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аудиторних годин i 

годин СРС: 

Мова навчання - українська  

1/1 

 

 Передумови навчання 

Фахові методики, педагогіка 

 

1. Пояснювальна записка 

 

Програма  нормативної/вибіркової  навчальної  дисципліни «Основи 

організації проектно-дослідницької діяльності учнів  початкової школи» складена 

вiдповiдно  до  освiтньо-професiйної  (освiтньо-наукової)  програми пiдготовки  

фахiвцiв  освiтнього  ступеня  «Бакалавр»,  галузi знань 01 «Педагогіка», 

спеціальності 013 «Початкова освіта». 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є зміст, форми і методи 

організації проектно-дослідницької роботи учнів початкової школи. 



Мiждисциплiнарнi зв'язки «Екологія», «Основи природознавства і 

суспільствознавства»,  «Основи валеології», «Основи медичних знань та охорони 

здоров’я», «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці», «Анатомія і 

фізіологія дітей з основами генетики», «Дидактика», «Теорія та методика 

виховання», «Методика навчання освітньої галузі «Природнича», «Методика 

навчання освітньої галузі «Громадянська та історична». 

    

Мета i завдання навчальної дисципліни.     

Мета курсу – забезпечити оволодіння студентами спеціальності 

«Початкова освіта» освітнього ступеня «Бакалавр» необхідним обсягом фахових 

компетенцій, які сприятимуть належній організації проектно-дослідницької 

діяльності молодших школярів в межах навчальних предметів школи І ступеня з 

урахуванням вимог НУШ.  

Завданнями курсу є підготовка майбутніх учителів-початківців до:  

1) застосуванні проектно-дослідницької роботи учнів для формування їх 

ключових та предметних компетентностей;  

2) раціонального добору змісту, форми, методів та методичних прийомів 

для організації проектно-дослідницької роботи учнів з навчальних предметів;  

3) визначення вимог щодо підготовки вчителя до організації проектно-

дослідницької діяльності молодших школярів в межах навчальних предметів 

школи І ступеня.  

 

ІІ. Основнi результати навчання та компетентностi згiдно з  вимогами  

освiтньо-професiйної (освiтньо-наукової)  програми: 

 

№ з/п  Результати навчання Компетентностi 

1. Знати  

- Категоріально-понятійний апарат 

дисципліни; 

- історію виникнення методу проектів 

як освітньої технології, її значення, 

підходи до класифікації проектів; 

- про дослід як провідний метод 

формування в учнів практичних умінь; 

- значення проектно-дослідницької 

роботи учнів для формування у них 

ключових та предметних 

компетентностей; 

- про міжпредметні зв'язки у проектно-

дослідній роботі; 

- сучасний стан організації проектно-

дослідницької діяльності учнів у 

практиці роботи школи; 

- зміст проектних  робіт та дослідів у 

навчальній програмі початкової 

школи; 

- особливості  реалізації змісту 

проектних та дослідних робіт у 

Здатність 

використовувати 

теоретичні знання та 

практичні уміння з циклів 

математичної та 

природничо-наукової, 

професійної та 

практичної підготовки 

для формування в учнів 

інтегрованих знань про 

природу і людину, 

розвиток у них ціннісних 

орієнтацій у ставленні до 

природи. 



підручниках та фаховій літературі; 

- система предметних умінь, які 

формуються в учнів під час виконання 

проектно-дослідницької роботи.  

Вміти:  

- охарактеризувати категоріально-

понятійний апарат дисципліни, історію 

виникнення методу проектів як 

освітньої технології, її значення, 

підходи до класифікації проектів, 

дослід як провідний метод формування 

в учнів практичних умінь; 

- аналізувати сучасний стан організації 

проектно-дослідницької діяльності 

учнів у практиці роботи школи; 

- назвати предметні та ключові 

компетентності учнів, предметні 

уміння, які формуються за допомогою  

проектно-дослідницької роботи; 

міжпредметні зв'язки у проектно-

дослідній роботі; 

 

2. Знати  

- структурні елементи (етапи) 

учнівських проектів; 

- методи роботи та форми організації 

діяльності  учнів на кожному з етапів 

проекту; 

- особливості оформлення текстового 

варіанту проекту та оцінювання 

результатів проектування; 

- зміст, форми і методи організації 

дослідної роботи учнів різних класів 

під час уроків, у позаурочній та 

позакласній діяльності; особливості 

оцінювання результатів дослідної 

роботи; 

- зміст, форми і методи організації 

краєзнавчої роботи учнів початкової 

школи на засадах проектно-

дослідницької діяльності; 

- хвильові занурення як приклад 

довготривалих проектів у початковій 

школі, методику їх організації. 

-  

Вмiти  

- раціонально добирати зміст, форми, 

методи та методичні прийоми для 

Здатність 

урізноманітнювати та 

раціонально добирати 

зміст, форми, методи та 

методичні прийоми для 

організації проектно-

дослідницької роботи 

учнів з метою 

формування у них 

ключових та предметних 

компетентностей 



організації діяльності учнів на 

кожному з етапів проекту; 

- вміти оформляти текстовий варіанту 

проекту та оцінювати його результати; 

- вміти організовувати дослідну роботу 

учнів різних класів під час уроків, у 

позаурочній та позакласній діяльності; 

оцінювати її результати; 

- зміст, форми і методи організації 

краєзнавчої роботи учнів початкової 

школи на засадах проектно-

дослідницької діяльності; 

- організовувати хвильові занурення як 

вид довготривалих проектів. 

 

 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни  

Модуль І. Вступ. Теоретико-методологічні засади проектно-дослідницької 

роботи молодших школярів.  

Тема 1.1. Вступ. Історія виникнення методу проектів  та досліду як методу 

навчання.  

Предмет, мета і завдання вивчення дисципліни. Історія виникнення методу 

проектів як освітньої технології, її значення, підходи до класифікації проектів. 

Дослід як провідний метод формування в учнів практичних умінь.   

Значення проектно-дослідницької роботи учнів для формування у них 

ключових та предметних компетентностей. Міжпредметні зв'язки у проектно-

дослідній роботі. Сучасний стан організації проектно-дослідницької діяльності 

учнів у практиці роботи школи.  

Тема 1. 2. Зміст проектно-дослідницької роботи учнів у початковій школі. 

Зміст проектних  робіт та дослідів у навчальній програмі початкової школи.  

Особливості  реалізації змісту проектних та дослідних робіт у підручниках та 

фаховій літературі.  

Система предметних умінь, які формуються в учнів під час виконання 

проектно-дослідницької роботи.  
 

Модуль ІІ. Методика організації проектно-дослідницької роботи молодших 

школярів.  

Тема 2.1. Форми,  методи і засоби   організації проектної роботи молодших 

школярів.  

Структурні елементи (етапи) учнівських проектів. Методи роботи та форми 

організації діяльності  учнів на кожному з етапів проекту. Оформлення текстового 

варіанту проекту та його результатів. Особливості оцінювання результатів 

проектування. 

Тема 2.2. Зміст, форми, методи і засоби організації дослідної роботи 

молодших школярів.  

Зміст, форми, методи і засоби організації дослідної роботи учнів різних 

класів під час уроків, у позаурочній та позакласній діяльності. Особливості 

оцінювання результатів дослідної роботи. 



Зміст, форми, методи і засоби організації краєзнавчої роботи учнів 

початкової школи на засадах проектно-дослідницької діяльності. 

Хвильові занурення як приклад довготривалих проектів у початковій школі. 

Методика організації. 
 

ІІІ. Тематичний план дисциплiни 

На вивчення навчальної дисциплiни вiдводиться  _3  кредити ЄКТС 90  годин. 

№  
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1 Модуль І. Вступ. 

Теоретико-методологічні 

засади проектно-

дослідницької роботи 

молодших школярів.  

Тема 1.1. Вступ. 

Історія виникнення методу 

проектів  та досліду як 

методу навчання.  

Предмет, мета і 

завдання вивчення 

дисципліни. Історія 

виникнення методу 

проектів як освітньої 

технології, її значення, 

підходи до класифікації 

проектів. Дослід як 

провідний метод 

формування в учнів 

практичних умінь.   

Значення проектно-

дослідницької роботи учнів 

для формування у них 

ключових та предметних 

компетентностей. 

Міжпредметні зв'язки у 

проектно-дослідній роботі. 

Сучасний стан організації 

проектно-дослідницької 

діяльності учнів у практиці 

роботи школи.  

Тема 1. 2. Зміст 

проектно-дослідницької 

роботи учнів у початковій 

школі. 

Зміст проектних  робіт 

та дослідів у навчальній 

програмі початкової школи.  

14 8 6  20 10 4 4  52 



Особливості  реалізації 

змісту проектних та 

дослідних робіт у 

підручниках та фаховій 

літературі.  

Система предметних 

умінь, які формуються в 

учнів під час виконання 

проектно-дослідницької 

роботи.  

2 Модуль ІІ. Методика 

організації проектно-

дослідницької роботи 

молодших школярів.  

Тема 2.1. Форми,  

методи і засоби   

організації проектної 

роботи молодших школярів.  

Структурні елементи 

(етапи) учнівських 

проектів. Методи роботи та 

форми організації 

діяльності  учнів на 

кожному з етапів проекту. 

Оформлення текстового 

варіанту проекту та його 

результатів. Особливості 

оцінювання результатів 

проектування. 

Тема 2.2. Зміст, 

форми, методи і засоби 

організації дослідної 

роботи молодших школярів.  
Класифікація 

дослідницьких умінь учнів 

початкової школи та методика 
їх формування у рамках 

виконання проектних робіт. 

 Зміст, форми і методи 

організації дослідницької 
роботи учнів різних класів під 

час уроків, у позаурочній та 

позакласній діяльності. 
Особливості оцінювання 

результатів дослідницької 

роботи. 
Методика організації 

роботи учнів над навчальними 

проектами.  

Зміст, форми і методи 
організації краєзнавчої роботи 

учнів початкової школи на 

засадах проектно-
дослідницької діяльності. 

Хвильові занурення як 

приклад довготривалих 

проектів у початковій школі. 
Методика організації. 
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Разом: 42 22 26  42 18 8 10  104 

 

 

ІV. Змiст дисциплiни 

 

№  

з/п 

4.1.Назва модулiв, тем та їх змiст 

 

К-сть годин 

В
с

ьо го
 

в
 

т. ч
. 

л
е

к
ц

iй
 

1. 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль І. Вступ. Теоретико-методологічні засади 

проектно-дослідницької роботи молодших школярів.  

Вступ. Історія виникнення методу проектів  та 

досліду як методів навчання.  

Змiст теми 

Предмет, мета і завдання вивчення дисципліни. Історія 

виникнення методу проектів як освітньої технології, її 

значення, підходи до класифікації проектів. Дослід як 

провідний метод формування в учнів практичних умінь.   

Значення проектно-дослідницької роботи учнів для 

формування у них ключових та предметних 

компетентностей. Міжпредметні зв'язки у проектно-

дослідній роботі. Сучасний стан організації проектно-

дослідницької діяльності учнів у практиці роботи школи.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

№ 2, 3, 4, 19, 20, 22, 25, 32, 35. 

 

 Зміст проектно-дослідницької роботи учнів у 

початковій школі. 

Змiст теми 

Зміст проектних  робіт та дослідів у навчальній програмі 

початкової школи.  Особливості  реалізації змісту проектних 

та дослідних робіт у підручниках та фаховій літературі.  

Система предметних умінь, які формуються в учнів під 

час виконання проектно-дослідницької роботи.  

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

№ 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 25.  
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2.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Модуль ІІ. Методика організації проектно-

дослідницької роботи молодших школярів.  

Форми, методи і засоби  організації проектної 

роботи молодших школярів.  

Змiст теми 

Структурні елементи (етапи) учнівських проектів. 

Методи роботи та форми організації діяльності  учнів на 

кожному з етапів проекту. Оформлення текстового варіанту 

проекту та його результатів. Особливості оцінювання 

результатів проектування. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

№ 6, 9, 14, 16, 18, 24, 26-31. 

 

Форми, методи і засоби  організації дослідницької 

роботи молодших школярів.  

Змiст теми 

Класифікація дослідницьких умінь учнів початкової 

школи та методика їх формування у рамках виконання 

проектних робіт. 

 Зміст, форми і методи організації дослідницької 

роботи учнів різних класів під час уроків, у позаурочній та 

позакласній діяльності. Особливості оцінювання результатів 

дослідницької роботи. 

Методика організації роботи учнів над навчальними 

проектами.  

Зміст, форми і методи організації краєзнавчої роботи 

учнів початкової школи на засадах проектно-дослідницької 

діяльності. 

Хвильові занурення як приклад довготривалих проектів 

у початковій школі. Методика організації. 

Рекомендованi iнформацiйнi джерела 

№ 1, 7, 12, 13, 15, 17, 33, 34, 36, 37, 38. 
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4.2. Плани семiнарських, практичних,  лабораторних занять  

Плани  практичних (семiнарських)  занять 

Тематичний план 

Заняття №  1-2.  Структура та зміст навчальних проектів у початковій школі  

Заняття №  3-4. Класифікація дослідницьких умінь учнів початкової школи та 

методика їх формування у рамках виконання проектних робіт  

Заняття № 5-6. Дослід як один із методів формування в учнів початкової школи 

дослідницьких умінь у процесі організації навчальних проектів. 

Заняття № 7-8. Методика організації роботи учнів над навчальними проектами.  

 

 

4.3. Органiзацiя самостiйної роботи студентiв 

Змiст завдань для самостiйної роботи студентiв та форми звiтностi.  

№ 

п\п Назва теми 
Оформлення 

результатів 

Кількість 

годин 

 Визначні постаті та їх внесок у становлення та Повідомлення 5 



1. розвиток проектно-дослідницької діяльності учнів 

2. Розробка структури і детального змісту 2 проектів 

за предметно-змістовою сферою інтересів  

(природничі, екологічні, правові, 

телекомунікаційні, філологічні, політехнічні, 

інформаційні, художні) з урахуванням тематики 

навчальних предметів початкової школи 

Проектна 

робота 

     30 

3. Виконання завдань робочого зошита  7 

 
Всього:  

 42 

 

V. Контроль якостi знань студентiв 

5.1. Форми i методи поточного контролю. 

Контроль успішності студентів з урахуванням поточного і підсумкового 

оцінювання проводяться відповідно до навчально-методичної карти дисципліни, 

де зазначено види контролю. 

 Система рейтингових балів для різних видів контролю та порядок їх 

переводу до національної (4-х бальної) та європейської (ЕСТS) шкали 

представлені в таблицях, поданих нижче. 

 Види контролю та оцінювання навчальних досягнень студентів такі: 

поточний (індивідуальний і фронтальний усний та письмовий) та підсумковий 

контроль (екзамен). Контролю та оцінюванню підлягають: теоретичні знання з 

дисципліни, самостійні завдання, творчі роботи (план роботи гуртка, проектні 

роботи), модульні роботи. 

 Кожний модуль включає бал оцінки поточної роботи студента на 

практичних заняттях. Рейтинговий бал за практичні заняття встановлюється, як 

середнє арифметичне з усіх позитивних і негативних оцінок, виставлених по 4-х 

бальній шкалі, отриманих на усіх практичних заняттях даного модуля. 

 Виконання модульних контрольних робіт здійснюється за допомогою 

роздрукованих завдань. Оцінювання їх проводиться за окремою методикою з 

приведенням підсумку до встановленої у рейтинговій шкалі балів. 

 Реферати, плани-конспекти уроків, проекти підготовлені за заданою 

тематикою обговорюються та захищаються під час семінарсько-практичних 

занять.  

 При згоді студента, до відомості обліку успішності може бути проставлена 

екзаменаційна оцінка на підставі поточного рейтингового балу. 

 

Розрахунок  рейтингових   балів   

за  видами  поточного та  модульного контролів 

Вид роботи Коефіцієнт 

(вартість) 

виду 

Кількість робіт Результат  

 

Робота в зошитах 

4 5 20 

Написання модульних робіт 15 2  30 

Виконання завдань 

самостійної роботи 

   



- реферат 5 1 5 

- 2 проектні роботи 10 2 20 

- Програма гуртка «Юні 

краєзнавці» 

25 1 25 

 

Підсумковий рейтинговий бал  

 

100 

 

 Порядок переведення рейтингових показників в європейські оцінки ЕСТS: 

 

 

5.2. Форми i методи пiдсумкового контролю. 

Форма пiдсумкового контролю успiшностi навчання   −  залiк, метод – 

фронтальна письмова робота з подальшим її захистом. 

5.3. Критерiї оцiнювання знань студентів. 

1) якість знань (правильність, повнота, глибина, системність, дієвість, 

узагальненість, міцність); 

2) ступінь сформованості професійних умінь з дисципліни; 

3) ступінь самостійності в навчальній діяльності; 

4) досвід творчої пошукової діяльності. 

  

  VІ. Основнi й допомiжнi iнформацiйнi джерела для вивчення курсу  

1. Біда О. Досліди на уроках природознавства та сільськогосподарської праці // Рідна шк. – 

2000. − № 2. – С. 53 – 54. 

2. Білик В. Проектна діяльність – основа розвитку творчих здібностей молодших школярів // 

Поч. школа. – 2013. − № 5. – С. 6 – 8. 

3. Бодько Л. Метод проектів як засіб реалізації особистісно орієнтованого навчання// Поч. 

шк. – 2013. - № 10. – С.1 – 7. 

4. Васютіна Т., Голубенко Б. Особливості підготовки майбутніх учителів початкової школи  

до організації краєзнавчих розвідок учнів засобом навчальних проектів /Студентська 

науково-практична інтернет-конференція – 3 «Розвиток особистості молодшого школяра: 

сучасні реалії та перспективи»,м. Івано-Франківськ, 29-30 листопада 2017 р. Випуск 4. / 

Упорядники: О.І. Кіліченко, Л.І. Хімчук: Івано-Франківськ, 2017. 

5. Васютіна Т., Голубенко Б.  Організація краєзнавчої роботи молодших школярів засобом 

проектів як складова професійної підготовки майбутніх учителів / Науковий простір 

студента: пошуки і знахідки: Матеріали звітно-наукової конференції студентів НПУ імені 

М.П.Драгоманова  «Освіта і наука - 2018»  (17 квітня 2016 р.) Івано-Франківськ: НАІР, 

2018. - С. 173-177. 

6. Васютіна Т., Губарєва Д., Осіпова І. Дидактичні можливості змішаного навчання у 

проектній діяльності учнів 4-го класу// Початкова школа і сучасність. −2018. – 7. – с. 3−7. 

« 5 » 

відмінно 

« 4 » 

добре 

« 3 » 

задовільно 

« 2 » 

незадовільно 

90 -100 80-89 70-79 65-69 60-64 35-59 0-34 

А В С D E FX  
(з можливістю 

повторного 

складання) 

F 
(з обов’язковим 

повторним 

курсом) 



7. Васютіна Т., Іщук І.Теорія і практика використання хвильових занурень у початковій 

школі // Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та перспективи: 

матеріали четвертої науково-практичної інтернет-конференції молодих науковців та 

студентів. Випуск 5. / Упорядники: О.І. Кіліченко, Л.І. Хімчук: Івано-Франківськ, 2018. 

8. Васютіна Т.М. Зошит для практичних занять з курсу «Основи організації проектно-

дослідницької діяльності учнів початкової школи». Навчально-метод. пос. для студ. спец-

ті «Початкова освіта». Івано-Франківськ. НАІР, 2019. 31 с. 

9. Васютіна Т.М. Змістово-технологічне забезпечення процесу формування у майбутніх 

учителів початкової школи уміння організовувати проектну діяльність учнів  

природознавства // Науковий часопис НПУ імені М.П.Драгоманова. Серія 17. Теорія і 

практика навчання та виховання. – Вип.25: Збірник наукових праць / за науковою ред. 

академіка  В.І. Бондаря. – К.: Вид-во НПУ імені М.П.Драгоманова, 2014. – С.29-33. 

10. Васютіна Т. Методичні орієнтири організації проектної діяльності учнів з 

природознавства // Поч. школа. – 2015. − № 11. – С. 50 – 54. 

11. Васютіна Т. Особливості підготовки майбутніх учителів до викладання інтегрованого 

курсу «Я досліджую світ» у професійній діяльності. Підготовка майбутніх учителів 

фізики, хімії, біології та природничих наук у контексті вимог Нової української школи: 

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції  (20-21 травня 2019 року, м. 

Тернопіль),   Тернопіль: Вектор, 2019. С. 206 - 209. 

12. Васютіна Т., Осіпова І. Ефективність змішаного навчання для формування дослідницьких 

умінь четвертокласників.  Сучасна початкова освіта в поглядах молодих науковців: 

матеріали ІІ туру Всеукр. конк. студ. наук. робіт зі спеціальності «Початкова освіта», 

(Вінниця, 10-12 квітня 2018 р.)/[ред. кол.: О.А. Голюк, Г.Г. Кіт, Л.А. Присяжнюк, Н.Ю. 

Родюк, І.А. Стахова; за заг. ред. О.А. Голюк ]; Міністерство освіти і науки України, ВДПУ 

ім.. М.Коцюбинського. – Вінниця: ТОВ «Меркьюрі-Поділля», 2018. – Вип. 7. – С.93-100.  

13. Васютіна Т.,Осіпова І.  Напрями підготовки майбутніх вчителів початкової школи 

до  формування в учнів 1-го класу дослідницьких умінь  у процесі проектної діяльності // 

І.В. Осіпова, Т.М.  Васютіна// Розвиток особистості молодшого школяра: сучасні реалії та 

перспективи: матеріали четвертої науково-практичної інтернет-конференції молодих 

науковців та студентів. Випуск 5. / Упорядники: О.І. Кіліченко, Л.І. Хімчук: Івано-

Франківськ, 2018. 

14. Васютіна Т. Підготовка майбутніх учителів початкової школи до організації проектної 

діяльності учнів в умовах змішаного навчання //Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Формування особистості в багатоступеневій системі освіти: 

досвід, реалії, перспективи» 27-28 вересня 2017 р. – Умань: УДПУ імені Павла Тичини, 

2017. −  С.22 – 25. 

15. Васютіна Т., Столярчук А., Теоретичні аспекти підготовки мaйбутніх учителів почaткової 

школи до формувaння природознaвчих компетенцій учнів зaсобaми групової роботи. 

Науковий простір студента: пошуки і знахідки: Матеріали IV Всеукраїнської науково-

практичної студентської конференції (21 квітня 2016 р.) / Упоряд. Коханко О.Г. // За заг. 

ред. акад. Бондаря В.І. та проф. Матвієнко О.В. - Івано-Франківськ: НАІР, 2017. - С. 355-

359 

16. Васютіна Т., Тимошенко А. Зміст, форми організації і методи формування наскрізних умінь 

в учнів 3-го класу засобом проектної діяльності // Початкова школа і сучасність. 2019. № 

2(54). С. 3-8. 

17. Васютіна Т., Тимошенко А. Теоретичні засади формування наскрізних умінь у молодших 

школярів засобом проектної діяльності// Розвиток особистості молодшого школяра: 

сучасні реалії та перспективи: матеріали четвертої науково-практичної інтернет-

конференції молодих науковців та студентів. Випуск 5. / Упорядники: О.І. Кіліченко, Л.І. 

Хімчук: Івано-Франківськ, 2018. 

18. Васютіна Т.,Тимошенко А. Суть і значення проектної діяльності у освітньому процесі 

сучасної початкової школи // Теорія і практика розвитку наукових знань (частина ІІ): 
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