
Тема:   Проектування, розробка і реалізація проектів у виховній роботі 

Вступ.  Про себе 

Теоретична частина 

 «Сучасна школа вимагає докорінного переосмислення усієї системи 

виховання, оновлення змісту, форм і методів духовного становлення 

особистості, створення умов для самореалізації у різних видах творчої 

діяльності» - читаємо у методичних рекомендаціях з питань організації 

виховної роботи у навчальних закладах у 2016-2017 навчальному році. 

 Розуміємо, що завдання сучасної системи виховання, які випливають із 

суспільних потреб сьогодення, полягають у реальному переході: 

• до педагогічної творчості та індивідуального впливу, 

• у переорієнтації учнівських і педагогічних колективів на гуманізацію 

виховання,  

• створення умов для розвитку людини, як особистості, 

індивідуальності.  
  

 Знаючи, що нічого стабільного не буває, особливо в роботі з дітьми, ми  

постійно вдосконалюємо  існуючу систему виховної роботи, вносимо  щось 

нове, а від чогось відмовляємося.  Але найголовніше завдання вчителя – 

зробити шкільне життя  дітей  насиченим, змістовним, цікавим.  

 Уся система виховної роботи в закладі базується  на "Основних 

орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів 

України", програмі, що затверджена наказом  МОН від 31.10. 2011 р.  

 Зміст виховної діяльності вчителі СНВК «Пролісок» продовжують 

розкривають через такі виховні орієнтири: 

1. Ціннісне ставлення до себе. 

2. Ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей. 

3. Ціннісне ставлення до праці. 

4. Ціннісне ставлення до природи. 

5. Ціннісне ставлення до мистецтва. 

6. Ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави. 

 На сьогодні ми вважаємо, що найважливіше завдання учителя у 

вирішенні проблеми духовно-морального виховання  полягає у формуванні 

людини-патріота, людини-громадянина. 

 Дитина старшого дошкільного віку  повинна знати: 

• як називається країна, в якій вона живе, її головне місто, столицю,  

• своє рідне місто чи село, які в ньому є найголовніші визначні місця, 

• яка природа рідного краю та країни, де дитина живе,  

• які люди населяють її країну,  



• чим прославили вони рідну країну і увесь світ,  

• що являє собою мистецтво, традиції, звичаї її країни. 

 А учень початкової школи повинен глибоко усвідомлювати, що 

наша Батьківщина – це Україна. Діти повинні знати все про свою рідну 

землю, про її звичаї, традиції, національну та державну символіку, минуле та 

сучасне свого краю.  

 Склалася думка, що шлях до виховання любові до Батьківщини 

формується за логікою „від близького до далекого” – від любові до батьків 

(точніше рідного дому), до дитячого садка, до вулиці, міста, любов до рідної 

країни. Необхідно замислитися, чи дійсно цей „територіальний підхід” 

ефективний у вихованні такого складного та багатогранного соціального 

почуття, як любов до Батьківщини. Практика роботи показала, що це 

ефективний шлях виховання. 

Але, очевидно, що  справа не тільки  у розширенні „території”, а в тому, щоб 

створити умови для вирішення завдань вихованні.. 

 І тому метою виховання в нашому закладі  стає удосконалення роботи 

педагогічного колективу школи з національно - патріотичного виховання. Це 

залежить від багатьох причин і насамперед від застосування правильних його 

методів, форм організації виховної роботи. 

 Початкова школа навчального комплексу має досвід у розвитку 

творчих здібностей учнів засобами проектних технологій. Упродовж кількох 

років вчителі поступово вивчали підходи до реалізацій методу проектів. З 

2010-2011 н. р. почали створювати проекти, різні за формою, спрямованістю. 

Набула розвитку робота над створенням загальношкільних проектних 

технологій.  

 ПРАВИЛА ДЛЯ ВЧИТЕЛЯ, ЯКИЙ ВИРІШИВ ПРАЦЮВАТИ ЗА ДОПОМОГОЮ  

     МЕТОДУ ПРОЕКТІВ 

1. Учитель сам вибирає, чи буде він працювати за допомогою методу проектів. 

Ніхто з адміністрації школи не може нав’язати йому це рішення. При цьому всі 

члени колективу поділяють відповідальність за його роботу.  

2. Учитель повністю відповідає за дітей, які беруть участь у проекті, за їхні успіхи і 

за їхню безпеку. 

3. Учитель довіряє учням, вважає їх рівноправними учасниками спільної 

творчої роботи і постійно підкреслює своєю поведінкою цю довіру. 

4. Учитель надає учням можливість вільно і самостійно працювати. Він створює 

для цього всі умови. 

5. Учитель вибирає нову позицію, переходячи від ролі лектора і контролера до ролі 

помічника і наставника. 

6.   Учитель стежить за своїм мовленням з точки зору дальтонівського підходу ( не 

        «Ти зробив це неправильно!», а «Чому ти це зробив так?»). 



7. Учитель втручається в самостійну роботу тільки тоді, коли це вимагають     

       обставини або учні самі про це просять. 

 

 Робота над проектом – це практика особистісно орієнтованого 

виховання, що враховує у процесі виховання конкретного учня, його вільний 

вибір, особисті інтереси. Тому цей учень розуміє, навіщо йому знання і де їх 

застосувати. Щоб досягти таких результатів, педагоги закладу шукають  

розумний баланс між академічними знаннями і прагматичними вміннями. 

 

 Основний чинник, який спонукає наших педагогів  до використання 

загально-шкільних  проектів у виховній роботі – це те, що він дозволяє 

включити в цей процес велику кількість учнів та організувати співпрацю 

вчителів та учнів через активну та творчу діяльність.    

        

  Розвиток пізнавальних інтересів, творчих навичок, уміння самостійно 

здобувати знання є метою застосування проектних технологій. Що може бути 

кращим для становлення особистості, ніж відчуття успіху і власної 

значущості від результатів власної діяльності.  

 

  Використання проектних технологій у виховній роботі СНВК 

«Пролісок» створює умови для всебічного розвитку особистості у процесі 

організації творчої діяльності.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Важливо пам’ятати! 

 Проектна діяльність завершується реальним практичним результатом. 

Матеріали  досліджень вчителі оформлювали у вигляді альбому, збірника, 

фільму, виставки тощо. Відбувався публічний захист проекту (презентація) 

За підсумками роботи здійснювався ґрунтовний аналіз та виготовлення 

продукту. 

 

 

 Перший загальношкільний проект, який ми провели був з безпеки 

життя дитини «Скажемо чемності – так!»  

 «Скажемо чемності – так!» - проектна робота вчителя 1-Б класу   

Васильєвої І.М. (2010-2011н.р.) 

 Загально - шкільний проект «Вшановуємо Шевченка». 

  2-4 класи (2011-2012 н. р.) 

Мета:  розширити знання учнів про творчість і життя Шевченка; сприяти 

вихованню національної самосвідомості учнів; формувати у дітей уміння праювати у 

команді, розвивати здатність до взаємодії; формувати громадянську і загальнокультурну 

компетентності, вміння вільно висловлювати свої думки, бажання читати твори 

Т.Шевченка тощо. 

 Завдання:  формування читацької активності учнів початкової школи; формувати  

навчально - загальні компетентності, зокрема вміння самостійно шукати нову 

інформацію в різних джерелах  тощо.. 

Обладнання: малюнки учнів до творів Т.Шевченка, кросворд, на сцені – «Дерево 

життя і творчості Т.Шевченка», портрет поета, епіграф до свята, вишиті рушники, 

реквізит для інсценізації (зала оформлена в стилі української хати). 

Термін дії проекту: довготривалий проект «Вшановуємо Тараса Шевченка» 

розрахований на місяць на передодні Шевченківських днів і закінчується 9 березня. 

Учасники проекту: класні керівники та учні 2-4х класів. 

Шляхи реалізації проекту 

Залучити учнів 2-4х класів до пошуку інформації про життя і творчість видатного 

сина України Т.Шевченка. 

Об’єднати дітей кожного класу в групи за інтересами (у групи залучаються всі, хто 

любить малювати, співати, танцювати, розповідати вірші тощо). 

  Провести у 2-4х класах цикл уроків, пов’язаних із темою проекту: 



 Оформити результати проекту: 

- узагальнити та оформити зібрану інформацію в папку «Життя та творчість Тараса 

Шевченка»; 

- організувати виставку малюнків «Читаючи твори Великого Кобзаря»; 

- підготовити плакат з епіграфом до свята та «Дерево життя і творчості 

Т.Шевченка»; 

- провести літературне свято «Вшануємо Тараса Шевченка», підбити підсумки 

роботи над проектом. 

 

Оцінювання роботи учасників проекту. 

 

На початку роботи над проектом кожен учень отримує лист оцінювання: 

Етапи виконання проекту Бали 

1. Дослідницький (збирання інформації)  

2. Робота в групі  

3. Творчий (вірші, малюнки, пісні, танці чи інсценізації, ігри)  

4. Захист проектів, презентація роботи  

Загальний бал  

  

Завдання для учнів 2-А класу 

1.Дослідницька група знаходить оповідання про дитячі  роки малого Тараса (дитинство та 

юність). 

2..Учні, що працюють у групах знаходять тлумачення слова «чумаки». 

 3.  Всі учні класу роблять ілюстрації до творів Т.Шевченка. 

4.   На конкурс готується вірш «Зоре моя вечірняя». 

Завдання для учнів   3- А класу 

 1.Дослідницька група знаходить оповідання про часи кріпацтва, панщини  на Україні.  

Готує плакат з епіграфом до свята. 

2. Група учнів інсценізує уривок з життя малого Тараса. 

3.  Всі учні класу роблять ілюстрації до творів Т.Шевченка,    вчать вірші поета.  

 4.   На конкурс готується вірш «Дивлюсь, аж світає». 

Завдання для учнів   4-А класу 

1.Дослідницька група знаходить інформацію про останні роки життя поета, його оточення, 

славу, гроші. Готує плакат з епіграфом до свята. 

2. Група учнів інсценізує уривок з книги «Широкий шлях». 



3.  Всі учні класу роблять ілюстрації до творів Т.Шевченка,      вчать вірші поета.  

4.На конкурс готується вірш « Садок вишневий коло хати». 

Дуже цікаво пройшла декада «Правова культура суспільства», 

присвячена Міжнародному дню захисту  прав людини.  Проектна робота « Я і 

мої права» (ДНЗ – 1-4 класи) допомогла учням більше дізнатися  про основні 

права та обов’язки громадян, навчитися  їх розрізняти. Учні пробували 

пояснити єдність прав дитини та її обов’язків. Разом із цим вчилися  

критично мислити, висловлювати свою думку, а також виховувати почуття 

відповідальності за На захисті загальношкільного проекту «Правова 

культура суспільства» були  присутні учні від 1-4 класу. 

   

 Підготовкою до проекту було написання сценарію заходу, складення 

комп’ютерної презентації «Я і мої права», підбір музичного супроводу, 

виготовлення виставки – плакату «Є права у кожного із нас» . Робота з 

класними керівниками та учнями з підготовки до виступу на «Трибуні 

вільної думки».  

Проектна робота « Я і мої права» була побудована на проведенні 

судових справ: 

  * Судова справа по казці    «Червона шапочка» 

      * Судова справа по казці    «Снігова Королева» 

      * Судова справа по казці    «Золотий ключик» 

      * Судова справа по казці     «Попелюшка» 

      * Судова справа по казці      «Казка про царя Салтана» 

 Завдання, які поставили перед собою вчителі, працюючи над темою «Я і мої 

права», були виконані. 

У  навчальному року (2013-2014)  було проведено довготривалий 

загальношкільний проект «Еколого-економічні проблеми природи і 

людства».  

 Метою  проекту було: 

•  вчити оцінювати негативне й бездумне ставлення до природи; 

•  формувати інтерес до навколишнього середовища; 

•  розвивати комунікативні, творчі здібності, вміння робити висновки, 

презентувати свої дослідження;  

•  виховувати в учнів дбайливе гуманне і духовне ставлення до природи, 

яке викликає яскраві і позитивні емоції, щоб кожний учень спроможний був 

бачити і усвідомлювати себе частиною світу природи. 



 Завдання, які ми поставили під час виконання проекту: 

•  формувати у дітей основи системних екологічних знань; підвести їх до 

розуміння унікальності нашої планети Земля; 

•  привернути увагу учнів, батьків до існуючих проблем навколишнього 

природного середовища; 

•  формувати в учнів екологічну свідомість, активну життєву позицію, 

вміння сприймати себе невід’ємною частиною природи; 

•  вчити дітей аналізувати різноманітні прості екологічні ситуації; 

•  розвивати здатність знаходити рішення екологічних проблем; 

•  спонукати учнів до збереження і примноження зелених насаджень 

Очікувані результати: 

•  підвищити зацікавленість дітей і дорослих до проблеми охорони 

оточуючого середовища; 

•  пробудити в учнів увагу до проблем довкілля; 

•  зібрати фотоматеріали, дитячі малюнки, наочний матеріал та 

інформацію для тематичної виставки. 

 Учасники проекту: учні 1-4 класів, класоводи  

 Тривалість проекту: грудень-січень 2013-2014 н.р. 

 Форми і методи реалізації проекту: 

• години спілкування; 

•  тематичні заняття ,  презентації; 

• екскурсії в природу; 

• вікторини; 

• екологічні ігри на природі; 

• практична природоохоронна діяльність; 

• творча діяльність: виготовлення книжок-скарг планети Земля; 

• дослідження негативного впливу людини на довкілля; 

• випуск стіннівки «Шкільний вісник» 

В рамках цього  проекту  учнями  1-4 класів  проводилась  певна  

робота. Діти отримали екологічні знання, здійснювали екскурсії в природу, 

проводили досліди, екологічні акції, знайомились з екологічними казками, 

дидактичними іграми  та іграми на природі. 

  У кожному класі пройшли години спілкування на екологічну тему, 

вікторини, дослідження щодо негативного впливу людини на довкілля. 

  Учні створювали малюнки, плакати;  разом з учителями презентації; 

складали Книгу Скарг планети Земля. 

  У  закладі  пройшло  завершення довготривалого проекту « Еколого – 

економічні проблеми природи і людства» у вигляді захисту цього проекту 

« Чому планета хворіє ». На захисті проекту присутні учні від наймолодших 

школярів до випускників школи. 

Вчитель.  4-А клас.   Проведення досліду «Знайди "двійника” 



Дітям потрібно було знайти  двійника побутовим речам разового 

використання. 

Вони  намагалися дізнатися: 

 1.Чи завжди можна знайти "двійника” речі одноразового використання? 

 2.Чи можна предмету разового використання знайти ще якесь застосування? 

   В кінцевому результаті  було створено такий "інформаційний лист”: 

Учень. Багатьом речам, які вже стали нам не потрібні, можна дати друге 

життя. Таким чином ми можемо сприяти тому, щоб наше довкілля ставало 

чистішим. 

Казка –  Екологічний суд  4-Б клас 

Учень. Суддею у нас буде Зубр. Був час, коли життя його висіло на 

волосині. 

Головний обвинувачував – Тур. Останній тур був винищений у ХVІІ 

столітті. 

Адвокат-захисник – Собака. 

Присяжні засідателі – всі, хто знаходиться у класі. 

(Діти всі в масках, за столом сидить суддя, з одного боку  - звинувачував, з 

іншого адвокат-Собака та Людина. Присяжні  виходять до спеціальної 

трибуни.) 

Зубр-суддя. 

 Для зчитування  вироку всім встати! Заслухавши обвинувача, захист і 

свідків, суд ухвалив: вважати людину винною у злочині над природою. Але, 

враховуючи, що робота щодо збереження природи в наш час ведеться і 

чимала, не карати людину. Вона сама себе карає. Дати час людині на 

виправлення: все життя. 

 

 У закладі використовуються як традиційні, так і  інноваційні виховні 

технології, що можуть активізувати активну енергію учнів, направивши її в 

потрібне русло.  

 Враховуючи недостатньо розкритий потенціал інноваційних методів у 

патріотичному вихованні, я запропонувала педагогам закладу залучитися 

до реалізації цільового творчого проекту з національно - патріотичного 

виховання "Я – дитина України" 

В ході створення довгострокового проекту ми виходили з того, що 

метод проектів – одна з педагогічних технологій, яка сприяє реалізації 

особистісно-орієнтованого підходу в патріотичному вихованні дітей.  



Тип проекту: творчо-пошуковий, міжпредметний, виховний, колективний, 

довготривалий. 

Мета і завдання діяльності педагога в рамках реалізації проекту 

Мета: 

• поглибити знання учнів з історії української державності й громадянства, 

культури народу, його традицІй; 

• формувати повагу до Конституції, законів своєї держави,  

• усвідомлення необхідності досконалого знання державної мови; 

• розвивати інтелектуальні, духовні, трудові, художньо-естетичні риси, 
творчі здібності й таланти учнів, 

• стимулювати постійне зростання учнів як особистостей,  здатність до     
виконання громадянського обов’язку. 

Завдання: 

• створення виховного середовища на основі саморозвитку, самовираження 

і самореалізації; 

• перетворення навчально-виховного процесу в соціальний простір 

самовдосконалення особистості,  

• побудова системи виховання, яка відповідає загальнолюдським цінностям 

та інтересам особистості, суспільства, держави, виявлення рівня 

сформованості в учнів патріотичних і громадянських якостей; 

• розвиток інтелектуальної, емоційно-почуттєвої та вольової сфери 

особистості; 

• впровадження активних форм, методів і видів виховної діяльності; 

• науково-методичне забезпечення виховного процесу. 

 

 Учасники проекту: дошкільники, учні класу, класні керівники, вихователі 

ГПД, вихователі ДНЗ,  практичний психолог закладу, педагог організатор, 

батьківська громадськість 

 Термін дії проекту: 1-5 років 

Зміст проекту: 

Підготовчий етап  « Я- українець»  -  ДНЗ 

1 етап "Я – школяр!" – 1 клас 

     2 етап "Я – ужгородець!" – 2 клас 

     3 етап "Я – житель Закарпаття!" – 3 клас 

     4 етап "Я – громадянин України!" – 4 клас 



 

Підготовчий етап  « Я- українець»  -  ДНЗ 

У молодшій групі діти досліджують назву рідного міста, назву вулиць. 

У середній групі проводять бесіди, години спілкування про Батьківщину. 

Старші дошкільники вивчають прапор, гімн, герб України, значущі    

географічні назви пам’ятні місця тощо. 

 

1 етап "Я – школяр!" – 1 клас 

Метою цього підпроекту є ознайомлення шестирічок зі своєю родиною,  

школою, рідним містом,  вулицями свого міста,  рідною мовою, 

Батьківщиною, рідним краєм. 

 2 етап "Я – ужгородець!" – 2 клас 

 Другокласники проводять пошукову експедицію «Хто живе поруч зі 

мною»(Дізнаються про видатних людей міста). Читають про Ужгород,  його 

історію і сьогодення. 

 3 етап "Я – житель Закарпаття!" – 3 клас 

 У третьому класі підпроект має назву «Я – житель Закарпаття» Він 

присвячений вивченню історії, культурних пам’яток рідного краю - Закарпаття. 

У рамках цього проекту планується, що учні відвідають краєзнавчий музей, 

музей архітектури та побуту, познайомляться зі славетними земляками, які 

прославили наш край; дослідять різні чудові місця Закарпаття і презентують 

свої роботи.  

4 етап "Я – громадянин України!" – 4 клас 

 Для учнів 4 класу пропонується підпроект «Я – громадянин України». 

 В рамках цього проекту досліджуються пам’ятки історії, культури, 

природи України. Формується національна свідомість, громадянська зрілість, 

соціальна відповідальність за долю Батьківщини. 

Склавши орієнтовні заходи на паралель, я розумію що вони 

потребують доповнення, творчості кожного вчителя. І тому я проводжу 

педраду.( слайд 12) 

 



Розпорядження  № 1 по СНВК «Пролісок» від 19.01. 2015 

  Наступна педагогічна рада відбудеться 24.03 2015р. 

Тема: «Громадянсько-патріотичне виховання учнів та дошкільників 

закладу в сучасних  умовах»  

Форма проведення: педагогічна рада – захист інновацій 

Мета: співпраця педагогів у створенні інноваційного довготривалого 

проекту «Я – дитина України» 

Регламент: 

 * ведучому – до 20 хвилин 

 * робота в групах – до 10 хвилин 

 * захист інновацій (підпроектів) – до 7 хв. 

 * підсумок роботи в групах – 3 хв. 

     

Я пропоную всім педагогам закладу спробувати створити інноваційне 

виховне середовище для  учнів 1–4 класів та вихованців ДНЗ за визначеними 

змістовними лініями. 

Хід роботи: 

 Кожна група знайома з проектом, її  тематичним змістом виховної 

роботи. Я попрошу, використовуючи брошури,( завчасно приготовлені)  в 

яких є  методичні  рекомендації по використанню сучасних форм виховної 

роботи, з певними педагогічними технологіями, удосконалити, доповнити 

зміст виховної роботи  креативними виховними заходами,  інноваційними 

педагогічними технологіями, нетрадиційними методами, виходячи з власного 

досвіду тощо. 

 Група вибирає виконавців таких ролей: 

- спікер групи; 

- оптимісти – захисники ідеї, її пропагандисти; 

- песимісти – консерватори та скептики – супротивники ідеї; 

- реалісти – аналітики, здатні зважати всі «за» і «проти» і зробити 



   необхідні висновки; 

Завдання для кожної групи:  

  * обговорити доцільність цільового довгострокового проекту; 

  * обґрунтувати актуальність проекту; 

  * тип проекту; 

  * термін дії проекту; 

  * зміст проекту ( 5 етапів) 

  * узгодження кожного етапу в своїй групі  

Зразок:                

  1 етап "Я – школяр!"  -  1 клас 

Періоди Тематичний зміст виховної роботи 

Підготовчий 
1. Розробка етапу проекту спільно з учнями та 

батьками 

Основний 

 

 

Заключний  

Проект рішення: 

1. Продовжити створення системи (моделі) патріотичного виховання в  

закладі ( Довготривалий проект «Я – дитина України») 

2. Продовжити вдосконалення організаційно-методичної бази патріотичного 

виховання; 

    Розгляд слайдів з ХМАРИ ВЧИТЕЛЯ 

Як результат першого року роботи над проектом був  Звіт перед громадскістю 

 

   Розробивши цей проект, ми постаралися використати як традиційні форми 

роботи ( бесіди, години спілкування, диспути, тематичні ранки, зустрічі з 



ветеранами, екскурсії, заочні подорожі, спортивні олімпіади), так і 

інноваційні найпоширеніші виховні технології:                 

1. Технологія виховання духовної культури школяра 

2. Проектна технологія 

3.  ІКТ – технології 

4. Розвивальне виховання 

5. Ігрова технологія 

6. Колективні творчі справи 

7. Технологія Інтерактивна акція       

Варто зауважити, що визначені технології не застосовуються окремо у 

виховному процесі, а існують у взаємодії, що підвищує організацію 

життєдіяльності учнівського колективу, пропаганду моральних 

цінностей, пошук та виконання корисних справ, збагачення знаннями 

про рідний край, національну культуру. 

  

Таким чином, пошук та впровадження членами педагогічного колективу 

СНВК «Пролісок» ефективних засобів виховання в аспекті інноваційної 

діяльності  скеровує виховний процес на створення системного підходу до 

організації виховної діяльності та відображає сучасний зміст виховання в 

Україні. 

 

 


