Використовувати адекватну лексику 

0,125 

 

0,125 

 

0,125 

 

0,125 

0,125 

 

0,125 

 

0,125 

0,125 

     

Кваліметрична модель розвитку полікультурної компетентності 

Показники параметрів вага Ступінь вияву 

1 0,75 0,5 0.25 0 

1. Толерантна поведінка щодо людей, які 

відрізняються за соціальною, расовою, 

релігійною та іншими ознаками. 

2. Толерантне ставлення до культури 

інших народів 

3. Розуміння загальнолюдських та 

національних цінностей 

4. Розуміння тематики та ідейно 

естетичного змісту творів світового 

мистецтва та літератури 

5. Залучення до відповідної інформації 

полікультурного характеру  

6. Обізнаність у досягненнях світової 

0,2 

 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,2 

 

0,1 

 

0,1 
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культури  

Кваліметрична модель розвитку продуктивної творчої діяльності 

Показники параметрів вага Ступінь вияву 

1 0,75 0,5 0.25 0 

1. Ступінь інтуїції (здатність знаходити 

правильні розв’язки без усвідомлення 

шляхів і способів досягнення ) 

2. Ступінь творчої уяви (здатність до 

самостійного створення нових образів, 

що реалізуються в оригінальних та 

цінних продуктах діяльності)  

3. Ступень дивергентності мислення 

(здатність мати кілька підходів до 

розв’язання однієї задачі, бачити 

проблеми та об’єкти у різних ракурсах) 

4. Ступінь оригінальності мислення 

(здатність виробляти думки, що 

відрізняються від загально-прийнятих 

поглядів) 

5. Ступінь асоціативності мислення 

(здатність використовувати різні 

асоціації, зокрема аналогії, в процесі 

розв’язування проблем) 

0,3 

 

 

0,25 

 

 

 

0,2 

 

 

 

0,15 

 

 

0,1 

     

 

Кваліметрична модель розвитку соціальної компетентності 

Показники параметрів вага Ступінь вияву 

1 0,75 0,5 0.25 0 

1. Розвиток схильності до сприйняття 

соціальних змін  

2. Засвоєння знань, що дозволяють 

орієнтуватися у світі, сприяють 

реалізації себе в ньому 

3. Пробудження бажання досягнути 

росту в навчанні 

4. Формування стійких мотивів 

самоосвіти  

5. Вироблення установок та ціннісних 

орієнтацій, спрямованих на 

переконаність у необхідності вчитися 

впродовж життя  

6. Вільний вибір рівня власних 

навчальних досягнень і способів його 

реалізації  

7. Оцінка соціальних звичок, пов’язаних 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,2 

0,1 

 

 

0,1 

 

0,1 

 

0,1 

0,1 
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зі здоров’ям, оточуючим середовищем 

8. Участь у самоврядуванні 

9. Уміння роботи в групі 

Кваліметрична модель розвитку культури мовлення  

Показники параметрів вага Ступінь вияву 

1 0,75 0,5 0.25 0 

1. Не порушує норми вимови  

2. Не порушує лексичні мовні норми 

3. Не порушує граматичні мовні норми 

4. Не використовує нелітературні форми 

слова 

5. Мова внутрішньо узгоджена, логічна 

6. Поведінка адекватна промові 

7. Використовує мовні засоби, що 

виявляють повагу до співрозмовника 

8. Використовує образні засоби, 

афоризми, прислів’я, приказки 

9. Мова є інтонаційно збагаченою 

10. Не використовує штампів 

11. Доречно використовує оригінальні 

слововживання 

12. Слово вимовляються обмірковано  

13. Мова впевнена, точна, доречна, коротка 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,05 

0,05 

0,05 

 

0,05 

 

0,05 

0,05 

0,1 

 

0,1 

0,1 

 

     

Кваліметрична модель розвитку інформаційної компетентності 

Показники параметрів вага Ступінь вияву 

1 0,75 0,5 0.25 0 

1. Добуває інформацію з різних джерел 

2. Поєднує різні джерела інформації  

3. Впорядковує свої знання 

4. Обробляє документи та класифікує їх  

5. Критично оцінює інформацію 

6. Розуміє мотиви навчання 

7. Уміє планувати діяльність  

8. Володіє комп’ютерними технологіями 

9. Бере участь у взаємо навчанні 

10. Уміє конспектувати, складати схеми, 

таблиці 

11. Самооцінка навчально-пізнавальної 

діяльності на основі самоконтролю і 

самокорекції 

12. Володіння інструментарієм підготовки 

отримання й передачі інформації 

13. Знаходити помилки в отриманій 

інформації й вносити пропозиції щодо 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,05 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

 

0,05 

 

0,1 

 

0,1 
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виправлення  

14. Творчо використовувати отримані 

знання на практиці 

Кваліметрична модель саморозвитку та самоосвіти 

Показники параметрів вага 

Ступінь вияву 

1 0,75 0,5 
0.2

5 
0 

1. Самоаналіз і самооцінка власних знань 

2. Розуміння мотивації  

3. Прагнення до самовдосконалення 

4. Прагнення до самовираження 

5. Планування самоосвіти 

6. Визначення тем для поглибленого вивчення  

7. Самостійний пошук інформації з метою 

саморозвитку  

8. Комплексний підхід до самоосвіти 

9. Створення програми самоосвіти 

10. Сформованість загальнонавчальних умінь 

11. Уміння самостійно набувати знання 

12. Творче використання набутих знань 

0,1 

0,05 

0,05 

0,05 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,1 

0,05 

0,05 

0,1 

     

Кваліметрична модель вимірювання наддосягнень учнів з базових дисциплін 

Фактори досягнень Вагомість Критерії факторів Значущість 

1. Участь у 

Всеукраїнських 

олімпіадах, творчих 

конкурсах, 

змаганнях, роботі 

МАН 

0,40 І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

Дипломант 

Виступив з доповіддю 

Надіслав матеріали 

Не брав участі 

1,0 

0,8 

0,7 

0,5 

0,4 

0,1 

0,0 

2. Участь у 

обласному етапі 

Всеукраїнських 

олімпіад, творчих 

конкурсів, змагань, 

роботі МАН 

0,35 І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

Дипломант 

Виступив з доповіддю 

Надіслав матеріали 

Не брав участі 

1,0 

0,8 

0,7 

0,5 

0,4 

0,1 

0,0 

3. Участь у 

міському етапі 

Всеукраїнських 

олімпіад, творчих 

конкурсів, змагань, 

роботі МАН 

0,20 І місце 

ІІ місце 

ІІІ місце 

Дипломант 

Виступив з доповіддю 

Надіслав матеріали 

Не брав участі 

1,0 

0,8 

0,7 

0,5 

0,4 

0,1 

0,0 

4 Участь у 0,05 І місце 1,0 
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шкільному етапі 

Всеукраїнських 

олімпіад, творчих 

конкурсів, змагань, 

роботі МАН 

ІІ місце 

ІІІ місце 

Дипломант 

Виступив з доповіддю 

Надіслав матеріали 

Не брав участі 

0,8 

0,7 

0,5 

0,4 

0,1 

0,0 

Кваліметрична модель оцінювання знань учнів з української мови 

Модуль предмета 

Дванадцятибальна 

система 
Тестова система Рейтингова система 

Одержана оцінка 
Кількість правильних 

відповідей 

Кількість одержаних 

балів 

Фактич

но 

Кількіст

ь оцінок 

Максима

льно 
Фактично 

Максима

льно 
Фактично 

Фонетика й 

орфоепія 
  16  10  

Графіка й 

орфографія 
  12  10  

Лексика й 

фразеологія 
  26  20  

Словоутворення   14  10  

Морфологія   18  15  

Стилістичні 

засоби мови 
  10  5  

Разом   96  70  

Результуюча 

оцінка 
Середній бал 

Середній бал після 

зведення до 

дванадцятибальної 

системи 

Середній бал після 

зведення до 

дванадцятибальної 

системи 

 

Методологічною основою вираження якісних характеристик кількісною мірою є 

кваліметричний підхід. Кваліметрія – наука  кількісного оцінювання якості продукції. 

Кваліметричні моделі розроблено, спираючись на роботу Г.А.Дмитренка «Стратегічний 

менеджмент» та О.М. Касьянової «Моніторинг в управлінні навчальним закладом». 

Кваліметричний підхід і конкретні моделі – унікальний інструмент вимірювання рівня 

досягнення цілей у системі освіти і результатів діяльності учасників педагогічного процесу. 

Кваліметрична моделювання дало змогу успішно розв’язати як часткові завдання 

вимірювального характеру так і стратегічне завдання вимірювання рівня якості освіти 

порівняно зі стандартом.  

При застосування кваліметричних стандартів поточне  оцінювання доручається 

виконавцям. Зовнішнє оцінювання та коригування залишається за управлінською 

структурою більш високого рівня. Таким чином, застосовуючи моніторинг на різних рівнях 

управління можна значно підвищити як ефективність діяльності кожного учасника 

педагогічного процесу, так і ефективність діяльності закладу освіти в цілому.  
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Висновки 

Метод проектів – це спосіб досягнення дидактичної мети за допомогою детальної 

розробки проблеми, яка має завершитись практичним результатом. Головна ідея 

проектного методу полягає в тому, що учень із захопленням виконує роботу, яку обирає 

самостійно; його діяльність може не обмежуватись тільки навчальним предметом; його 

діяльність має практичне застосування та практичний результат. Застосування проектної 

технології допомагає вирішити проблему мотивації, створити позитивний настрій для 

навчання та умови для розкриття потенційних можливостей кожного учня.  

Під час роботи над проектами учні можуть працювати індивідуально, в парах та в 

групах. Найбільш поширеною є робота в групах, що дозволяє розподілити діяльність 

учнів в залежності до їх здібностей та рівня володіння матеріалом. Під час роботи в 

групах учням важливо усвідомлювати такі правила та принципи:  

1) в команді немає лідера. Всі члени команди рівноправні.  

2) команди не змагаються. 

3) усі члени команди мають отримувати задоволення від роботи, тому що вони разом 

виконують спільне завдання.  

4) усі вони мають докладати максимум зусиль для отримання спільного результату. 

5) усі члени команди несуть відповідальність за кінцевий результат.  

Групи учнів мають формуватись з урахуванням психологічної сумісності, але в 

кожній групі мають бути учні з різним рівнем підготовки. Група обирає одне завдання, але 

під час його виконання відбувається розподілення ролей. Кожен учень отримує свою 

частину роботи в проекті. Під час роботи над проектом учні вчаться працювати «в 

команді», ставитись відповідально до виконання своєї частини роботи, оцінювати 

результати своєї роботи та роботи інших учасників команди.  

Під час використання проектної технології змінюється і роль учителя. Учитель є 

консультантом, помічником, спостерігачем, джерелом інформації та координатором в 

залежності від етапу роботи над проектом. Головне завдання вчителя полягає не в наданні 

конкретних знань, а в навчанні способам роботи для того, щоб отримати ці знання.  

Підбиваючи підсумки, необхідно зазначити, що проектна технологія є одним із 

найбільш ефективних засобів реалізації компетентнісно-орієнтованого підходу у навчанні 

учнів. Під час співпраці з учителем та іншими учнями підвищується мотивація навчання, 

збільшується віра у свій успіх та досягаються такі результати, як добре засвоєння знань, 

високий рівень самостійної роботи учнів, уміння співпрацювати, бути відповідальним, 

приймати рішення, поважати точку зору інших.  

Беручи до уваги все вищезазначене, можна зробити такі висновки: 

1) у центрі навчального процесу є учень, його пізнавальна та творча діяльність; 

2) роль учителя під час виконання проектів дуже відповідальна, але вона відрізняється від 

його ролі під час традиційного навчання. 

3) підвищується рівень відповідальності учнів за результат та успіх навчальної діяльності; 

4) головна мета такого навчання – розвиток інтелектуальних та творчих здібностей 

учнів з метою формування їх здатностей до самореалізації, самостійного мислення, 

готовності приймати важливі для себе рішення. 
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У процесі дослідження було зроблено припущення, що формування життєвої 

компетентності старшокласників під час навчання українознавчих предметів буде 

ефективним за умов: 

1) комплексного та послідовного використання методу проектів на уроках української 

літератури, української мови, історії України; 

2) чіткого визначення порядку діяльності учнів за допомогою операційних карток і 

дозування навчального матеріалу; 

3) постійної опори на життєвий досвід учнів, міжпредметні та позапредметні знання; 

4) встановлення суб’єкт-суб’єктних відносин між учителем і учнями в процесі навчання; 

5) побудови змісту проектів на основі структури життєвої компетентності, що включає 

компетентності відносно себе як особистості, як суб’єкта життєдіяльності, компетентності 

відносно взаємодії з іншими людьми, компетентності відносно діяльності в усіх її видах і 

формах. 

 



 

30 

Література 

 

1. Азарова Л.Н. Тренінг: «Методика організації навчального проекту в школі» 

\\vio.fio.ru 

2. Аніскіна Н. О. Організація профільного навчання в сучасній школі / Н. О. Аніскіна. 

— X.: Основа, 2003.-176 с. 

3. Бабанов К.О. Інноваційні системи, технології та моделі навчання історії в школі: 

Монографія. – Запоріжжя: Просвіта, 2000. – 160 с. 

4. Горошкіна О. М. Лінгводидактичні засади навчання української мови в старших 

класах природничо-математичного профілю / О. М. Горошкіна: Монографія. - 

Луганськ, Альма-матер, 2004. - 362 с. 

5. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / Автор-укладач Н.П. 

Наволокова. – Х.: Вид. група «Основа», 2009. – 176 с. 

6. Інноваційні технології навчання української мови і літератури / укладач О.І. Когут. 

– Тернопіль: Астон, 2005. – 204 с. 

7. Загальноєвропейські Рекомендації з мовної освіти: вивчення, викладання, 

оцінювання /Науковий редактор українського видання доктор пед. наук, проф. С. 

Ю. Ніколаєва. - К.: Ленвіт, 2003. - 273 с. 

8. Кисельова Н.В., Васильєва О.М.«Українська мова. Завдання для перевірочних 

робіт. 9 клас». 

9. Мацько Л. І. Українська мова:  10-12 класи (профіль - українська філологія): Навч.-

метод, посіб. / Л. І. Мацько, О. М. Семеног. - К., Глухів: РВВ ГДПУ, 2008. - 152 с. 

10. Матюшкіна Т.П.«Українська література: від античних часів до сьогодення» 

Словник-довідник школяра. 

11. Пентилюк М. І.   Концепція   навчання   української  мови   в   системі   профільної   

освіти   (проект) / М. І. Пентилюк, О. М. Горошкіна, А. В. Нікітіна // Вивчаємо 

українську мову та літературу. - № 6 (154).-С. 2-7. 

12. Плющ М.Я., Грипас Н.Я.«Граматика української мови». 

13. Проектна діяльність у школі / Упоряд. М. Голубченко. – К.: Шк.. світ, 2007. – 128 с. 

14. Саприкіна Л.Ю. «Цікавий шлях до рідної мови». 

15. Сучасні шкільні технології. Ч. 2 / Упоряд. І. Рожнятовська, В. Зоц. – 2-ге вид., 

стереотипне. – К.: Ред.. загальнопед. газ., 2005. – 128 с. 

16. Утевська П.В. «Невмирущі знаки: Нариси». 

file:\\vio.fio.ru

