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АНОТАЦІЯ 

Жозе да Коста Г. О. Педагогічні умови творчої самореалізації учнів 

основної школи в навчальній проєктній діяльності. –  Кваліфікаційна 

наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії з галузі 

знань 01 Освіта /Педагогіка за спеціальністю 011 – Освітні, педагогічні 

науки. – Харківський національний педагогічний університет імені 

Г. С. Сковороди, Міністерство освіти і науки України. Харків, 2021.   

Дослідження присвячене вивченню проблеми творчої самореалізації 

учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності.  

Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що зміни, які 

відбуваються в системі освіти і науки України, зумовили попит на 

обдаровану особистість, яка нестандартно мислить, творчо активна, 

різнобічно розвинена, тобто на новий тип інтелігенції. Пріоритетом освіти в 

сучасній школі згідно з новим Законом «Про освіту» (2017) є посилення 

творчого складника в змісті всіх освітніх галузей і принципова орієнтація  

учнів  на  розвиток  творчості. Зазначене  стосується  дітей  різного віку, 

зокрема й учнів основної школи. Процес навчання в закладах загальної 

середньої освіти має бути зорієнтований на розвиток певно визначених 

творчих здібностей особистості. Та й не дивно, у швидко мінливих 

економічних умовах «виживає» особистість, яка може самостійно здобувати 

знання, застосовувати їх у життєвих ситуаціях, генерувати нові ідеї й 

доводити їх практичну значущість. Саме така людини має бути соціально 

захищеною, конкурентоздатною на ринку робочої сили. Чим більше 

розвинені творчі здібності в особистості, тим легше їй адаптуватися до нових 

реалій, самореалізуватися в обраній професії та у звичайному житті, 

простіше встановлювати контакти з оточенням та вирішувати проблеми 

різної складності. 

Держава ставить завдання перед освітянами, суть якого полягає в тому, 

що людина є найвищою цінністю суспільства будь-якої країни, а 
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самореалізація особистості як максимально повне розкриття талантів і 

ресурсних можливостей у повсякденному житті й професійній діяльності має 

забезпечити її самобутність і самодостатність (Закон «Про освіту» (2017)). У 

Концепції «Нової української школи» зазначено, що лише згуртована 

спільнота творчих людей, відповідальних громадян, активних і 

підприємливих, яких підготувала школа, мають забезпечити потужну 

державу й конкурентну економіку. Великі можливості у вирішенні цього 

завдання створює навчальна проєктна діяльність. Зрештою, уміти 

організовувати, реалізувати чи брати участь у проєктах – вагома життєва 

компетентність особистості, основи якої можливо оптимально сформувати й 

розвинути в умовах навчання особистості в закладах загальної середньої 

освіти. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в тому, 

що: 

– уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність педагогічних умов творчої самореалізації учнів основної школи 

в навчальній проєктній діяльності, а саме: активізація потреб творчої 

самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності; 

розробляння й використання різнорівневих навчальних проєктних завдань у 

процесі формування творчої самореалізації учнів основної школи; 

заохочення та стимулювання вчителів до самовдосконалення навичок творчої 

співпраці з учнями та їхніми батьками для підвищення ефективності 

навчальної проєктної діяльності;  

– уточнено поняття «творча самореалізація учнів основної школи» як 

інтегральне особистісне новоутворення, яке характеризується сформованою 

мотиваційно-ціннісною сферою повноцінного саморозкриття й самореалізації 

в процесі навчання, зокрема в навчальній проєктній діяльності; повними й 

глибокими знаннями з навчальних предметів; уміннями творчої 

самореалізації в навчальній проєктній діяльності (інтелектуально-евристичні, 

соціально-комунікативні, уміння самоорганізації); уміннями рефлексії 
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(самооцінка, оцінка продуктів діяльності інших учасників 

проєктів);  компоненти творчої самореалізації учнів основної школи 

(мотиваційно-ціннісний, креативно-діяльнісний, особистісно-

пізнавальний); критерії з відповідними показниками рівнів творчої 

самореалізації учнів основної школи, а саме: мотиваційно-пізнавальний 

(прагнення учнів основної школи до творчої самореалізації в процесі 

навчання; бажання школярів підліткового віку займатися навчальною 

проєктною діяльністю); творчо-діяльнісний (повнота й глибина знань з 

навчальних дисциплін філологічного напряму навчання; уміння творчої 

самореалізації в навчальній проєктній діяльності), рефлексивно-

коригувальний (самооцінка на основі рефлексії). 

– подальшого розвитку набули педагогічні методи, зокрема метод 

проєктів, організаційні форми, вправи, ситуації, навчальні проєкти, що 

сприяють формуванню творчої самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності. 

Унаслідок аналізу наукової літератури (І. Іонова, Л. Левченко,              

Р. Пріма, Л. Рибалко, Н. Сегеда та інші) розкрито такі базові поняття 

дослідження, як: самореалізація особистості, творча самореалізація 

особистості, учні основної школи, навчальна проєктна діяльність. 

Визначено мету самореалізації особистості як максимально повне 

розкриття потенційних можливостей в різних видах діяльності. Уточнено 

структурні складові самореалізації особистості: самопізнання, 

самовизначення, самовдосконалення, саморозвиток, самоконтроль, 

саморегуляція, самоорганізація. Зазначено, що  результатом самореалізації 

особистості є продукт освітньої діяльності виконаний на творчому рівні.  

На основі аналізу головних ідей теорії самореалізації особистості й 

практики учнівської творчості виокремлено компоненти творчої 

самореалізації учнів основної школи: мотиваційно-ціннісний, креативно-

діяльнісний, особистісно-пізнавальний.  
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Уточнено критерії (мотиваційно-пізнавальний, творчо-діяльнісний, 

рефлексивно-коригувальний) з показниками рівнів творчої самореалізації 

учнів основної школи (високий, середній, низький). 

Охарактеризовано навчальну проєктну діяльність школярів як 

цілеспрямовану взаємодію вчителів та учнів під час розв’язання навчальних 

проєктних завдань, під час якої розкривається творчий потенціал учасників 

освітнього процесу (О. Жерновникова, І. Іонова, А. Пуліна та інші). 

 Описано зміст констатувального, формувального, контрольного етапів 

педагогічного експерименту, проаналізовано результати.  

Організація дослідження на констатувальному етапі полягала в 

проведенні педагогічного експерименту, до якого було залучено 762 учні та 

61 учитель основної школи.  

Згідно з уточненими критеріями й показниками, поданими в першому 

розділі, було проведено зрізи стану творчої самореалізації учнів основної 

школи в навчальній проєктній діяльності. Результати аналізу зазначеного 

етапу експерименту засвідчили, що учні основної школи виявляють інтерес 

до нових видів пізнавальної діяльності, однак недостатньо активні в 

навчальній проєктній діяльності. Перехресне опитування учителів, батьків, 

учнів засвідчило те, що бажання й готовність до пізнання має бути 

підтримане педагогічними умовами творчої самореалізації учнів основної 

школи в навчальній проєктній діяльності. 

Під час організації формувального етапу педагогічного експерименту 

впроваджено педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної школи 

в навчальній проєктній діяльності. Перша умова – активізація потреб творчої 

самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності – 

упроваджена через переконання, заохочення, приклад, ситуації успіху під час 

участі школярів у проєктах eTwinning. У експериментальних групах 

особливу увагу надавали формуванню мотиваційно-ціннісного компонента 

творчої самореалізації учнів основної школи. 
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Під час другої умови – розробляння й використання різнорівневих 

навчальних проєктних завдань у процесі формування творчої самореалізації 

учнів основної школи – відбулося інтегрування змісту навчальних предметів 

на прикладі освітньої платформи eTwinning, за допомогою якої було 

реалізовано інтегровані міжпредметні лінії. До того ж варіативність 

включала не лише різноманіття завдань, але й вибір користування 

іноземними мовами.  Ефективними виявилися навчальні проєкти за змістом, 

за формою, за рольовими позиціями, за метою. Навчально-методичне 

забезпечення та інструменти (сценарії інтегрованих навчальних проєктів з 

освітніх галузей «Мови та літератури», «Математика», «Природознавство», 

«Суспільствознавство» та інше) спрямовували на формування креативно-

діяльнісного та особистісно-пізнавального компонентів творчої 

самореалізації учнів основної школи. 

У експериментальних групах відповідно до третьої умови – заохочення 

та стимулювання вчителів до самовдосконалення навичок творчої співпраці з 

учнями та їхніми батьками для підвищення ефективності навчальної 

проєктної діяльності – учителям основної школи була надана науково-

методична допомога (методичний фестиваль, проблемний стіл, проблемно-

аналітичні бесіди, ігрове моделювання ситуації) і підтримка в організації 

проєктів з залученням учнів та їхніх батьків. Реалізація цієї умови сприяла 

формуванню усіх компонентів творчої самореалізації учнів основної школи. 

Ефективними виявилися сценарії до проєктів на освітній платформі 

eTwinning та інтегрованих навчальних проєктів з освітніх галузей «Мови та 

літератури», «Математика», «Природознавство», «Суспільствознавство»; 

педагогічний проєкт «Я це вмію і радо поділюся»; майстер-клас 

«Використання навчальної проєктної діяльності на уроках в ЗЗСО».  

На контрольному етапі педагогічного експерименту проведено аналіз 

та узагальнення результатів запроваджених педагогічних умов. Ефективність 

педагогічних умов творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній 

проєктній діяльності  засвідчує  позитивна динаміка показників відповідних 
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рівнів. Застосування засобів математичної статистики (критерій згоди 

Пірсона) підтвердило достовірність приросту даних в експериментальних 

групах та несуттєвий приріст у контрольних групах.  

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що автором 

розроблено та впроваджено в практику закладів загальної середньої освіти 

навчально-методичне забезпечення (різнорівневі навчальні проєктні 

завдання, тренувальні вправи, рольові ігри, навчальні проєкти, нестандартні 

уроки, навчальні проєкти на освітній платформі eTwinning); програму 

факультативу «Відкриваємо Європу разом» з навчальним посібником 

«Відкриваємо Європу разом» для учнів 5-9-х класів. Для цілеспрямованої 

підготовки вчителів основної школи до навчальної проєктної діяльності 

реалізовано проєкт «Я це вмію і радо поділюся», проведено майстер-клас 

«Використання навчальної проєктної діяльності на уроках в закладах 

загальної середньої світи», відкритий професійний клуб «Майстер своєї 

справи». Для реалізації педагогіки партнерства в навчальній проєктній 

діяльності розроблено і впроваджено: методичний фестиваль «Нова 

українська школа: разом до успіху»; методичні посиденьки «Інтернет 

залежність чи саморозвиток: технології в умовах цифрового світу»; 

педагогічна студія «Формування освітнього середовища для розвитку  

здібностей та навчання обдарованих учнів»; семінар «НУШ: вектори 

цінностей та орієнтирів. Формула успіху».     

Матеріали дослідження впроваджено в освітній процес ЗЗСО 

Шевченківського району міста Харкова: № 29 (довідка № 193 від 23.06.2020), 

89 (довідка від 15.06.2020 № 404/01-32), 99 (довідка від 18.06.2020 № 01-

40/127-1), 148 (довідка від 15.06.2020 № 01-34/149); Московського району 

міста Харкова (довідка від 17.06.2020 № 1617/07-36/20): № 25, 43, 111, 139, 

143; Комунальних закладів «Дергачівський ліцей №1», «Дергачівський ліцей 

№2», «Дергачівський ліцей №3», «Солоницівський ліцей №1», 

«Солоницівський ліцей №3», «Великопроходівський ліцей» (довідка від 

22.06.2020 № 01-28/415). 
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Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями 

можуть послуговуватися вчителі під час освітнього процесу в закладі 

загальної середньої освіти, а також у закладах вищої педагогічної освіти в 

процесі розробки навчальних програм, робочих навчальних програм, 

силабусів із загальної педагогіки, педагогіки Нової української школи. 

Матеріали дослідження доцільно використовувати в процесі підвищення 

кваліфікації вчителів у закладах загальної середньої освіти. Низка 

окреслених питань може бути тематикою для шкільних методичних 

об’єднань та науково-методичних семінарів у закладах загальної середньої 

освіти.  

Особистий  внесок  дисертанта. Усі представлені в дисертації наукові 

результати одержані самостійно. У  працях,  опублікованих  у  співавторстві,  

розглянута творча самореалізація учителів та учнів основної школи в умовах 

реформи освіти в Україні [1] та висвітленні інноваційні підходи до творчого 

співробітництва освітян у контексті Нової української школи [21]. Ідеї 

співавторів у дисертації не використовувалися. 

 Апробація результатів дослідження здійснювалася на науково-

практичних конференціях різного  рівня:  міжнародних: «Професійна 

підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: креативний підхід» 

(Житомир, 2017), «Психологічно-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків,  2017, 2018), 

«Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі» 

(Київ, 2017), «Інноваційні наукові дослідження в сфері педагогічних та 

психологічних наук» (Київ, 2018), «Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на 

сучасному етапі» (Румунія, Бая-Маре, 2018), «Педагогіка і психологія 

сьогодення: теорія та практика» (Одеса, 2018), «Духовно-інтелектуальне 

навчання і виховання в ХХІ столітті» (Харків,  2019), «Наукові досягнення, 

відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки» (Запоріжжя,  2019), 

«Проблеми та  шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» 

(Харків, 2019);  усеукраїнських – «Пріоритетні напрямки вирішення 
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актуальних проблем виховання і освіти» (Харків, 2017), «Компетентнісний 

підхід в освіті та професійній діяльності (Харків, 2018); регіональних: 

Круглий стіл «Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності» 

(Харків, 2017). 

Ключові слова: творча самореалізація учнів основної школи, 

навчальні проєктна діяльність, заклад загальної середньої освіти, педагогічні 

умови, освітня платформа eTwinning, різнорівневі навчальні проєктні 

завдання, творча співпраця в освітньому середовищі. 
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ABSTRACT 

 

Jose da Costa H. O. Pedagogical conditions for creative self-realization of 

secondary school students in educational project activity. - Qualifying scientific 

work on the rights of the manuscript. 

Thesis  for  PhD  in  specialty  011  –  Educational,  pedagogical  sciences. 

H. S. Skovoroda Kharkiv National Pedagogical University, Ministry of Education 

and Science of Ukraine, Kharkiv, 2021.  

The study is devoted to the study of the problem of creative self-realization 

of secondary school students in educational project activities. 

The relevance of the research topic is due to the fact that the changes 

taking place in the system of education and science of Ukraine have led to demand 

for a gifted person who thinks outside the box, creatively active, diverse, ie a new 

type of intelligentsia. The priority of education in a modern school according to the 

new Law "About Education" (2017) is to strengthen the creative component in the 

content of all educational areas and the fundamental orientation of students to the 

development of creativity. This applies to students of all ages, including secondary 

school students. The process of learning in general secondary education should be 

focused on the development of well-defined creative abilities of the individual. Not 

surprisingly, in rapidly changing economic conditions, only a person who has a 

variety of knowledge, has the ability to vary it, apply it in unusual situations, 

generate new ideas and prove their practical significance "survives". Such a person 

must be socially protected, competitive in the labor market. The development of 
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creative abilities of the individual promotes its adaptation to new conditions, 

creates opportunities for self-realization in professional activities, in ordinary 

everyday situations, in communication, contributes to gaining experience in 

various ways of interacting with the environment, solving problems, solving 

situations. 

Modern new Ukrainian school is a school that educates a competent person 

who not only has knowledge, high moral qualities, but is able to independently, 

non-standard, creatively act in various life situations, applying their knowledge and 

experience and who is able to take responsibility for own activity. The Concept of 

the New Ukrainian School states that only a cohesive community of creative 

people, responsible citizens, active and enterprising, prepared by the school, should 

ensure a strong state and a competitive economy. Great opportunities in solving 

this problem are provided by educational project activities. Ultimately, being able 

to create, implement or participate in projects is an important vital competence of 

the individual, the foundations of which can be optimally formed and developed in 

the context of individual education in general secondary education. 

The scientific novelty of the obtained research results is that: 

- for the first time it has theoretically substantiated and experimentally tested 

the effectiveness of pedagogical conditions of creative self-realization of secondary 

school students in educational project activities, namely: activation of the needs of 

creative self-realization of secondary school students in educational project 

activities; development and use of multilevel educational project tasks in the 

process of formation of creative self-realization of secondary school students; 

encouraging and encouraging teachers to self-improve the skills of creative 

cooperation with students and their parents to increase the effectiveness of 

educational project activities; 

- the concept of "creative self-realization of secondary school students" as an 

integral personal neoplasm, which is characterized by the formed motivational and 

value sphere of full self-disclosure and self-realization in the learning process, 

including in educational project activities; complete and deep knowledge of 
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subjects; skills of creative self-realization in educational project activity 

(intellectual-heuristic, social-communicative, skills of self-organization); reflection 

skills self-assessment, evaluation of products of other project participants; 

components of creative self-realization of secondary school students (motivational-

value, creative-activity, personal-cognitive); criteria with relevant indicators of the 

levels of creative self-realization of secondary school students, namely: 

motivational and cognitive (the desire of secondary school students to creative self-

realization in the learning process; the desire of adolescents to engage in 

educational project activities); creative-activity (completeness and depth of 

knowledge of the disciplines of the Philological direction of study; the ability of 

creative self-realization in educational project activities), reflexive-corrective (self-

assessment based on reflection). 

- further development of pedagogical methods, in particular the method of 

projects, organizational forms, exercises, situations, educational projects that 

contribute to the formation of creative self-realization of secondary school students 

in educational project activities. 

As a result of the analysis of scientific literature (I. Ionova, L. Levchenko, 

R. Prima, L. Rybalko, N. Segeda and others) the basic concepts of research are 

revealed, as: the purpose of self-realization of the person, structural components of 

self-realization of the person (self-knowledge, self-determination) , self-control, 

self-regulation, self-organization), functions of self-realization of the person 

(cognitive, developmental, estimating, organizational), result of self-realization of 

the person - a product of educational activity. 

Based on the analysis of the main ideas of the theory of self-realization of 

the individual and the practice of children's creativity, the components of creative 

self-realization of secondary school students are identified as motivational-value, 

creative-activity, personal-cognitive. 

Criteria (motivational-cognitive, creative-activity, reflexive-corrective) with 

indicators of levels of creative self-realization of secondary school students (high, 

average, low) are specified. 
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The educational project activity of schoolchildren has characterized as 

purposeful interaction of teachers and students during the solution of educational 

project tasks, during which the creative potential of participants of educational 

process is revealed (O. Zhernovnikova, I. Ionova, A. Pulin and others). 

 The content of the ascertaining, formative, control stages of the pedagogical 

experiment has described, the results have analyzed. 

The organization of the research at the ascertaining stage consisted in 

conducting a pedagogical experiment, which involved 762 students and 61 

secondary school teachers. 

In accordance with the specified criteria and indicators presented in the first 

section, sections of the state of creative self-realization of secondary school 

students in educational project activities were made. The results of the analysis of 

this stage of the experiment showed that secondary school students are interested 

in new types of cognitive activities, but are not active enough in educational 

project activities. Cross-examination of teachers, parents, students showed that the 

desire and willingness to learn should be supported by the pedagogical conditions 

of creative self-realization of secondary school students in educational project 

activities. 

During the organization of the formative stage of the pedagogical 

experiment, the pedagogical conditions of creative self-realization of secondary 

school students in educational project activities have been introduced. The first 

condition - activation of the needs of creative self-realization of secondary school 

students in educational project activities - has introduced through persuasion, 

encouragement, example, situations of success in the participation of students in 

eTwinning projects. In the experimental groups, special attention was paid to the 

formation of the motivational and value component of creative self-realization of 

secondary school students. 

The second condition - the development and use of multilevel educational 

project tasks in the process of forming creative self-realization of secondary school 

students - the content of subjects has been integrated on the example of eTwinning 
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educational platform, through which integrated interdisciplinary lines were 

implemented. In addition, the variability included not only the variety of tasks, but 

also the choice of using foreign languages. Educational projects proved to be 

effective in terms of content, form, role positions, and purpose. Educational and 

methodological support and tools (brainstorming (Brainstorming), associative 

series (Mind mapping), Collaborative, VoiceMaker, AvatarMaker, etc.) aimed at 

the formation of creative-activity and personal-cognitive components of creative 

self-realization of secondary school students. 

In the experimental groups in accordance with the third condition - 

encouraging and encouraging teachers to self-improve skills of creative 

cooperation with students and their parents to improve the effectiveness of 

educational project activities - secondary school teachers have been provided 

scientific and methodological assistance (methodical festival, problem table, 

problem-analytical conversations, game simulation of the situation, etc.) and 

support in the organization of projects with the involvement of students and their 

parents. The implementation of this condition contributed to the formation of all 

components of creative self-realization of secondary school students. 

Instructions for self-control, self-training, methods of self-persuasion and 

self-suggestion, encouragement and assignment proved to be effective. 

At the control stage of the pedagogical experiment the analysis and 

generalization of the results of the introduced pedagogical conditions was carried 

out. The effectiveness of pedagogical conditions of creative self-realization of 

students in the main educational project activities is evidenced by the positive 

dynamics of indicators of the respective levels. The use of mathematical statistics 

(Pearson's agreement criterion) confirmed the reliability of the data growth in the 

experimental groups and a slight increase in the control groups. 

The practical significance of the obtained results is that the author has 

developed and implemented in the practice of general secondary education 

educational and methodological support (variable educational project tasks, 

training exercises, role-playing games, educational projects, non-standard lessons, 
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educational projects on the eTwinning educational platform); the program of the 

elective "Discovering Europe together" with the textbook "Discovering Europe 

together" for students in grades 5-9. To purposefully prepare primary school 

teachers for educational project activities, the project "I can do it and gladly share" 

was implemented, a master class "Using educational project activities in lessons in 

secondary schools" was held, a professional club "Master of his craft" was opened. 

To implement the pedagogy of partnership in educational project activities, the 

following has been developed and implemented: the methodical festival "New 

Ukrainian School: Together for Success"; methodical meetings "Internet addiction 

or self-development: technologies in the digital world"; pedagogical studio 

"Formation of the educational environment for the development of abilities and 

training of gifted students"; seminar "NUS: vectors of values and guidelines. The 

formula for success. 

The materials of the research have been introduced into the educational 

process of general secondary education establishments of Shevchenkivskyi district 

of the city of Kharkiv: № 29 (reference № 193 from 23.06.2020), № 89 (reference 

from 15.06.2020 № 404 / 01-32), № 99 (reference from 18.06.2020 № 01-40 / 

127-1), № 148 (reference dated 15.06.2020 № 01-34 / 149); Moscow district of the 

city of Kharkiv (reference from 17.06.2020 № 1617 / 07-36 / 20): №№ 25, 43, 

111, 139, 143; Municipal establishments “Dergachi Lyceum №1”, “Dergachi 

Lyceum №2”, “Dergachi Lyceum №3”, “Solonytsiv Lyceum №1”, “Solonytsiv 

Lyceum №3”, “Velykoprokhodу Lyceum” (reference dated 22.06.2020 № 01- 

28/415). 

Theoretical provisions and practical developments can be used by teachers 

during the educational process in general secondary education, as well as in 

institutions of higher pedagogical education in the process of developing curricula, 

working curricula, syllabi in general pedagogy, pedagogy of the New Ukrainian 

School. It is expedient to use the materials of the research in the process of 

professional development of teachers in general secondary education institutions. 
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A number of outlined issues can be topics for school methodological associations 

and scientific-methodical seminars in general secondary education. 

The personal contribution. All scientific results presented in the 

dissertation are obtained independently. The co-authored works consider the 

creative self-realization of primary school teachers and students in the context of 

educational reform in Ukraine [1] and highlight innovative approaches to creative 

cooperation of educators in the context of the New Ukrainian School [21]. The 

ideas of the co-authors were not used in the dissertation. 

Approbation of research results has been carried out at scientific and 

practical conferences of different levels: international conferences: "Psychological 

and pedagogical problems of higher and secondary education in the context of 

modern challenges: theory and practice" (Kharkіv, 2017, 2018); "Status and 

prospects of pedagogy and psychology in Ukraine and the world" (Kyiv, 2017), 

"Professional training in continuing education: a creative approach" (Zhytomyr, 

2017), "Pedagogy and psychology of today: theory and practice" (Odessa, 2018), 

"Innovative research in the field of pedagogical and psychological sciences" (Kyiv, 

2018), "Pedagogy in the EU and in Ukraine at the present stage" (Romania, Baia 

Mare, 2018), "Problems and ways to implement the competence approach in 

modern education "(Kharkіv, 2019)," Scientific achievements, discoveries and 

ways of development of pedagogical science "(Zaporozhye, 2019)," Spiritual and 

intellectual education and upbringing in the XXI century "(Kharkіv, 2019);  

Ukrainian conferences - "Priority areas for solving current problems of education 

and training" (Kharkiv, 2017), "Competence approach in education and 

professional activities (Kharkiv, 2018); regional conferences: Round table 

"Competence approach in education and professional activity" (Kharkіv, 2017). 

Key words: creative self-realization of secondary school students, 

educational project activities, general secondary education institution, pedagogical 

conditions, eTwinning educational platform, multilevel educational project tasks, 

creative cooperation in the educational environment. 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. На сучасному етапі 

розвитку суспільства виникає потреба оновлення української школи, яка 

могла б забезпечити навчання й виховання дитини на засадах демократії, 

гуманізму, формування свідомого громадянина, інноватора, який здатний 

самостійно приймати рішення, прогнозувати можливі кінцеві результати й 

готовий до реального життя в умовах ринкової економіки. Лише та 

особистість може бути конкурентною на сучасному ринку праці та соціально 

захищеною, яка володіє знаннями, уміннями й навичками, уміє застосовувати 

їх у нестандартних ситуаціях, бути гнучкою при швидкій зміні умов. Саме 

розвиток творчих здібностей людини сприяє швидшому її пристосуванню до 

нових обставин, збільшує шанси на самореалізацію в обраній професії чи 

звичайному житті, покращує комунікативність, уміння домовлятися з 

оточенням та стресостійкість, допомагає швидше і якісніше вирішувати 

проблемні ситуації. 

Держава ставить завдання перед освітянами, суть якого полягає в тому, 

що людина є найвищою цінністю суспільства будь-якої країни, а 

самореалізація особистості як максимально повне розкриття талантів і 

ресурсних можливостей у повсякденному житті й професійній діяльності має 

забезпечити її самобутність і самодостатність [221]. 

Феномен самореалізації особистості, на нашу думку, є цільовою 

основою життя людини в екстрених умовах (пандемії, військового 

протистояння, конфліктогенної ситуації тощо). Нині головним принципом 

шкільництва має бути навчання учнів правилам «виживання» та 

«реагування» в складних життєвих умовах. Одним із шляхів упровадження 

такого принципу в освітній процес закладів загальної середньої освіти 

(ЗЗСО) є формування творчої самореалізації школярів у різних видах 

діяльності, зокрема й у навчальній проєктній діяльності (НПД).  
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Багатогранність творчої самореалізації особистості надає їй особливого 

значення як об’єкту наукового дослідження. Учені Л. Виготський [52] та 

С. Рубінштейн [240] розглядали самореалізацію особистості як становлення 

та розвиток цілісної особистості в реальному житті. Педагогічні аспекти 

самореалізації з позиції активної пізнавальної та творчої діяльності в нових 

умовах освітнього процесу розробляють І. Бех [30], І. Волощук [49], 

М. Зубалій [113], О. Киричук [128], О. Коберник [135], О. Кононко [144], 

В. Кузь [154], Л. Левченко [160], В. Оржеховська [199], В. Радул [231], 

Н. Сегеда [246],  А. Сиротенко [249], К. Чорна [285]. Вітчизняні педагоги 

Л. Аристова [15], М. Данилов [69], В. Лозова [167], Т. Шамова [290] у своїх 

дослідженнях значну увагу приділяли методам, формам, умовам формування 

таких важливих складових самореалізації учнів, як самостійність, активність, 

пізнавальний інтерес, творчі здібності.  

Методологічною основою для розуміння процесу творчої 

самореалізації особистості в педагогіці та психології ХХІ століття стали 

положення, які орієнтували на виховання молодої людини шляхом 

максимального розкриття її творчих здібностей, їх спрямування на 

самореалізацію (А. Макаренко [172], В. Сухомлинський [255]). Згідно з 

поглядами цих учених-педагогів саме в колективі за відповідних умов 

відбувається реалізація творчого потенціалу особистості, якраз колектив є 

основним соціальним середовищем, у якому в особистості виховуються 

потреби, розкриваються задатки, формуються здібності. Ці ідеї знайшли 

підтвердження та конкретизацію в роботах вітчизняних та зарубіжних 

дослідників: К. Абульханова-Славська [2], Е. Ільєнков [119], 

О. Киричук [128], Л. Коган [139].   

Розробкою та втіленням педагогічних умов, які сприяють розвитку 

внутрішніх потреб особистості в різноманітних видах соціально корисної 

діяльності, займалися К. Вентцель [41], М. Пирогов [212], Л. Толстой [259], 

К. Ушинський [266], а пізніше – С. Гессен [58], Л. Рувинський [241] та ін. 
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Але запропоновані ними умови, як правило, не виходять за межі традиційної 

школи.  

Підвищувати активність учнів у самостійному здобутті знань необхідно 

через формування уміння здійснювати практичну діяльність. Реалізація 

зазначеного можлива завдяки використанню на уроках навчальної проєктної 

діяльності, яка, по суті, заснована на використанні проблемних та 

дослідницьких методів. Маючи давню історію, культура проєктування 

сьогодні входить до  багатьох областей загальноосвітньої практики у вигляді 

проєктних методик навчання. Питання організації навчання за методом 

проєктів розглядається в працях вітчизняних та зарубіжних учених 

(Д. Дьюї [304], У. Кілпатрик [127], Є. Коллінгс [141], Л. Левін [159], 

С. Шацький [291]). У наш час варіанти використання проєктної діяльності 

розглядаються в працях М. Гуревича [67], П. Китайгородської [129], 

О. Коберніка [134], І. Лернера [163], Н. Матяш [178], М. Павлової [206], 

Є. Полат [216], Р. Пріми [222], М. Романовської [239], І. Сасової [244], 

Г. Селевко [245], В. Симоненко [248], О. Устименко [264], І. Чечеля [284]. У 

роботах Н. Абишевої [1], Н. Пахомової [208], Є. Полат [216], О. Худзей [281], 

І. Чечеля [284], С. Шишова [292] розкрито педагогічний потенціал проєктної 

діяльності школярів; М. Бухаркіною [37], С. Гуліянець [64], 

О. Єгоровою [80], Л. Івановою [117] охарактеризовано етапи навчального 

проєкту, роль учителя на кожному з них; С. Лернер [163], І. Чечель [284] 

запропонували різні підходи в оцінюванні проєктної діяльності.  

У методиці навчання іноземних мов і культур до проєкту відносять 

діяльність, яка спрямована на залучення активних, креативних школярів  до 

виконання творчих завдань з метою поглиблення знань та розвитку 

відповідних іншомовних навичок і вмінь (І. Дубко [77],  О. Устименко [264]), 

як самостійно спланована та реалізована учнями робота, у якій мовленнєве 

спілкування  «вплетене  в  інтелектуально-емоційний  контекст іншої 

(немовної) діяльності» (І. Арванітопуло [14] та О. Кіршова [131]); трактують 

проєкт як систему комунікативних вправ, що передбачає самостійну творчу 

http://ua-referat.com/%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%B3%D1%96%D0%BA%D0%B0
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іншомовну діяльність учнів з розв’язання певної життєвої ситуації, 

результатом якої є практичний кінцевий продукт (Д. Фрієд-Бус [307]). 

Зарубіжні методисти проєктом вважають інтегративне дослідницьке, 

креативне завдання або комбіновану дослідницьку діяльність, яка передбачає 

взаємопов’язане навчання всіх видів іншомовної мовленнєвої діяльності під 

час поетапного виконання учнями різних завдань для досягнення попередньо 

визначеної ними мети. Такий метод навчання сприяє ефективному 

формуванню та розвитку всіх складників іншомовної комунікативної 

компетентності людини, яка може брати участь у діалозі культур 

(М. Легутке [314], С. Хейнес [309]).  

Доцільність вивчення порушеної теми зумовлена й необхідністю 

розв’язання  суперечностей між:  

– вимогами суспільства до формування особистості школяра у 

форматі нової української школи, здатного ставити цілі та проєктувати 

способи їх досягнення, критично та креативно мислити, працювати в 

команді, спілкуватися в мультикультурному середовищі та недостатньо 

належним стимулюванням школярів, зокрема учнів основної школи, до 

творчої самореалізації в навчальній проєктній  діяльності;  

– педагогічним потенціалом навчальної проєктної діяльності й 

недостатнім його використанням для творчої самореалізації учнів, у тому 

числі підлітків; 

– необхідністю створення педагогічних умов творчої самореалізації 

учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності та недостатнім 

навчально-методичним забезпеченням цих умов. 

Отже, актуальність означеної проблеми, недостатній рівень її 

теоретичної та практичної розробленості, об’єктивна необхідність усунення 

виявлених суперечностей зумовили вибір теми дослідження: «Педагогічні 

умови творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній 

проєктній діяльності». 
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертації є складовою частиною програми науково-дослідної роботи  

кафедри педагогіки Харківського національного педагогічного університету  

імені Г. С. Сковороди «Підвищення ефективності навчально-виховного  

процесу  в  середніх  загальноосвітніх  та  вищих  педагогічних закладах»  

(ДР № 0111U008880). Тему дослідження затверджено вченою радою 

Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (протокол № 10 від 16.12.2016 р.). 

Мета дослідження – виявити вплив науково обґрунтованих та 

експериментально перевірених педагогічних умов творчої самореалізації 

учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності на рівень 

сформованості зазначеної   якості. 

Відповідно до мети дослідження визначено такі основні завдання: 

1) розкрити базові поняття дослідження, суть, компоненти, критерії,  

показники, рівні творчої самореалізації учнів основної школи; 

2) охарактеризувати навчальну проєктну діяльність школярів; 

3) теоретично обґрунтувати й експериментально перевірити 

ефективність педагогічних умов творчої самореалізації учнів основної школи 

в навчальній проєктній діяльності; 

4)  розробити навчально-методичне забезпечення творчої самореалізації 

учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності. 

Об’єкт дослідження – процес творчої самореалізації учнів основної 

школи в закладах загальної середньої освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови та навчально-методичне 

забезпечення творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній 

проєктній діяльності. 

Для вирішення поставлених завдань було використано наступний 

комплекс методів дослідження: 

– теоретичні: аналізування, виділення головних думок, порівняння, 

узагальнення та укладання висновків, систематизація ідей та поглядів 
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вітчизняних і зарубіжних філософів, психологів і педагогів із порушеної 

проблеми з метою визначення базових понять дослідження, розкриття суті, 

компонентів, критеріїв і показників рівнів творчої самореалізації учнів 

основної школи; 

– емпіричні: діагностичні (педагогічне спостереження, анкетування, 

опитування, бесіди, тестування, вивчення продуктів діяльності учнів), 

обсерваційні (пряме, побічне, включене спостереження, ретроспективний 

аналіз власної педагогічної практики), порівняльні (узагальнення результатів 

опитування учнів, учителів, батьків); педагогічний експеримент для 

виявлення ефективності реалізації педагогічних умов формування творчої 

самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності;  

– статистичні: методи математичної статистики для обробки 

експериментальних даних, доведення вірогідності результатів 

експериментального дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів дослідження полягає в 

тому, що: 

– уперше теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність педагогічних умов творчої самореалізації учнів основної школи 

в навчальній проєктній діяльності, а саме: активізація потреб творчої 

самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності; 

розробляння й використання різнорівневих навчальних проєктних завдань у 

процесі формування творчої самореалізації учнів основної школи; 

заохочення та стимулювання вчителів до самовдосконалення навичок творчої 

співпраці з учнями та їхніми батьками для підвищення ефективності 

навчальної проєктної діяльності;  

– уточнено поняття «творча самореалізація учнів основної школи» як 

інтегральне особистісне новоутворення, яке характеризується сформованою 

мотиваційно-ціннісною сферою повноцінного саморозкриття й самореалізації 

в процесі навчання, зокрема в навчальній проєктній діяльності; повними й 

глибокими знаннями з навчальних предметів; уміннями творчої 
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самореалізації в навчальній проєктній діяльності (інтелектуально-евристичні, 

соціально-комунікативні, уміння самоорганізації); уміннями рефлексії 

(самооцінка, оцінка продуктів діяльності інших учасників 

проєктів);  компоненти творчої самореалізації учнів основної школи 

(мотиваційно-ціннісний, креативно-діяльнісний, особистісно-

пізнавальний); критерії з відповідними показниками рівнів творчої 

самореалізації учнів основної школи, а саме: мотиваційно-пізнавальний 

(прагнення учнів основної школи до творчої самореалізації в процесі 

навчання; бажання школярів підліткового віку займатися навчальною 

проєктною діяльністю); творчо-діяльнісний (повнота й глибина знань з 

навчальних дисциплін філологічного напряму навчання; уміння творчої 

самореалізації в навчальній проєктній діяльності), рефлексивно-

коригувальний (самооцінка на основі рефлексії). 

– подальшого розвитку набули педагогічні методи, зокрема метод 

проєктів, організаційні форми, вправи, ситуації, навчальні проєкти, що 

сприяють формуванню творчої самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що 

автором розроблено та впроваджено в практику закладів загальної середньої 

освіти навчально-методичне забезпечення (різнорівневі навчальні проєктні 

завдання, тренувальні вправи, рольові ігри, навчальні проєкти, нестандартні 

уроки, навчальні проєкти на освітній платформі eTwinning); програму 

факультативу «Відкриваємо Європу разом» з навчальним посібником 

«Відкриваємо Європу разом» для учнів 5-9-х класів. Для цілеспрямованої 

підготовки вчителів основної школи до навчальної проєктної діяльності 

реалізовано проєкт «Я це вмію і радо поділюся», проведено майстер-клас 

«Використання навчальної проєктної діяльності на уроках в закладах 

загальної середньої світи», відкритий професійний клуб «Майстер своєї 

справи». Для реалізації педагогіки партнерства в навчальній проєктній 

діяльності розроблено і впроваджено: методичний фестиваль «Нова 
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українська школа: разом до успіху»; методичні посиденьки «Інтернет 

залежність чи саморозвиток: технології в умовах цифрового світу»; 

педагогічна студія «Формування освітнього середовища для розвитку  

здібностей та навчання обдарованих учнів»; семінар «НУШ: вектори 

цінностей та орієнтирів. Формула успіху».    

Матеріали дослідження впроваджено в освітній процес ЗЗСО 

Шевченківського району міста Харкова: №29 (довідка № 193 від 23.06.2020), 

№89 (довідка від 15.06.2020 № 404/01-32), №99 (довідка від 18.06.2020         

№ 01-40/127-1), №148 (довідка від 15.06.2020 № 01-34/149); Московського 

району міста Харкова (довідка від 17.06.2020 № 1617/07-36/20): № 25, 43, 

111, 139, 143; Комунальних закладів «Дергачівський ліцей №1», 

«Дергачівський ліцей №2», «Дергачівський ліцей №3», «Солоницівський 

ліцей №1», «Солоницівський ліцей №3», «Великопроходівський ліцей» 

(довідка від 22.06.2020 № 01-28/415). 

Теоретичними положеннями та практичними напрацюваннями 

можуть послуговуватися вчителі під час освітнього процесу в закладах 

загальної середньої освіти, розробці навчальних програм, створенні 

підручників та навчальних посібників. Матеріали дослідження доцільно 

використовувати в процесі підвищення кваліфікації вчителів у закладах 

загальної середньої освіти. Низка окреслених питань може бути тематикою 

для шкільних методичних об’єднань та семінарів у закладах загальної 

середньої освіти.  

Апробація результатів дослідження здійснювалася на науково-

практичних конференціях різного  рівня:  міжнародних: «Професійна 

підготовка фахівців в умовах неперервної освіти: креативний підхід» 

(Житомир, 2017), «Психологічно-педагогічні проблеми вищої і середньої 

освіти в умовах сучасних викликів: теорія і практика» (Харків,  2017, 2018), 

«Стан та перспективи розвитку педагогіки та психології в Україні та світі» 

(Київ, 2017), «Інноваційні наукові дослідження в сфері педагогічних та 

психологічних наук» (Київ, 2018), «Педагогіка в країнах ЄС та в Україні на 
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сучасному етапі» (Румунія, Бая-Маре, 2018), «Педагогіка і психологія 

сьогодення: теорія та практика» (Одеса, 2018), «Духовно-інтелектуальне 

навчання і виховання в ХХІ столітті» (Харків,  2019), «Наукові досягнення, 

відкриття та шляхи розвитку педагогічної науки» (Запоріжжя,  2019), 

«Проблеми та  шляхи реалізації компетентнісного підходу в сучасній освіті» 

(Харків, 2019);  усеукраїнських – «Пріоритетні напрямки вирішення 

актуальних проблем виховання і освіти» (Харків, 2017), «Компетентнісний 

підхід в освіті та професійній діяльності (Харків, 2018); регіональних: 

Круглий стіл «Компетентнісний підхід в освіті та професійній діяльності» 

(Харків, 2017). 

Основні результати й висновки виконаної наукової роботи 

обговорювались і були позитивно оцінені на засіданнях кафедри педагогіки, 

на звітних науково-практичних конференціях професорсько-викладацького 

складу Харківського національного педагогічного університету імені 

Г. С. Сковороди (2017-2020 рр.). 

Публікації. Основні положення та результати дослідження 

відображено в 24 працях, серед яких у співавторстві: 1 стаття в колективній 

монографії та 1 тези доповіді на науково-практичній конференції; 22 статті 

одноосібні: 1 стаття у колективній монографії, 2 статті в зарубіжних 

періодичних виданнях, 5 статей у провідних фахових виданнях України та 1 

стаття в іншому виданні, 13 тез доповідей на науково-практичних 

конференціях. 
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РОЗДІЛ 1. 

ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОЇ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В НАВЧА ЛЬНІЙ 

ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1.1. Базові поняття дослідження  

 

Дослідження проблеми створення педагогічних умов для творчої 

самореалізації учнів основної школи на прикладі навчальної проєктної 

діяльності базується на головних ідеях теорії самоактуалізації та 

самореалізації особистості, психологічних і педагогічних засадах творчості, 

принципах і механізмах діяльності людини. У дослідженні посилаємося на 

базові поняття: «самореалізація особистості», «творча самореалізація 

особистості», «учні основної школи», «навчальна проєктна діяльність». 

 Як зазначає Л. Коростильова, термін «самореалізація» (self-realization) 

вперше наводиться в Словнику з філософії та психології, виданому в 1902 р. 

в Лондоні й трактується як «здійснення можливостей розвитку «Я» [149], 

або, за Е. Фроммом [279] і А. Адлером [4], – «реалізація власних 

можливостей» (self-fulfillment). У сучасній зарубіжній та вітчизняній 

психологічній літературі термін «самореалізація» часто вживається поряд зі 

змістовно спорідненими поняттями «становлення» та «особистісне 

зростання» [273]. Це, зокрема, відбувається у випадках, коли мова йде про 

процес самореалізації чи самоактуалізації особистості як про один з етапів 

(часто завершальний) процесу становлення чи розвитку особистості [273]. 

Питання, присвячені самореалізації особистості, з’явилися ще в 

роздумах стародавніх філософів. І хоч у працях того часу немає такого 

терміна, зацікавлення розвитком потенційних здібностей людини було 

головним у працях Сократа, епікурійців, Сенеки та інших. Аристотель 

розглядав здатність людини до реалізації духовних і фізичних навичок  як 

мету її життя. Зазвичай філософи досліджували самореалізацію з точки зору 
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психології та антропософії, з’ясовували розуміння людиною сенсу життя, 

навіть протиставляли життя смерті. У філософських трактатах самореалізація 

особистості розглядається як психологічна супротивність життя людини до її 

смерті. Аристотель і Платон вбачали мету життя людини як самореалізацію її 

духовних і фізичних здібностей [24]. Філософи також вважали, що в 

самореалізації криється складник суті соціальної активності людини, її 

прив’язаність до фізичних речей, побуту. Самореалізація є намаганням 

людини знайти себе, поглибитися в духовність і зрозуміти власне 

призначення, місію [133].  

Положення, що стосуються самореалізації та саморозвитку 

особистості, висловлені мислителями античності (Сократом, Платоном), 

знайшли відбиття в наукових працях Л. Альберті, Г. Гегеля, І. Канта, 

І. Пригожина, Г. Сковороди та інших [8; 57; 126; 221; 251]. Певна частина 

дослідників завданнями самореалізації вважає «пошук себе», інші вчені 

виходять з того, що людина повинна створити, зробити себе, стати 

самодостатньою.  

Таку характеристику, як потреба в самореалізації, аналізував Е. Фромм. 

Він стверджував, що лише та особистість, яка має розвинуту спонтанну 

творчість, а також є працьовитою, люблячою, незалежною та чесною, може 

реалізувати свою вищу потребу, тобто самовиразитися й 

самореалізуватися [279]. Учений відзначає, що для цілісності потреб людини 

їй необхідно самоідентифікуватися. У кожної особистості є власна 

орієнтаційна система, яка вироблена нею в результаті процесу комунікації з 

іншими. Ідентифікація, власне, і дозволяє особистості стверджувати про своє 

власне «Я». Потреба в самореалізації особистості є проблемою 

екзистенціальною, тобто незмінним психічним станом, і лише способи її 

здійснення можуть бути змінені умовами навколишнього соціокультурного 

середовища, тобто потреба в самореалізації може виявлятися як у творчості, 

так і в руйнуванні, як у доброму, так і в злому [279]. 
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Представник гуманістичної психології А. Маслоу досліджував явище 

самореалізації на основі синтезу різних теоретичних напрямків у філософії, 

соціології, психології та інших науках. З погляду цього науковця, кожна 

особистість володіє вродженою потребою до самореалізації, тобто 

максимального розкриття власних потенцій, здібностей і задатків [177]. 

А. Маслоу класифікує потреби особистості в самореалізації. Самореалізація 

особистості відноситься до якісних характеристик вищих її потреб, що 

допомагає розвитку потенціалу й можливостей самої особистості. Ця потреба 

є безперервною соціальною цінністю, яка створюється в процесі будь-якої 

діяльності особистості, а також спричиняє активність, що й визначає ці види 

діяльності. Активність на вищому рівні визначає види потенціалів 

особистості, які й будуть реалізовані індивідом у процесі діяльності [176]. 

На думку американського психолога Карен Хорні, самореалізація – це 

вираз реального власного «Я»; це цілеспрямована внутрішня сила, спільна 

для всіх людей, але унікальна й творча, що спонукає особистість до реалізації 

закладених у ній можливостей; це зростання й усвідомлення розуміння себе 

самого. До умов самореалізації психолог віднесла систему цінностей, яка 

виростає з прагнення до самореалізації. Необхідна та атмосфера, яка дає 

особистості відчуття внутрішньої безпеки та свободи, якій дозволяють мати 

власні думки й почуття та виражати саму себе [280].  

Погоджуємося з думкою Б. Ананьєва, який досліджуючи природу 

особистості й позначаючи індивідуальність як основу особистості, прийшов 

до висновку, що одним із важливих індикаторів людської індивідуальності є 

активність, творча діяльність, самореалізація потенційних можливостей 

природи людини, її задатків, схильностей [11].  

Сучасний психолог М.  Гінзбург окреслив самореалізацію людини як 

активну участь у різних сферах життєдіяльності й поєднав феномен з 

самопізнанням, загалом із самістю. У той же час самопізнання він відносить 

до ціннісно-смислової площини (як усвідомлення будь-яких привласнених 

цінностей та транслювання у власні смислові цінності), а самореалізацію – до 
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просторово-часової площини (як утілення цих цінностей у певних видах 

діяльності людини). Учений виділив два аспекти самореалізації: простір і 

характер самореалізації. Останній трактується автором з позитивної точки 

зору як творчий, а з негативної – як репродуктивний [59]. 

Доповнимо вище сказане тим, що вчена Н. Полубабкіна вважає, що 

самореалізація – це діалектично суперечливий процес пошуку, набуття та 

здійснення особистістю власних ключових життєвих цінностей в основних 

формах своєї соціальної активності та життєдіяльності через адекватне 

знаходження нею сфер докладання своїх здібностей. На думку авторки, 

внутрішнім джерелом самореалізації виступає суперечність між волею та 

емоціями, здібностями й потребами, індивідуальними цінностями та 

здібностями [219]. 

Сучасні дослідники А. Мудрик, Г. Селевко та інші значну увагу 

приділили таким аспектам, як: вироблення життєвої позиції, установлення 

доцільних міжособистісних відносин, формування адекватної самооцінки, що 

сприяють забезпеченню й розвитку елементів самореалізації особистості 

[186; 245].  

Як свідчить аналіз психологічних праць українських і зарубіжних 

учених (А. Адлер, І. Бех, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл [5; 29; 177; 237; 

276]), суттєвими ознаками самореалізації особистості є прагнення людини 

досягати успіху в особистісному й професійному житті, бажання долати 

перешкоди й уникати невдач, виявлення потреб і мотивів саморозвитку й 

самовдосконалення. Слід зазначити, що більшість учених розглядають цей 

феномен стосовно дорослих людей, а в контексті підліткового віку 

самореалізація недостатньо вивчена.  

Українські представники гуманістичного напрямку вважали цілісну 

особистість людини центром педагогічного процесу. Вітчизняний 

просвітитель Г. Сковорода у своїх працях акцентував увагу на прагненні 

школярів до самоосвіти, саморозвитку, самовиховання. На думку мислителя 

й педагога, мета виховання – підготовка вільної, щасливої, гармонійно 
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розвинутої, корисної для суспільства людини, здатної жити й боротися [251]. 

Філософ вважав, що завдання педагога полягає в тому, щоб розпізнати творчі 

сили й здібності дитини та сприяти їх розвитку. Він порівнював цей процес із 

клубком, який сам котитися з гори, якщо немає перешкод, і його не треба 

цьому вчити. Ми погоджуємося з думкою Г. Сковороди, що суспільство буде 

ідеальним тоді, коли кожен зможе реалізувати свої здібності та таланти, 

займаючись улюбленою діяльністю в реальному житті. 

Досліджуючи питання самопізнання та саморозвитку особистості 

звернули увагу на праці відомого науковця О. Духнович. Він вважав, що 

батьки повинні розгледіти природні схильності дитини та сприяти їх 

розвитку, а школа зобов’язана правильно розробити систему вправ та завдань 

для розвитку природних здібностей дитини відповідно до її віку. Нам 

імпонують погляди дослідника про те, що школа повинна надавати знання, 

необхідні для реального життя [78]. 

На сучасному етапі  проблема самореалізації особистості залишається 

однією з провідних завдань української освіти, а її теоретичні аспекти 

базуються на працях І. Беха [30], Н. Волкової [47], В. Демиденко [71], 

О. Киричука [128], А. Ковалевої [137], І. Краснощок [152], Н. Лосєвої [168], 

С. Михайлова [181], В. Муляра [187], В. Радула [231], С. Сисоєвої [250] та 

інших. 

Узагальнення поглядів різних авторів на проблему самореалізації 

особистості з позиції акмеологічного підходу проведено в праці Л. Рибалко, 

яка окреслила такі суттєві позиції феномену, як-от: 

– здійснення задумів для досягнення мети у вирішенні особистісно 

значущих  проблем,  невідривних від творчої діяльності; 

– усвідомлення особистістю власної сутності, доцільності розкриття 

та використання власних сутнісних сил, спрямованих на вільний вибір 

шляхів нового особистісного зростання; 

– здійснення самого себе в житті, пошук і ствердження свого 

особистісного шляху, своїх цінностей і смислу існування; 
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– рух до максимально повного здійснення закладених у людині 

потенційних можливостей, до саморозвитку та особистісного зростання; 

– уміння брати на себе відповідальність за якість власного життя; 

– задоволення особистістю духовних потреб, інтересів, ідеалів та 

системи духовних цінностей; 

– реалізацію внутрішнього потенціалу не тільки заради себе, але й в 

інтересах оточення та навколишнього середовища [234]. 

Досліджуючи різні термінологічні підходи до поняття самореалізації 

особистості робимо висновок, що вчені розглядають цей феномен  з позиції 

мети й сенсу життя, з позиції самопізнання, самоствердження, 

самовираження, саморозвитку, самовдосконалення. 

Особливої уваги заслуговує науковий підхід до розгляду самореалізації 

особистості в системі потреб і мотивів діяльності та поведінки  людини, що 

виступають рушійними силами її саморозвитку. У свою чергу, вітчизняний 

науковець Л. Левченко визначає самореалізацію як найбільш значущу та 

найважливішу потребу підростаючого покоління. Разом з тим, дослідниця 

вивчає процес самореалізації особистості, який, на її думку, є 

цілеспрямованими і послідовними діями самопізнання, самовираження 

самооцінки, самостійності, прояву творчої активності. Оскільки авторка 

досліджувала питання творчої самореалізації старшокласників у 

дослідницькій діяльності, то вона акцентує на такій важливій думці, як 

добровільний вибір видів діяльності [160]. Нам імпонує ця теорія, оскільки 

процеси самості мають важливу характеристику: свобода вибору, самостійне 

прийняття рішень тощо. 

Цінним у дослідженні є науковий підхід, у межах якого самореалізація 

особистості розглядається як процес самоздійснення, самотворення. У 

Великому тлумачному словнику (2005) дається таке визначення поняття 

самореалізації: «Самореалізація – реалізація свого творчого людського 

потенціалу» [40, с. 1291]. 
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На думку вітчизняної дослідниці І. Краснощок, людина в процесі 

самореалізації усвідомлює те, що вона має та чого прагне, а також самостійно 

вирішує, за допомогою яких практичних дій вона зможе досягти цілей [152]. 

Досить вагомими є погляди вчених Ж. Воронцової [50],  С. Гармаш [56], які 

стверджують, що самореалізація посідає важливе місце в системі потреб 

особистості й виступає для неї сенсожиттєвим стимулом. Підтримуючи 

думку дослідників, вважаємо, що самореалізацію особистості можна 

охарактеризувати як процес максимального повного розкриття та реалізації 

потенційних сил людини, розв’язання суперечностей між «Я»-ідеалом і «Я»-

реальністю. Ефективною самореалізація особистості буде за умови  

багатогранної та вільної діяльності, свободи вибору. 

За працями Н. Бабкіної, самореалізація особистості – це процес 

поєднання особистості та об’єктивного світу як результату людської 

діяльності, ознаками якого є спрямованість, мотиви, ціннісні орієнтації, які 

проявляються в різних сферах діяльності [20]. 

Водночас учена В. Зарицька самореалізацію особистості пов’язує з 

творчою діяльністю людини в будь-якій галузі, з процесом набуття 

компетентностей як необхідних здатностей для повсякденного життя й 

виконання професійних обов’язків. Суттєвими ознаками успішної 

самореалізації, на думку авторки, є задоволення та принесення користі собі 

та іншим завдяки творчим здобуткам  [108].  

Дослідниця експериментально довела, що існує залежність між рівнем 

розвитку життєвих компетентностей і повнотою самореалізації особистості. 

Соціально виправданий життєвий шлях особистість обирає в міру 

сформованості в неї цих компетентностей та здатності використати їх для 

самореалізації. На наш погляд, залучення особистості до творчої діяльності 

сприяє розвитку життєвих компетентностей, а саме знань, умінь, життєвого 

досвіду особистості, які потрібні для вирішення побутових та професійних 

завдань, а також для успішної реалізації власного життя як найважливішого 

індивідуального проєкту. 
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Підтримуємо думку дослідниці В. Зарицької, яка експериментально 

обґрунтувала, що результативність сформованості здатності до самореалізації 

залежить насамперед від рівня творчої активності самої особистості, якщо ця 

активність є домінуючою в структурі мотивів її діяльності [108]. Таким 

чином можна стверджувати, що творчо активна особистість здатна до 

самореалізації й подальшого самовдосконалення, тому що вона може свідомо 

організовувати своє життя, власну діяльність, а отже, певною мірою здатна 

визначати особистий розвиток та шлях самореалізації. 

Термінологічне поле самореалізації особистості слід доповнити 

термінами «самоактуалізація», «самопізнання», «саморегуляція», 

«самоконтроль», «самооцінка», «самовдосконалювання», «саморозвиток». 

Досліджуючи специфіку самореалізації особистості, вітчизняний 

філософ І. Чхеайло зазначає, що людина пізнає себе, лише поєднуючи 

самопізнання та діяльність. Як стверджує вчена, самореалізація особистості – 

це «всебічна актуалізація потенціалу людини у тій чи іншій сфері соціальної 

діяльності з користю для себе та в інтересах навколишнього середовища і 

суспільства» [288, с.34].  

Разом з тим В. Деміденко вважає, що самореалізація – це своєрідне 

втілення людиною своїх творчих можливостей у житті, що здійснене за 

власною ініціативою. І шлях до самореалізації лежить через спостереження, 

пізнання й самопізнання, а їх розвиток є обов’язковою умовою становлення 

особистості [71]. 

Учена Л. Березовська вважає, що самореалізація особистості 

здійснюється завдяки здатності до самооцінки, самоконтролю, саморегуляції, 

яка включає наявність набору обов’язкових соціальних якостей, серед яких 

визначальними є індивідуальність, інтелектуальність, відповідальність, 

активність, цілеспрямованість та інші [27]. 

Цінним у межах дослідження є те, що активність особистості, яка 

сприяє самореалізації, формується за таких умов (Л. Березовська [27]), як-от: 

– наявність ціннісних життєвих орієнтирів, спрямованість особистості 
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на активне й самостійне засвоєння знань, умінь і навичок необхідних видів 

діяльності; 

– ціннісне ставлення до інших особистостей, сприймання їх як самих 

себе; 

– розвиток комунікативного зв’язку між людьми; 

– прагнення до самопізнання, самоосвіти, самовдосконалення 

практичної їх реалізації в діяльності. 

У сучасному контексті вважаємо, що самореалізація особистості є 

унікальною здатністю людини пізнавати й розкривати власний потенціал, 

будувати життєву траєкторію й досягати акме-вершин у різних сферах життя. 

Як будь-яку здатність, її потрібно формувати, розвивати, практично 

реалізовувати на користь собі та іншим людям. 

Базовим поняттям у дослідженні є словосполучення «творча 

самореалізація особистості». 

Аналіз наукової літератури з проблеми дослідження [22; 124; 160; 287; 

288] дає змогу дійти висновку, що в межах педагогіки саморозвитку 

особистості виникло поняття творчої самореалізації особистості як процесу, 

що базується на креативності особистості в самовираженні, докладанні своїх 

сил, створення та одержання творчих продуктів діяльності й результатів, як-

от зміни в собі.  

Останнім часом вітчизняна педагогічна наука пов’язує самореалізацію 

особистості з можливостями проявити себе у творчій діяльності. У сучасних 

умовах поняття творчої особистості можна трактувати як  конкурентноздатну  

особистість, яка не боїться конфліктів із собою і навколишньою 

дійсністю [133].  

У сучасному тлумачному психологічному словнику поняття творчості 

визначається як «діяльність, результатом якої є створення нових 

матеріальних і духовних цінностей». Творчість характеризує наявність в 

особистості здібностей, мотивів, знань і вмінь [257]. 
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У педагогічних словниках зустрічається різне тлумачення поняття 

«творчість»: така діяльність людини, що «здатна породжувати якісно нові 

матеріальні та духовні цінності суспільного значення»; «явище, яке охоплює 

пізнавальну діяльність і дозволяє побачити деякі проблемні ситуації по-

новому» [209]. 

Ґенезу поняття «творчість» в Українському педагогічному словнику 

С. Гончаренка визначено як «продуктивну людську діяльність, здатну 

породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного 

значення…» [60, с. 326]. 

Проблема творчої активності була предметом дослідження 

Д. Богоявленської [33], В. Донія, Г. Несен та Л. Сохань [228], Л. Мацко [179],  

В. Моляка [182], В. Муляра [187], В. Рибалка [233]. 

З погляду українського вченого В. Муляра творчість є головним 

засобом самореалізації особистості. Саме творчість, на думку науковця, є 

найвищою формою розвитку особистості. Для нашого дослідження важливо, 

що творчість як «цілісність» присутня у всіх життєвих сферах людини, 

спрямовує на утворення нового, удосконалюючи суспільство та саму 

особистість [187].  

Погоджуємося з поглядами дослідниці С. Сисоєвої, яка зазначає, що 

саме у творчості найбільш повно виявляються особистісні якості 

індивіда [250]. Для учнів основної школи важливо визначитися з майбутньою 

професією, реалізуватися в дорослому житті. Творча самореалізація сприяє 

самовизначенню особистості, а також формує самоствердження та 

саморозвиток.   

Розвиток творчої самореалізації стосується не тільки учнів основної 

школи. Учитель, який у своїй професійній педагогічній діяльності 

використовує творчість, не тільки урізноманітнює освітні процес, але й 

самовдосконалюється. Як зазначає Н. Волкова, «творчість – об’єктивна 

професійна необхідність у діяльності вчителя» [47, с. 491]. Насправді, 

творчий учитель постійно знаходиться в пошуках нових ідей, нових методів, 



23 
 

нових підходів до організації освітнього процесу. Під час трансформації 

світу (научно-технічний прогрес, зміни клімату, початок епохи пандемій) 

учитель теж повинен змінитися, бути гнучким до вимог часу. Творча 

самореалізація вчителя сприяє професійному розвитку, розвитку особистого 

потенціалу, формуванню індивідуального стилю педагогічної діяльності.  

На думку Л. Мацко, «творчість – продуктивна людська діяльність, 

здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного 

значення» [179, с. 83]. 

У  більшості  авторів  знаходимо  тлумачення  поняття  «творчість»  як 

потреби,  необхідності  буття  (подібно  до  філософського  розуміння), 

передумовою  якої  є  наявні  задатки,  що  за  стимулювально-розвивальних 

чинників  переростають  у  творчі  здібності.  Творчі  люди  –  

індивідуальності, тому виокремлюються  не  лише  результатом (створенням  

творчого  продукту),  а  й стилем поведінки, характером, способом мислення 

і в цілому життям.  

Підтримуємо погляди В. Рибалки, що творча людина здатна 

створювати новий продукт в реальній життєвій діяльності, використовуючи 

свої знання та навички, що «задовольняє різноманітним суспільним та 

особистим потребам» [233, c. 5]. Таким чином, цим додатково 

підтверджується те, що творчість є вищою формою активності та самостійної 

діяльності особистості. Основою та центром творчості є сама особистість, 

суб’єкт, без якого не можлива творча самореалізація. Для творчості 

характерним є наявність певного задуму, а саме: створити нове знаряддя, 

сконструювати нову машину, змінити методи, прийоми в тій чи іншій галузі, 

здійснити певний науковий експеримент, створити музичну п’єсу, написати 

художній твір, намалювати картину тощо. 

У процесі творчої активності особистість насамперед є суб’єктом 

творчості, яка прагне до самореалізації. Основним джерелом творчості, за     

К. Роджерсом, є тенденція людини до реалізації себе, потреба стати тим, що 

закладено в її потенції. Працюючи над цією темою, К. Роджерс висловив 
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думку про те, що «творчість – це частина усього нашого єства, нашого тіла, 

нашого розуму, емоцій та духу» [327, с. 165].  

Беручи за основу погляди вчених, цілком слушним вважаємо 

припущення того, що творчість – це вища форма людської діяльності, яка 

сприяє самореалізації, самовдосконаленню, самоствердженню особистості. 

У нашому розумінні загалом творча самореалізація особистості – це 

самоздійснення й саморозвиток людини на найвищому творчому рівні, що 

дає їй можливість бути самодостатньою й щасливою в житті. 

У поле дослідження входить поняття «учні підліткового віку». Для 

розуміння поняття «творча самореалізація учнів основної школи» необхідно  

знати вікові особливості підлітків. 

Згідно з Положенням про загальноосвітній заклад (втрата 

чинності від 01.07.2018), основна школа – це 5-9 класи, тобто учні 

підліткового віку 11-16 років [217]. Межі підліткового віку розглядали 

Л. Божович [34], Л. Виготський [52], Д. Ельконін [295], А. Захарова [110], 

А. Мудрик [186], А. Реан [232] та ін. 

На нашу думку, найбільш якісно окреслено межі підліткового віку в 

періодизації Д. Ельконіна, у якій акцент ставиться не на фізичному розвитку, 

а на появі нових психічних новоутворень, де межі підліткового віку 

встановлюються між 11-17 роками [295]. А. Реан вважає, що підлітковий вік 

умовно можна розділити на два підперіоди. Перший – підлітковий вік (11-15 

років), другий – юність (16-19 років) [232], а за Дж. Бірреном, цей віковий 

період охоплює 12-17 років [301]. Е. Еріксон виділяв підлітковий і юнацький 

вік (12-19 років) [296].  

У дослідженні ми зосередили увагу на учнях основної школи, тобто, за 

періодизацією Д. Ельконіна [295], – це підлітковий вік (11-15 років). Такий 

підхід до класифікації підліткового віку як учнів основної школи є належним 

у межах зазначеного дослідження. 

Учні підліткового віку включаються в якісно нову систему відношень, 

спілкування з однолітками й дорослими в школі, для них характерними 
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прагнення до активного особистісного вдосконалення, самопізнання, 

самовираження, самоствердження. Активізуються потреби в мотиваційно-

ціннісній сфері: інтерес до самого себе, пізнання внутрішнього світу, власна 

самооцінка та оцінка оточення, бажання самореалізуватися, діяти. Дуже 

важлива для учнів стає думка однолітків, формується нова система 

цінностей, з’являється бажання зайняти своє місце в житті, у суспільстві. Це 

місце підлітка в суспільстві визначається рівнем його участі в діяльності, що 

має соціально визнаний характер. У розгорнутій соціальній діяльності 

найбільш оптимально задовольняється потреба підлітків у побудові нових 

взаємовідношень із дорослими, реалізація самостійності (І. Зязюн) [115]. 

У підлітковому віці значно розширюється сфера діяльності, якісно 

змінюється її характер, ускладнюються види й форми. Школярі підліткового 

віку характеризуються здібностями до креативного мислення та 

самореалізацією на творчому рівні в різних видах діяльності як у школі 

(навчальна, дослідницька, суспільна, культурна, організаторська діяльності), 

так і в позаурочний час (спортивна, творча, підприємницька, побутова 

діяльності).   

Зміни потреб і інтересів школярів у підлітковому періоді сприяють 

розвитку особистості в особистісно-пізнавальній сфері. Учні цього віку 

характеризуються високим рівнем пам’яті, уваги, емоційності, логічного 

мислення, що сприяє активній самореалізації учнів у навчально-пізнавальній 

діяльності та в особистісному зростанні. Як стверджує Л. Божович [34], це 

період становлення особистості, формування соціальної та моральної 

свідомості.  

Наступна характерна риса цього віку – посилення позбавлення підлітка 

від безпосереднього впливу середовища. Зростаючи, людина пізнає світ, стає 

все більш вільною у своїх діях на основі «пізнаної необхідності», засвоєння 

вимог середовища, власного оцінювання навколишнього світу й 

самооцінювання. Так, Б. Ельконін [295], A. Захарова [110] розглядають 

«почуття дорослості» підлітка як головні зміни цього періоду. У цей час 
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підлітки починають порівнювати себе з оточенням, наслідувати чиїйсь 

поведінці, будувати відносини, шукати місце в соціумі. 

Розуміння  характеристики кожного вікового періоду, його фізичних та 

психологічних особливостей впливають на вибір відповідних видів та форм 

діяльності. Належним чином поставлені педагогічні завдання на 

відповідному віковому етапі сприяють успішному розвиткові учнів, 

максимально розкривають їхні індивідуальні здібності та нахили, 

допомагають самореалізації та самоствердженню. 

Специфіку особливостей індивідуального й соціального становлення 

особистості підлітка досліджували К. Абульханова-Славська [2], Л. Божович 

[34], Г. Вайзер [38], Л. Виготський [52], Д. Фельдштейн [268]. 

Проблеми творчого самовираження школяра з позиції 

праксиологічного підходу досліджувала сучасний науковець Н. Сегеда [246]. 

Цей період І. Кон [143] називав «відкриттям власного «Я», 

Л. Виготський – «інтеграцією самосвідомості» [52], А. Мудрик – віком 

«пошуку  і рішень» [186]. Відтак, можемо зазначити, що в підлітковому віці 

формуються організаційні вміння, складається стійка система мотивів 

діяльності, розвиваються вольові якості, здатність до тривалої напруги. І, як 

результат, збільшується кількість видів діяльності, у яких учень основної 

школи здатний реалізуватися відносно самостійно. 

Отже, більшість сучасних трактувань поняття «учень основної школи» 

характеризують як сенситивний для саморозвитку та творчої самореалізації. 

Тож маємо зазначити, що саме у підлітковому віці найбільш актуальною є 

потреба в реалізації сутнісних сил.  

Підсумовуючи, зазначимо, що базовими є такі поняття дослідження, як: 

«самореалізація особистості», «творча самореалізація особистості», «учні 

основної школи». Поняття «навчальна проєктна діяльність» розкривається в 

параграфі 1.3. 

Проведений аналіз базових понять дослідження дав змогу більш 

глибоко розкрити різні підходи до визначення  суттєвих ознак самореалізації 
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особистості, показати її насиченість процесами самоактуалізації, 

самопізнання, саморегуляції, самоконтролю, самооцінки, 

самовдосконалювання, саморозвитку, що свідчить про багатогранність 

зазначеного феномену. 

 

1.2. Суть, компоненти, критерії, показники, рівні творчої 

самореалізації учнів основної школи 

 

Стрімкі зміни в суспільно-політичному й економічному розвитку не 

тільки нашої держави, але й усього світу вимагають від суспільства 

формувати особистість, здатну швидко змінюватися, підлаштовуватися під 

нові вимоги та умови існування. У цих умовах формування творчої 

самореалізації учнів набуває особливого соціального значення. Конституцією 

України [145], Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ 

столітті [190], Законами України «Про освіту» [222],  «Про повну загальну 

середню освіту» [224] та іншими державними документами визначено, що 

стратегічними завданнями вітчизняної освіти має бути гармонійний розвиток 

особистості, її інтелектуальних і фізичних потенціалів, високих моральних 

цінностей, здібностей до сприйняття новацій і змін, готовності до вирішення 

будь-яких нестандартних завдань. Формування творчої особистості учня має 

стати головною метою освітнього процесу, а оволодіння знаннями та 

навичками – допомогти з вибором майбутньої професії, самореалізуватися в 

реальному житті, сприяти  особистісному зростанню.  

 Науковці В. Андреєв [12], Д. Богоявленська [33], Р. Грановська [63],  

В. Кан-Калик [125], Н. Кичук [130], А. Лук [169], С. Сисоєва [250], 

В. Цапок [283] займалися вивченням феномену творчої особистості, як 

формуються її навички та розвиваються здібності. Аналіз психолого-

педагогічної літератури виявив різні погляди на зазначену проблему.  
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У сучасних науково-педагогічних джерелах достатньо уваги приділено 

особливостям організації індивідуальної роботи зі здібними учнями 

(С. Галак [54], Б. Кремінський [153], Ю. Чувасова [286]).   

Дослідники Л. Божович [34], Л. Виготський [52], Д. Ельконін [295], 

зауважують, що найкраще формується та розвивається творча самореалізація 

саме в учнів підліткового віку, що пов’язано з фізичними та психологічними 

змінами в цьому віці.  

Ідеї творчого саморозвитку знайшли своє відображення в працях              

Д. Локка [316] та Ж.-Ж. Руссо [183], їхні погляди поглибили уявлення про 

суть людської особистості як суб’єкта власного пізнання й творчого 

розвитку. Основою саморозвитку Ж.-Ж. Руссо вважав вільне виховання, під 

час якого «дитина живе в радості, самостійно сприймаючи, слухаючи, 

спостерігаючи світ, духовно збагачуючись, задовольняючи спрагу пізнання». 

Педагог зазначав, що саме природні прагнення підлітка служать мотивацією 

процесу саморозвитку й сприяють реалізації себе, а основою саморозвитку є 

природне прагнення включатися в діяльність з метою самореалізації [183]. 

Низка авторів (А. Нісімчук, О. Падалка, І. Смолюк, О. Шпак та інші) 

вважають творчу працю школяра, пов’язану з перенесенням елементів нового 

в будь-який процес діяльності, складником людської діяльності поряд з 

ігровою, навчально-пізнавальною, художньо-естетичною, спортивною. 

О. Захаренко головним своїм завданням вважав не заважати дитячим 

творчим починанням [109].  

Науковець Д. Ельконін зауважував, що саме в підлітковий період у 

процесі розвитку самосвідомості з’являється фундамент для власних якостей 

за наявності об’єктивних умов і зразків дії [295]. Так само визначає й І. Бех, 

вважаючи, що саморозвиток головним чином є індивідуальним процесом, 

який розвивається у внутрішньому плані особистості. Оскільки цей процес 

відбувається під впливом вагомих факторів, то вважається цілком 

об’єктивним. На самому початку дитина створює свою особистість, коли 

повторює поведінку дорослого, поєднуючи її з ігровою, зображувальною, 
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простою трудовою діяльністю. На цьому етапі важлива підтримка дорослих, 

орієнтована на становлення самості дитини. Надалі ініціатива старших 

полягає у формулюванні, пред’явленні дитині соціальних очікувань, 

цінностей. Тільки підліток вже здатний самостійно визначити особистісно 

значущі завдання, для розв’язання яких необхідна співпраця з 

дорослими [31]. 

У творчій діяльності реалізуються потреби підлітка, а саме: прагнення 

розкривати творчі здібності в різних видах діяльності, в тому числі в НПД; 

бажання досягати позитивних результатів у навчанні й вихованні, бачення 

світу та нових засобів його вдосконалювання, емоційного задоволення від 

зовнішнього та внутрішнього оновлення й пов’язаних із цим змін у творчій 

самореалізації.  

У контексті дослідження визначаємо творчу самореалізацію учнів 

основної школи як інтегральне особистісне новоутворення, яке 

характеризується сформованою мотиваційно-ціннісною сферою 

повноцінного саморозкриття й самореалізації в процесі навчання, у тому 

числі в НПД; повними й глибокими знаннями з навчальних предметів; 

уміннями творчої самореалізації в НПД (інтелектуально-евристичні, 

соціально-комунікативні, уміння самоорганізації); уміннями рефлексії 

(самооцінка, оцінка продуктів діяльності інших учасників проєктів).  

Нами з’ясовані компоненти творчої самореалізації учнів основної 

школи, а саме:  мотиваційно-ціннісний, креативно-діяльнісний, особистісно-

пізнавальний. 

Мотиваційно-ціннісний компонент.  

Мотиваційно-ціннісного компонент творчої самореалізації учнів 

основної школи утворює потреби, мотиви, установки, інтерес, цінності 

самосприйняття та самовираження. По суті цей компонент лежить в основі 

позитивного ставлення школярів до феномену творчої самореалізації як 

найвищої цінності людини, розуміння практичної значущості розкриття 

творчого потенціалу в різних видах діяльності, зокрема в навчальній 
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проєктній діяльності. Розвиток мотиваційно-ціннісної сфери підлітків є 

основою становлення їх як громадян, інноваторів (Нова українська школа).  

У роботах Л. Божович [34] зазначається, що в підлітковому віці 

активізується бажання до самопізнання, особистісного зростання,  

самовираження та самоствердження. Триває інтенсивне розумове 

вдосконалення, бурхливо розвивається індивідуальність підлітка, 

підвищуються його здібності й розширюються інтереси. Відбувається 

формування основних його якостей як громадянина, він знаходиться в 

оточені однолітків, де кожен прагне знайти й зайняти своє місце. Таким 

чином, основні потреби підлітка залежать від його схильностей, соціального 

оточення тощо. Потребу можна розглядати як процес і як вроджену або 

набуту схильність. Перше виникає на основі другого й у певній ситуації 

спонукає індивіда до такої активності, яка може задовольнити його. 

Властивість потреби – це прагнення до активності (будь-якого виду). 

Потреба у творчості теж знаходить своє вираження в задоволенні активності.  

Для нашого дослідження цікава думка Є. Горячевої про суть і поняття 

самореалізації підлітка. Дослідниця вважає, що в підлітковому віці 

особистість знаходиться в постійному пошуку самого себе, при цьому 

яскраво проявляє розумові, емоційні та вольові якості реалізації себе 

відповідно до власних можливостей. На думку авторки, базовою 

характеристикою самореалізації в підлітковому віці є прагнення пізнання й 

розуміння себе з ціллю реалізації  своїх  можливостей [62]. 

Аналізуючи  наукові  джерела  та  спостерігаючи  за  учнями  основної  

школи, виокремили такі мотиви, які спонукають школярів до творчості:  

– природна схильність (потреби) до активної діяльності 

(Ш. Амонашвілі [9], І. Волков [46], О. Захаренко [109], 

В. Сухомлинський [256] та інші);  

– потреби самовираження та самоствердження в очах дорослих 

(Я. Корчак [150], В. Моляко [182]);  
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– потреби вибору способів виявлення творчих здібностей 

(І. Волощук [48], Т. Мостова [184], Ю. Орлов [200], В. Тушева [262]). 

Підтримуємо погляди Л. Божович [34], яка наголошувала на 

обов’язковості орієнтації на майбутнє і, відповідно до цього, необхідності 

розвитку саме тих внутрішніх процесів, що впливатимуть на формування 

самостійних та стійких оцінок, поглядів, систем ставлення підлітків до 

оточення й до самих себе. З позиції авторки, це сприяє активному 

включенню підлітків у творчу самореалізацію. Таким чином, для особистості 

підліткового віку характерний інтерес до пізнання себе, інтенсивний 

розвиток самосвідомості: виникає потреба в пізнанні власного «Я», що 

поглиблює й ускладнює сам процес самопізнання. Оскільки рефлексія 

підлітків орієнтована на розуміння власного внутрішнього світу, 

індивідуальних рис характеру, збільшується увага до оцінки з боку оточення, 

особливо однолітків, виникає орієнтація на реальні досягнення. Здатність до 

самореалізації розвивається на основі здатності учня до самооцінки власної 

життєвої активності, постійної оцінки та корекції своєї взаємодії з оточенням. 

На базі Харківського ліцею № 89 було опитано 452 учні основної 

школи та з’ясовано, що спонукає школярів до участі в НПД. Серед названих 

причин найчастіше зустрічалися такі відповіді, як-от: 

– бажання проявити, показати себе, отримати додаткові знання, 

уміння, навички (32% опитаних учнів); 

– знайти друзів-однодумців (21% опитаних учнів); 

– сам процес участі в проєкті (12% опитаних учнів); 

– бажання побачити результати спільної роботи (11% опитаних 

учнів); 

– інтерес тільки до конкретного проєкту (9% опитаних учнів); 

– бажання похвали вчителів чи ровесників (7% опитаних учнів); 

– бажання підвищити оцінку з навчального предмету (6% опитаних 

учнів). 
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З появою цифрових технологій став швидко змінюватися світ, 

суспільство: те, що було цінним десять років тому, зараз зовсім не зрозуміле 

підростаючому поколінню.  

Сучасні учні підліткового віку багато часу проводять в мережі 

Інтернет, дуже часто замінюючи реальний світ на віртуальний. Вони 

знаходять друзів, з якими грають в онлайн-ігри, спілкуються в чатах, 

обмінюються інформацією в соціальних мережах. Для підлітків нашого часу 

цінними стають досягнення у віртуальному світі, але залишаються 

актуальними самовираження, повага та визнання однолітків, а іноді – і 

самоповага. Здатність учня вільно користуватися мережею Інтернет сприяє 

розвитку уміння досліджувати та отримувати результати. Настав час, коли 

цінним стає не володіння знаннями, а вміння їх самостійно здобути.   

Вивчаючи думку науковців [22; 124; 160; 287; 288]  та аналізуючи 

потреби сучасних підлітків, виділено цінності, що пов’язані з феноменом  

творчої самореалізації учнів основної школи. Так, під ціннісною якістю 

мається на увазі сформована «Я» концепція, на основі якої формується 

позитивне ставлення школяра до себе, до інших людей, позиціонування 

власних думок. У теорії самореалізації особистості невід’ємним є 

мотиваційна й ціннісна складові розвитку та самовдосконалення особистості.  

Зауважимо, що мотиваційна якість проявляється в природній схильності учня 

до активної діяльності, пізнавальної творчої діяльності, у самовизначенні та 

самореалізації в житті. 

Тобто для того, щоб залучити учнів до участі в НПД, учитель повинен 

зацікавити школярів, дозволити їм самостійно обирати тему проєкту, 

визначати свою роль у проєктній діяльності, кожен учасник має чітко 

розуміти необхідність, корисність та потрібність виконаної роботи. 

Отже, сформованість мотиваційно-ціннісної сфери учнів основної 

школи потребує відповідної мотивації на позитивне ставлення школярів до 

феномену творчої самореалізації як найвищої цінності людини та активізації 

відповідних потреб. Навчальні проєкти є засобом мотивації  учнів основної 
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школи до творчої самореалізації, активізації розкриття їхнього творчого 

потенціалу в різних видах діяльності, зокрема в НПД.  

Креативно-діяльнісний компонент.  

Основу креативно-діяльнісного компоненту  творчої самореалізації 

учнів основної школи складають сукупність здатності школярів до  

креативного мислення, реалізації їх на творчому рівні в різних видах 

діяльності, що дозволяє максимально повно розкрити та використати 

ресурсний потенціал особистості. Однією з видів діяльності, що має 

потенційні можливості для творчої самореалізації учнів основної школи, є 

НПД.  

У розкритті креативно-діяльнісного компоненту покладено ідеї теорії 

творчих здібностей особистості, викладені в наукових працях багатьох 

учених (Л. Долинська [76], Л. Заглада [107], С. Максименко [173], 

О. Скрипченко [252], Д. Шулікін [293]). 

Доцільно зазначити, що становлення творчої, креативно мислячої 

людини закладено в Новій українській школі [194]. Таке завдання має 

забезпечуватися формуванням ключових компетентностей для життя молодої 

людини (спілкування державною та іноземними мовами, уміння вчитися 

впродовж життя, основні компетентності у природничих науках і 

технологіях, інформаційно-цифрова компетентність, математична 

компетентність, ініціативність і підприємливість, соціальні та громадські 

компетентності, екологічна грамотність і здоров’я людини, компетентності 

обізнаності та самовираження у сфері культури). Помітно, що творча 

самореалізація не обмежується названими компетентностями, а навпаки: 

розширюються можливості займатися різними видами діяльності впродовж 

життя, проєктувати майбутнє й досягати результатів. Із означеної позиції 

така молода людина зможе практично застосовувати знання й уміння на 

творчому рівні, адаптуватися й соціалізуватися в різноманітних умовах 

сучасного середовища. 
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Одним із завдань Нової української школи [194] є сформувати учня як 

інноватора, здатного змінити навколишній світ, конкурувати на ринку праці, 

учитися впродовж життя, покращувати економічну ситуацію в умовах 

сталого розвитку країни. Додамо те, що інноватор – це учень, який у 

майбутньому стане реформатором у різних галузях науки й техніки,  однак не 

слід забувати про духовний і моральний стан ініціативних і забезпечених 

людей країни. 

Підтвердженням сказаного вище є те, що в працях відомих психологів 

– Л. Божович [34], Л. Виготського [52], Д. Ельконіна [295], 

Д. Фельдштейна [268] – передбачено розвиток  інтелектуальних і творчих 

здібностей саме в підлітковому віці, що є позитивним для досягнення мети 

нашого дослідження. Учені акцентують увагу на здатності школярів 

проявляти інтелектуальну активність й ініціативність, уміння створювати 

щось нове, авторське, унікальне в будь-якій діяльності.  Тоді це вже не 

просто засвоєння навчальної інформації, а створення нового освітнього 

продукту.   

На думку Д. Фельдштейна [268], процес самореалізації набуває 

актуальності в підлітковому віці, змінює життєві позиції особистості, 

загострює самовизначення й самовираження в соціумі. Сказане вище 

активізує думку про побудову міжособистісних відносин у шкільному 

колективі, команді однодумців, які декларуються в нормативній документації 

як партнерські стосунки на засадах толерантності й розуміння потреб іншої 

людини. На наш погляд, для творчої самореалізації в підлітковому віці 

важливим є середовище (батьки, суспільство, друзі, однокласники), 

взаєморозуміння з педагогами й батьками.  

Підтримуємо думку вчених про те, що учні підліткового віку 

виявляють бажання пізнавати нове, долучаються до популярних видів  

діяльності, оскільки вони необмежені в інформації завдяки ресурсам 

Інтернету. Головне, підлітки мають розкривати і пізнавати власні потенційні 

ресурси в корисних для себе й суспільства видах діяльності. Маємо на увазі 
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негативний вплив на саморозвиток і творчу самореалізацію школяра, 

наприклад, буллінгу.  

Тлумачення й розуміння змісту поняття «учнівська творчість» 

знаходимо у видатного українського  педагога В. Сухомлинського [255]. На 

його думку, для вчителя головним завданням є навчати дітей так, щоб вони 

вміли не тільки якісно виконувати поставлені завдання, але й були 

розумними творцями, які здатні глибоко й тонко мислити та почувати. 

Творчість, згідно із переконаннями педагога, – «найвище духовне багатство 

людини», «джерело любові до праці». Творчість допомагає збагатити 

емоційне життя, розкрити здібності, задатки, нахили особистості. Цінними 

порадами Василя Олександровича є те, що творчості потрібно навчати, щоб, 

насамперед, не було зворотного процесу  розчарування невдалими спробами 

та пошуками легкого витвору, укорінюючи в підсвідомості учня відчуття 

вкрай необхідного інтелектуального підґрунтя творчості – знань, умінь та 

навичок. У такий спосіб підкреслюється незамінна роль учителя у 

формуванні творчої самореалізації учнів основної школи.  

Суть креативного мислення учнів основної школи полягає у виробленні 

нестандартного підходу до розв’язання будь-яких проблем, знаходженні 

нових шляхів самореалізації в різних видах діяльності, перенесенні 

теоретичного матеріалу в площину практичної діяльності. Таке мислення має 

певні ознаки, до яких віднесемо впевненість у власних силах на основі 

самопізнання, внутрішню свободу й незалежність у виробленні власної точки 

зору, пристосованість до певних умов і обставин, зокрема й екстрених, на 

основі сформованої самооцінки й самоконтролю. До показників креативності 

й творчості слід додати точність, швидкість, гнучкість, оригінальність, 

ступінь розвитку здатностей комунікувати із суб’єктами освітнього процесу  

й проєктувати траєкторію власного життя та подальшої праці.   

До суттєвих ознак креативної людини додамо здатність до 

самоорганізації, що лежать в основі самоменеджменту. Пояснимо це тим, що 

успішна людина в особистісному та професійному сенсі поціновує час, 
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режим дня і відпочинку, турбується про власне здоров’я й благополуччя 

близьких людей. Як свідчить досвід педагогічної  роботи, учні підліткового 

віку володіють недостатньо сформованими вміннями самоорганізації. Такий 

висновок зроблено на основі спостереження  вчителів за поведінкою й діями 

школярів. Показниками низького рівня сформованості вмінь самоорганізації 

є порушення термінів виконання навчальних завдань, перевантаженість 

навчальними дисциплінами та, як наслідок, утома й роздратованість, 

негативне ставлення до процесу навчання.  

Переконані, що креативність як особистісна риса характеру має 

формуватися в підлітковому віці, а для цього треба створювати необхідні 

умови. Для виявлення потенціалу учня до творчої самореалізації доцільно 

залучити школяра до проєктної діяльності, де він зможе спробувати себе в 

різних ролях, проявити власні таланти та вміння. Учні підліткового віку 

мають володіти знаннями про особливості творчої діяльності (мета, завдання, 

зміст, методи й форми її здійснення, оцінювання), знаннями про власні 

ресурсні можливості здійснювати творчу діяльність. У цьому аспекті 

важливими є процеси самопізнання та адекватне самооцінювання власних 

потенційних можливостей. У творчій діяльності не може бути шаблонів, 

стереотипів, присвоєння ярликів «постійних виконавців» та незмінних 

завдань. Важливими є знання школярів про еталон успішної людини, 

працездатної й морально витриманої. Оскільки в ЗМІ наводиться не завжди 

обґрунтована та педагогічно грамотна інформація про успішних і творчих  

працівників у різних галузях науки й техніки, то вчителеві необхідно вести 

роз’яснювальну роботу, наводити факти творчої самореалізації гідних і 

чесних людей. 

Для нашого дослідження було опитано 586 учнів основної школи, які 

брали участь в експерименті. На питання «Що означає бути креативною 

людиною?» були отримані наступні відповіді: це людина, яка  

– любить пізнавати нове, досліджувати складні питання (27% - 158 

учнів);  
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– не боїться пробувати нове, з цікавістю бере участь у тестуванні 

нових ідей (25% - 147 учнів);  

– це смілива людина, рішуча до нестандартних вчинків (23% - 135 

учнів);  

– не боїться справити погане враження, не зважає на думку інших 

(14% - 82 учні); 

– людина з гарним почуттям гумору (11% - 64 учні). 

Також були опитані батьки цих учнів,  яким було запропоноване 

питання «Що ви робите для того, щоб ваша дитина була креативною?». 

Батькам було важко дати відповіді, тому що більшість з них не думала про 

це, але ми отримали наступні результати: 

– розвиваю самостійність, даю свободу вибору (52% - 305 осіб); 

– залучаю до різної творчої діяльності (38% - 227 осіб); 

– підтримаю дитину в її бажаннях (36% - 211 осіб); 

– пропоную більше читати та дивитися навчально-пізнавальні 

передачі (30% - 176 осіб). 

Додамо ключові ознаки, які визначають творчу самореалізацію учнів 

основної школи (пізнавальний, творчий інтерес; високий рівень розвитку 

уяви, пам’яті, уваги, мислення) та ознаки наявності творчих здібностей в 

учнів (цікавість; емоційність; допитливість). Діяльнісний аспект визначається 

в здатності підлітка самостійно здобувати знання, застосовувати їх у 

реальному житті, реалізовуватися в суспільстві, використовуючи здобуті 

знання, уміння, навички творчої діяльності, міжособистісної взаємодії, 

мовленнєвої культури. 

У дослідженні посилаємося на праці І. Іонової, Л. Левченко [124], які 

угрупували загальнонавчальні вміння й навички учнів, необхідні для НПД: 

1. Пошуково-творчі вміння: установлювати та пояснювати причинно-

наслідкові зв’язки в процесі НПД; визначати пізнавальну складність і 

формулювати її як завдання, проблему проєкту; аналізувати різні об’єкти 

проєкту; порівнювати (зіставляти та протиставляти, здійснювати повне 



38 
 

порівняння); установлювати тотожність у роботі над проєктом; генерувати 

варіанти розв’язування завдання, проблеми під час роботи над проєктом; 

знаходити до однієї проєктного завдання кілька варіантів вирішення. 

2. Комунікативні вміння: ініціювати навчальну взаємодію з дорослими 

(долучатися до діалогу, ставити запитання в процесі НПД); обмінюватися 

науковими думками, обговорювати отримані результати проєктного 

дослідження; відстоювати власні погляди під час роботи над проєктом; 

презентувати результати проєктного дослідження; толерантно сприймати й 

доповнювати наукову інформацію доповідача-дослідника;  

3. Організаційні вміння: сформулювати мету проєкту, визначити  

завдання для її досягнення; планувати послідовність виконання проєктних 

завдань; трансформувати план діяльності у зв’язку зі зміною умов виконання 

проєкту; розподіляти увагу між різними об’єктами НПД; складати алгоритм 

виконання проєктних дій; організовувати НПД у взаємодії (у парі, малій 

групі). 

 4. Рефлексивні вміння: оцінювати власну зацікавленість НПД; 

оцінювати власну проєктну діяльність за планом, зразком, аналогією, 

відповіддю, схемою; оцінювати відповідність обраних прийомів та засобів 

діяльності до завдань роботи над проєктом; співставляти прогнозований 

результат та отриманий продукт; взаємоконтролювати та взаємооцінювати 

роботу в парах, групову роботу над проєктом; оцінювати ефективність 

спілкування в процесі роботи над проєктом. 

 Отже,  виокремлення  креативно-діяльнісного компоненту  творчої 

самореалізації учнів основної школи дає змогу поглибити розуміння суті 

креативності як якісної характеристики сучасної молодої людини, осмислити  

практичну значущість креативного мислення й творчої діяльності 

особистості. Завдяки цьому компоненту маємо змогу планувати включення 

учнів основної школи до різних видів діяльності, зокрема до НПД. 

Переконані, що креативність є не лише особистісною характеристикою, але й 



39 
 

засобом згуртування школярів навколо цікавої ідеї, виконання навчальних 

проєктів.  

Особистісно-пізнавальний компонент.  

Суть особисто-пізнавального  компоненту  творчої самореалізації учнів 

основної школи полягає в конкретизації  творчих здібностей таких учнів і 

проєктування їх реалізації на площину пізнавальної діяльності в освітньому 

процесі з елементами самопізнання.   

У виявленні й формуванні здатностей школярів до креативного 

мислення, реалізації їх на творчому рівні в різних видах діяльності, що 

дозволяє максимально повно розкрити та використати ресурсний потенціал 

особистості. 

Проаналізувавши  психолого-педагогічні  джерела  цього  напряму, ми 

узагальнили  запропоновані  дослідниками  характеристики  вияву  творчих 

здібностей в учнів, зокрема в учнів основної школи:  

1. Пізнавальний, творчий інтерес (Л. Виготський [52], В. Тушева [262]). 

Причому більшість авторів (О. Киричук [128], Г. Щукіна [294]), у тому числі 

сучасних (Т. Агапова [3], О. Кононко [144],  О. Савченко [242]) уже сам 

інтерес як форму вияву пізнавальної потреби вважають найістотнішим 

стимулом творчої діяльності.   

За роки перебування учня в основній школі відбуваються глибокі зміни 

його потреб та інтересів. Закордонні науковці вважають, що треба не 

пригнічувати природної життєвості школярів, «не потискати» духу 

зовнішніми умовами (Р. Бабалова) [17]. У сучасних наукових працях 

стимулювання творчого інтересу школярів, зокрема учнів основної школи, 

розглядається в контексті відповідності змісту та організації провідної 

діяльності учнів характеру навчальної діяльності, дотримання 

міжпредметних зв’язків  (Н. Бойко) [35];  зацікавлення учнів матеріалом або 

типом уроку (урок-подорож, урок-засідання клубу веселих і кмітливих, урок-

«брейн-ринг», урок-творча майстерня, урок-гра (В. Паламарчук) [207].  



40 
 

Ця характеристика передбачає формування в учнів основної школи 

умінь та навичок виділяти нові факти, розпізнавати невідоме, формулювати  

запитання  для  поглиблення  знань,  висловлювати  оцінні судження, робити 

висновки-узагальнення.  

2. Емоційність (І. Волощук [48], К. Ізард [118], Т. Мостова [184], 

В. Тушева [262] та інші), оскільки для індивіда поза емоціями (психічними 

процесами, які виявляються у формі безпосередніх переживань) світ не може  

мати жодного ціннісного значення. Сучасні дослідження підтвердили 

значущість для розвитку психічних процесів емоцій, які визначаються в 

різноплановості сприймання в залежності від власного настрою; впливах  на  

пам’ять, мислення, уяву, тобто  пізнавальні процеси. Зважаючи на це, емоції 

називають стимулом творчої діяльності. Процес творчості неможливий без 

інтенсивності переживань, без позитивних емоційних реакцій.   

Вочевидь, учні запам’ятовують тільки найяскравіші епізоди зі 

шкільного життя, які супроводжуються позитивними або негативними 

емоціями. За кількістю позитивних емоцій вони запам’ятовують значну 

частину змістового навантаження  уроку, за кількістю негативних – у пам’яті 

залишаються не знання, а негативні враження про процес їхнього 

«неотримання». Урок без позитивно-емоційного вчителя, який передає й 

примножує цей потенціал учням основної школи,  –  урок, який приречений 

відійти в небуття. Тому середовище навколо учня основної школи має  бути 

одухотвореним шляхом виявлення творчих здібностей; «повернення  уроку 

до школяра»; спілкування, яке відповідає прагненням кожного учня основної 

школи; нестандартної організації подання навчального матеріалу.   

На нашу думку, емоційність – характеристика, яка передбачає 

формування в учнів основної школи вміння виявляти та передавати динаміку  

почуттів, отриманих у результаті творчої роботи з навчальним матеріалом.  

3.  Високий  рівень  розвитку  уяви  (І. Волощук [48], Т. Мостова [184], 

Г. Щукіна [294] та інші) та фантазування як специфічної потреби (І. Волощук 

[48], Н. Непомняща [191] та інші). У педагогіці та психології творча уява 
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розглядається як ознака творчого мислення, здатність уявляти те, чого раніше 

не було бачено. Ознака творчої уяви учнів основної  школи  –  створення 

нових образів у процесі навчання.  

В. Сухомлинський свій учительський ідеал вбачав у тому, «щоб 

буквально кожна дитина побачила прекрасне, зачудовано спинилася перед 

ним, зробила прекрасне часточкою свого духовного життя, відчула красу 

слова і образу» [255, с. 156]. Неодноразові дослідження обдарованості 

школярів, проведені на початку 90-х років ХХ ст., показали, що обдаровані 

учні – «це учні з яскравою уявою» [184].   

Пізнавальний ланцюжок, як відомо з гносеологічної точки зору, бере 

початок з відчуттів та сприймань, на основі яких формуються уявлення 

(образи пам’яті). Якщо сприйняття є образом, який безпосередньо залежить 

від наявного об’єкта  відображення,  то  уявлення – образ, звільнений від 

цього об’єкта. Отож, уявлення можна абстрагувати й узагальнювати, що 

призводить до  формування поняття, яке на стадії понятійного пізнання 

позначається словом. Причиною згасання творчої уяви, багатої фантазії, 

яскравого асоціативного сприймання наших школярів є повільний розвиток 

та гальмування механізмів стимулювання образного мислення в системі 

освіти [202]. У наш час педагоги-науковці аналізують художній образ як 

спосіб існування творчості, що розглядається з точки зору його виразності та, 

якщо результат творчої діяльності – творча робота, в основі створення якої, 

звичайно, лежить художній образ, то шляхи створення цього образу мають 

велике значення для розвитку творчих здібностей учнів основної школи [3].   

Високий рівень розвитку уяви як характеристика наявності творчих 

здібностей учнів основної школи, на нашу думку, передбачає формування в 

них умінь та навичок відтворювати, доповнювати, змінювати та створювати 

свої варіанти образів на основі запропонованих учителем.  

4.  Високий рівень розвитку пам’яті, який виявляється в закріпленні, 

збереженні та відтворенні вивченого матеріалу (Т. Мостова) [184].  
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Дослідженням Г. Щукіної [294] було встановлено, що творчі здібності 

спираються на процеси пам’яті, які зв’язані певною мірою із попереднім 

досвідом. Проблема полягає в тому, яким чином потрібно спонукати ці 

процеси. У структурі естетичної свідомості для творчої діяльності 

особистості особливу роль відіграє специфічна пам’ять про естетичне – про 

красу, яка містить досвід її споглядання, сприйняття, переживання, утілення  

в активну діяльність, але цей механізм діє беззаперечно під впливом 

зовнішніх сил, насамперед – характеру інформації. Підтверджуючи 

залежність стану пам’яті людини від змісту та характеру її діяльності, 

Г. Костюк зазначав, що тим продуктивніше запам’ятовується навчальний 

матеріал учнями, чим активніші способи роботи над його творчим змістом 

впроваджує вчитель різними засобами [151]. О. Леонтьєв, вивчаючи умови 

ефективного запам’ятовування та відтворення пам’яті, велику увагу приділяв 

стимулам-засобам та стимулам-знакам [162].  

Високий рівень розвитку пам’яті як характеристика, на наш погляд, 

передбачає формування в учнів основної школи умінь та навичок 

користуватися найпростішими способами заучування напам’ять навчального 

матеріалу з подальшим його відтворенням та застосуванням у процесі 

навчальної діяльності.  

5.  Високий рівень розвитку уваги, який виявляється в спрямованості й 

зосереджуваності на матеріалі вивчення (Г. Щукіна) [294].  

У процесі дослідження форм уваги О. Леонтьєв відзначав, що увага 

може посилюватися зміною кількох стимулів. Ситуацію, коли один стимул 

«перемагає» іншого, назвав «опосередкованою регуляцією» [162]. При цьому 

учень може створювати для себе допоміжні стимули як самостійно, так і з 

допомогою вчителя. Уцілому переконані в тому, що творчий учень основної 

школи – це часто так званий «непосидючий» учень, і, що стосується рівня 

уваги як характеристики творчих здібностей, то учитель має пам’ятати, що 

увага учня може бути сконцентрована на чомусь іншому, що приваблює 

його, а не на тому, що пропонує учитель у цей момент.  
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Високий рівень розвитку уваги передбачає формування в учнів умінь та 

навичок активно слухати читання та розповідь, виділяти в почутому головне 

та другорядне, сортувати навчальний матеріал за ступенем ознайомлення з 

ним.  

6. Високий рівень розвитку мислення: логічного – як здатності 

встановлювати  закономірності  (О. Любарська) [211];  асоціативного  –  як  

здатності встановлювати зв’язки між уявленнями та думками 

(В. Паламарчук [211], Ю. Орлов [200], В. Тушева [262]); творчого – як 

здатності формулювати нове, ознаками якого є оригінальність 

(Т. Мостова [184]); інтуїтивного – як здатності здогадуватися та передбачати 

(І. Волощук) [48].  

Високий рівень розвитку мислення передбачає формування в учнів 

основної школи умінь та навичок установлювати причинно-наслідкові  

зв’язки  подій; міркувати взаємозв’язаними судженнями; добирати факти, які  

підтверджують думку; аналізувати, класифікувати, порівнювати ознаки і 

якості; робити висновки-узагальнення.   

Отже, конкретизація  творчих здібностей таких учнів і проєктування їх 

реалізації на площину пізнавальної діяльності в освітньому процесі з 

елементами самопізнання на прикладі особистісно-пізнавального  

компоненту творчої самореалізації учнів основної школи сприяє осмисленню  

власної «Я-концепції», виробленню лінії самозбереження й самозахисту в 

умовах конкурентного ринку праці, екстрених реаліях сьогодення. 

Учена О. Флярковська [274] визначила компоненти готовності до 

творчої самореалізації підлітків і відповідні  критерії та показники:  

– когнітивний компонент включає критерій «здатність до 

комбінаторного аналізу», показниками є гнучкість уяви, нестандартність 

мислення, знання про способи творчої самореалізації підлітків тощо;  

– емоційно-ціннісний компонент включає критерій «прагнення до 

особистісного зростання», показниками є упевненість у власних силах, 

позитивне ставлення до себе, мотивація до творчої діяльності тощо;  
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– діяльнісно-операційний компонент включає критерій «уміння 

створювати творчий продукт», показниками є вміння творчо 

використовувати набуті знання, оволодіння новими способами вирішення 

практичних завдань, уміння самореалізуватися в особистісно й суспільно 

значущих справах тощо. 

У дисертації уточнено критерії з відповідними показниками рівнів 

творчої самореалізації учнів основної школи в НПД, такі як: мотиваційно-

пізнавальний (прагнення учнів основної школи до творчої самореалізації в 

процесі навчання; бажання школярів підліткового віку займатися навчальною 

проєктною діяльністю); творчо-діяльнісний (повнота й глибина знань з 

навчальних дисциплін філологічного напряму навчання; уміння творчої 

самореалізації в навчальній проєктній діяльності), рефлексивно-

коригувальний (самооцінка на основі рефлексії). 

Проаналізувавши підхід різних авторів до визначення поняття «творча 

самореалізація учнів основної школи» й розкриття сутності цього феномена, 

можемо констатувати, що більшість авторів розглядають самореалізацію як 

вікову потребу у виявленні та реалізації своїх потенційних здібностей, як 

процес, що сприяє розвитку особистості реалізації свого «Я», процес 

реалізації можливостей. До того ж усі автори говорять про необхідність 

розгляду цього феномену за трьома напрямами: як мотив, як процес і як 

результат. Для самореалізації учню основної школи потрібно бути активною, 

творчою особою. Зазначимо, що якісні зміни, які відбуваються в 

інтелектуальній та емоційній сферах особистості учня основної школи та 

характеризуються цінностями, нормами й манерами поведінки, формують 

його самосвідомість та прагнення до самореалізації. 

Узагальнюючи зміст вищевикладеного, ми вважаємо, що проблематика 

творчої самореалізації не може визначатися як завершена й систематизована 

концепція з причини відсутності розгорнутих результатів конкретних 

науково-психологічних досліджень. Водночас відкриття феномену творчої 

самореалізації учня основної школи – це нова сторінка психолого-
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педагогічної науки, тому що ми розглядаємо учня в новій ролі: як незалежну, 

творчу, розумну та енергійну особистість, що, перш за все, розраховує на 

власні сили та можливості, прагне самовдосконалення та самореалізації.  

 

1.3. Характеристика навчальної проєктної діяльності школярів 

 

Охарактеризуємо НПД школярів з позиції розкриття її потенційних 

можливостей для творчої самореалізації учнів основної школи.   

З позиції особистісно-діяльнісного підходу розглядаємо НПД школярів  

як систему цілеспрямованих послідовних дій, орієнтованих на визначення й 

реалізацію мети та завдань, вимоги до організації НПД і змісту, методів і 

форм, контролю й оцінювання результатів здійснення такої діяльності.   

У межах дослідження метою НПД є формування творчої самореалізації 

школярів у процесі виконання навчальних проєктів з використанням 

різнорівневих навчальних проєктних завдань. 

Завданнями  НПД є: 

– сформувати компоненти творчої самореалізації учнів основної 

школи (мотиваційно-ціннісний, креативно-діяльнісний, особистісно-

пізнавальний);  

– розвивати мотиваційно-ціннісну сферу учнів основної школи в 

процесі активізації їхніх потреб творчої самореалізації; 

– засвоювати знання про творчу діяльність, способи її організації та 

реалізації; 

– оволодівати знаннями про власні здібності до творчої 

самореалізації; 

– опановувати вміннями творчої самореалізації (інтелектуально-

евристичними, соціально-комунікативними, уміннями самоорганізації); 

– сформувати адекватну самооцінку учнів основної школи, 

використовуючи різнорівневі завдання; 
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– сприяти згуртуванню школярів, залучаючи до участі в колективних 

навчальних проєктах; 

– розвивати соціальні навички, здатність спілкуватися та відстоювати 

свою точку зору сприяє розвитку творчості; 

– сформувати здатність навчатися – навичка самостійного здобуття 

знань підвищує впевненість та самореалізацію; 

– навчитися проводити саморефлексію – оцінювання результатів 

своєї діяльності сприяє підвищенню самовпевненості. 

Для дослідження творчої самореалізації учнів основної школи в НПД 

нам підходять визначені науковцями [16; 43; 75; 82; 121; 198; 254] вимоги до 

організації НПД, а саме: 

– окреслення проблемного питання, вирішення якого потребує 

проведення дослідження; 

– дотримання вільного вибору, можливість самому обирати тему 

дослідження сприяє рівню зацікавленості; 

– організація  вільного розподілу ролей: учень вибирає завдання за 

своїми здібностями та нахилами, що підвищує рівень самовпевненості; 

– мотивація творчої самореалізації учнів, що підвищує їхній рівень 

самопізнання, самовираження й самоствердження; 

– спрямування на продуктивну результативність – кінцевий продукт, 

отриманий у процесі дослідження, підвищує рівень самоствердження; 

– стимулювання учнів до самоаналізу за результатами дослідження, 

що є  необхідним для формування адекватної самооцінки. 

Для дослідження стали корисними функції НПД – прогностична, 

дослідницька, аналітична, перетворювальна, унормувальна, результативна, 

оскільки їх реалізація спрямована на зміни особистості, формування вмінь і 

навичок творчої самореалізації учнів основної школи. До того ж 

виокремленні  функції НПД сприяють активізації потреб творчої 

самореалізації учнів у процесі навчання. 
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Прогностична функція НПД учнів основної школи спрямована на 

проєктування й моделювання запланованого результату дослідження. 

Важливо пам’ятати, що головним результатом НПД є позитивна динаміка 

розвитку особистісних якостей школярів. Працюючи над дослідженнями, 

шукаючи та вивчаючи матеріали до навчальних проєктів, у школярів 

підвищується рівень сформованості інтересу до творчої самореалізації в 

НПД. Дослідницька функція НПД дозволяє створити умови для розкриття 

дослідницького потенціалу учнів основної школи. Аналітична функція 

необхідна на кожному етапі виконання проєкту: проводячи аналіз ходу 

реалізації дослідження, отриманих результатів на кожному етапі, учні 

вчаться робити висновки, порівнювати, протиставляти. Як відомо, за 

тривалістю проєкти  бувають короткотривалі та довгострокові. В умовах 

навчального процесу нераціонально залучати учнів до довготривалих 

досліджень, тому що навчальні програми з предметів основної школи дуже 

насичені й участь у довготривалому проєкті може спричинити 

перевантаження учнів і, як наслідок, зниження рівня мотивації та бажання 

брати участь у НПД. Тому функція унормованості дозволяє розподілити 

правильно час між етапами проєкту, визначає початок та кінець дослідження 

та корегує навантаження учнів основної школи. НПД направлена на 

створення освітнього продукту. Результатом діяльності учнів в проєктному 

дослідженні може бути не тільки кінцевий продукт, визначений на початку 

проєкту. Ми вважаємо, що здобуті протягом участі в проєкті навички та 

знання мають більше значення для формування творчої самореалізації учнів. 

Реалізація змісту НПД (як накопичений досвід про організацію та 

проведення НПД, відображений у знаннях і вміннях учасників освітнього 

процесу) забезпечує творчу самореалізацію учнів основної школи. Зміст НПД 

учнів основної школи направлений на стимулювання школярів на здобуття 

знань та розкриття власних умінь та навичок для проведення проєктного 

дослідження. Проведення дослідження передбачає реалізацію вмінь 

організовувати, планувати, визначати, створювати. Уміння працювати з 
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інформацією, виділяти головне, шукати факти сприяють розвитку 

дослідницьких навичок, які в подальшому будуть основою творчої 

самореалізації учнів. У процесі роботи над проєктом учень аналізує отриману 

інформацію, порівнює, виділяє головне, робить висновки, що сприяє 

прагненню учнів до саморефлексії, самоаналізу та допомагає зробити 

адекватне оцінювання продуктів діяльності інших, терміну  «проєктування» 

як процесу створення проєкту, тобто уявної схеми, прообразу 

спрогнозованого об’єкта, стану, що передують утіленню задуманого в 

реальний продукт  [6].  

Унікальність змісту НПД  пояснимо тим, що, з одного боку, учасники 

освітнього процесу мають знати й уміти розробляти та впроваджувати 

навчальні проєкти, повинні брати участь в освітніх проєктних програмах, а з 

іншого боку – мають знати та вміти виявляти й розкривати власні потенційні 

можливості. Переконані, що правильна й грамотна інформація про зміст НПД 

стимулює школярів до самопізнання й самовдосконалювання. Таким чином, 

у змісті НПД вбачаємо певне заохочення учнів до дослідження певних 

проблем, набуття смислового сенсу процесу засвоєння навчального 

матеріалу. 

У сучасних наукових педагогічних джерелах описані методи та форми 

реалізації НПД. На нашу думку, формування творчої самореалізації учнів 

основної школи краще здійснювати завдяки відомому в педагогіці методу 

проєктів. Так, в «Українському педагогічному словнику» використовується 

поняття «метод проєктів», який визначено як «організацію навчання, за якою 

учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання 

практичних завдань – проєктів» [60]. Це така організація освітнього процесу, 

що передбачає спільну дослідну діяльність учителя з учнями,  поглиблює 

знання учнів з навчальних дисциплін, сприяє підвищенню рівня навчально-

пізнавальної діяльності, бажання учнів займатися НПД. Метод проєктів у 

навчальному дослідженні може використовуватися не тільки для однієї 
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навчальної дисципліни, але й інтегрувати міжпредметні зв’язки. Кінцевий 

результат має бути реальним, значущим та практичним для учнів.  

НПД сприяє формуванню творчої самореалізації учнів через залучення 

учнів до індивідуальної, колективної (парної або групової) форм роботи.  

Участь учнів в індивідуальних проєктах потребує високого рівня 

самоорганізації, відповідальності, адекватного оцінювання своїх здібностей, 

але водночас сприяє активізації умінь творчої самореалізації в НПД та умінь 

рефлексії на основі самоаналізу, допомагає розкриттю власного творчого 

потенціалу. Для реалізації потреби учнів зайняти своє місце в колективі треба 

залучати їх до участі в колективних проєктах, де правильно розподілені ролі 

та диференційовані завдання допоможуть учню як показати себе в колективі, 

так і самоствердитися.  

На нашу думку, для учнів основної школи ЗЗСО краще проводити 

колективні проєкти, які формують соціальні та комунікаційні навички, 

допомагають учням підняти рівень самооцінки, дають широкі можливості 

для формування творчої самореалізації школярів.   

У педагогічній літературі виділяють види проєктів за пріоритетною 

діяльністю: дослідницькі, творчі, інформаційні, практичні, ігрові. Дамо більш 

детальну характеристику кожному з видів: 

‒ дослідницькі проєкти потребують соціальної значущості, мають 

детально обмірковану структуру, підпорядковану логіці дослідження, 

визначену методологію дослідження (тема, аргументація її актуальності, 

предмет, об’єкт, завдання та методи дослідження, сформулювана гіпотеза,  

проблема та шляхи її розв’язання).  

‒ творчі проєкти не мають чіткої структури спільної діяльності 

учасників, діяльність розвивається, підпорядковуючись кінцевому продукту 

й формі його представлення (презентація, стіннівка, відеоролик, свято тощо). 

Це може бути міжпредметний проєкт, у якому учні досліджують якусь 

проблему з точки зору кількох наук. Також це можуть бути театралізації до 

сцен життя деяких науковців: математиків або фізиків, твори образотворчого 
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або декоративно-прикладного мистецтва на математичні теми, відеоролики 

тощо;  

‒ інформаційні проєкти спрямовані на пошук та збір інформації про 

об’єкт дослідження, явище, на ознайомлення учасників проєкту з цією 

інформацією, її аналіз і узагальнення фактів. Такі проєкти вимагають чіткої 

структури та систематичного коригування під час їх реалізації. Структура 

такого проєкту може бути визначена так: ціль проєкту, його актуальність – 

методи здобуття (літературні джерела, Інтернет) і обробки інформації (їх 

аналіз, узагальнення, співставлення з відомими фактами, аргументовані 

висновки). Результат проєкту – презентація, стаття, реферат, доповідь, відео;  

‒ практичні проєкти орієнтовані на розв’язання практичних завдань 

«замовника» проєкту. Учень визначає чітку структуру, планує результат 

діяльності, обмірковує можливі шляхи впровадження результатів. Продуктом 

проєкту може стати наочний посібник, макет приладу, обладнання, 

рекомендації щодо їх використання.  

‒ ігрові (рольові) проєкти характеризуються образним відображенням 

реальних процесів і явищ у сценічних формах або ігрових ситуаціях.  

Зрозуміло, що для реалізації деяких навчальних проєктів можуть 

одночасно поєднуватися декілька вказаних видів проєктів. 

Для нашого дослідження цікава участь у проєктах на освітній 

платформі eTwinning, яка сприяє реалізації принципів освіти ХХІ століття та 

розвиває в учнів основної школи корисні сучасні навички: 

– проєктно- та проблемно-орієнтоване навчання, ситуативне 

пізнання: учні навчилися розробляти та реалізовувати проєкти, пов’язані з 

реальним життям, його явищами, закономірностями, проблемами; 

– активне використання ІКТ: всі проєкти eTwinning реалізовувалися 

онлайн, за допомогою сучасних онлайн-ресурсів та інструментів; 

– вивчення іноземних мов: учні отримують додаткову мотивацію до 

навчання, можливість застосовувати свої знання на практиці; 



51 
 

– саморозвиток, дослідницький метод і творчий підхід: школярі 

вчаться самостійно ставити важливі питання; шукати й критично аналізувати 

інформацію; знаходити відповіді та креативні рішення; 

– командна робота: кожен учень має певну роль і завдання в проєкті, 

вчиться взаємодіяти в групі та виконувати власні зобов’язання; 

– толерантність: знайомство з дітьми з інших країн, їхньою історією, 

культурою та повсякденним життям дозволяє учням розуміти та принимати 

різні точки зору; 

– lifelong learning: реалізуючи проєкти, які стосуються реального життя, 

учні розуміють, що навчання – невід’ємна частина всього життя [306]. 

Важливим етапом реалізації дослідження визначаємо контроль та 

оцінювання діяльності. У процесі дослідження вчителю важко відстежувати 

вклад кожного учасника проєкту, а за результатом – зробити оцінювання. 

Питанням оцінювання групового проєкту присвячені праці О. Ловки [166]. 

Дослідниця розкриває проблему пошуку психологічних засобів оцінювання 

групових проєктів, що здійснюються в складі малих груп. На нашу думку, 

запропонована автором система оцінювання групових проєктів має перевагу 

в тому, що дає можливість оцінювати проєкт в цілому, але автор не показує, 

яким чином вона буде оцінювати індивідуальний внесок кожного його 

учасника, а це важливо для роботи з учнями основної школи.  

Зарубіжний учений Р. Конвей [303] пропонує підхід, у якому учні 

самостійно оцінюють індивідуальні внески учасників команди, а потім ці 

оцінки беруться до уваги при розрахунку індивідуального балу учня. Цей 

варіант не дуже підходить для роботи з учнями основної школи, тому що є 

вірогідність впливу міжособистісних відношень на рівень оцінювання.   

Е. Рейнсбері та ін. [328] пропонують підхід, у якому проєкт оцінюється 

виконавцями, замовником та керівником проєкту. На початку реалізації 

проєкту всім надаються єдині критерії оцінювання як основу для 

індивідуального присвоєння попередньої оцінки. Після завершення проєкту 

зазначені вище учасники зустрічаються, щоб домовитися про остаточну 
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оцінку проєкту. Така система оцінювання найбільше підходить до 

оцінювання НПД учнів основної школах ЗЗСО. Обговорені на початку 

реалізації проєкту критерії, показники оцінювання дослідження та участь у 

самому оцінюванні себе та інших учасників проєкту стимулює бажання учнів 

займатися НПД, розвиває вміння самооцінювання та оцінювання продуктів 

діяльності інших учасників проєкту. 

Підсумовуючи аналіз характеристики НПД учнів основної школи,  

визначаємо, що це система цілеспрямованих послідовних дій, орієнтованих 

на визначення й реалізацію мети та завдань, вимоги до організації НПД і 

змісту, методів і форм, контролю й оцінювання результатів здійснення такої 

діяльності в умовах вивчення одного або декількох навчальних предметів з 

використанням різнорівневих завдань та має спрямування на активізацію 

потреби творчої самореалізації учнів. Вважаємо, що метод проєктів та 

проєкти на освітній платформі eTwinning найбільше сприяють творчій 

самореалізації учнів основної школи в НПД.  

 

Висновки до розділу 1 

 

У розділі розкрито базові поняття дослідження, такі як: самореалізація 

особистості, творча самореалізація особистості, учні основної школи, 

навчальна проєктна діяльність та доведено їх взаємозв’язок. 

Визначено мету самореалізації особистості як максимально повне 

розкриття власних потенційних можливостей в різних видах діяльності. 

Уточнено структурні складові самореалізації особистості: самопізнання, 

самовизначення, самовдосконалення, саморозвиток, самоконтроль, 

саморегуляція, самоорганізація. Зазначено, що  результатом самореалізації 

особистості є продукт освітньої діяльності, виконаний на творчому рівні.  

Витлумачене поняття «творча самореалізація учнів основної школи» як  

інтегральне особистісне новоутворення, яке характеризується сформованою 

мотиваційно-ціннісною сферою повноцінного саморозкриття й самореалізації 



53 
 

в процесі навчання, зокрема в навчальній проєктній діяльності; повними й 

глибокими знаннями з навчальних предметів; уміннями творчої 

самореалізації в навчальній проєктній діяльності (інтелектуально-евристичні, 

соціально-комунікативні, уміння самоорганізації); уміннями рефлексії 

(самооцінка, оцінка продуктів діяльності інших учасників проєктів).  

На основі аналізу головних ідей теорії самореалізації особистості й 

практики учнівської творчості виокремлено компоненти творчої 

самореалізації учнів основної школи: мотиваційно-ціннісний, креативно-

діяльнісний, особистісно-пізнавальний.  

Уточнено критерії (мотиваційно-пізнавальний, творчо-діяльнісний, 

рефлексивно-коригувальний) з показниками рівнів творчої самореалізації 

учнів основної школи (високий, середній, низький). 

Охарактеризовано навчальну проєктну діяльність школярів як систему 

цілеспрямованих послідовних дій, орієнтованих на визначення й реалізацію 

мети й завдань, вимог до організації навчальної проєктної діяльності й 

змісту, методів і форм, контролю й оцінювання результатів здійснення такої 

діяльності в умовах вивчення одного або декілька навчальних предметів з 

використанням різнорівневих навчальних завдань.  

Матеріали розділу 1 викладено в публікаціях автора [86; 90; 92; 93; 95; 

96; 97; 105]. 
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РОЗДІЛ 2. 

ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ТВОРЧОЇ 

САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В НАВЧАЛЬНІЙ 

ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Категорія «педагогічні умови» в науковій літературі 

 

Якість повної загальної середньої освіти залежить від ретельного 

аналізу, усвідомлення причин та визначення певних умов, які будуть сприяти 

покращенню освітнього процесу. Правильно визначені та розроблені  

педагогічні умови, які підвищують ефективність організації освітнього 

процесу, допомагають досягнути цілей, що ставить суспільство, сприяють 

удосконаленню педагогічної системи в цілому.  

Лексичне значення терміну «умова», згідно Академічного тлумачного 

словника української мови (2008) має декілька значень: «необхідна 

обставина, що робить можливим здійснення, утворення чого-небудь або 

сприяє чомусь; обставини, особливості реальної дійсності, при яких 

відбувається або здійснюється що-небудь; правила, що існують або 

встановлені в тій чи іншій галузі життя, діяльності, які забезпечують 

нормальну роботу чогось; сукупність даних, положення, що лежать в основі 

будь-чого» [6, с. 617]. 

Філософське тлумачення поняття «умова» за різними філософськими 

словниками зводиться до «філософська категорія, що виражає відношення 

предмета до оточуючих його явищ, без яких він існувати не може» [271]; як 

те, від чого залежить дещо інше та яке уможливлює наявність означеного 

предмету, стану, процесу [270]; «сукупність об’єктів (речей, процесів, 

відносин тощо), необхідних для виникнення, існування або зміни даного 

об’єкта» [272, с. 707].  

У психології існують своєрідні наукові підходи до наповнення терміну 

«умови» [146; 175].  Ми порівняли й узагальнили суттєві ознаки зазначеного 
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терміну й прийшли до висновку про те, що важливими є такі структурні 

одиниці, як: середовище (зовнішнє та внутрішнє), котре опосередковується 

ініціативністю особистості або колективу людей та по-різному впливає на 

розвиток явища, дійства, процесів;  спрямованість людини (потреби, мотиви, 

інтереси, установка), спеціальні  й загальні здібності; стан розвитку 

культурних надбань і цінностей у суспільстві, рівень сформованості відносин 

між людьми, котрий також потребує відповідних умов. Тому дії людини не 

лише є реакцією на зовнішні подразники, а спричинені її внутрішніми 

настановами, мотивами і потребами [63]. 

Зважаючи на практичну значущість, спрямованість на вдосконалення 

функціонування педагогічних систем, підвищення ефективності освітнього 

процесу, поняття «умови» (переважно педагогічні й організаційно-

педагогічні) нині є одним із найпоширеніших у дисертаційних дослідженнях. 

При цьому межі досліджуваного поняття визначають: 1) вказівка на 

приналежність до родового поняття «умова» (згідно з базовими 

загальнонауковими визначеннями); 2) пов’язаність із певним конкретним 

педагогічним аспектом розглядуваного освітнього процесу чи явища [181].  

На наш погляд, умисним є звернення до праць відомого вченого 

С. Рубіштейна [240], на підставі яких можемо розглядати умови як 

внутрішні, так і зовнішні. До внутрішніх умов віднесемо причини 

задоволення чи незадоволення потреб самореалізації людини, власні 

суперечності та «конфлікти  з собою». До зовнішніх умов віднесемо 

обставини, які, наприклад, стимулюють творчий саморозвиток особистості. 

На цих прикладах ми намагалися показати зв'язок між самореалізацією 

людини і творчою діяльністю, що є необхідною умовою її саморозвитку. 

Кінцевий результат залежить від реалізації  як внутрішніх, так і зовнішніх 

умов працездатності людини та її творчого натхнення. 

Аналізуючи тематику дисертаційних досліджень із педагогіки, 

відзначимо, що предмет і мета більшість із них нині містять педагогічні 

умови як спеціально сконструйовані (змодельовані) процедури, виконання 
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яких дозволяє вирішити певні педагогічні завдання. Однак, як справедливо 

зауважує Н. Михайлова, погляди стосовно сутності педагогічних умов у 

дисертаційних роботах теж дуже неоднорідні [181].  

У межах іншого підходу педагогічні умови: є складовим елементом 

педагогічної системи (цілісного педагогічного процесу); відображають 

сукупність можливостей освітнього середовища (цілеспрямовано 

конструюються заходи впливу і процедури взаємодії суб’єктів освіти, 

доповнюються і розширюються зміст, методи, прийоми і форми навчання та 

виховання, покращується програмно-методичне оснащення освітнього 

процесу) і матеріально-просторового середовища (навчальне та технічне 

обладнання, природно-просторове оточення навчального закладу тощо), що 

впливають на функціонування освітньої системи; у їхній структурі присутні 

як внутрішні елементи, які впливають на розвиток особистісної сфери 

суб’єктів навчального процесу, так і зовнішні обставини навчально-

виховного процесу; належним чином обґрунтована їх реалізація забезпечує 

ефективне функціонування та розвиток педагогічної системи, підвищує 

якість освіти [120]. 

У реальній педагогічній практиці будь-яка умова завжди виступає в 

сукупності з іншими, тому, як правило, діє комплекс педагогічних умов. 

Більшість учених сьогодні вважає, що освітня діяльність має забезпечуватися 

цілим комплексом взаємопов’язаних педагогічних умов, які є структурними 

компонентами цілісної педагогічної системи. Зокрема, під комплексом 

педагогічних умов формування особистості розуміють сукупність 

взаємопов’язаних і взаємозумовлених обставин процесу навчання, які є 

результатом планомірного відбору, конструювання і застосування елементів 

змісту, методів чи прийомів, інноваційних форм організації освітнього 

процесу з метою реалізації визначених дидактичних цілей (формування 

компетентностей школярів, лідерських якостей тощо) [12; 42].  

Звернувшись ще раз до методологічних основ поняття «умова», 

зауважимо, що воно не повністю тотожне із часто вживаними для його 
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конкретизації поняттями «середовище», «обставини», «ситуація», 

«оточення». По-перше, вони відображають повну сукупність об’єктів, що 

оточують розглядуваний об’єкт, у тому числі випадкові, індиферентні, що не 

мають ніякого впливу на нього. По-друге, ці поняття відтворюють лише ті 

обставини, які є зовнішніми стосовно об’єкта, тоді як до умов належать 

також і внутрішні характеристики самого об’єкта [269]. Педагогічні умови не 

можна зводити лише до зовнішніх обставин, становища, сукупності об’єктів, 

що впливають на процес навчання, оскільки освіта особистості становить 

єдність суб’єктивного й об’єктивного, внутрішнього та зовнішнього, сутності 

та явища [12; 42].  

Деякі дослідники вважають, що освітнє середовище – це власне і є 

сукупність умов, організованих школою, педагогічним колективом за 

обов’язкової участі самих учнів та їхніх батьків, громадськості з метою 

створення оптимальних можливостей для всебічного розвитку особистості 

учнів і студентів, а також кар’єрне зростання педагогічних працівників. 

Кожна умова може розглядатися як ресурс освітнього середовища. 

Структурно-змістовий аналіз цих ресурсів дозволяє виділити декілька груп 

відповідно до основних сфер освітнього середовища (предметної, 

просторової, організаційно-смислової, соціально-психологічної) [192]. 

Учена Н. Шагай [289] довела експериментальним шляхом, що в 

закладах позашкільної освіти ефективність морального виховання 

забезпечується педагогічними умовами. А оскільки в дослідженні ми 

неодноразово згадуємо про зв'язок творчої самореалізації особистості з 

моральністю і вихованістю успішної людини, то прокоментуємо отримані 

результати. Безумовно, якщо впроваджувати інноваційні технології 

морального виховання, то підвищується інтерес школярів до засвоєння 

моральних норм поведінки та дотримання їх у суспільстві, родині, серед 

однокласників. Педагогічна взаємодія на засадах діалогу й відкритості, 

зазвичай, допомагає згуртувати школярів і подружитися з керівниками 

гуртків, спортивних секцій тощо. Доручення та інші методи педагогічного 
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впливу мають базуватися на врахуванні індивідуальних і вікових 

особливостей школярів. Будь-яка спрямованість педагога має 

підкріплюватися не лише його бажанням, але й конкретним виконанням дій 

за визначеною програмою підвищення кваліфікації. Бажано було б до такої 

програми включати питання морального виховання школярів, творчої 

самореалізації учнів. Наближеною думкою є організація співпраці керівників 

гуртків з родиною школярів.  

Нерідко, під час уживання терміну «педагогічні умови» мається на 

увазі обставини, котрі штучно створюються для підвищення ефективності 

педагогічного процесу на інноваційних засадах. Учені І. Іонова, Л. Левченко 

визначають педагогічні умови творчої самореалізації старшокласників як 

спеціально створені обставини, за яких відбувається стимулювання розкриття 

творчого потенціалу учнів у процесі навчальної проєктної діяльності. До 

таких педагогічних умов відносять: проведення методичної роботи з 

учителями з питань організації навчальної проєктної діяльності зі 

старшокласниками; спрямування мотиваційно-ціннісної сфери 

старшокласників на розвиток власного творчого потенціалу в процесі 

навчальної пізнавальної діяльності; здобуття старшокласниками сукупності 

знань і вмінь навчальної проєктної діяльності [161]. 

У дослідженні С. Гумен [65] зазначено, що до педагогічних умов  

творчої самореалізації здобувачів слід віднести впровадження методу 

проєктів у освітній процес ЗЗСО. Перспективне бачення автора підтримуємо, 

оскільки метод проєктів, не дивлячись на його давню історію використання, в 

поєднанні з ІКТ підвищує пізнавальну мотивацію школярів, сприяє розвитку 

їхніх творчих здібностей. Учасники освітнього процесу  набувають досвіду 

вирішення реальних життєвих проблем,  орієнтуються на  самовизначення 

школярів у подальшому житті.  

Дослідивши визначення поняття «педагогічні умови» в психологічній і 

педагогічній літературі, ми дійшли висновку, що їх можна розглядати як 

цілеспрямовано створені обставини в освітньому середовищі, які сприяють 
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підвищенню рівня творчої самореалізації учнів основної школи в НПД. 

У дослідженні близькою є думка щодо моделювання педагогічних умов 

підвищення ефективності освітнього процесу, спрямованого на формування 

(розвиток, становлення, підготовку) особистості. Цей підхід видається 

найбільш оптимальним, оскільки дозволяє пов’язати сутнісні характеристики 

суб’єктів навчання, сучасні концептуальні засади і технологічні підходи до 

процесів їхнього формування та розвитку. Корисним є те, що підкреслюється 

спрямованість педагогічних умов на вирішення певного кола освітніх 

завдань, а самі умови є придатними для реалізації [181]. 

Науковець О. Флярковська вивчала проблему творчої самореалізації 

підлітків у процесі позакласної роботи. Зазначимо ключові позиції авторки, 

які покладено в розробляння педагогічних умов формування у підлітків 

готовності до творчої самореалізації, а саме: організація різних видів 

колективної діяльності школярів, завдяки якій школярі розкривають свої 

потенційні можливості; здійснення індивідуально-диференційованого 

підходу до процесу творчої самореалізації підлітків; оволодіння прийомами 

самовдосконалювання як учнями, так і вчителями тощо [274]. 

У нашому дослідженні теоретичне обґрунтування педагогічних умов 

творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній 

діяльності базувалося на наукових підходах. Наведемо авторське пояснення. 

У розробці першої умови – активізація потреб творчої самореалізації 

учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності – опиралися на 

головні ідеї  акмеологічного й аксіологічного підходів [115; 234]. 

Термінологічне поле поняття «активізація» в педагогічних 

дослідженнях включає такі ознаки, як: спонукати тих, хто навчається і тих, 

хто навчає до активніших дій, більшого виявлення ресурсних можливостей; 

підсилювати ефективність педагогічної діяльності, у тому числі різні види 

такої діяльності; посилювати роботу над собою з метою 

самовдосконалювання та саморозвитку. Як приклад, активізація освітнього 

процесу, творча активізація людини тощо.   
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Покладаючись на такі ознаки, зазначимо, що активізація є процесом 

переведення потенційних сил людини з недіяльнісного стану в діяльнісний, 

посилення її активності в різних видах діяльності, спонукання мотиваційно-

ціннісної сфери особистості до нових орієнтирів, установок, поглядів, 

тенденцій, рішучих дій, що лежать в основі позитивних змін. У межах вище 

сказаного активізація  потреб творчої самореалізації особистості є процесом, 

що спонукає до виявлення нею власних творчих здібностей, роботи над 

собою як формування «Я»-концепції, оптимального вибору видів діяльності 

згідно потенційних можливостей.   

Активізація потреб творчої самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності тісно пов’язана з науковими позиціями 

акмеологічного підходу. У дисертації опиралися на такі позиції, як: 

рушійними силами творчої самореалізації учнів підліткового віку є 

прагнення розкривати і реалізовувати  власний потенціал на творчому рівні, 

оскільки це дає їм можливість позиціонувати  в оточуючому середовищі; 

необхідність спонукання школярів підліткового віку займатися різними 

видами навчально-пізнавальної діяльності, зокрема НПД, оскільки така 

активність та ініціативність робить їх визнаними і значущими серед 

однолітків, інших школярів, друзів. Зауважимо те, що потреби 

самоствердження підлітків мають природу обов’язкового самовиявлення. 

Звісно, в педагогічному  аспекті доцільно опиратися на знання про потреби й 

мотивацію підлітків, спрямовувати їх на досягнення нових вершин у 

корисних і позитивних видах діяльності.  Досягнення нового, раніше 

невідомого, як прийнято в акмеології, сприяє динамічним змінам 

особистості. У нашому розумінні перехід від репродуктивного сприйняття й 

відтворення особистістю явищ, процесів, дійства до творчого рівня її 

мислення і продуктивної діяльності є певним чином метою і результатом 

активізації  потреб творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній 

проєктній діяльності.  

З позиції аксіологічного підходу творча самореалізація є важливою 
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життєвою цінністю людини. Зазначимо, що нині змінюється ставлення 

молодої людини до вічних цінностей добра і справедливості, 

відповідальності та самозбереження в екстрених ситуаціях. Настав час 

усвідомлення найвищих цінностей людини – сенс життя і здоров’я,  

загартування власної позиції самореалізації в різних видах діяльності, 

переоцінка практичної значущості розвитку творчих здібностей, навчання 

впродовж життя, розвиток  уміння  співіснувати та взаємодіяти в 

міжнародному просторі, в тому числі й освітньому середовищі. Тому 

активізація потреб творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній 

проєктній діяльності є одним із шляхів формування позитивної, науково 

обґрунтованої  думки щодо ціннісного ставлення до людини, її потреб, 

вибору ціннісних орієнтирів  у житті. 

У процесі цілеспрямованої активізації потреб учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності формується мотиваційно-ціннісний 

компонент їхньої творчої самореалізації. Така відповідність має посилити 

мотиваційно-ціннісну сферу  учнів підліткового віку, а саме інтерес і 

захопленість новими видами діяльності на прикладі  НПД. 

Отже, активізація потреб творчої самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності – це переконання школярів у тому, що НПД 

є засобом розкриття їхнього внутрішнього потенціалу на творчому рівні та, 

разом з тим, орієнтування мотиваційно-ціннісної сфери на досягнення новин 

вершин у навчально-пізнавальній діяльності загалом. 

Під час проєктування другої умови – розробляння і використання 

різнорівневих навчальних проєктних завдань у процесі формування творчої 

самореалізації учнів основної школи – опиралися на  суттєві положення 

особистісно-діяльнісного підходу, який визначає роль і потенційні 

можливості діяльності для самореалізації людини, розвиток креативних 

здібностей особистості в обраних видах діяльності [29; 144; 297] та 

індивідуально-диференційованого підходу, який направлений на створення 

умов для формування власних особистісних творчих здібностей                  
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учня [51; 54; 193]. 

Позитивною є ідея самотворення особистості як суб’єкта власного 

життя і діяльності. Безумовно, така ідея є корисною в межах дослідження, 

оскільки йдеться про вміння людини планувати, проєктувати, будувати  

життєву стратегію, оцінювати власні дії, поведінку, взаємодіяти з іншими 

людьми на правах рівності й взаєморозуміння. Добавимо, що нині цих умінь 

недостатньо для конкурентоздатності людини.  Будь-яка професія вимагає 

креативних підходів до розв’язання робочих завдань. Переконані, що 

формування креативно-діяльнісного компоненту творчої самореалізації є 

своєчасним і життєво необхідним процесом, а його посилення вимагає 

розробки відповідних педагогічних умов.  

У межах дослідження вирішальною позицією є те, що  творча 

самореалізація учнів основної школи відбувається в різних видах діяльності, 

зокрема в НПД. Для зазначеної нами наукової роботи цінним є те, що в будь-

яких видах діяльності безпосередньо чи опосередковано відбуваються зміни 

в структурі особистості. У свою чергу особистість має право обирати ті види 

і форми діяльності,  до яких вона схильна та які задовольняють її потреби 

самореалізації, досягнення нових вершин саморозвитку. 

На жаль, у педагогічній практиці нерідко відсутня вибірковість 

навчальних предметів, прийомів і методів педагогічної взаємодії, стилів 

педагогічного спілкування, шляхів розв’язання конфліктних ситуацій тощо. 

Тому на часі є актуальним розробляння і використання різнорівневих 

навчальних проєктних завдань у процесі формування творчої самореалізації 

учнів основної школи. 

Ситуацію альтернативного вибору забезпечують різнорівневі навчальні 

проєктні завдання, що уможливлює творчу самореалізації школярів 

підліткового віку. Учні реалізують право вибору навчальних завдань, форми і 

термінів виконання. Не дивлячись на рівні творчої самореалізації (високий, 

середній, низький), школярі можуть спробувати виконувати більш складні 

завдання, виявляти креативність під час їх виконання. Психологічним 
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підкріпленням упевненості школярів слугують ситуації успіху, завдяки яким 

підсилюється варіативність вибору навчальних проєктів. Поєднання ситуацій 

вибору та успіху підвищує ефективність НПД.  

Завдяки різнорівневим навчальним проєктним завданням відбувається 

формування вмінь творчої самореалізації учнів основної школи, а саме: 

1) інтелектуально-евристичні вміння: встановлювати та пояснювати 

причинно-наслідкові зв’язки у процесі НПД; визначати пізнавальну 

складність і формулювати її як завдання, проблему проєкту; аналізувати різні 

об’єкти проєкту; порівнювати (зіставляти та протиставляти, здійснювати 

повне порівняння); встановлювати тотожність у роботі над проєктом; 

генерувати принципово нові науково-дослідницькі ідеї, які будуть 

спрямовані на реалізацію перспективних винахідницьких проєктів, виявляти 

креативний підхід до розв’язування завдання – пропонувати декілька 

варіантів вирішення й обґрунтовувати оптимальний власний вибір;  

2) соціально-комунікативні вміння: ініціювати усну та писемну 

взаємодію іноземними мовами для розв’язання навчальних проєктних 

завдань, долучатися до діалогу, задавати запитання у процесі навчальної 

проєктної діяльності; відстоювати власні погляди під час роботи над 

проєктом; презентувати результати проєктного дослідження;  

3) уміння самоорганізації: запропонувати ідею; визначати свою роль в 

проєкті та стратегію реалізації завдання; планувати послідовність виконання 

проєктних завдань; змінювати план діяльності у зв’язку зі зміною умов 

виконання проєкту; розподіляти увагу між різними об’єктами навчальної 

проєктної діяльності; складати алгоритм виконання проєктних дій; 

організовувати навчальну проєктну діяльність у взаємодії (у парі, малій 

групі); контролювати та регулювати власні дії і поведінку.  

Отже, розробляння і використання різнорівневих навчальних 

проєктних завдань у процесі формування творчої самореалізації учнів 

основної школи – це умова, що забезпечує розвиток креативно-діяльнісного 

та особистісно-пізнавального компонентів творчої самореалізації школярів 
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підліткового віку. 

У процесі розробки третьої умови – заохочення та стимулювання 

вчителів до самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їхніми 

батьками для підвищення ефективності навчальної проєктної діяльності – 

опиралися на ідеї партнерства в освіті. Таку ідею пропагує Нова українська 

школа [194], розглядаючи учасників освітнього процесу рівноцінними 

партнерами й зацікавленими спільниками щодо якості навчання школярів.   

Як свідчить досвід педагогічної роботи, ефективність НПД 

першочергово забезпечується умовами творчої  співпраці  між педагогами, 

учнями та їхніми батьками. Пояснимо це тим, що атмосфера доброзичливості 

й довірливих стосунків  у освітньому середовищі  позитивно впливає на 

розкриття творчого потенціалу школярів, відкриває нові горизонти 

педагогічної взаємодії. Домінуючим є демократичний стиль спілкування, що 

ґрунтується на  глибокій повазі до особистості кожного учасника освітнього 

процесу, а педагогічними засадами є орієнтація на самоорганізацію та 

самоуправління особистості й шкільного колективу. Основними способами 

педагогічної взаємодії за таких обставин є заохочення, порада, прохання, 

домовленість на рівних правах, компроміси й уникнення конфліктних 

ситуацій, подолання перешкод, що заважають самореалізації людини. 

Зауважимо, саме в таких умовах учні відчувають упевненість у собі, 

виявляють ініціативність і винахідливість, не бояться переносити отримані 

раніше знання в інші ситуації.  

Заохочення та стимулювання вчителів до самовдосконалення навичок 

творчої співпраці з учнями та їхніми батьками є нагальними питаннями 

сьогодення. Пояснимо це тим, що вчителі перевантажені громадською 

діяльністю, документообігом, позашкільними заходами, як результат, в них 

не залишається ані сил, ані часу на саморозвиток та самовдосконалення. 

Заохочення та стимулювання вчителів до самовдосконалення навичок 

творчої співпраці з учнями та їхніми батьками для підвищення ефективності 

навчальної проєктної діяльності як педагогічна умова сприяє формуванню 
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мотиваційно-ціннісного, креативно-діяльнісного та особистісно-

пізнавального компонентів творчої самореалізації учнів основної школи. Це 

обумовлено тим, що під впливом позитивного настрою педагогічного 

колективу, розуміння батьками потреб школярів формуються життєво 

необхідні вміння учнів основної школи, а саме: уміння рефлексії на основі 

самоаналізу; самооцінки власних продуктів діяльності; адекватної оцінки 

продуктів діяльності інших учасників проєктів. У процесі такої співпраці 

домінують відкритість досвіду іншим учасникам освітнього процесу, 

наявність і сприйняття школярами зразків толерантної поведінки дорослих, 

наслідування прикладів успішних людей, котрі максимально повно 

розкривали й реалізовували творчий потенціал упродовж життя. Безумовно, 

успіх людини має забезпечуватися його моральністю і вихованістю, але, в 

жодному разі, не аморальними й підкупними вчинками.  

Отже, заохочення та стимулювання вчителів до самовдосконалення 

навичок творчої співпраці з учнями та їхніми батьками для підвищення 

ефективності навчальної проєктної діяльності є важливою педагогічною 

умовою, реалізація якої забезпечить максимально повне розкриття талантів 

учнів основної школи завдяки доброзичливій атмосфері в освітньому 

середовищі, відкритості й взаємодії на засадах гуманізму й партнерських 

стосунків.  

Підсумовуючи, зазначимо, що процедура реалізації педагогічних умов 

творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній 

діяльності полягає в дотриманні поетапності їх упровадження, використанні 

відповідних педагогічних методів і форм. Наведемо власне проєктування в 

табл. 2.1. 

 

 

 

 

 



 
 

Таблиця 2.1. 
Проєктування педагогічних умов творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності 

 

Педагогічні умови Мета Навчально-методичне забезпечення Результат 
Активізація потреб 
творчої 
самореалізації учнів 
основної школи в 
навчальній 
проєктній діяльності 

На основі аксіологічного підходу 
сформувати уяву про найвищу 
цінність людини – творчу 
самореалізацію;  ціннісне ставлення 
до людини, її потреб, ціннісних 
орієнтирів  у житті. 
На основі акмеологічного  підходу 
сприяти   розкриттю власного 
потенціалу, спонукати  будувати 
життєву траєкторію й досягати акме-
вершин у різних сферах життя 

Сценарії проєктів на освітній платформі 
eTwinning («Де більше дітей танцюють в Likee: 
в Італії чи в Іспанії?», «Чи більше учнів грають 
в комп’ютерні ігри  в Чехії, ніж у Румунії?», 
«Який відсоток французьких школярів 
дивиться частіше інтернет-канал Youtube, ніж 
телевізор?», «Португальські школярі граються 
частіше у футбол, ніж польські?»);  прийоми й 
методи (мозковий штурм, асоціативний ряд, 
анкетування, дискусія, листування) та інше    

Сформованість мотиваційно-
ціннісного компоненту; 
позитивна динаміка за 
мотиваційно-пізнавальним 
критерієм (прагнення учнів 
основної школи до творчої 
самореалізації в процесі 
навчання; бажання школярів 
підліткового віку займатися 
навчальною проєктною 
діяльністю)  

Розробляння й 
використання 
різнорівневих 
навчальних 
проєктних завдань у 
процесі формування 
творчої 
самореалізації учнів 
основної школи 

На основі особистісно-діяльнісного 
підходу розкрити потенційні 
можливості, забезпечити право на 
вибір видів і форм діяльності. 
На основі індивідуально-
диференційованого підходу 
спонукати до різних видів діяльності; 
сформувати уміння самоорганізації 
та самореалізації 

Сценарії інтегрованих навчальних проєктів з 
освітніх галузей «Мови та літератури» («The 
day I was born!», «Дитинство у творах сучасних 
письменників», «Я – герой художнього твору»), 
«Математика» («Застосування відсотків у 
реальному житті»), «Природознавство» («Звуки 
навколо нас. Інфра- та ультразвуки в техніці», 
«Майстерність маскування»),  
«Суспільствознавство», авторська програма 
Відкриваємо Європу разом» та інше 

Сформованість креативно-
діяльнісного та особистісно-
пізнавального компонентів; 
позитивна динаміка за творчо-
діяльнісним критерієм (повнота 
й глибина знань з навчальних 
дисциплін; уміння творчої 
самореалізації в навчальній 
проєктній діяльності 

Заохочення та 
стимулювання 
вчителів до 
самовдосконалення 
навичок творчої 
співпраці з учнями 
та їхніми батьками 
для підвищення 
ефективності 
навчальної 
проєктної діяльності 

На основі ідей партнерства в освіті 
побудувати довірливі відносини між 
учасниками освітнього процесу; 
спонукати вчителів до  
самовдосконалення навичок творчої 
співпраці з учнями та їхніми 
батьками; стимулювати вчителів до 
професійної самореалізації; сприяти  
творчої самореалізації учнів основної 
школи 

Прес-конференція «Вплив медіа на формування 
громадянської позиції підлітків»; методичний 
фестиваль «Нова українська школа: разом до 
успіху»; проблемний стіл «Технологічні 
аспекти створення умов для успішної 
соціалізації учнів та вихованців»; педагогічна 
студія «Формування освітнього середовища 
для розвитку  здібностей та навчання 
обдарованих учнів»; семінар «НУШ: вектори 
цінностей  та орієнтирів. Формула успіху»; 
педагогічний проєкт «Я це вмію і радо 
поділюся»; майстер-клас «Використання 
навчальної проєктної діяльності на уроках в 
ЗЗСО»; професійний клуб «Майстер своєї 
справи»  та інше 

Сформованість  мотиваційно-
ціннісного,  креативно-
діяльнісного та особистісно-
пізнавального компонентів; 
позитивна динаміка за 
рефлексивно-коригувальним 
критерієм (уміння рефлексії на 
основі самоаналізу; самооцінка 
власних продуктів діяльності; 
адекватна оцінка продуктів 
діяльності інших учасників 
проєктів) 



 
 

2.2. Активізація потреб творчої самореалізації учнів основної 

школи в навчальній проєктній діяльності 

 

Як відомо, поштовхом особистості до творчої самореалізації є 

незадоволені потреби або нереалізовані мотиви. Творчу самореалізацію як 

найвищу форму розвитку людини не можна описати спонтанною ситуацією 

розвитку. Джерелом розвитку, а точніше саморозвитку, виступають не 

первинні потреби, а потреби в самореалізації, які є продуктом розвитку 

особистості. 

У зазначеному процесі вирішальна роль належить особистому, 

усвідомленому вибору суб’єкта, а не впливу середовища. Саме цей вибір і є 

основою власного формування, основою самореалізації. Самореалізація 

особистості завжди характеризується ситуацією, коли особистість стає 

суб’єктом власного розвитку. Основною функцією особистості є здатність 

проєктувати себе засобами творчості. Лише на найвищому рівні людина стає 

суб’єктом розвитку себе. Існує думка, що потреби творчості можуть бути 

розділені на дві групи: потреби у створенні «чогось» і потреби у створенні 

«себе». Потреби й ціннісні орієнтації реалізуються в інтересах, нахилах, 

бажанні творити, потребі виразити себе у власних творіннях. 

Ґрунтуючись на ієрархічній класифікації потреб, розробленій 

А. Маслоу [177], можна описати сферу яскраво виражених потреб учнів. Для 

дослідження мотивів реалізації творчого потенціалу школярів актуальними є 

саме потреби в суспільному статусі (повазі), потреби в самореалізації та 

індивідуальному розвиткові. Потреби самореалізації та розвитку власного 

«Я» розглядаємо як: бажання пізнавати нове, розвивати когнітивні здібності;  

самовираження й самопрезентація в освітньому середовищі як позитивних 

рис, так і негативних, але популярних якостей серед однокласників. 

Важливим є визнання серед оточення. Нерідко це перетворюється в булінг, 

тобто цькування школярів лідерами негативного дитячого оточення. 
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Доцільно зазначити про те, що рушійною силою творчої самореалізації 

учнів є прагнення до успіху, яке перегукується з потребою у визнанні та 

сприйнятті особи як члена суспільства, бажанням  бути прийнятим близьким 

оточенням, поважним, авторитетним.  

Інтерес – це один із багатьох психологічних феноменів, що збуджують 

активність людини, зазначають філософи, соціологи, психологи та педагоги. 

Інтерес до навчання не виникає стихійно, навчально-пізнавальні мотиви 

формуються в процесі самої навчальної діяльності [5; 7; 22; 162]. 

Дослідник Є. Ільїн [122] до основних факторів, що впливають на 

формування позитивної стійкої мотивації до навчальної діяльності, 

відносить: зміст навчального матеріалу; організацію навчальної діяльності; 

колективні форми навчальної діяльності; оцінку навчальної діяльності; стиль 

педагогічного спілкування. Зміст навчального матеріалу викликатиме інтерес 

у школярів за умови врахування потреб їхнього віку. Крім того, актуальною 

для названого вікового періоду є потреба в постійній діяльності; у вправах, 

спрямованих на розвиток пам’яті, мислення, уяви, а також потреба в новизні, 

емоційній насиченості, рефлексії та самооцінці. Тому навчальний матеріал 

повинен подаватись у такій формі, щоб викликати в учнів емоційний відгук, 

вражати самолюбство, тобто бути достатньо складним, ілюстрованим та 

активізувати пізнавальні психічні процеси. Вивчаючи дидактичний потенціал 

навчальної проєктної діяльності, ми зазначаємо, що важливою особливістю 

проєктної діяльності є те, що кожен учень має можливість самостійно 

обирати тему проєкту, власну роль під час діяльності, темп діяльності, форму 

презентації. Названі можливості, на наш погляд, сприятимуть виникненню 

інтересу учнів до навчальної проєктної діяльності та їх творчої самореалізації 

в процесі роботи над проєктом.  

На формування мотивів учіння впливає стиль педагогічної діяльності. 

Зміна позиційних мотивів школярів призводить до переживань і хвилювань, 

коли виникають непорозуміння з учителями, групою, батьками. Низка 

досліджень свідчить про те, що стосунки між дорослими та підлітками 
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бувають напруженими саме через блокування почуття дорослості, обмеження 

самостійності (М. Алєксєєва [7], Г. Ковальов [136], О. Кульчицька [155]). У 

процесі навчальної проєктної діяльності відносини з учителем набувають 

ділового характеру співпраці. До функцій учителя в процесі виконання 

учнями проєктів віднесено такі: консультування, допомога у виборі проєктів; 

спостереження за ходом роботи учнів; надання допомоги окремим учням і 

стимулювання їх до навчально-трудової діяльності; підтримання робочої 

атмосфери в класі; нормування праці школярів; аналіз та узагальнення 

роботи окремих учнів; оцінка творчої проєктної діяльності на кожному етапі. 

НПД передбачає співпрацю учнів з учителями в процесі роботи над 

проєктом. І тому, імовірно, можливість співпраці з учителем під час 

виконання проєкту викликатиме інтерес учнів до творчої самореалізації в 

процесі НПД [161]. 

Учена О. Флярковська [275] наголошує на тому, що готовність підлітка 

до творчої самореалізації характеризується його активною діяльністю щодо 

здійснення запланованого, актуалізацією його здібностей. Саме в цьому віці 

відбувається усвідомлення своїх потреб у будь-яких видах діяльності та 

виявляється прагнення реалізувати себе, хоча в підлітковому віці 

самореалізація особистості може бути свідомою або спонтанною під впливом 

зовнішніх факторів. Тому важливою є психолого-педагогічна підтримка 

підлітків.  

Л. Просандєєва стверджує, що в підлітковому віці відбувається 

трансформація творчої самореалізації. Підліток намагається протиставити 

власне «Я» дорослим, відстоювати свою незалежність і самостійність. Творча 

самореалізація в цей період пов’язана, насамперед, з новим емоційно 

ціннісним прагненням – бути і вважатися дорослим. Підліток утверджує 

власне «Я» в дорослій позиції і дорослих діях, а саме у вилучених з простору 

дорослих формах поведінки [226]. 

Відомо, що творче самоствердження підлітка відбувається в просторі 

особистісного спілкування з однолітками. А. Зимянський [113] у своєму 
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дослідженні наголошує, що серед однолітків підліток найбільше 

самореалізується, а у зв’язку з завищеними вимогами до себе він обирає 

найбільш складну творчу діяльність. На наш погляд, саме виклик своєму «Я» 

сприяє активізації потреби творчої самореалізації учня в цьому віці. 

Л. Якубова [299] наголошує на загальній спрямованості підлітків на 

творчість і творчу самореалізацію, потреби в розкритті своїх можливостей у 

творчій діяльності, певний рівень сформованості мотивації творчої 

діяльності, а саме: прагнення до нового, нестандартного, пошуки й 

розв’язання пізнавальних потреб, допитливості, бажання виходити за межі 

виконання конкретного завдання.  

На думку В. Сухомлин [254], в учнів підліткового віку проявляється 

прагнення до самовираження; можливості відстоювати свої погляди та 

переконання, різноманітність проєктів дає багато варіантів для використання 

їх у навчанні, може забезпечити необхідні умови для активізації пізнавальної 

та мовленнєвої діяльності як у співпраці в групі, так і окремого учня.  У 

контексті сказаного, проєктна робота – найвдаліший метод розвитку 

креативності учнів, найбагатша форма залучення до дослідницької, 

пошукової роботи, чудова можливість спонукати дітей до експерименту, 

знаходження нових шляхів розв’язання тих чи інших проблем, справжній 

відпочинок від рутини. 

Важливо врахувати, що учень основної школи повинен мати мотивацію 

не лише здобувати знання, уміння, навички, але й творчо самореалізуватися. 

У дослідженні В. Вілюнаса [44] розглянуто психологічні механізми, що 

забезпечують розвиток мотивації людини, впливи, які змінюють мотиваційні 

відношення людини, емоційні процеси, які лежать в основі таких змін, умови, 

від яких залежить їх закріплення.  

Формування мотивів – це активізація потреб самореалізації та 

саморозвитку, усвідомлення їх особистістю й подальший розвиток учнем 

своєї мотиваційної сфери. Саме тому для творчої особистості учня 

специфічні переваги має проєктна діяльність, у процесі якої учні можуть 
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поглиблено вивчати предмет, мати великий простір для висунення 

оригінальних ідей, гіпотез, індивідуального підходу при розв’язанні завдань і 

проблем [69]. 

Пілотне дослідження було проведено на базах ЗЗСО міста Харкова та 

Харківського району. Були опитані вчителі, які працюють з учнями основної 

школи (61 особа). У результаті проведеного нами дослідження: 41% (25 осіб) 

учителів ЗЗСО ставляться до фактів байдужості, незацікавленості, навіть 

лінощів учнів основної школи як до об’єктивної реальності; прикро, що ці 

вчителі обмежуються лише констатацією фактів у своїх педагогічних 

характеристиках («уся молодь тепер така», «не цікавиться», «байдуже 

ставиться»). 

Також учителі зазначили проблемно-пошуковий підхід, що передбачає 

створення особливого простору навчальної діяльності, у якому учень 

здійснює суб’єктивне відкриття закону, явища, закономірності, засвоює 

спосіб пізнання, механізм здобуття нових знань (навчання через відкриття). 

На думку педагогів, методи й засоби, які вони використовують, частково  

забезпечують можливості творчої участі учнів основної школи в процесі 

оволодівання новими знаннями, формування пізнавальних інтересів і 

творчого нелінійного мислення. Такий підхід допомагає розвивати творчі 

здібності, готує учня до самореалізації в конкретних соціально-історичних 

умовах. Проблемно-пошукові ситуації стимулюють також учителя виступати 

не в ролі фігури, що промовляє істину в останній інстанції, а є співавтором, 

який спонукає учнів до спільного пошуку істини. Підготовка учнів основної 

школи до інтелектуальних змагань (предметних олімпіад, конкурсів-захистів 

науково-дослідницьких робіт Малої академії наук, турнірів юних біологів, 

фізиків, хіміків, математиків тощо) викликає потребу узагальнити та 

аналізувати матеріал навчального процесу, формулювати власні гіпотези, і 

хоча реальність існування деяких з них наука й відхиляє, але цікавий саме 

підхід учнів основної школи до пояснення певних явищ.  
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При застосуванні проблемно-пошукового підходу в учнів основної 

школи:  

– формуються позитивні мотиви до діяльності в проблемній ситуації, 

вирішенні складних завдань;  

– відбуваються позитивні зміни в емоційно-вольовій сфері за рахунок 

переживання ситуації успіху;  

– формується ставлення до нових знань як до особистісної цінності, 

яка знадобиться в житті; 

– відбувається оволодіння узагальненим способом розв’язання 

проблемних ситуацій: аналіз фактів, висування гіпотез, перевірка їх 

правильності, отримання результату діяльності. 

Учителі також використовують ситуативне моделювання – створення 

особливого простору навчальної діяльності, у якому учень готується до 

вирішення життєво важливих проблем і реальних складнощів, переживаючи 

ці ситуації й способи їх розв’язання. Цей підхід передбачає формування 

моделі реальної ситуації, групову, командну взаємодію, створення 

позитивного емоційного клімату, позитивної мотивації.  

Серед багатьох інноваційних систем навчання й виховання, які 

пропонує педагогічна наука, учителі досить значне місце надають 

проєктному навчанню, тобто такій організації навчання, за якою учні 

набувають знань і навичок планування й виконання практичних завдань у 

межах освітніх проєктів. Вихідною позицією вчителя в навчанні й вихованні 

за проєктною системою має бути відмова від визнаного права обумовлювати 

мислення дітей (В. Кілпатрік), кожен педагогічний крок, зроблений 

учителем, має бути обережним, таким, що плекає творчість і самостійність 

учня. 

Не так часто зустрічаємо людей, які привертають увагу активною 

творчою, науковою, технічною уявою, оригінальними й несподіваними 

міркуваннями. Прикро, що розвитку уяви, інтуїції, здібностей до 

розробляння нових ідей приділяють недостатньо уваги. Як показує практика, 
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здебільшого вчителі звертають увагу на логічні методи розв’язування 

проблем і вирішення творчих завдань (розвивають логічні правила аналізу, 

порівняння, узагальнення, класифікації, індукції, дедукції тощо). 

У межах дослідження з’ясовано, що для формування активності та 

ініціативності школярів в освітньому процесі дослідники пропонують різні 

методи навчання: дискусійний (М. Кларін [132], Г. Китайгородська [129]); 

метод проєктів (М. Бухаркіна [37], Є. Полат [216]); метод дидактичних ігор 

(М. Аріян, Г. Китайгородська [129]); використання мультимедійних 

(комп’ютерних) технологій. 

Застосування цих методів дозволяє сформувати комунікативні та 

інтелектуальні вміння, розвивати творчі здатності, які в сукупності 

складають уміння критичного мислення.  

Одним із методів активізації потреб творчої самореалізації учнів 

основної школи в НПД є дискусія. Н. Джава вважає, що дискусія – це широке 

обговорення питань дискусійного характеру з метою з’ясування різних точок 

зору і позицій учасників дискусії [74]. У нашому випадку під час дискусії 

активізується пізнавальна діяльність учнів; формується культура мови та 

етика спілкування (уміння вислухати співрозмовника до кінця, не 

перебиваючи); виховується стійка позиція учасників проєктної діяльності 

щодо розглядання важливих проблем і знаходження компромісів. До 

освітньої проєктної діяльності школярів долучається важливий фактор 

ділового мовлення, завдяки якому влаштовуються перемовини з іншими 

людьми.  

Наголосимо на тому, що мотиви творчої самореалізації школярів 

дійсно пов’язані з мотивами мовленнєвої культури. На підставі аналізу 

власного досвіду викладання іноземних мов у ЗЗСО виокремимо тріаду 

понять, що мають логічний зв'язок, а саме:  творча самореалізація школярів, 

мовленнєва діяльність, до якої вони залучаються, метод проєктів, завдяки 

якому водночас реалізують власні творчі здібності та розвивають 

комунікативну, мовленнєву компетентності. У такий спосіб забезпечується 



74 
 

ефективність  активізації потреб творчої самореалізації учнів основної школи 

в НПД. Звертаючись до власного педагогічного досвіду, можемо з 

упевненістю сказати, що такий вид роботи цікавий учням основної школи, 

хоч він вимагає більшої затрати часу, ніж виконання, скажімо, звичного 

домашнього завдання, але викликає великий емоційний відгук та створює 

ситуацію успіху при його захисті, становленню особистості учня. 

В умовах пандемії актуальним є використання ресурсів Інтернету 

(Zoom, Google Classroom, Teams). Ми проаналізували  «кооперуючий ефект» 

Н. Овсяної [196] і прийшли до висновку, що комп’ютерні навчальні ігри в 

умовах поширення короновірусу та локдаунів зайняли багато часу в житті й 

навчанні школярів. Однак правильна організована робота педагогів може 

сприяти розвитку не тільки передачі знань учням основної школи, а й 

навчанню працювати віддалено в команді, підвищити культуру онлайн-

спілкування,  стимулювати навички креативного мислення. Так, залучаючи 

дітей до роботи на платформі Teams, учитель створює команди учнів 

основної школи, які працюють віддалено, виконуючи один навчальний 

проєкт. Така форма роботи підвищує інтерес учнів до навчання, сприяє 

самопізнанню, розвиває в учнів комунікативні навички. 

У складних умовах опинилися всі учасники освітнього процесу. Тож 

учителю довелося опанувати різноманітні методи й форми роботи з учнями в 

онлайн-режимі, що відповідає відомій фразі Я. Коменського: «учитель – 

помічник природи, а не її володар, її будівничий, а не реформатор». 

Підсумовуючи зазначимо, що суть активізації потреб творчої 

самореалізації учнів основної школи в НПД полягає у створенні атмосфери їх 

розвитку, підвищенні активності особистості в різних видах діяльності, 

подоланні непередбачених перешкод засобами власної «Я»-концепції, 

самості, орієнтування мотиваційно-ціннісної сфери на досягнення новин 

вершин у навчально-пізнавальній діяльності загалом. Окрім цього, 

діяльнісною основою активізації потреб творчої самореалізації учнів 
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основної школи в НПД є сприяння, стимулювання, заохочування, розвитку 

їхніх творчих можливостей. 

 

2.3. Розробляння й використання різнорівневих навчальних 

проєктних завдань у процесі формування творчої самореалізації  учнів 

основної школи 

   

У межах дослідження розвиток творчого потенціалу розглядається як 

реалізація людиною власної індивідуальності. Кожна особистість унікальна й 

неповторна у своєму ставленні до того, що її оточує, у тому, як сприймає 

себе. Суттєвою позицією є підвищення ефективності процесу формування 

творчої самореалізації учнів основної школи завдяки розробленню й 

використанню різнорівневих навчальних проєктних завдань в освітньому 

процесі.  

На думку Д. Ельконіна, саме в підлітковому віці формується 

впевненість у собі, порівняння себе з іншими, що сприяє розвитку 

самосвідомості [295]. Допомога учням краще усвідомити свою 

індивідуальність, уміти проявляти її в житті так, як буде найкраще для 

конкретної особистості та в той же час сприйметься суспільством – це й 

означає розвиток творчого потенціалу. 

Складності в роботі з учнями основної школи полягають в тому, що 

вчителі недостатньо усвідомлюють (іноді цього не враховують) тісний 

взаємозв’язок між навчанням-вихованням і творчою самореалізацією. Проте 

навчання не тільки сприяє самореалізації, а й залежить від неї. 

Завдання ЗЗСО полягає в тому, щоб на основі вивчення індивідуально-

психологічних особливостей учнів краще розвивати їх творчі можливості, 

стимулювати до творчої самореалізації. Тільки враховуючи результати 

самореалізації учнів, учитель може спланувати освітній процес, спрямований 

на розвиток творчих можливостей кожного учня й учнівського колективу в 
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цілому. Цей процес повинен бути організований, науково й методично 

забезпечений. 

Зазначимо, що  з позиції диференційованого підходу (М. Кларин [132], 

І. Унт [333], І. Якиманська [297]) використання різнорівневих навчальних 

проєктних завдань  (творчі, реконструктивні, репродуктивні) допомагає 

розкривати творчий потенціал школярів. Нестандартні, надто ускладнені, з 

логічним навантаженням, проблемні завдання творчого рівня допомагають 

розвивати здібності до проєктування й винахідництва, конструювання нових 

думок та ідей новизни. Під час виконання таких завдань учні витрачають 

інтелектуальні, психофізичні й фізичні сили. Видозмінені, варіативні, дещо 

ускладнені завдання реконструктивного рівня сприяють поглибленню знань і 

вмінь, знаходженню нових способів вирішення. Проте такі завдання 

неповною мірою розкривають здібності до винахідництва й новаторства. 

Стандартні, типові, подібні завдання репродуктивного рівня стимулюють 

відтворення певного способу та алгоритму дій учнями, осмислення матеріалу 

й сприяють розвитку пам’яті, концентрують увагу. На жаль, вирішення таких 

завдань є шаблонним та не активізує творчий потенціал учнів. 

Розробляння й використання різнорівневих навчальних проєктних 

завдань у процесі формування творчої самореалізації  учнів основної школи є 

одним із практичних способів реалізації індивідуально-диференційованого 

підходу до розкриття творчого потенціалу особистості в НПД. Про 

необхідність реалізації індивідуально-диференційованого підходу до 

розкриття творчого потенціалу особистості йдеться в педагогічних 

дослідженнях [51; 54; 193]. 

Серед факторів, що впливають на саморозвиток підлітка, Д. Локк 

особливо виділяв конкретний індивідуальний досвід, природні схильності  й 

прагнення до вільної й різноманітної діяльності (до неусвідомленої 

самореалізації). Відомий педагог надавав великого значення рефлексії, з 

позиції якої сприймається людиною навколишнє середовище, відкривається 

новизна цілей мислення й пізнання. На думку педагога, істотний вплив на 
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розвиток підлітків надає природне (внутрішнє) й суспільне (зовнішнє) 

середовище [316]. 

Диференційований підхід у навчанні – це створення педагогом 

невеликих гомогенних груп усередині класу (з урахуванням особистісних 

якостей учнів, їх нахилів, інтересів, здібностей, рівня готовності) й 

організація навчально-виховної роботи, яка сприяє розвитку цих груп [72]. 

Як зазначає О. Дєнічева [73], проблема індивідуалізації та 

диференціації навчання є предметом дослідження багатьох європейських 

учених, таких як: Г.-Й. Гербер [311], О. Ельбрехт, Т. Нарос, Г. Шварц, 

К. Шрак [330], І. Унт [333]. Теоретичні засади впровадження методів 

індивідуалізації навчання в Австрії всебічно висвітлено в працях 

австрійських учених, таких як К. Хагшпіль і К. Хеллінг [308] (Hagspiel & 

Helling, 2007). Особливості диференціації в освітніх процесах, оцінювання 

ризиків її впровадження, а також опирання на педагогічні й психологічні 

принципи організації освітнього процесу в ЗЗСО потрапили в поле зору  

вітчизняних та зарубіжних учених: В. Єремєєва [334] (Yeremieieva, 2015), 

К. Мекінен [319] (Mäkinen, 2014), М. Макаровіч, Т. Голоб [318] (Makarovič & 

Golob, 2013), П. Пош [325] (P. Posh), та ін. 

Цілком погоджуємося, що індивідуалізація в сучасних умовах навчання 

й виховання підлітків має посилатися на головні ідеї компетентнісного 

підходу, стратегії розвитку особистості в нових поведінкових ролях, 

реформування системи освіти та оновлювання методик викладання, 

акцентування на індивідуальних методах навчання й виховання.  Про це 

йдеться в проєктах «Індивідуалізація навчання. Нова освіта у процесі 

електронного навчання в гетерогенних громадах» («Individualisierung des 

Lernens. Neue Bildung im E-Learning-Prozess in heterogenen Gemeinschaften») 

та «25+» («Initiative 25plus»). Аналіз змісту навчальних проєктів свідчить про 

те, що в  системі освіти Австрії дотримуються суттєвих положень дидактики 

й реалізують індивідуальний принцип навчання молоді. По суті, зміст 

фундаментальної дидактики не змінюється, а змінюється ставлення до її 
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вивчення й реалізації на практиці. Шляхи реалізації індивідуального підходу 

– це планування часу й режиму дня, вибір стратегії навчання й дослідження, 

а також додаткових навчальних предметів, створення банку різнорівневих 

завдань, виконання творчих колективних робіт  [330]. Австрійські дослідники 

К. Хагшпіль і К. Хеллінг [308] розширюють компентності школярів, 

ураховуючи їхні інтереси до інтернет-технологій, оновлюючи методи й 

форми організації навчальної діяльності організації освітнього процесу  на 

партнерських засадах і діалогічності [319].  

У проєкті «Індивідуальне навчання: нові знання в гетерогенних 

навчальних групах з е-навчанням» («Individuelles Lernen: Neues Wissen in 

heterogenen Lerngruppen mit E-Learning», 2008) індивідуалізація навчання 

розглядається як взаємодія вчителя й учня  за допомогою використання 

індивідуальних методів навчання та сучасних інформаційних технологій на 

заняттях [330; 206]. Доцільним у нинішніх умовах є проведення 

індивідуальних онлайн занять із школярами (наприклад, за допомогою 

Skype). У навчальному проєкті «Майбутнє (е-) навчання – стратегія 

індивідуалізації навчання засобами е-навчання й е-портфоліо» (Future) 

Learning – a strategy for individualisation in learning by e-learning and e-

portfolios) також приділено увагу індивідуалізації навчання як процесу, що 

втілює тенденції  розвитку суспільства загалом.  

Педагоги К. Дорнінгер і К. Шрак [305] вважають, що індивідуалізація 

навчання здійснюється в диференційованих гетерогенних групах. Порівняємо 

сутнісні характеристики організаційної й дидактичної (змістової) 

диференціацій за такими ознаками, як: розробляння і використання 

різнорівневих навчальних проєктних завдань для школярів. Організаційна 

диференціація – розробляння завдань відбувається за темами й надаються 

групам, які виконують їх у межах одного заняття. Групи школярів  

формуються з однакою успішністю чи продуктивністю діяльності. 

Дидактична (змістова) диференціація – розробляння завдань відбувається за 

індивідуальними можливостями школярів (ураховується мотивація навчання, 
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темп виконання, реальні навчальні можливості школярів тощо). Групи  

формуються з різними рівнями научуваності школярів [325; 206].  

Зауважимо про те, що названі вище автори першочергово описують 

розподіл школярів на групи, а потім наводять процедуру розробляння 

завдань для цих груп. Такий підхід є типовим у дидактиці, однак на практиці 

є інші підходи. Процедура розробляння й використання різнорівневих 

навчальних проєктних завдань полягає в наданні права учням основної 

школи обирати такі завдання, які вони можуть виконати. Проте важливою 

умовою використання таких  різнорівневих навчальних проєктних завдань є 

наявність адекватної самооцінки в школярів.  

Наведемо приклад австрійського  освітнього проєкту «Майбутнє освіти 

– Школа ХХ» («Zukunft der Bildung – Schule ХХ»), що виконувався такими 

вченими, як-от: В. Едер (W. Eder), М. Кірхер-Кохль (М. Kircher-Kohl), 

П. Хартель (P. Härtel) та ін. [310]. У межах освітнього проєкту 

реалізовувалася програма «Школа ХХ», по суті, як модель розвитку системи 

освіти Австрії. Нас зацікавило те, що ЗЗСО має бути школою життя й досвіду 

школярів, його місія – це формування здорової нації. Важливим є ще й те, що 

результатом реформування системи освіти повинно бути впровадження 

методів індивідуалізації та диференціації навчання, використання новітніх 

педагогічних технологій в освітньому процесі, які розвивають економічне 

мислення, медіа-грамотність, креативність індивіда.  

Головні позиції зазначеної програми можна схарактеризувати так: 

– доцільність виявлення творчого потенціалу школярів у процесі 

навчання й виховання;  

– затребуваність високого рівня сформованості мовної, соціальної, 

інтеркультурної компетентностей учнів для подальшої конкурентоздатності в 

соціумі й виробничих відносинах;  

– оновлення системи профорієнтації школярів різного віку; 

– підвищення кваліфікації й педагогічної  майстерності вчителів, 

формування їхньої цифрової компетентності; 
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– аналіз світових освітніх стандартів й отримання якості освіти на  

сучасному рівні; 

– управління ЗЗСО на засадах співпраці й партнерських відносин між 

учасниками освітнього процесу.  

Характерним є те, що різнорівневі навчальні проєктні завдання в 

процесі формування творчої самореалізації  учнів основної школи створюють 

ситуацію альтернативного вибору. 

Учена Ж. Воронцова [50] розглядає забезпечення альтернативності 

вибору школярами навчальних завдань на рівні їхніх максимальних 

потенційних можливостей. На її думку, альтернативність є одним із 

напрямків реалізації особистісно-орієнтованого підходу в навчанні, який 

спрямований на надання умов для утвердження, задоволення потреб, 

інтересів особистості школяра, забезпечуючи гуманізацію процесу навчання, 

тобто при цьому учень визнається суб’єктом навчальної діяльності, 

реалізується його сутнісна природа. За таким підходом учень стає партнером 

викладача, який визнає його як особистість. Надання свободи вибору учням у 

певній мірі вирішує питання про зниження психологічних бар’єрів, 

створення умов для самостійного прийняття рішень, для прояву прихованих 

можливостей учнів, їхньої самоактуалізації. Альтернативність вибору 

припускає надання учням права вільного вибору видів, форм і методів 

навчання, що відповідають їхнім потребам, інтересам та рівню загальної 

підготовки. Це передбачає індивідуалізацію вибору відповідно до 

загальнонавчальних та професійних інтересів учнів; усунення психологічних 

бар’єрів, які виникають в учнів під час здійснення вибору ними навчальних 

завдань; створення умов для самореалізації особистості, тобто можливість 

діяти самостійно, творчо. 

Як зазначають І. Курпіта та М. Оліяр [198], диференціація змісту 

навчання в роботі переважної більшості шкіл звужується до збільшення 

інтелектуального навантаження на добре підготовлених учнів чи 

розробляння окремих завдань для учнів з труднощами в навчанні.  
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Формування творчої самореалізації учнів основної школи відбувається 

в навчальній діяльності, зокрема в проєктній діяльності. Цілком згодні з 

точкою зору  В. Ляшко [171], а саме з тим, що  результат має відповідати 

поставленій меті. Так, метою НПД є формування в школярів здатності до 

проєктування власної стратегії саморозвитку. Позиція вчителя полягає в 

тому, що він допомагає учневі будувати й розвивати індивідуальну 

траєкторію навчальної та дослідницької діяльності. А для цього йому 

необхідно розробляти й використовувати різнорівневі навчальні проєктні 

завдання. Цілком ймовірно, що такі завдання мають бути практично 

значущими, сприяти конструюванню індивідуальної освітньої траєкторії 

школяра, розвивати його комунікативні здібності та критичне мислення, 

стимулювати до творчого саморозвитку та самореалізації всіх учасників 

освітнього процесу.   

 Проєкт – це робота, яку виконують протягом певного проміжку часу; 

вона спрямована на опрацювання конкретної теми й розв’язання проблеми. 

Розв’язання цієї проблеми краще всього покласти на учнів, а вчителю – 

виступати в ролі координатора та помічника. Кожен проєкт потребує 

інтегрованих знань та вмінь. Проєкти можуть бути різними, а саме: пошукові, 

творчі, інформативні; реальні, надумані; індивідуальні, парні, групові. Цей 

метод повною мірою може носити проблемний характер, стимулює обмін 

думками, спонукає до роздумів, а також розвиває творчу особистість учня, 

створює умови для максимальної реалізації особистісних можливостей, 

підтримує розвиток у дітей пізнавальних інтересів та здібностей, потреби у 

творчій самореалізації. 

Під час використання цього методу виникає тісна співпраця між 

учасниками освітнього процесу. Результати проєктної роботи можна 

представити в різних формах: зробити інформаційну сторінку для газети, 

постер, брошуру, звіт про дослідження тощо. Окремо можна виділити 

створення презентацій. Хочеться відмітити, що під час роботи над 

презентацією учень не лише повною мірою використовує творчий потенціал, 
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а й глибоко вивчає тему, над якою працює, займається дослідницькою 

діяльністю. Метод проєктів ми досить часто використовуємо в 5-9 класах. 

Спочатку пропонуємо учням проблему, над якою ми маємо працювати. 

Потім готуємо власну презентацію, у якій ставимо проблемні питання та 

бажані форми їх розв’язання, але учні можуть і самі обрати їх. Діти, у свою 

чергу, проводять дослідження, аналізують отримані дані та оформлюють 

висновки й кінцеві результати у вигляді презентації. Завершальний етап 

роботи – це захист проєктів у класі. Його можна проводити в різних формах: 

у вигляді прес-конференції, публікації, круглого столу, сценарію, 

мультимедійними засобами та ін. [196]. 

Проєктування в освітньому процесі має змінити стереотипи 

індивідуалізації та диференціації, підсилити  інтерес учнів до визначеної 

пізнавальної проблеми, оволодіння знаннями й навичками, необхідними для 

практичного застосування набутого досвіду. Проєктування відбувається 

завдяки використанню методу проєктів в освітньому процесі. Метод проєктів 

має потенційні можливості для індивідуалізації освітнього процесу, оскільки 

містить сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних, творчих за 

своєю сутністю підходів, сприяє творчому розвитку комунікативних умінь 

учнів, використанню певних навчально-пізнавальних прийомів, які 

дозволяють вирішувати ту чи іншу проблему [211].  

Розглянемо потенційні можливості навчальних проєктів для реалізації 

учнями особистих відчуттів, сприймань, уяви, мислення, пам’яті, здібностей, 

характеру, темпу, темпераменту, нахилів, завдяки розробленню й 

використанню різнорівневих навчальних проєктних завдань у процесі 

формування творчої самореалізації учнів основної школи.  

1. Різноманіття тематики навчальних проєктів сприяє широкому вибору 

школярами цікавих дослідницьких напрямів. Дослідницькі проєкти 

виконуються за логікою й структурою наукового дослідження.  Наприклад, 

для учнів основної школи пропонуються теми «Вплив бездротових 

навушників на емоційний стан підлітка», «Місце гаджетів у сучасному світі», 
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«Фізична активність – запорука міцного здоров’я» і таке інше. 

У позаурочній діяльності школярі можуть пропонувати тематику, яка їх 

цікавить. У такому випадку розширюються межі самореалізації школярів та 

коло пізнавальних інтересів, виховується почуття задоволення від 

самостійного вибору теми дослідження, виявлення власної ініціативи та 

визнання прийнятого рішення вчителем, керівником гуртка, однокласниками, 

іншими учнями.  

Вибору учнями тематики навчальних проєктів сприяють навчальні 

проєктні завдання, які є своєрідною підказкою до змісту й організації 

проєктної діяльності. Наведемо приклади таких завдань, як: зйомка 

відеоролика до свята; створення фотоколажу на певну тему; виготовлення 

листівки для друга з іншої країни. 

2.Творчий характер навчальних проєктів є унікальним, оскільки кожен 

учень має право досягати високого рівня научуваності, повноцінно 

реалізовувати власні ресурсні сили. Творче натхнення викликають такі 

завдання, які містять новизну дослідження, вимагають пошукової діяльності, 

занурюють мислення й думки школярів, а ті звертаються до самопізнання. З 

творчістю тісно пов’язане винахідництво, яке також стимулює школярів до 

творчої самореалізації. Творчі проєкти мають певні відмінності, як-от: не 

можна побудувати й «прив’язати» учасників освітньої проєктної діяльності 

до сценарію роботи над проєктом.  Це обумовлено інсайтом, який виникає в 

людини начебто спонтанно, але насправді він зріє та в певний час 

виявляється. Дотримання чіткого сценарію стримує творчість школярів, їм 

потрібна свобода вибору,  самостійність і незалежність  у творчих пошуках. 

Безумовно, на виявлення творчих здібностей школярів впливають методи 

прикладу й заохочення, доручення й ситуації успіху.  

Згідно з поетапним формуванням суб'єкта діяльності пропонується 

поетапне впровадження творчих проєктів. Під час роботи на першому етапі 

учасники здійснюють колективні (фронтальні) чи групові (кооперативні) 

проєкти, де передбачений розподіл обов’язків між учасниками, але кожен 
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працює на спільний кінцевий результат. На наступних етапах відбувається 

поступовий перехід до індивідуальних проєктів, які передбачають 

самостійний вибір теми, відносну автономію під час планування, реалізації 

роботи та презентації результатів. 

Наведемо приклади таких завдань, як-от: придумати тему для 

дослідження; розробити структуру дослідження; залучити батьків та 

громадськість до участі в дослідженні. 

3.У навчальних проєктах формується рольова позиція учасників, яка 

залежить від змісту й характеру навчального проєктного завдання. Рольова 

позиція може бути імітацією ділових відносин на прикладі дій та поведінки 

літературних персонажів, вигаданих героїв, менеджерів, лідерів і працівників 

будь-якої сфери. У такому випадку навіть змінюється рольова позиція 

вчителя: від носія вічного й готового для сприйняття учнями він  

«перетворюється» в партнера, співучасника процесу розв’язання навчальних 

проєктних завдань. Також зазнає змін і психологічний клімат у колективі, 

адже вчителеві потрібно переорієнтувати репродуктивну навчальну 

діяльність школярів на різноманітну індивідуальну: дослідницьку, пошукову, 

творчу. У такому випадку необхідно розробляти навчальні проєктні завдання 

для виконання ролей, що відбивають поведінку людини в соціумі, у 

виробничому колективі,  у родинному оточенні. Такі завдання будуються на 

уявленнях про соціальні ролі, міжособистісні взаємини, стилі спілкування, 

етику розв’язання конфліктних ситуацій, роль гендерного мислення в 

розподілі ролей і набуття статусу.  

Наведемо приклади таких завдань, як-от: виконати роль координатора 

завдань, спікера проєкту; розробити презентацію до результату дослідження; 

підібрати оформлення проєкту; відібрати інформацію тощо. 

4. Суттєвою ознакою навчальних проєктів є співробітництво між 

учасниками освітнього процесу на партнерських і взаємовигідних умовах. 

Особливого значення набуває спільна координація й коригування роботи над 

проєктом: розподіл загальних та індивідуальних обов’язків, планування 
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проєкту, аналіз одержаних результатів та обмін думками щодо практичного 

їх застосування, організація захисту проєкту, рефлексія та саморефлексія. 

Як правило, робота над короткостроковими проєктами проводиться на 

уроках з конкретного предмета. Що стосується проєктів середньої й довгої 

тривалості, то вони найчастіше є міжпредметними та орієнтовані на 

вирішення досить великої проблеми чи навіть кількох взаємопов’язаних 

проблем. Робота над такими проєктами найчастіше проводиться в 

позаурочний час, і лише окремі завдання можна виконувати на уроках. 

Однак, незважаючи на терміни проведення, ролі виконавців і лідерів, 

кількість учасників проєктних груп, спілкування має відбуватися на засадах 

толерантності й прийняття людини як найвищої цінності. 

Співпрацю необхідно розвивати, тому різнорівневі навчальні проєктні 

завдання мають відбивати способи формування діалогу й взаєморозуміння в 

колективі, шляхи згуртування учасників освітнього процесу. 

Наведемо приклади таких завдань: запросити друга; скласти листівку-

запрошення; провести діалог з адміністрацією; запросити батьків до участі в 

проєкті; провести дискусію. 

Зазначимо, що маємо уявлення про різнорівневі навчальні проєктні 

завдання як такі, що активізують творчий потенціал школярів і шляхи 

самореалізації в навчальній і пізнавальній діяльності, формують 

комунікативні вміння й навички в процесі дослідницької діяльності, 

згуртовують школярів і навчають працювати в команді, групах. Головним є 

те, що навчальні проєктні завдання мають бути предметними й корисними 

для  життєдіяльності та працездатності молоді.  

Посилаючись на праці О. Ануфрієвої [13], ми виокремили такі види 

різнорівневих завдань: творчі (завдання високого рівня), реконструктивні 

(завдання середнього рівня), репродуктивні (завдання низького рівня). Під 

час складання цих завдань відбувається орієнтація на індивідуальні 

особливості школярів основної школи в процесі навчальної взаємодії з 

учителями, пристосування навчання до особливостей різних груп школярів, 
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забезпечення комфортності освітнього процесу для всіх його учасників. 

Завдання творчого характеру, нестандартні, можливо, надто 

ускладнені, з логічним та проблемним навантаженням, сприяють розвитку 

мислення, аналізу, вмінню працювати на творчому рівні. Такі завдання 

направлені на активізацію прагнення планувати, виявляти креативність і 

винахідництво, бути ініціативним. Безумовно, під час виконання таких 

завдань витрачаються інтелектуальні, психофізіологічні й фізичні сили. 

Завдання реконструктивного характеру – варіативні, дещо ускладнені 

та видозміненні завдання, які орієнтовані на поглиблення знань і умінь з 

навчальних предметів, розуміння проблеми по-іншому та знаходження 

нових способів вирішення. 

Завдання репродуктивного характеру – це типові, стандартні, схожі 

за змістом завдання, які орієнтовані на відтворення певного способу та 

алгоритму дій, осмислення матеріалу, на   розвиток пам’яті, акумулюють 

концентрацію уваги. Водночас перехід від   репродуктивного характеру 

виконання зазначених завдань до   реконструктивного й творчого свідчить 

про підвищення рівнів творчої самореалізації учнів основної школи 

(високий, середній, низький). 

До видів завдань репродуктивного характеру ми віднесли такі: тестові 

завдання, однотипні завдання з різними умовами, рівневі взаємопов’язані 

завдання, завдання з кількома способами розв’язку, постановка виконання 

різної складності дослідів з однієї й тієї ж теми, надання різних видів 

допомоги тим, хто навчається; ознайомлення з літературою для підготовки 

доповідей, рефератів. Ці види завдань, на наш погляд, дозволять учням 

розуміти умову, формулювати стратегію вирішення, структурувати, шукати, 

виокремлювати потрібні вхідні й вихідні дані та їх кількість, зіставляти 

результати пошуку з метою, обирати засіб подання даних, логічно, стисло, 

обґрунтовано й грамотно викладати висновки. 

У дослідженні термін «різнорівневі навчальні проєктні завдання» 

розуміємо як завдання предметного навчального змісту, що враховують 
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індивідуальні та вікові особливості школярів, рівень підготовленості до 

засвоєння нового матеріалу та  творчого використання ними  засвоєного 

матеріалу та виконуються в межах навчальних проєктів. 

Специфіка навчальних предметів відбиває зміст навчальної проєктної 

діяльності. Як зазначають В. Лозова [167] й А. Троцко [261], навчальний 

предмет – це педагогічно адаптований зміст будь-якої галузі діяльності. 

Навчальний предмет може відбивати різні галузі діяльності або професії, як, 

наприклад, суспільствознавство або трудове навчання. Безумовно, між 

різними науками, спеціальностями, галузями діяльності існує об’єктивний 

зв’язок, який обумовлює міжпредметні зв’язки.  

Навчальні предмети поділяють на такі, як-от: 

‒ суспільно-гуманітарні; 

‒ природничо-математичні; 

‒ трудової і фізичної підготовки. 

Існує інший підхід до класифікації навчальних предметів, в основу 

якого покладено провідне завдання навчального предмета, оскільки воно 

виявляє найбільш загальне в конструюванні змісту та в організації навчання. 

Навчальні предмети відповідно до провідного змістового компонента 

поділяються на такі: 

1) з провідним компонентом «наукові знання» або основи наук 

(біологія, хімія, фізика, астрономія, географія тощо); 

2) з провідним компонентом «способи діяльності» (іноземна мова, 

креслення, фізкультура, комплекс дисциплін трудового навчання, 

інформатика тощо); 

3) з провідним компонентом «морально-естетичне виховання» або 

естетичне бачення світу (образотворче мистецтво, музика тощо). 

Трапляється, що навчальні предмети можуть мати два провідних 

компоненти. У такому випадку необхідно орієнтуватися на один компонент. 

Наприклад, рідна мова має два компоненти «наукові знання» і «способи 

діяльності», а література – «наукові знання» й «морально-естетичне 
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виховання». Навчальний предмет будується як предмет з двома функціями.  

Схарактеризуємо навчальні предмети з провідним компонентом 

«способи діяльності», під час засвоєння яких відбувається оволодіння учнями 

системою практичних дій. Навчальна діяльність на таких предметах 

характеризується посиленням перцептивного орієнтування, м’язових 

відчуттів і реакцій, зорових, а інколи й слухових уявлень. Розуміння способів 

практичної діяльності сприяють усвідомленню учнями власних дій, без чого 

продуктивне та якісне оволодіння діяльністю просто неможливе. Провідне 

значення в оволодінні мовами належить умінням, що ґрунтуються на 

навичках та елементах творчості. 

Переконані, що під час розробляння різнорівневих навчальних 

проєктних завдань необхідно враховувати зміст навчальних предметів, їх 

специфіку. У межах дослідження розглядаємо творчу самореалізацію учнів 

основної школи на предметах освітньої галузі «Мови і літератури» до якої 

входять такі навчальні предмети як: українська мова, українська література, 

іноземна мова (англійська), друга іноземна мова (німецька або французька),  

мова корінного народу, національної меншини, зарубіжна література, 

інтегрований курс «Література». Пояснимо це тим, що автор дисертації 

викладає іноземні мови в основній школі та очолює методичну раду вчителів 

саме цього напряму.  

Розробляючи новизну дослідження, звернули увагу на інтегровані 

змістові лінії, що реалізуються під час вивчення іноземної мови в 

спеціалізованих школах із поглибленим вивченням, у ЗЗСО, а також під час 

вивчення другої іноземної мови (Навчальні програми з іноземних мов для 5-9 

класів). Поєднання навчальної проєктної діяльності та інтегрованих 

змістових ліній закладено в основу розробки навчальних проєктів. На нашу 

переконаність, розробляння й використання різнорівневих навчальних 

проєктних завдань в умовах реалізації інтегрованих змістових ліній має 

підвищити ефективність  процесу формування творчої самореалізації  учнів 

основної школи [188]. 
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Пояснимо суть авторського підходу до розробляння й використання 

різнорівневих навчальних проєктних завдань з метою формування творчої 

самореалізації учнів основної школи на прикладі навчальних програм 

інтегрованих змістових ліній («Здоров'я і безпека», «Екологічна безпека та 

сталий розвиток», «Громадянська відповідальність», «Підприємливість та 

фінансова грамотність»). 

Перше місце в процедурі пояснення займає навчальна програма 

«Здоров’я і безпека», оскільки її зміст розкриває здатність школярів уявляти  

практичну значущість  здорового способу життя, виявляти прагнення жити і 

працювати в безпечному життєвому середовищі. Така програма загартовує 

молоду людину, та виховує в ній духовність, емоційну стійкість, соціальну 

адаптованість.  

У дисертації акцентовано на інтегрованих навчальних проєктних 

завданнях, оскільки вони забезпечують головне завдання дослідження – 

створити педагогічні умови для творчої самореалізації учнів основної школи.  

Тому названі вище завдання мають бути орієнтовані на формування знань і 

вмінь виявляти та обговорювати проблеми дотримання людиною правил 

здорового способу життя, запобігання появі шкідливих звичок, дотримання 

правил безпеки на дорозі, на воді тощо. Інтегрування полягає в тому, що саме 

на уроках іноземних мов використовуються вказані завдання. Такий підхід 

розширює межі самореалізації учнів основної школи, які набувають 

предметної комунікативної компетентності, а це означає, що вони готуються 

до ділових професійних відносин у майбутньому. Можливо, у майбутньому 

школярі будуть ініціювати процеси обговорення питань, які стосуються 

здоров’я нації, виходити на міжнародний рівень. Прикладом є обговорення 

загальної проблеми захворювання людей на коронавірус, ефективність 

запобігання якому залежить від поінформованості  населення про природу 

захворювання, засоби безпеки та зменшення ризиків, а також від 

можливостей вільно спілкуватися з громадянами інших країн, обмінюватися 

досвідом боротьби із захворюванням, що нерідко має  летальний вихід. НПД 
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допомагає школярам розвивати здатність проєктувати краще майбутнє, 

знаходити шляхи подолання всесвітньої пандемії, креативно мислити в 

екстрених ситуаціях.  

Навчальна програма «Екологічна безпека та сталий розвиток» є 

продовженням попередньо висловлених думок. Нація буде здоровою й 

щасливою, якщо вона буде соціально активною, відповідальною та 

цілеспрямованою на розв’язання проблем екології. Навчальні проєкти в 

межах такої програми орієнтовані на збереження   довкілля й раціонального 

його використання на користь суспільству, а не окремим людям, що на ньому 

наживаються. Нині декларуються ідеї сталого розвитку країни, однак на 

практиці залишається багато нерозв’язаних проблем. Зміст різнорівневих  

навчальних проєктних завдань з метою формування творчої самореалізації  

учнів основної школи має містити уявлення про природу як цілісну систему, 

розкривати взаємозв’язок між наявністю потужних природних ресурсів і 

невдалим їх використанням людиною. Такі завдання мають готувати молодь 

до сміливих і рішучих дій на прикладі публічного обговорення проблем 

довкілля на рівнях держави й регіону, всесвітньої спільноти. З огляду на 

перспективи розвитку нашої країни, входження її в міжнародну спільноту, 

навчальні проєкти, у яких порушена зазначена проблема, мають вагоме місце 

в навчанні й вихованні молоді, формуванні неосферного мислення людини. У 

свою чергу, іноземні мови дозволяють презентувати ідеї та практичні 

доробки на міжнародному рівні, приймати спільні рішення. 

Розробляння й використання різнорівневих  навчальних проєктних 

завдань з метою формування творчої самореалізації  учнів основної школи 

стосується й програми інтегрованої змістової лінії «Громадянська 

відповідальність», у межах якої формується поняття «зона відповідальності 

кожного громадянина», усвідомлюються принципи й механізми 

функціонування громади й суспільства. Названі вище завдання мають бути 

спрямовані на обґрунтування та оцінки життєдіяльності в соціумі, 

демократичному суспільстві на засадах рівності та партнерства. Зміст 
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завдань має орієнтувати школярів на висловлювання власної громадянської 

позиції, усунення стереотипів, що існують серед населення та в родині 

школяра. Завдяки таким завданням учні основної школи вчаться дискутувати 

про роль людини в суспільстві, значимість творчої самореалізації й 

проєктування подальших дій і поведінки, а також приймати правильні й 

виважені рішення щодо шляхів самореалізації особистості. Учні 

використовують приклади успішних людей, бажають наслідувати та досягати 

акме-вершин, намагаються орієнтуватися в міжкультурному середовищі. 

Навчальна програма «Підприємливість та фінансова грамотність» 

позитивно сприяє розроблянню й  використанню різнорівневих  навчальних 

проєктних завдань з метою формування творчої самореалізації учнів 

основної школи. У межах цієї програми навчальні проєкти стосуються 

тематики фандрайзингової діяльності (робота із стейкхолдерами по 

фінансовому забезпеченню питань, що вивчаються), інвестування, 

кредитування, страхування, заощадження, заохочення, спонсорства,  

меценатства тощо. На жаль, школярі володіють недостатньо високим рівнем 

підприємливості. Пояснимо це тим, що школа й батьки не вчать таким 

знанням і вмінням дітей. Іноземні мови допомагають учням основної школи 

сформувати уявлення про затребуваність професій у різних країнах, 

ставлення до популярних професій і грошові витрати на їх отримання, 

ризики, що пов’язані з контрактною основою навчання.  З метою формування 

творчої самореалізації учнів основної школи різнорівневі навчальні проєктні 

завдання мають містити ситуації вибору, презентації, приклади фінансової 

грамотності, застереження від обману громадян. 

Розробка різнорівневих завдань відбувалося на  прикладі освітньої 

платформи eTwinning. До кожного проєкту розроблялися завдання різного 

рівня важкості, таким чином кожен учень мав можливість показати свої 

здібності та бути учасником проєкту. Мова виконання майже всіх проєктів  – 

англійська, але й діти володіють англійською мовою на різному рівні. Тому, 

здійснюючи будь-який проєкт, учень поглиблює знання з англійської мови на 
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своєму рівні, застосовуючи її на практиці в реальному житті. Так, у змісті 

дослідження «Онлайн додаток Likee: це модно?» були прості завдання: 

дослідити учні з яких країн та якого віку зареєстровані у додатку; завдання 

середнього рівня складності: налагодити листування з учнями з різних країн, 

які зареєстровані у додатку та більш складні завдання: спілкування онлайн, 

зйомка сумісних трендів.    

Автором розроблений та впроваджений в освітній процес факультатив 

«Відкриваємо Європу разом» (дод. А, Б), в якому інтегровано змістові лінії з 

таких навчальних предметів як: географія, всесвітня історія, економіка, 

правознавство, мистецтво. До кожної теми пропонується комплекс 

різнорівневих завдань. Факультатив пропонується викладати українською, 

англійською та німецькими мовами, тому вже розроблено та впроваджено 

посібник на англійській мові. 

Таким чином, різнорівневі навчальні проєктні завдання в наскрізних 

змістових лініях дозволяють сформувати здатність до ділового мовлення, 

критичного мислення, творчого розв’язання складних проблем. Такі завдання 

розвивають мовленнєву лінію (аудіювання, говоріння, письмо, читання), 

мовну лінію (мова як засіб самовираження шляхом мислення й почуттів), 

соціокультурну лінію (відносини між націями, статями, поколіннями на 

засадах аксіологічних принципів), діяльнісну лінію (формування відповідних 

знань і вмінь, практичне їх втілення в життя). 

Підкреслимо роль іноземних мов у формуванні творчої самореалізації 

учнів основної школи як розширення словникового запасу та 

термінологічного поля, здійснення міжкультурного спілкування засобами 

Інтернет-ресурсів, стимулювання процесу навчання впродовж життя, 

формування здатності бути затребуваним у шкільному колективі, родині, 

серед оточення. Важливим є те, що варіативність вибору школярів 

забезпечується різнорівневими завданнями, використання яких підвищує 

рівень творчої самореалізації учнів. Висловлені вище ідеї, думки, позиції є 

певними засадами профорієнтації школярів, яку слід проводити в 
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підлітковому віці, орієнтувати учнів основної школи на адекватне 

самовираження в різних видах діяльності.  

Отже, суть розробляння й використання різнорівневих навчальних 

проєктних завдань у процесі формування творчої самореалізації учнів 

основної школи полягає в реалізації  індивідуально-диференційованого 

підходу до організації НПД, що передбачає урахування індивідуальних і 

вікових особливостей школярів, напряму та змісту навчальних предметів, 

можливостей їх інтеграції, та забезпечує самовизначення та право вибору 

школярами теми навчальних проєктів, партнерів для співпраці, термінів 

виконання, способів і напрямів діяльності, змісту навчальних предметів.  

 

2.4. Заохочення та стимулювання вчителів до самовдосконалення 

навичок творчої співпраці з учнями та їхніми батьками для підвищення 

ефективності навчальної проєктної діяльності. 

 

Педагогічна діяльність у час перемін і реформування освіти висуває 

нові вимоги до вчителя, його мобільності й самореалізації в роботі з учнями 

та їхніми батьками. Одним із шляхів успішної адаптації вчителів до сучасних 

викликів є творча співпраця в педагогічному колективі, побудова 

партнерських стосунків з колегами, учнями, їхніми батьками, громадськістю. 

Як відомо, атмосфера довіри й взаєморозуміння, допомоги й взаємовиручки 

сприяє повноцінній самореалізації людини. За таких обставин вона розкриває 

власний потенціал, створює продукт діяльності, піднімається на нові східці 

саморозвитку. Праця вчителя є творчою, оскільки молодь швидко сприймає 

все нове, надає оцінку, а також полюбляє таких педагогів, які вміють 

творити, демонструвати кращі зразки дій і поведінки, постійно 

вдосконалюють освітянський досвід.  

Нині вчителеві не можна бути стереотипичним, «занудливим», 

некомпромісним і нетолерантним. Серед науковців і практиків популярною є 

теорія поколінь, яка, на нашу думку, пояснює потреби постійного 
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самовдосконалювання вчителя. Сучасні учні представляють покоління Z 

(зет), тобто таких людей, які не уявляють життя без нових інформаційних 

технологій (Інтернет, соціальні мережі, комп’ютерні ігри, інтернет-канали, 

мобільні додатки, ІТ-освіта).  Школярі під час навчання в ЗЗСО беруть участь 

у різних проєктах, спілкуються з ровесниками з інших країн, займаються 

новими видами діяльності (блогери, спікери, геймери, лайкери, сьорфери). 

По суті, це прагматичне покоління, яке вимагає демократичних і толерантних 

відносин, справедливості під час розподілу людських благ, бажають 

працювати на досягнення власних творчих результатів. У них присутні 

орієнтири на колективну роботу, виконання командних завдань, завдяки 

яким вони мають змогу розвиватися й досягати нових акме-вершин. Зет-

покоління вільно користується інформацією, в тому числі й навчальною, 

відкрите для співпраці, творчих планів. Батьків таких школярів називають 

«Digital Immigrant», бо в їх дитинстві більшості цих речей не було. 

Характеристика школярів названого вище покоління підкреслює 

схильність особистості в нових умовах до проєктування, виявлення інтересу 

до освітньої проєктної діяльності. Так, вони швидко сприймають, аналізують, 

засвоюють нову інформацію, полюбляють працювати в команді, 

обговорювати й дискусувати в засобах Інтернету, планують власні проєкти, 

креативні та відкриті у своїх судженнях і виявленні позиції. У навчальній 

проєктній діяльності вчителеві можливо посилатися на їхню відповідальність 

і самостійність, відвертість і почуття постійного пошуку цікавої інформації. 

Цінними в межах дослідження є поради Л. Коростіль [148] стосовно 

поінформованості вчителя про теорію покоління Z з метою уникнення 

конфліктів в освітньому просторі. Учителеві необхідно знати характеристику 

таких школярів, усвідомлювати особливості поведінки учня та правильно 

реагувати на неї; створювати сприятливі умови для користування Інтернетом, 

гаджетами, мультимедійними дошками тощо; користуватися рекомендаціями 

вітчизняних і зарубіжних учених і практиків; постійно вдосконалювати 
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інформаційну грамотність; спілкуватися з батьками з метою співпраці на 

користь учня, його самоствердження.  

Однозначно, учителеві необхідно вдосконалювати особистісно-

професійний потенціал з метою пошуків нових способів педагогічної 

взаємодії з учасниками освітнього процесу. 

Самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їхніми 

батьками є одним із дієвих способів усунення проблеми професійного 

вигорання вчителів. Цілком погоджуємося з І. Прокопенко [225],  яка 

стверджує, що педагогічна діяльність є складною й напруженою, оскільки на 

неї негативно впливає безліч стрес-чинників. До них авторка відносить такі: 

перевантаження постійним спілкуванням учителя та учнів, у процесі якого 

необхідно аналізувати, порівнювати, інтерпретувати, доводити зміст 

навчання й виховання, давати правильні відповіді; нечітка організація праці 

та прискорені терміни виконання професійних  завдань; надмірний контроль 

за виконанням і відсутність творчого підходу до виконання професійних 

завдань; конфліктогенні ситуації, які вимагають педагогічної майстерності 

для їх розв’язання.  

З огляду на вище сказане зазначимо, що НПД є педагогічним стимулом 

самовдосконалення вчителів, оскільки урізноманітнює педагогічну 

діяльність, викликає інтерес до нового й непізнаного, розкриває 

організаторські та лідерські якості освітян. До того ж активізує творчий 

потенціал учителя, відновлює його натхнення й задоволеність  результатами 

праці. Як відомо, участь у міжнародних проєктах викликає зацікавленість 

усіх учасників освітнього процесу, однак їм потрібно знати іноземні мови, 

володіти інформаційно-комунікаційними знаннями й навичками,  набувати 

досвіду інтерактивного онлайн-спілкування. 

У науковій праці  О. Жерновникової [84] зазначено, що майбутні 

вчителі мають володіти основами педагогічного проєктування; уміти 

розробляти й використовувати проєктні технології; застосовувати  метод 

проєктів у навчанні школярів у процесі викладання природничо-
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математичних навчальних предметів; ураховувати вікові та індивідуальні 

особливості школярів; застосовувати технологію оцінювання дидактичних і 

методичних можливостей проєктування як видів професійної діяльності 

вчителя математики; формувати вміння рефлексії власної проєктувальної 

діяльності.  

Як  свідчать дані проведеного пілотного дослідження, учителі (усього 

опитано  61  особу)  зазначають, що для  ефективного самонавчання їм  не  

вистачає: а) досвіду організації й виконання  навчальних проєктів, інформації 

про навчальні проєкти  (30,8  %);  б)  налагодженої  взаємодії  у  виконанні  

спільних навчальних проєктів  з  батьками  та учнями основної школи (26 %); 

в) сучасної матеріально-технічної бази, обладнаного новітніми 

інформаційно-комунікаційними засобами робочого місця з вільним доступом 

до мережі Інтернет (19,5 %); г) творчої ініціативної команди  однодумців,  

позитивного  ставлення  колег  і  науково-методичної допомоги  з  боку  

адміністрації  ЗЗСО (14,7 %). Деякі вчителі (8  %) байдуже ставляться  до 

самонавчання.   

Вивчення  педагогічного  досвіду, планів  і  звітів  роботи  методичних  

об’єднань, засвідчило що рівень самонавчання вчителів підвищиться, якщо 

їм надавати науково-методичну допомогу з питань НПД, методики її 

здійснення.  

На нашу думку, учитель має вдосконалювати власні потенційні сили з 

таких питань, як-от: консультування, допомога школярам у виборі 

навчальних проєктів; організація спостереження за ходом роботи учнів над 

проєктом; надання допомоги окремим учням і стимулювання їх навчання; 

організація командної роботи в освітньому середовищі; нормування праці 

школярів і вчителів; проведення занять із основ самоменеджменту; навчання 

оцінювання та коригування результатів навчальної проєктної діяльності в 

ЗЗСО. 

Як свідчать результати проведеного аналізу нормативної бази, 

питанням підвищення рівня кваліфікації вчителів приділяється значна увага. 
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Так, 7 грудня 2019 року під час засідання Уряду до Порядку підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників було внесено  

зміни, які дають можливість педагогічним працівникам самостійно обирати 

форми та види підвищення кваліфікації, таким чином не тільки навчання за 

програмою підвищення кваліфікації, а й участь в семінарах, тренінгах, 

практикумах, вебінарах може бути зарахована як підвищення кваліфікації 

педагогічного працівника [220]. 

Зазначимо, що завдяки діяльності Науково-методичного педагогічного  

центру при Департаменті освіти, районних центрів освітніх технологій,  

адміністрацій ЗЗСО, методичних об’єднань учителів здійснюється науково-

методична допомога педагогам. Вивчаючи соціально-економічні умови 

розвитку регіону,  запити  батьків,  бажання вчителів і школярів, потреби  

виробництва, потенціал освітньої сфери, виявляються глобальні освітні 

проблеми, ставляться стратегічні цілі навчальної проєктної діяльності 

регіону, проєктуються локальні цілі, завдання й тактики навчальної 

проєктної  діяльності  ЗЗСО  району; визначається мета й завдання 

навчальної проєктної діяльності конкретного ЗЗСО, здійснюється допомога 

вчителям у розробленні навчальної проєктної теми, плануванні самоосвітньої 

діяльності тощо.  

Як свідчить аналіз плану центру освітніх технологій Управління освіти 

Шевченківського району, заохочення та стимулювання вчителів до 

самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їхніми батьками 

має відбуватися відповідно до річного плану роботи управління освіти та 

здійснюється через роботу  районних центрів освітніх технологій, шкільних 

методичних об’єднань.  

Як стверджує І. Горбачова, учителям, які мають професійну та 

педагогічну підготовку, у тому числі й досвід педагогічної роботи, власну 

позицію, авторитет і певний імідж педагогічного працівника, не подобається 

авторитарний характер стимулювання у формі наказів і розпоряджень про 

обов’язкову участь у педагогічних заходах, ігнорування їхньої думки щодо 
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змісту й організаційних моментів. Нерідко викликає обурення несправедливе 

оцінювання їхньої роботи в освітніх проєктах та участі школярів у різних 

навчальних і виховних заходах [61]. 

Тому стимулювання вчителів до самовдосконалення навичок творчої 

співпраці з учнями та батьками змінює їхнє ставлення до себе, оточення, 

підвищує самооцінку й упевненість у своїх силах. 

Для підвищення кваліфікації педагогічні працівники закладів освіти 

багато часу приділяють самоосвіті. Складаючи Індивідуальну картку 

професійного зростання педагога в розділі «Проєктування індивідуальної 

траєкторії професійного зростання» (дод. В), педагоги планують свою 

самоосвіту на найближчі 5 років. У цьому розділі вони планують участь в 

ШМО, Р(М)МО, конференціях, семінарах, тренінгах, ТТК, фахових 

конкурсах,  виставках, фестивалях педагогічних знахідок, експерементально-

дослідницькій діяльності та інших формах роботи. 

Дослідження показало, що ведення педагогами портфоліо допомагає не 

тільки оцінити діяльність учителя, а й провести самооцінювання. Основна 

мета – виявити індивідуальні досягнення вчителя в процесі професійної 

діяльності й самоосвіти, систематизувати їх, проаналізувати динаміку 

розвитку професійних компетенцій, що підтверджують ефективність роботи 

вчителя, та спланувати подальшу роботу. Портфоліо вчителя також 

розглядають і як альтернативну або додаткову форму оцінювання 

професіоналізму й результативності роботи під час атестації на відповідність 

визначеній кваліфікаційній категорії. У такому разі портфоліо складається з 

матеріалів, які демонструють уміння вчителя вирішувати завдання 

професійної діяльності, вибирати стратегію й тактику професійного 

поводження, і призначається для оцінювання рівня професіоналізму 

педагога [230]. 

Основні принципи складання портфоліо: системність, повнота, 

конкретність, об’єктивність інформації, презентабельність. 
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Одним із важливих розділів портфоліо є науково-методична діяльність, 

а її матеріали свідчать про професіоналізм учителя, вибір освітніх 

технологій, використання ІКТ в освітньому процесі, співпрацю з іншими 

установами, участь у професійних і творчих педагогічних конкурсах, 

методичних і предметних тижнях, результати організації й проведення 

семінарів, круглих столів, майстер-класів,  наукових досліджень, розробки 

сценаріїв позакласних заходів, програми гуртків і факультативів.  

На наш погляд, предметом творчої співпраці з учнями та їхніми 

батьками є навчальна проєктна діяльність, яка базується на пізнавальних 

інтересах усіх учасників освітнього процесу.  

  Отже,  заохочення та стимулювання вчителів до самовдосконалення 

навичок творчої співпраці з учнями та їхніми батьками для підвищення 

ефективності навчальної проєктної діяльності полягає в створенні обставин, 

які сприяють професійній та творчій самореалізації вчителя та забезпечують 

максимально повне розкриття талантів учнів основної школи завдяки 

доброзичливій атмосфері в освітньому середовищі, відкритості й взаємодії на 

засадах гуманізму й партнерських стосунків  

 

Висновки до розділу 2 

 

У розділі теоретично обґрунтовані педагогічні умови творчої 

самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності, а 

саме: активізація потреб творчої самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності; розробляння й використання різнорівневих 

навчальних проєктних завдань у процесі формування творчої самореалізації 

учнів основної школи; заохочення та стимулювання вчителів до 

самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їхніми батьками 

для підвищення ефективності навчальної проєктної діяльності. 

Активізація потреб творчої самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності передбачала створення атмосфери їх 
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розвитку, підвищення активності особистості в різних видах діяльності, 

подолання непередбачених перешкод засобами власної «Я»-концепції, 

самості, орієнтування мотиваційно-ціннісної сфери на досягнення нових 

вершин у навчально-пізнавальній діяльності загалом. 

Розроблення й використання різнорівневих навчальних проєктних 

завдань у процесі формування творчої самореалізації учнів основної школи 

спрямоване на реалізацію індивідуально-диференційованого підходу до 

організації навчальної проєктної діяльності, що передбачає урахування 

індивідуальних і вікових особливостей школярів, напряму та змісту 

навчальних предметів, можливостей їх інтеграції, та забезпечує 

самовизначення та право вибору школярами теми навчальних проєктів, 

партнерів для співпраці, термінів виконання, способів і напрямів діяльності, 

змісту навчальних предметів.  

Доведена необхідність заохочення та стимулювання вчителів до 

самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їхніми батьками 

для підвищення ефективності навчальної проєктної діяльності як створення 

обставин, що сприяють професійній та творчій самореалізації вчителя та 

забезпечують максимально повне розкриття талантів учнів основної школи 

завдяки доброзичливій атмосфері в освітньому середовищі, відкритості й 

взаємодії на засадах гуманізму й партнерських стосунків  

  Розроблені педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної 

школи в навчальній проєктній діяльності вимагали експериментальної 

перевірки, результати якої наведені в розділі 3. 

Матеріали до розділу 2 викладено в публікаціях автора [85; 90; 91; 100; 

101]. 
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РОЗДІЛ 3. 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ 

ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ УЧНІВ 

ОСНОВНОЇ ШКОЛИ В НАВЧАЛЬНІЙ ПРОЄКТНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

3.1. Загальні питання організації та проведення експериментальної 

роботи 

 

Для перевірки ефективності педагогічних умов творчої самореалізації 

учнів основної школи в НПД було проведено педагогічний експеримент, у 

ході якого було створено освітнє середовище, у якому перевірялися 

запропоновані нами  педагогічні умови відповідно до мети й  завдання 

дослідження. 

Експеримент тривав протягом чотирьох років та охопив 

взаємопов’язані етапи експериментального пошуку, кожен з яких 

спрямований на досягнення загальної мети педагогічного дослідження, а 

перед кожним наступним етапом висувалися завдання й методи їх 

розв’язання. 

Аналітико-проєктувальний етап (2016-2017 н.р.): проаналізовано 

ступінь досліджуваності зазначеної проблеми; вивчено нормативно-правову 

базу дослідження; спроєктовано його мету й завдання; теоретично 

обґрунтовано педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної школи 

в НПД; уточнено методи, методики дослідження; розроблено науково-

методичне  забезпечення реалізації педагогічних умов творчої самореалізації 

учнів основної школи в НПД; складено план роботи над дисертацією, 

перспективний план дисертанта; складено план організації й проведення 

констатувального, формувального, контрольного етапів педагогічного 

експерименту, визначено завдання; установлено кількісний і якісний склад 

учасників педагогічного експерименту; виявлено рівні сформованості творчої 

самореалізації учнів основної школи в НПД; проведено констатувальний етап 
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педагогічного дослідження серед учнів 5-6 класів.  

Експериментально-пошуковий етап (2017-2019 н.р.): апробовано 

педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної школи в НПД; 

перевірено ефективність зазначених педагогічних умов в експериментальних 

ЗЗСО на формувальному етапі педагогічного експерименту; проаналізовано 

поточні результати контрольних зрізів; скоректовано експериментальні 

методики.  

Підсумково-узагальнювальний етап (2019-2020 н.р.): систематизовано, 

узагальнено й оброблено дані формувального етапу педагогічного 

експерименту; проведено контрольний етап педагогічного експерименту; 

проаналізовано одержані експериментальні результати та порівняно їх з 

прогнозованими; сформульовано загальні висновки дослідження; визначено 

перспективи подальших досліджень означеної проблеми. 

Педагогічний експеримент було проведено протягом 2016-2020 н.р. 

Базою експерименту обрано ЗЗСО І–ІІІ ступенів Харківської міської ради 

Харківської області Шевченківського району міста Харкова: № 29, 89, 99, 

148; Московського району міста Харкова: № 25, 43, 111, 139, 143; 

Комунальних закладів «Дергачівський ліцей №1», «Дергачівський ліцей №2» 

«Дергачівський ліцей №3», «Солоницівський ліцей №1», «Солоницівський 

ліцей №3», «Великопроходівський ліцей». Учнів основної школи було 

розподілено на групи: експериментальні (ЕГ),  які брали активну участь в 

експериментальній роботі (386 осіб) та контрольні (КГ), які навчались 

традиційно (376 осіб). Разом було охоплено 762 учнів основної школи, 

учителів  – 61 особа. Для чистоти експерименту у 2016/2017 навчальному 

році були обрані учні 5 та 6-х класів, які наприкінці дослідження у 2019/2020 

навчальному році навчалися в 8 та 9-х класах відповідно. 

Розкриємо зміст поетапного плану проведення педагогічного 

експерименту та його очікуваних результатів  у табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Поетапний план організації й проведення педагогічного 

експерименту 

Етапи 
Зміст етапів педагогічного 

експерименту 
Очікувані результати 

К
о
н

ст
ат

у
в
ал

ь
н

и
й

 е
та

п
 е

к
сп

ер
и

м
ен

ту
 

– вивчення й аналіз педагогічної 

документації, передового педагогічного 

досвіду з проблеми дослідження, 

написання плану-проспекту дослідження, 

у якому визначено науковий апарат 

педагогічного дослідження й передбачено 

наукову новизну й практичну значущість 

теми дослідження; 

 

– відбір ЗЗСО для проведення 

педагогічного експерименту та 

формування з них  експериментальних і 

контрольних груп, складання програми 

про співпрацю; 

 

– уточнення критеріїв, показників рівнів 

творчої самореалізації учнів основної 

школи в навчальній проєктній діяльності; 

– підбір діагностичного інструментарію 

щодо виявлення рівнів творчої 

самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності; 

 

– написання висновків на основі 

теоретичного аналізу наукової літератури 

та отриманих даних; 

– теоретичне обґрунтування творчої 

самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності; 

– план-проспект з теми 

дослідження; 

затверджена тема на 

вченій раді закладу 

вищої освіти;   

написаний параграф на 

основі вивчення й 

аналізу проведених 

досліджень; 

– договір про співпрацю 

на експериментальних 

майданчиках; довідки 

про впровадження 

матеріалів дослідження в 

шкільну практику;  

– характеристика 

високого, середнього, 

низького рівнів; 

– власно розроблені та 

існуючі анкети, тести, 

методики, занесені до 

таблиці та до додатків; 

– висновки до першого 

розділу, проєктування 

другого розділу; 

схема моделі та 

публікації дисертантом 

тез і фахових статей з 

теми дослідження; 

Ф
о
р
м

у
в
ал

ьн
и

й
 

ет
ап

 

– розробка й експериментальна  

перевірка ефективності педагогічних 

умов творчої самореалізації учнів 

основної школи в навчальній проєктній 

діяльності; 

 

–  аналіз поточних результатів 

контрольних зрізів; 

– програма реалізації 

зазначеної технології; 

– таблиці, рисунки; 
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К
о

н
тр

о
л

ьн
и

й
 е

та
п

 

– обробка, інтерпретація та аналіз 

отриманих результатів; 

 

– порівняння одержаних у результаті  

експерименту результатів з 

прогнозованими; 

 

– підбиття підсумків дослідження; 

 

– визначення перспектив подальших 

досліджень означеної проблеми. 

– текст дисертації, 

додатки; 

– таблиці, рисунки, 

додатки; 

– загальні висновки, 

порівняльні таблиці;  

– методичні 

рекомендації, поради. 

 

З огляду на мету й завдання дослідження, на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту уточнено критерії з відповідними показниками 

рівнів творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній 

діяльності, як-от: мотиваційно-пізнавальний (прагнення учнів основної 

школи до творчої самореалізації в процесі навчання; бажання школярів 

підліткового віку займатися навчальною проєктною діяльністю); творчо-

діяльнісний (повнота й глибина знань з навчальних дисциплін філологічного 

напряму навчання; уміння творчої самореалізації в навчальній проєктній 

діяльності), рефлексивно-коригувальний (самооцінка на основі рефлексії),  

зроблено вхідні заміри, підібрано діагностувальний інструментарій (анкети, 

методики, педагогічні ситуації, тести, завдання, інструкції, практикум). 

Критерії з показниками рівнів творчої самореалізації учнів основної 

школи в навчальній проєктній діяльності, діагностичний інструментарій 

наведено в табл. 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

Продовж. табл. 3.1 
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Таблиця 3.2 

Критерії з показниками рівнів творчої самореалізації учнів основної 

школи в навчальній проєктній діяльності, діагностичний інструментарій  

Критерії Показники Діагностичний інструментарій 

Мотиваційно-

пізнавальний 

 прагнення учнів 

основної школи до творчої 

самореалізації в процесі 

навчання; 

 бажання школярів 

підліткового віку займатися 

НПД 

Аналіз,  спостереження, 

бесіда, авторська анкета-

конкретизація «Творча   

самореалізація  –  це…». 

«Методика діагностики 

особистості на мотивацію до 

успіху» Т. Елерса [81], 

авторська анкета «Визначення  

мотивів  творчої 

самореалізації учнів», 

авторська діагностична  карта  

«Оцінка готовності учня 

основної школи до участі в 

проєктній діяльності» 

Творчо-

діяльнісний  

 повнота й глибина 

знань з навчальних 

дисциплін філологічного 

напряму навчання; 

 уміння творчої 

самореалізації в навчальній 

проєктній діяльності 

Підсумкові контрольні 

роботи, тести, різнорівневі 

завдання, вправи 

репродуктивного та 

реконструктивного характеру; 

 

Рефлексивно- 

коригувальний 

 уміння рефлексії на 

основі самоаналізу; 

 самооцінка власних 

продуктів діяльності; 

 адекватна оцінка 

продуктів діяльності інших 

учасників проєктів 

 

Тест  «Самооцінка творчого 

потенціалу особистості», 

мікротвір-самохарактеристика  

«Я  –  творча особистість»,   

Тест П. Торренса, «Двадцять 

тверджень про 

самовідношення» [156]  

(М. Кун, Т. Макпартленд), 

модифікований варіант 

методики «Сходинки» 

Т. Дембо й С. Рубінштейн, 

авторська  гра «Ситуація 

успіху» 
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Одним із найважливіших завдань сучасної педагогіки є допомога 

дитині в розкритті творчої самореалізації, що дасть змогу досягти успіхів у 

різних видах діяльності.  

Ставлення учня до навчання, дослідження, участі в заходах, проєктах 

залежить від зацікавленості та мотивації до цієї діяльності. 

Мотивація до діяльності сприяє формуванню видів діяльності, визначає 

напрямок та способи реалізації. Виходячи з цього, однією з найважливіших 

умов самореалізації є розвиток мотиваційної сфери, зокрема мотивації 

досягнення. 

Мотиваційно-ціннісний компонент самореалізації вимірювався за 

допомогою Методики діагностики особистості на мотивацію до успіху 

Т. Елерса (дод. Ґ). Згідно з тестуванням, учні діляться на чотири групи: з 

низьким рівнем мотивації – немає бажання брати участь у будь-якій 

діяльності, пасивні, апатичні; з середнім рівнем мотивації – не бояться 

невдач, схильні до ризиків, не переймаються за кінцевий результат; з 

високим рівнем мотивації – орієнтуються на власні сили, досягають 

поставленої мети, схильні до ризиків середнього рівня; з надто високим 

рівнем мотивації – самокритичні, бояться невдач, не готові до ризику [81].  

Діагностика проводилася серед учнів 5-9 класів. 

Всього було опитано 386 учнів. 

Результати досліджень показали такі дані: 

27%

28%

34%

11%

Результати дослідження мотивації учнів 
5-х класів

низька мотивація

середня мотивація

висока мотивація

надто висока 
мотивація
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39%

44%

12% 5%

Результати дослідження мотивації учнів 
6-х класів

низька мотивація

середня мотивація

висока мотивація

надто висока 
мотивація

 

37%

46%

13% 4%

Результати дослідження мотивації учнів 
7-х класів

низька мотивація

середня мотивація

висока мотивація

надто висока 
мотивація

 

23%

50%

20%

7%

Результати дослідження мотивації учнів 
8-х класів

низька мотивація

середня мотивація

висока мотивація

надто висока 
мотивація
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20%

47%

24%

9%

Результати дослідження мотивації учнів 
9-х класів

низька мотивація

середня мотивація

висока мотивація

надто висока 
мотивація

 

Рис. 3.1. Результати дослідження мотивації учнів основної школи 

При аналізі результатів можна помітити, що показники  мотивації 

змінюються в процесі росту й розвитку школярів. 

Більшість учнів мають середній рівень мотивації, це свідчить, що вони 

володіють середнім нормативним рівнем реалістичної оцінки власних 

можливостей, не відчувають страху, скутості й не замислюються про межі 

своїх здібностей. 

Проаналізуємо результати процедури виявлення рівнів творчої 

самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності, 

пояснимо вхідний стан результатів, отриманих на констатувальному етапі 

педагогічного експерименту. 

За допомогою методу аналізу, використаного в процесі вивчення 

навчальних планів,  навчальних  програм, навчально-методичної літератури з 

навчальних предметів освітньої галузі «Мови та літератури» основної школи, 

ми намагалися з’ясувати значимість творчої самореалізації учнів у 

навчальній проєктній діяльності, виявити рівень інформованості учнів та 

вчителів з проблеми творчої самореалізації, дослідити наявний підхід до 

вивчення та здійснення творчої самореалізації в навчальній проєктній 

діяльності.   

Застосований нами метод спостереження, який дозволяє вивчати 

сутність досліджуваного явища в природних умовах, передбачав:   
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– виявлення особливостей  творчої самореалізації учнів основної 

школи в освітньому процесі закладу загальної середньої освіти;    

– фіксацію змін рівня творчої самореалізації учнів основної школи  

внаслідок залучення учнів до навчальної проєктної діяльності;  

– активізацію рефлексії, яка сприяє науковому обґрунтуванню 

зафіксованих відомостей.  

Метод бесіди сприяв ефективному розв’язанню таких завдань, як-от:  

– з’ясування рівня знань у галузі творчої самореалізації учнів основної 

школи;  

– визначення учнівського інтересу до досліджуваної проблеми за 

допомогою аналізу відомостей, отриманих у відповідях на заздалегідь 

продумані поставлені питання;  

– обговорення доцільності впровадження системи творчої 

самореалізації  учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності.   

І. Мотиваційно-пізнавальний критерій з показниками. 

З метою визначення рівня усвідомлення учнями та вчителями 

феномену творчої самореалізації ми розробили авторську анкету-

конкретизацію «Творча самореалізація – це…» (дод. Д). Учасникам 

експерименту було запропоновано питання, відповівши на які, респонденти 

могли визначити власний рівень розуміння феномену «творча  

самореалізація».  За допомогою цієї анкети було передбачено таке: виявити 

критичні підходи до процесу й результату творчого самоздійснення учнів; 

визначити труднощі творчої самореалізації учнів основної школи; 

змоделювати методи, які активізують процес творчої самореалізації учнів 

основної школи в начальній проєктній діяльності.  Відзначимо, що 

розроблений методичний комплекс не лише сприяє ефективному 

моніторингу рівня творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній 

проєктній діяльності, але й активізує творчий потенціал учнів, ініціює 

ефективне співробітництво вчителів та учнів, сприяє творчій самореалізації 

всіх учасників освітнього процесу. 
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Для виявлення рівня бажання учнів основної школи до творчої 

самореалізації було застосовано усне опитування (запитання в дод. Ж). 

Учням було запропоновано взяти участь у різноманітних заходах: у конкурсі 

знавців англійської мови – 18% учнів виявили бажання, у зйомках відео кліпу 

– 22% учнів, у дослідницькій роботі – 19% учнів, у турнірі журналістів – 23% 

учнів, у підготовці шкільного заходу – 27% учнів.  

Результати  виявлення прагнення учнів основної школи ЕГ і КГ до 

творчої самореалізації в процесі навчання наведено в табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Характер виявлення потреб  творчої самореалізації учнів основної 

школи експериментальних і контрольних груп  

на констатувальному етапі (у %) 

 Характер виявлення 

потреб  творчої 

самореалізації учнів 

ЕГ (386 осіб) КГ (376 осіб) 

Кількість у % Кількість у % 

стійкий  

(високий) 

39 10,1 41 10,9 

ситуативний 

(середній) 

230 59,6 217 57,7 

пасивний 

(низький) 

117 30,3 118 31,4 

 

Як свідчить аналіз табл. 3.3, в умовах традиційного освітнього процесу 

учні основної школи виявили прагнення до творчої самореалізації на 

ситуативному (середньому) рівні. Вони недостатньо ініціативні, не виявили в 

належній мірі організаторські й комунікативні здібності, бракувало лідерства 

й харизми. 

Слід звернути увагу на те, що  розкриттю власного творчого потенціалу 

в умовах НПД іноді заважає відсутність належної  підтримки з боку 

адміністрації закладу, колег, батьківської громадськості. Ті ідеї зі створення 

навчальних проєктів у ЗЗСО, які пропонує педагог, можуть бути відхилені чи 

не реалізовані повністю. Причини з цього приводу можуть бути різні: від 

банального небажання керівництва та колег вникати в суть ідеї, 
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передбачених труднощів під час її реалізації, невиправданих очікувань 

бажаного результату до фінансових затрат. У таких ситуаціях справжній 

педагог, лідер у своїй справі повинен докласти всіх зусиль, щоб переконати 

адміністрацію, колег та батьків у протилежному, згуртувати їх, знайти 

однодумців, які підтримають і допоможуть реалізувати намічені плани зі 

створення навчальних проєктів.  

Нами опитано 110 осіб батьків (питання в дод. З).  

На питання «Чи важливо розкривати в учнів творчий потенціал?» 66  

(60%) респондентів зазначають «так». Участь у дослідницьких проєктах, 

турнірах, олімпіадах доступне для учнів. У своїх відповідях респонденти 

зазначають, що участь у проєктній діяльності за  бажаннями  не  тільки  дає  

широкі  можливості  всебічного  розвитку підлітків, а й розширює їх 

внутрішню культуру, предметні знання, а, головне – здібності, таланти. Така 

робота розвиває естетичні та художні смаки підлітків, їх творчі здібності, 

поглиблює знання, виховує почуття краси. Разом з тим 44 особи (40%) 

зазначили, що дитина не займається проєктною діяльністю в школі, та 

вказали на такі причини: немає  часу,  діти  перевантажені  домашніми 

завданнями з навчальних предметів  – 22 (47,6%), у ліцеї відсутній напрямок, 

який цікавить дитину – 14 (28,5%), відвідує позашкільний заклад, заняття в 

іншій школі тощо – 10 (23,8%).  

Нами опитано 61 особу вчителів (питання в дод. К).  

Анкетування вчителів основної школи й аналіз отриманих результатів 

були спрямовані на: вивчення уявлень педагогів про процеси педагогічного 

стимулювання творчої самореалізації підлітків; збір і вивчення інформації 

про використання методів педагогічного стимулювання; виявлення характеру 

ставлення педагогів до проблеми педагогічного стимулювання; можливість 

структурування своєї педагогічної діяльності; ставлення до своєї педагогічної 

діяльності; показники ефективності власної педагогічної діяльності; ступінь 

актуальності для педагогів проблеми готовності підлітків до творчої 

самореалізації (Дод. Л). 
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Питання анкети були як закритого, так і відкритого типу, на кожне 

запитання пропонувалося кілька варіантів відповідей або потрібно було 

надати свій варіант. Сума відповідей на низку питань анкети перевищує 

100%, тому що респондентам пропонувалося відзначати не тільки одну 

правильну відповідь, а й декілька варіантів з-поміж запропонованих. 

Питання про структуру педагогічної діяльності були націлені на 

виявлення в респондентів аспектів педагогічного стимулювання активності 

підлітків, орієнтованості педагогів на забезпечення творчої самореалізації 

підлітків. 

Як свідчать результати нашого дослідження, на думку педагогів, учні з 

задоволенням сприймають як групові, так і  індивідуальні навчальні проєкти,   

адже про це зазначили 52 (85,2%) опитаних учителі. 47 (77%) респондентів 

виділили дослідницькі проєкти, майже  порівну  розділилася  думка вчителів  

щодо творчих – 27 (44,2%) та рольових – 26 (42,6%) проєктів. Практико-

орієнтовані проєкти обрали 19 (31,1%) вчителів. 

Усі опитані вчителі – 61 (100%) – вважали, що учні позитивно 

ставляться до участі в НПД. На  думку вчителів, ступінь активності учнів 

залежить від сформованості в них умінь ставити цілі та досягати мети – 42 

(68,9%); від створення сприятливих умов – 38 (62,3%); від моделювання 

життєвих ситуацій, використання рольових ігор, спільного розв’язання 

проблем – 36 (59%); від надання права самостійно приймати рішення – 29 

(47,5%); від активності самого вчителя – 7 (11,5%); від поваги, визнання й 

подяки за досягнуті результати – 6 (9,8%). 

Також на позитивне ставлення учнів основної школи до НПД вказують 

вчителі, які брали участь у нашому експерименті, зокрема зазначили, що 

найбільше підлітки відвідують навчальні заняття таких напрямків: хіміко-

біологічного – 43 (70,5%), математичного – 42 (68,9%), гуманітарного – 26 

(42,6%),  історичного – 16 (26,2%) тощо. На думку 44 (72,1%) учителів, брати 

участь у різноманітних конкурсах, олімпіадах, виставках, змаганнях та 

творчих заходах учні основної школи мають можливість раз у квартал, а 
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щомісяця та щотижня – 17 (27,9%). Також 55 (90,2%) учителів зазначили, що 

ставлення учнів до участі в різноманітних конкурсах, олімпіадах, виставках, 

змаганнях та творчих заходах досить позитивне. Про те, що підлітки під час 

НПД проявляють творчу активність, зазначили майже всі вчителі – 57  

(93,4%), а половина – 31 (50,8%) з них зазначила, що це відбувається не без  

їхньої допомоги. Та все ж незначний відсоток педагогів, а саме 1 (1,6%), 

зазначили, що підлітки майже ніколи самостійно не проявляють активності.   

На думку опитаних учителів, що були задіяні в нашому експерименті, 

для покращення процесу творчої самореалізації учня основної школи 

потрібні такі умови: упровадження інноваційних технологій навчання та 

творчого підходу – 49 (80,3%), введення обов’язкового курсу «Основи 

психології» з 6 класу – 28 (45,9%), створення та проведення постійно діючого 

семінару для вчителів із підвищення психологічної культури підлітків і 

педагогів – зазначили 18 (29,5%) респондентів. 

Як зазначили 45 (73,8%) учителів, що брали участь у нашому 

експерименті, свобода для підлітків має бути в міру. Зазвичай підлітки 

прагнуть більше свободи, хоча не готові до неї. У той час деякі  педагоги 

дають учням менше свободи, ніж могли б, про це зазначили 11 (18%) 

респондентів, а 5 (8,2%) респондентів не змогли визначитися з відповіддю на 

це запитання.   

Учителям також було запропоновано оцінити співпрацю закладу з  

батьками  щодо формування  готовності до  творчої самореалізації  підлітків 

у НПД.  Забезпечення  ефективної  співпраці, на  думку вчителів, має  

проявлятися в залученні батьків до участі в заходах  –  49 (80,3)%, 

присутність батьків на заходах у ролі глядача – 45 (73,8%), де батьки є 

співорганізаторами заходів – 37 (60,7%) і також зазначили, що співпрацюють 

з батьками в напрямку спонсорської допомоги – 31  (50,8%), створення 

батьківського фонду – 23 (37,7%) респондентів.  

Узагальнення педагогічного досвіду дало можливість дійти до 

висновку про стан досліджуваної проблеми в ЗЗСО, досягнення й недоліки в 
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роботі педагогічного колективу щодо створення системи формування 

готовності підлітків до творчої самореалізації. Результати визначення таких 

особливостей висвітлені в наступному підрозділі, а результати виявлення 

бажання вчителів ЗЗСО займатися НПД наведено в табл. 3.4. 

Таблиця 3.4 

Результати аналізу опитування вчителів ЗЗСО з метою виявлення 

їхнього бажання займатися навчальною проєктною діяльністю (у %) 

№ Питання Відповідь 
Показник 

к-сть % 

1 Які види навчальної проєктної 

діяльності, на вашу думку, учні 
сприймають з великим 

задоволенням? 

колективні 32 52,5 

групові 48 78,7 

індивідуальні 17 27,9 

інше 5 8,2 

2 У чому проявляється співпраця з 
батьками щодо актуалізації 

творчої самореалізації підлітків? 

співорганізація заходів 37 60,7 

залучення батьків до участі в 
проєктах 

39 63,9 

присутність батьків на уроках у 
ролі глядача 

35 57,4 

спонсорська допомога 21 34,4 

створення батьківського фонду 15 24,6 

3 Чи вважаєте Ви, що сучасний 

ЗЗСО створює сприятливі умови 

для творчої самореалізації 

підлітка? 

так 34 55,7 

ні 17 27,9 

4 Хто або що допомагає учню у 

творчій самореалізації? 

сім'я 59 96,7 

школа 51 83,6 

друзі 33 54,1 

оточення 42 68,9 

засоби масової інформації 32 52,5 

самовиховання 26 42,6 

5 Що найчастіше заважає Вам 

реалізувати свої творчі ідеї в 
навчальній проєктній діяльності? 

безініціативність 4 6,6 

відсутність здібностей 7 11,5 

незатребуваність 9 14,8 

відсутність дружнього колективу 4 6,6 

лінь 5 8,2 

відсутність цілей 0 08,2 

брак вільного часу 44 72,1 

 

З відповідей учителів ЗЗСО на закриті та відкриті запитання можемо 

констатувати, що потенційні можливості ЗЗСО щодо організації навчальної 

проєктної діяльності використовуються неповністю, а саме: 

– під час організації навчальної проєктної діяльності вчителі ЗЗСО 
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мало враховують специфіку формування творчої самореалізації учня, 

можливості творчої активності підлітків; 

– у ЗЗСО відсутня цілеспрямована робота адміністрації з педагогічним 

колективом із питань організації НПД; 

– у роботі з підлітками використовуються одноманітні форми, що 

мають, в основному, масовий характер. Надається перевага усталеним, 

традиційним формам роботи з учнями, які мало спонукають підлітків до 

самореалізації та творчої діяльності взагалі; 

– учнівські проєкти проводяться без урахування індивідуальних 

особливостей підлітка та можливостей для прояву творчої самореалізації; 

– відсутня цілеспрямована робота з батьками або ж ведеться часто 

стихійно, від випадку до випадку, здебільшого у вигляді «спонсорська 

допомога». 

ІІ. Творчо-діяльнісний критерій з показниками:  

– повнота й глибина знань з навчальних дисциплін освітньої галузі 

«Мови і літератури»; 

– уміння творчої самореалізації в НПД. 

Рівні засвоєння знань вимірювалися за формулами (2.1), (2.2), (2.3), 

(2.4).  

Кповноти

                                                                 
 (2.1), 

де Кповноти– коефіцієнт ступеня повноти засвоєння знань (груповий), 

N1 – кількість учнів, які правильно й повно відповіли на всі запитання, 

N0 – кількість учнів, які відповіли на запитання. 

З метою виявлення індивідуальних знань учня повнота знань 

визначалася за формулою: 

Кповноти 1

0

1


n

n

                                                                       (2.2), 

 1 

0 

1  
N 

N 
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де Кповноти  – коефіцієнт ступеня повноти засвоєння знань 

(індивідуальний), 

n1 – кількість правильно виділених елементів знань (термінів, понять) 

учнями, 

n0 – загальна кількість елементів знань у даному навчальному 

фрагменті. 

                                                                        (2.3), 

де К глибини – коефіцієнт ступеня глибини знань (індивідуальний), 

n5 – кількість елементів творчого рівня, що виконав респондент, 

n0 – загальна кількість елементів знань творчого рівня. 

                                                                        (2.4), 

де К глибини– коефіцієнт ступеня глибини знань (груповий), 

n6 – кількість учнів, які самостійно виявили творчість у знаходженні 

правильних варіантів відповіді; 

n0 – кількість учнів, які й самостійно, і під керівництвом намагалися 

виявити творчість у розв’язанні педагогічних завдань і ситуацій. 

Завдання  на виявлення повноти знань [322]:  

Match the spy collocations with the sentences. 

 

 

1 
0 

6 
  

n 

n 
Кглибини 

1 
0 

5   
n 

n 
Кглибини 
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Завдання  на виявлення глибини знань [322]:  

1. Work in pairs. The parts of these dialogues are in the wrong order. 

Number them in the correct order so that the dialogues make sense. Then read the 

dialogues with your partner.   

 

 

2. Work in pairs. Write your own conversation. Use as many of the 

explaining, acknowledging and apologising phrases as you can. When you have 

checked your conversation, cut it up into different sentences. Swap your 

conversation with another pair. Order the other pair’s conversation. 
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Завдання на виявлення високого рівня засвоєння знань [321]: 

1. Look at the pictures. What famous story is this? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Imagine you are the main character in the story. Write a letter to a 

problem page asking for advice.   

2. When you have fi nished, give your letter to one of your classmates. 

Check your  partner’s letter for grammar, spelling and punctuation errors.  

3. Now write a response to your partner’s letter. You can be as serious or as 

silly as you want! Perhaps you think girls shouldn’t dream of handsome princes, 

but should have a career instead? 

Завдання на виявлення середнього рівня засвоєння знань [321]: 
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Завдання на виявлення низького рівня засвоєння знань [322]: 

 

Дані про характер засвоєння названих знань учнями основної школи 

наведено в табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Характер засвоєння знань з навчальних дисциплін освітньої галузі 

«Мови і літератури» експериментальних і контрольних груп на 

констатувальному етапі  (у %) 

Якісні показники знань ЕГ  (386 осіб) КГ (376 осіб) 

Повнота 
кількість у % кількість у % 

117 30,3 114 30,3 

Глибина 102 26,4 110 29,3 

Рівні  

засвоєння 

знань 

Високий  38 9,9 39 10,4 

Середній  224 58,0 217 57,7 

Низький  124 32,1 120 31,9 

 

Як свідчить аналіз табл. 3.5, в умовах традиційного освітнього процесу 

основної школи повноту та глибину знань показує третя частина учнів. Вони 
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недостатньо занурені в іншомовне середовище, не виявляють належною 

мірою знання та уміння з предмету. 

Варто відзначити, що домінує середній рівень засвоєння знань, тобто 

учні не використовують свій творчий потенціал. Це може бути пов’язано з 

тим, що вчителі не використовують на уроках форми та методи навчання, які 

спрямовані на покращення засвоєння школярами нових знань, розвиток  

умінь і навичок. Якщо паралельно із класичними методами використовувати 

інтерактивні, то інтерес до навчання та ефективність уроку зростають. 

Суттєво підвищити ефективність розвитку творчих здібностей можна 

лише в тому разі, якщо постійно використовувати в навчально-виховній 

діяльності творчі завдання, у процесі роботи над якими учні застосовують 

здобуті знання, уміння та навички. Творчість містить новизну, що передбачає 

значні зусилля, спеціальний пошук, знаходження нового способу вирішення. 

Але без певного емоційного стану, мотивації, настанови, власної активності 

особистості неможливе виникнення творчої ситуації, а звідси – і самої 

творчості.  

Самопізнання в підлітковому віці концентрується на пошуку відповідей 

на запитання про самого себе: «Хто я такий?», «Чому я не такий?», «Що я 

роблю в цьому світі?». Пошуки власної ідентичності є співвіднесенням своїх 

інтересів, цілей, планів, уподобань, талантів і здібностей з можливостями та 

обмеженнями, реальними досягненнями й життєвим досвідом.  

Самооцінка в таких школярів формується й залежить від оточення, 

оскільки їм характерна невпевненість у собі.  

Життєве самовизначення є головною характеристикою підліткового 

віку, важливим механізмом його самореалізації. Життєве самовизначення має 

такі форми, як-от: особистісне самовираження («Якою людиною я хочу 

стати?»), сімейне самовираження («Яка в мене буде родина?»), професійне 

самовизначення («Ким я хочу бути?»), соціальне самовизначення («Якого 

статусу я прагну?») [238]. 

Дослідники розрізняють спеціальні та загальнонавчальні вміння й 
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навички. Спеціальні, предметні уміння формуються на матеріалі конкретного 

предмета (навички читання, аудіювання, усного та писемного мовлення). 

Серед загальнонавчальних умінь і навичок виділяють за Ю. Бабанським [18] 

такі групи, як-от: 

– навчально-організаційні – уміння планувати діяльність, визначати її 

завдання, уміння створювати умови діяльності; 

– навчально-інформаційні – уміння працювати з книгою, вести 

бібліографічний пошук; 

– навчально-інтелектуальні – уміння знаходити інформацію,  

виділяти головне, проводити аналіз, порівнювати, раціонально 

запам’ятовувати, здійснювати самоконтроль у НПД, доводити, 

обґрунтовувати тощо. 

Усі групи умінь мають забезпечувати потреби особистості в 

саморозвиткові й самовихованні. 

Уміння творчої самореалізації учнів основної школи в НПД об’єднали 

таким чином: 

1. Інтелектуально-евристичні вміння: установлювати та пояснювати 

причинно-наслідкові зв’язки в процесі НПД; визначати пізнавальну 

складність і формулювати її як завдання, проблему проєкту; аналізувати різні 

об’єкти проєкту; порівнювати (зіставляти та протиставляти, здійснювати 

повне порівняння); установлювати тотожність у роботі над проєктом; 

генерувати принципово нові науково-дослідницькі ідеї, які будуть 

спрямовані на реалізацію перспективних навчальних проєктів, пропонувати 

способи розв’язування різнорівневих навчальних проєктних завдань; 

постійно пізнавати й розвивати творчий потенціал.  

Завдання: 

Work in pairs. Prepare and practise the role play. Then practise it again with 

a different partner. Perform it for the class. 
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          Student A                                            Student B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Соціально-комунікативні вміння: ініціювати усну та писемну 

взаємодію іноземними мовами для розв’язання навчальних проєктних 

завдань, долучатися до діалогу, ставити запитання в процесі навчальної 

проєктної діяльності; обмінюватися науковими думками, обговорювати 

отримані результати проєктного дослідження; відстоювати власні погляди 

під час роботи над проєктом; презентувати результати проєктного 

дослідження; толерантно сприймати й доповнювати наукову інформацію 

доповідача-дослідника; усвідомлювати та визначати свою роль і місце в 

колективі. 
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Завдання [321]: 

 

 

3. Уміння самоорганізації: запропонувати ідею; визначати свою роль 

у проєкті та стратегію реалізації завдання; планувати послідовність 

виконання проєктних завдань; змінювати план діяльності у зв’язку зі зміною 

умов виконання проєкту; розподіляти увагу між різними об’єктами 

навчальної проєктної діяльності; складати алгоритм виконання проєктних 

дій; організовувати навчальну проєктну діяльність у взаємодії (у парі, малій 

групі); контролювати та регулювати власні дії й поведінку.  
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Завдання [322]: 

 

  

 

Дані про характер засвоєння названих умінь учнів основної школи 

наведено в табл. 3.6. 
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Таблиця 3.6 

Показники сформованості вмінь творчої самореалізації учнів основної 

школи ЕГ і КГ в навчальній проєктній діяльності на констатувальному 

етапі експерименту (у %) 

Уміння творчої 

самореалізації 

учнів основної 

школи: 

Рівні сформованості вмінь творчої самореалізації 

учнів основної школи 

ЕГ (386 осіб) КГ (376 осіб) 

Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

Інтелектуально-

евристичні 
9,9 58,0 32,1 9,8 60,6 29,6 

Соціально-

комунікативні  
11,7 58,3 30,0 11,4 59,3 29,3 

Уміння 

самоорганізації 
10,9 58,5 30,6 10,9 58,8 30,3 

 

Отже, як свідчить аналіз табл. 3.6, на констатувальному етапі в 

контрольній та експериментальній групах переважають соціально-

комунікативні та самоорганізаційні уміння творчої самореалізації учнів 

основної школи в навчальній проєктній діяльності на середньому рівні 

сформованості вмінь творчої самореалізації учнів. Таким чином, проведена 

робота свідчить, що учням складно встановлювати та пояснювати причинно-

наслідкові зв’язки, визначати проблему, аналізувати, розрізняти суттєві та 

несуттєві ознаки, порівнювати (зіставляти та протиставляти, здійснювати 

повне порівняння), генерувати нові ідеї.  

ІІІ. Рефлексивно- коригувальний критерій з показниками:  

– самооцінка власних продуктів діяльності на основі рефлексії. 

О. Устименко вважає, що для оцінювання результативності діяльності в 

проєктному навчанні вчитель використовує не лише інструменти оцінювання 

навчальних досягнень своїх учнів, але й інструменти самоаналізу та 

самооцінювання учнівських знань, умінь, стратегій. Такими інструментами 

можуть бути опитувальники для школярів (reflective questions), шкали 
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оцінювання різних видів проєктної діяльності учнів (observation rubrics), 

шкали самооцінювання власної діяльності з планування, організації,  

реалізації та контролю проєктної роботи (reflection rubrics), 

щоденники/журнали спостереження (observation log/diary/journal) і 

самоспостереження (sel reflection log/diary/journal). Фіксуючи в щоденниках 

та журналах спостережень успіхи й помилки, динаміку розвитку 

комунікативних і навчальних умінь та стратегій учнів, ступінь участі в 

співробітництві, взаємодії з проєктним колективом, розвиток автономії та 

креативності, учитель має можливість проводити більш аргументоване 

спільне обговорення процесу проєктного навчання  та  його  результатів,  

здійснювати більш об’єктивне оцінювання досягнень учасників 

проєктування, визначати і формулювати подальші завдання [263]. 

Наведемо англомовні приклади рефлексивних інструментів поточного 

контролю деяких об’єктів оцінювання іншомовної проєктної діяльності 

школярів. 

Приклад 1. Дослідниця О. Устименко пропонує бланк самоаналізу 

рівня сформованості необхідних знань, навичок, умінь, стратегій. Літери в 

акронімі назви наведеного нижче бланку – KWL – означають: 1) K (know) – 

що я знаю, вмію, 2) W (want) – про що я хочу дізнатися, чого я хочу 

навчитися, 3) L (learn) – що я вже знаю, що вже вивчив, чого вже навчився. 

Ця таблиця допомагає учням на початку проєктної діяльності активізувати 

попередньо набуті вміння, навички, знання, стратегії, визначити ті аспекти, 

якими необхідно оволодіти, щоб виконати проєктну роботу та згодом 

оцінити проміжні й підсумкові результати свого проєктного навчання. Бланк 

«KWL chart» є одним з інструментів самоорганізації та самоконтролю 

навчально-пізнавальної діяльності школяра [263]. 
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Приклад 2. Наступний бланк допомагає учням не лише визначати чому 

вони навчилися, але й самостійно визначити свій рівень [322]:  

  

Для контролю іншомовної проєктної діяльності підтримуємо ідею 

О. Устименко використовувати холістичні (holistic) та аналітичні (analytical) 

шкали. Холістичні (цілісні) шкали описують очікуваний результат у цілому, 

спираючись на узагальнені критерії та дескриптори. Для оцінювання 
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конкретних  видів  проєктної  діяльності  школярів пропонується 

використовувати аналітичні (розкладені на складові параметри) шкали, які 

описують кожний аспект виконаної роботи (критерій оцінювання) окремо, 

мають невелику кількість дескрипторів і таким чином дозволяють 

здійснювати точний зворотний зв’язок. На наш погляд аналітичні шкали або  

критерії оцінювання НПД, краще оприлюднювати на початку проєкту, 

обговорити з учасниками проєкту або запропонувати учням самостійно 

розробити  критерії оцінювання НПД.  

Приклад 3. Холістична шкала самооцінювання розвитку навичок 

писемного мовлення [322]: 

 

У межах дослідження з’ясовано, що занурення у творчу діяльність 

розвиває в учнів основної школи інтелектуальні здібності та формує 

характер. Учні стають більш настирними в досягненні мети, незалежними, 

самостійними, у них з’являється почуття гідності, самоповаги, вони 

починають по-іншому дивитися на світ. Творчість вимагає інтелектуального, 

емоційного й вольового напруження [290]. 

Результати дослідження подано в табл. 3.7. 
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Таблиця 3.7 

Результати вимірювання  самооцінки  учнів основної школи 

експериментальних груп і контрольних груп  

на констатувальному етапі (кількість, у %) 

Характер самооцінки  
ЕГ (386 осіб) КГ (376 осіб) 

кількість у % кількість у % 

Адекватний  72 18,7 70 18,6 

Завищений 208 53,9 212 56,4 

Занижений 106 27,4 94 25,0 

 

Як свідчить аналіз табл. 3.7, учні основної школи мають завищену 

самооцінку, тобто не можуть адекватно й правильно оцінити свої знання, 

можливості, навички.  

Узагальнимо та схарактеризуємо рівні творчої самореалізації учнів. 

Основою характеристики є ідеї І. Іонової, однак її робота присвячена 

старшокласникам, а ми досліджували учнів основної школи.  

На високому рівні учні основної школи постійно прагнуть до творчої 

самореалізації в навчанні, бажають брати участь у навчальних проєктах. У 

підлітків розвинене почуття допитливості та інтерес до творчої діяльності; 

присутнє почуття захопленості, радості відкриття, прагнення до отримання 

високої оцінки, визнання успіху в навчальній діяльності, домінує прагнення 

до творчих досягнень, до лідерства; наявний досвід цілеспрямованості, 

цілепокладання, планування й раціонального використання часу.  

Предметні знання освітньої галузі «Мови та літератури», необхідні для 

комунікацій, виявляються на продуктивному творчому рівні. Розвинене 

почуття новизни, нестандартність, критичність мислення, здатність до 

генерування ідей; присутня емоційна збудливість у творчій ситуації, 

розвинена творча уява, інтуїція, домінує мотивація прагнення успіху; 

розвинена самокритичність, уміння користуватися різними формами 
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доведень, обґрунтувати результати творчості, наявність досвіду й уміння 

впроваджувати нове в духовні й матеріальні форми. 

Має високий рівень моральних норм, ерудований, допитливий, 

кмітливий, орієнтується у фундаментальних проблемах наук, що вивчає, має 

особистісне розуміння сенсу вивчення шкільних предметів, здатен 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення, знаходити аналогії, 

обирати фундаментальні об’єкти серед другорядних, бачити ієрархії нових 

функцій і зв’язків відомих об’єктів, може визначити власне розуміння чи 

нерозуміння з конкретних питань, уміє зрозуміти й оцінити точку зору 

інших, вступити у змістовний діалог, спір;  вміє співставляти культурно-

історичні аналоги зі своїми освітніми продуктами й результатами 

однокласників, знаходити схожість і відмінність, доробляти власні освітні 

результати.  

Може адекватно оцінити оптимальні темпи й форми занять навчальним 

предметом та освітньою галуззю; усвідомлює мету шкільних предметів і 

розуміє можливості власної реалізації у їх вивченні; вільно формулює мету, 

програму її досягнення, виявляє завзятість і спрямованість на досягнення 

мети; здатен до самоспостереження, самооцінки, самоаналізу власної 

діяльності, володіє методами рефлексивного мислення (зупинка, 

пригадування діяльності, аналіз етапів, вилучення використаних способів, 

пошук протиріч, коригування подальшої діяльності), проявляє активність у 

діяльності та співробітництві, прагне гармонії в колективній діяльності. 

На середньому рівні  учні основної школи частково прагнуть до творчої 

самореалізації в навчанні, бажають брати участь у навчальних проєктах.  У 

них відсутні допитливість та інтерес до творчої діяльності; ситуативно 

проявляється почуття захопленості, радості відкриття, прагнення до 

отримання високої оцінки, визнання, успіху в навчальній діяльності, не 

розвинене прагнення до творчих досягнень, до лідерства; наявна нездатність 

до цілеспрямованості, цілепокладання, планування й раціонального 

використання часу.  
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Предметні знання освітньої галузі «Мови та літератури», необхідні для 

комунікацій, виявляються на рівні часткового творчого відтворення. 

Формується почуття новизни, не завжди проявляється нестандартність та 

критичність мислення, здатність до колективного генерування ідей. 

Ситуативно проявляється емоційна збудливість у творчій ситуації, не 

розвинена творча уява, інтуїція, не завжди домінує мотивація прагнення 

успіху. Проявляються елементи самокритичності, не розвинені уміння 

користуватися різними формами доведень, обґрунтувати результати 

творчості, набувається досвід і уміння впроваджувати нове в духовні й 

матеріальні форми. 

Формуються моральні норми, ерудованість, допитливість, кмітливість, 

не завжди орієнтується в фундаментальних проблемах наук, що вивчає, і має 

особистісне розуміння сенсу вивчення шкільних предметів, не завжди здатен 

аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення, знаходити аналогії, 

обирати фундаментальні об’єкти серед другорядних, не бачить ієрархії нових 

функцій і зв’язків відомих об’єктів, на завжди може визначити власне 

розуміння чи нерозуміння з конкретних питань й оцінити точку зору інших, 

вступити у змістовний діалог, спір; частково вміє співставляти культурно-

історичні аналоги зі своїми освітніми продуктами й результатами 

однокласників, не завжди знаходить схожість і відмінність між ними.   

Набуває досвіду оцінювати оптимальні темпи й форми занять певним 

навчальним предметом та освітньою галуззю; не завжди усвідомлює мету 

шкільних предметів і ситуативно розуміє можливості власної реалізації в їх 

вивченні; уміє формулювати мету, програму її досягнення, але не виявляє 

завзятості й спрямованості на досягнення мети; проявляються елементи 

самоспостереження, самооцінки, самоаналізу власної діяльності; частково 

володіє методами рефлексивного мислення (зупинка, пригадування 

діяльності, аналіз етапів, вилучення використаних способів, пошук протиріч, 

коригування подальшої діяльності); не завжди проявляє активність у 

діяльності  та співробітництві. 
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На низькому рівні учні основної школи не прагнуть до творчої 

самореалізації в навчанні, не бажають брати участь у навчальних проєктах. 

У них відсутні допитливість та інтерес до творчої діяльності; ситуативно 

проявляється почуття захопленості, радості відкриття, прагнення до 

отримання високої оцінки, визнання, успіху в навчальній діяльності; не 

розвинене прагнення до творчих досягнень, до лідерства; немає здатності до 

цілеспрямованості, цілепокладання, планування й раціонального 

використання часу.  

Відсутні почуття новизни, нестандартність та критичність мислення, 

здатність генерувати ідеї; ситуативно проявляється емоційна збудливість у 

творчій ситуації, не розвинена творча уява, інтуїція, домінує мотивація 

уникнення невдач; демонструється переоцінка власних можливостей; 

нездатність обґрунтовувати власні думки, результати творчості 

впроваджувати досвід і вміння в духовних і матеріальних формах. 

Формуються моральні норми, відсутня ерудованість, допитливість, 

кмітливість, не орієнтується у фундаментальних проблемах наук, що вивчає, 

і не має особистісного розуміння сенсу вивчення шкільних предметів; не 

завжди здатен аналізувати, синтезувати, робити висновки, узагальнення, 

знаходити аналогії, не здатен обирати фундаментальні об’єкти серед 

другорядних, не бачить ієрархії нових функцій і зв’язків відомих об’єктів, не 

завжди може визначити власне розуміння чи нерозуміння з конкретних 

питань й оцінити точку зору інших, вступити у змістовний діалог, спір; не 

вміє співставляти культурно-історичні аналоги зі своїми освітніми 

продуктами й результатами однокласників.   

Не має досвіду оцінювати оптимальні темпи й форми занять певним 

навчальним предметом та освітньою галуззю; не усвідомлює мету шкільних 

предметів і не розуміє можливості власної реалізації в їх вивченні; набуває 

досвіду формулювати мету, програму її досягнення, але не виявляє завзятості 

й спрямованості на досягнення мети; формуються елементи 

самоспостереження, самооцінки, самоаналізу власної діяльності; не володіє 
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методами рефлексивного мислення (зупинка, пригадування діяльності, аналіз 

етапів, вилучення використаних способів, пошук протиріч, коригування 

подальшої діяльності); не проявляє активності в діяльності та 

співробітництві. 

Отже, результати констатувального етапу педагогічного експерименту 

свідчать про те, що творчий потенціал учнів основної школи недостатньо 

розкривається, зокрема в НПД. Тому має місце упровадження педагогічних 

умов творчої самореалізації учнів у НПД сучасного ЗЗСО. 

 

3.2. Реалізація педагогічних умов творчої самореалізації учнів 

основної школи в навчальній проєктній діяльності 

 

Як відомо, ефективність освітнього процесу в ЗЗСО забезпечується 

реалізацією навчально-методичного забезпечення, а саме: освітньою 

програмою, робочим навчальним планом, навчальними предметами, 

навчальною програмою, календарним плануванням, поурочним плануванням, 

навчально-методичним комплексом (підручники, посібники, збірники, робочі 

зошити), факультативними та індивідуальними заняттями, критеріями 

оцінювання, завданнями для контролю та самоконтролю.  

На основі сказаного вище розроблено навчально-методичне 

забезпечення творчої самореалізації учнів основної школи в НПД. До 

навчально-методичного забезпечення віднесено робочі навчальні плани 

ЗЗСО, плани ШМО та РМО, календарне планування, поурочне планування, 

нестандартні уроки, плани проведення навчальних проєктів, плани 

проведення проєктів на освітній платформі eTwinning, плани проведення 

інтегрованих навчальних проєктів, авторську програму «Відкриваємо Європу 

разом», посібник «Відкриваємо Європу разом» для учнів 5-9 класів, 

різнорівневі навчальні проєктні завдання, тренувальні вправи тощо.    

Окрім цього, до навчально-методичного забезпечення творчої 

самореалізації учнів основної школи в НПД нами віднесено прийоми, 
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методи, засоби, інструментарій, сценарії прес-конференцій, семінарів, 

майстер-класів, плани проведення методичного фестивалю, проблемного 

столу, педагогічної студії тощо, які підбирали й розробляли відповідно 

зазначеним у дисертації педагогічним умовам творчої самореалізації учнів 

основної школи в НПД.  

Реалізація першої умови – активізація потреб творчої самореалізації 

учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності – відбувалася 

завдяки участі в проєктах освітньої платформи eTwinning.  

У дослідженні спиралися на те, що освітня платформа eTwinning – це 

розпочата в 2005 р Європейською комісією навчальна програма, мета якої – 

розвивати співпрацю між європейськими школами на спеціальній онлайн-

платформі. Учителі та учні основної школи зареєструвалися в мережі 

eTwinning та отримали можливість брати участь у спільних проєктах зі 

школами з інших країн світу [306]. Навчання на цій освітній платформі 

базується на використанні інформаційно-комунікаційних технологій. 

Проєкти eTwinning розширли сферу освітніх можливостей для учнів та 

вчителів, підвищили мотивацію до навчання та ступінь відкритості до країн 

світу. На освітній платформі eTwinning вже зареєстровані 44 країни-учасниці, 

у тому числі Україна, 208 000 ЗЗСО, які задіяні в 107 353 проєктах. 

Позитивним є те, що в проєктах eTwinning  беруть участь 817 236 учителів 

різного фаху підготовки. 

У нашій країні зазначена вище освітня платформа реалізується за 

підтримки МОН України. 16 листопада 2015 року було підписано Указ «Про 

оголошення 2016 року Роком англійської мови в Україні», де, зокрема, 

йдеться й про важливість сприянню участі в проєктах освітньої програми  

eTwinning Plus в Україні. 

Освітня платформа eTwinning забезпечена інструментарієм, онлайн 

підтримкою та допомогла знайти в міжнародному освітньому середовищі 

партнерів з темами, які цікавили учнів, активізували їхні потреби творчої 
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самореалізації та допомогли вчителю пришвидшити досягнення завдань 

сучасної школи.  

До того ж eTwinning-проєкти прив’язані до уроків, що дозволило під 

час експериментальної роботи не тільки виконувати освітню програму ЗЗСО, 

але й покращити й поглибити знання учнів з навчальних предметів, 

розширити уявлення школярів про навколишній світ, сформувати образне та 

логічне мислення, творчі здібності учнів, розвинути загальнонавчальні 

вміння та навички.   

Зазначимо, що в освітніх проєктах eTwinning використовувалася 

новітня навчальна техніка: визначалися питання та проблеми,  відбувався 

пошук інформації, аналіз відомих фактів чи готового рішення. Функція 

вчителя була в тому, щоб поставити перед учнями початкову проблему, а 

потім допомогти у пошуках відповідей. Для того, щоб відповідати 

призначенню та засадам НПД на основі пошуку відповідей на запитання, 

учитель створював сприятливе освітнє середовище для залучення учнів, 

спонукав їх ставити нові запитання й знаходити відповіді на них. Це 

виявилося дуже ефективним методом навчання, який спонукав бажання учнів 

займатися НПД, прагнення знаходити нове й непізнане в навчальному 

предметі.   

Під час роботи над проєктами eTwinning учителі спочатку 

використовували метод дослідницького навчання, у якому запитання було 

поставлено на початку проєкту, намагалися знайти найкращий варіант 

відповіді шляхом перевірки та усунення труднощів. Але, порівнявши з 

використанням проєктної методики навчання, яка також починалася із 

запитань, зрозуміли, що завдання останньої мають властивість бути 

ширшими та глибшими під час будь-яких проєктів, що дозволило більш 

глибоко занурити учнів у навчальний процес, реалізувати їх творчий 

потенціал. Якщо дослідницьке навчання на основі запиту стосується пошуку 

відповіді, проєктне навчання – це вивчення відповіді, цей метод допомагав 
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навчати учнів основної школи в реальному іншомовному середовищі; 

мотивував та залучав їх до ефективного навчання. 

Виконання освітньої програми в проєктах eTwinning вимагало багато 

часу та терпіння вчителя, але, як результат, наприкінці проєктів школярі 

ставали успішними дослідниками та мали бажання працювати в цьому 

напрямку в подальшому, що значно спростило фасилітаторство вчителя в 

майбутньому. Участь у перших проєктах була важкою, з перешкодами, не 

вистачало часу, але в подальшому отриманий досвід допоміг учням та 

вчителям,  відчуття успіху кожного учасника наприкінці проєкту переросло в 

мотивацію виконати наступне завдання краще та задіяти якомога більше 

інструментів та можливостей. Підтримка та участь батьків сприяла 

прискоренню досягнення результатів, зміцнювала розуміння важливості 

допомогти своїй дитині в значущій для неї справі. Ми вважаємо, що це 

важлива відмінність від  діяльності в традиційному освітньому середовищі. 

На нашу думку, участь у проєктах на освітній платформі eTwinning 

сприяла: 

1) розвитку інтересів школярів (Nature student passions). Учні вибирали 

теми та навчальні предмети, які їм були цікаві, та навіть серйозні проєкти, у 

яких вони могли показати свої таланти, уміння та навички. Школярі по-

справжньому насолоджувалися своїм навчанням, тому що вони вивчали те, 

що для них небайдуже. Коли учні потрапляли в певне освітнє середовище, 

їхня увага була повністю зайнята процесом, вони відчували прилив енергії та 

емоції, які виникають в реальному житті, коли підлітки грають або 

займаються спортом, читають книгу або розважаються з іншими дітьми. 

Для реалізації потреби розвитку інтересів та талантів школярів у НПД 

використовувалися такі нетрадиційні форми роботи з учнями, прийоми, 

наочні засоби, технології та відповідні до них, інструкції:  

– мозковий штурм (Brainstorming): 

а) знайти фотографії відповідно до теми проєкту; 

б) відгадати слова за темою; 



137 
 

в) намалювати сцени з проєкту або зобразити свої емоції; 

г) викласти свої ідеї щодо плану проєкту (інструменти, діяльність тощо) 

– голосування (Voting): 

а) зробити власний вибір з будь-якого предмету; 

б) оцінити вибір інших; 

в) проголосувати за найкращу тему проєкту, інструменти, ідеї чи проєктні 

продукти тощо; 

г) проголосувати за найкращий кінцевий продукт проєкту; 

д) проголосувати за найактивнішого, творчого партнера; 

е) обрати найцікавіший вид діяльності. 

– технологія створення відео, слайдшоу, колажів, інтерактивних видів 

діяльності тощо (Animations): 

а) підібрати відповідні фотографії або зображення для презентації, слайд-

шоу; 

б) вигадати найкращі ідеї для відео чи колажу; 

в) приєднатися до найбільш відповідної групи для виконання ролей; 

г) створити онлайн вікторину. 

2) стимулювання бажання учня брати участь у дослідженнях та 

врахування його вибору (Supporting the student's desire and taking into account 

his choice) 

Свобода вибору учнів є основою активізації потреби творчої 

самореалізації, але це важко зробити та визначити на уроці з традиційною 

системою навчання, де роль учителя – викласти навчальний матеріал та 

перевірити рівень його засвоєння. Сучасний учитель не повинен бути 

єдиним, хто забезпечує вибір у навчальній програмі, слід опиратись на 

потреби та здібності учнів, прислухатися до їхніх бажань. У проєктах 

eTwinning учні основної школи мали можливість вибрати те, чого вони 

хотіли навчитися з того, що пропонував їм учитель згідно з навчальним 

планом. Щоб зробити своє навчання особистим, учні брали на себе 

відповідальність за власні конкретні ролі в межах проєкту, мали «голос» у 

https://www.dragnsurvey.com/survey/r/bfab914
https://www.voki.com/
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розробці проєкту та навіть процесу. Отже, учасники освітнього процесу 

співпрацювали й виробляли кінцевий продукт разом. 

Для реалізації потреби бажання учня брати участь у НПД та 

врахування вибору учня використовувалися такі прийоми й методики роботи 

з учнями та відповідні до них засоби (інструментарій):  

– розминка (Warming up) (Avatar Maker, Voice Maker, Avatar Maker, 

Painting, Kahoot): 

а)  підібрати власну розминку; 

б)  проводити самостійно розминку; 

– робота в команді (Teambuilding) (Mentimeter – онлайн-ресурс для створення 

інтерактивних презентацій, опитувань, голосування в режимі реального 

часу): 

а) повідомити свої ідеї; 

б) презентувати свої ідеї. 

– асоціативний ряд (Mind Мap): 

а)  висловити свої ідеї на дошці; 

б) відгадати основні моменти та описати їх. 

3) заохочення учнів та вчителів до НПД (Increase motivation and 

engagement). 

На освітній платформі eTwinning учні приєднувалися до проєктів, у 

яких досліджувалися цікаві для них теми, що неможливо зробити на 

традиційних уроках у класі. Для участі в таких проєктах учителю не треба 

було змушувати учнів,  він використовував «внутрішню» мотивацію учнів. 

Школярі мали можливість реалізувати свої бажання та ролі в проєкті, 

розвинути власні творчі можливості та сильні сторони. Виконуючи завдання 

проєкту, учні основної школи одночасно засвоювали шкільні предмети, 

мотивація та залучення підлітків стояли на вершині їхньої діяльності та 

досягненні кінцевої мети проєкту. Учні відчули, що динаміка проєкту 

залежить від них: коли їм приділяли увагу як головним дійовим особам, 

школярі могли показати свої сильні сторони; почувалися незалежними; брали 

https://avatarmaker.com/
https://voice-recording.ru/
http://doppelme.com/
http://flockdraw.com/
https://getkahoot.com/
https://www.mentimeter.com/
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на себе частину відповідальності; досягали своїх цілей та відкривали нові 

можливості.  

Для реалізації потреби заохочення учнів та вчителів використовувалися 

такі форми, прийоми роботи з інструкціями до них та засоби 

(інструментарій):  

– відеоконференції з партнерами по проєкту (Avatar Maker, Chroma Key, 

Voice Maker): 

а) підтримати та залучити учнів до спілкування під час конференції; 

б) допомогати один одному протягом онлайн зустрічі; 

в) вибрати теми для обговорення. 

– листування, обмін подарунками, поштовими пакунками: 

а) виявити разом з батьками найкращий спосіб обміну подарунками, 

пакунками; 

б) підготувати подарунки самостійно або з батьками; 

в) організувати шкільні та місцеві виставки отриманих подарунків та листів 

– електронне листування (emailing): 

а) дізнатися, кому б з партнерів написати; 

б) підібрати теми для листування; 

в) створити повідомлення разом з батьками. 

– інтерактивне спілкування в соціальних мережах (веб-2.0): 

а) дізнатися про своїх партнерів через спілкування в чатах; 

б) підібрати найцікавіші теми; 

в) підготувати з батьками оригінальне повідомлення з різними доповненнями 

та малюнками.  

4) прагненню до пізнання чогось нового (The desire to learn something 

new) 

Плануючи та інтегруючи НПД в освітні програми [204] ЗЗСО, які брали 

участь в експерименті, ми не забували про практичну цінність проєктів 

eTwinning, які не лише тісно пов'язані з навчальними предметами основної 

школи, але й допомагали реалізувати практичний зміст. Учні не просто 

https://avatarmaker.com/
https://www.adobe.com/creativecloud/tools/green-screen-software.html
https://voice-recording.ru/
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отримували нову інформацію з книг чи Інтернету, вони навчалися в 

реальному середовищі застосовувати вивчений матеріал. Школярі мали 

можливість пізнавати історії з реального досвіду життя: партнери з кожної 

країни брали інтерв'ю в батьків чи бабусь і дідусів, ділилися цими історіями 

один з одним. Вони робили презентації, висловлювали свої враження та 

порівнювали різні погляди, а також обговорювали, чому інформація з 

реального світу та приклади знайомих людей сприяють кращому розумінню 

один одного та навколишнього світу. 

Обираючи близькі до реальності теми для проєктів, учні ділилися 

досвідом, враженнями та емоціями, відчували, що, незважаючи на те, що 

живуть у різних країнах, вони мають спільні риси характеру, інтереси, хобі, 

уподобання в музиці, у літературі. 

Завдяки планам проєктів eTwinning учні вирішували завдання з 

математики шляхом порівняння цін на транспорт, відпочинок, їжу та 

подорожі в кожній з країн-учасниць, вибудовували та проєктували початкові 

гіпотези та реальні факти. Багато питань було вирішено протягом участі в 

проєктах eTwinning: звичайні цифри на уроках математики стали цікавими 

вікторинами для дітей (Де більше дітей танцюють в Likee: в Італії чи в 

Іспанії? Чи більше учнів грають в комп’ютерні ігри  в Чехії, ніж у Румунії? 

Який відсоток французьких школярів дивиться частіше інтернет-канал 

Youtube, ніж телевізор? Португальські школярі граються частіше у футбол, 

ніж польські?). Було так просто зацікавити учнів – додати трохи фантазії та 

творчості до звичайної теми уроку, запропонувати самостійно вибрати тему! 

5) самовираженню в НПД (Self-expression) 

Для реалізації цієї потреби використовувалися такі прийоми роботи з 

інструкціями та відповідні до них засоби (інструментарій): 

- планування (Planning) (Padlet Creating – мультимедійний ресурс для 

спільного створення, редагування та зберігання інформації): 

а) поділитися своїми ідеями; 

б) підібрати теми; 

https://alternativeto.net/software/padlet/?license=free
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в) визначити основні стадії проєкту. 

- вибір інтернет-інструментів (Choosing iTools) (Free iTools – мобільний 

додаток з можливостями передачі файлів з мобільних пристроїв на 

комп’ютер): 

а) підібрати зручні інструменти (iTools); 

б) допомогти один одному в роботі з ними; 

в) створити список найбільш корисних інструментів. 

- робота в команді (Teambuilding) (Word Clouds – створення презентації з 

власних відповідей): 

а) допомогти один одному під час виконання завдань; 

б) запропонувати свої власні види діяльності та довести їх важливість. 

6) розвитку дослідницьких навчальних умінь та навичок (Development 

of research skills) 

Учням стала цікава ідея – залучити батьків, інші школи району, 

місцеві громади до співпраці в проєктах. Була проведена велика робота серед 

батьків, з’ясувалося, що серед них є представники з різних сфер суспільного 

життя: діячі культури, спорту, мистецтва, представники влади, освіти та 

бізнесу. Школярі організовували відеоконференції, онлайн-зустрічі для 

консультацій, діалогів, розв’язання проблем. Також проводилися презентації 

та тренінги, до яких залучалися не лише однокласники, батьки та рідні, а й 

партнери по проєкту. Елементи дослідження впроваджувалися в освітній 

процес завдяки проєктній діяльності. 

Для реалізації потреби розвитку дослідницьких умінь та навичок 

використовувалися такі методи, форми та відповідні до них засоби 

(інструментарій): 

– анкетування (Questionaries) (Tricider – інструмент для мозкового штурму):  

а) поділитися своїми ідеями; 

б) підібрати теми; 

в) скласти список респондентів; 

г) зазначити основні моменти опитування; 

https://englishschoolbox.blogspot.com/p/itools.html
http://www.tricider.com/
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д) придумати анкету з батьками. 

– опитування (Polls) (Kahoot – інструмент для створення анкет, вікторин) 

а) поділитися своїм досвідом з іншими учнями в школі; 

б) скласти основні теми для інших учнів; 

в) скласти список основних інструментів (iTools) для використання. 

– проведення STEM-дослідження (STEM-researching) (GoLab – інструмент 

для онлайн-лаботраторії): 

а) поділитися своїми ідеями; 

б) сформулювати теми та розробити план; 

в) скласти список експертів; 

г) визначити основні моменти дослідження; 

д) провести дослідження разом. 

7) Формуванню всебічного розуміння дослідження та запам’ятовування 

матеріалу (Developing a comprehensive understanding of the study and 

memorizing the material) 

Хід дослідження протягом проєкту, складання плану, тестування, 

регулювання чи усунення труднощів протягом проєктної діяльності плавно 

переходив у запам’ятовування фактів із реального життя та оволодіння 

шкільної програмою з предметів одночасно. Учні мали можливість 

розширити свої знання про засоби ІКТ, покращити власні знання з  

англійської мови.  

Для реалізації цієї потреби використовувалися такі педагогічні 

прийоми й способи та інструментарій до них: 

– рефлексія (Reflection) (Ourbook – інструмент для створення електронної 

книги): 

а) поділитися своїми ідеями; 

б) висловити свої емоції за допомогою малюнків; 

в) скласти список найкращих видів заохочення та оцінювання; 

г) створити колажі до основних пунктів; 

д) обговорити головну ідею проєкту з батьками. 

https://www.golabz.eu/
http://www.ourboox.com/
http://www.ourboox.com/
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– інтерактивні способи поширення результатів проєкту (Dissemination the 

project results) (Collages – інструмент для створення класичних і довільних 

колажів, фотокалендарів): 

а) визначити найкращий спосіб представити свою діяльність; 

б) придумати сюжет та обговорити інструменти для його реалізації; 

в) залучити батьків; 

г) організувати шкільні та взяти участь у місцевих виставках чи заходах. 

8) навчанню за межами освітнього простору та досягнення мети 

(Learning outside the educational space and achieving the goal) 

Навчання в умовах реалізації проєкту не залишало пасивним жодного 

учасника. Учні не лише вивчали нові факти, новий матеріал, вони активно 

здобували ці знання. Учителі також змінювалися в процесі участі в НПД: з 

ролі наставника вони перейшли до ролі партнера, разом з учнями брали 

реальну участь в освітньому процесі. Учні навчилися отримувати знання не 

тільки в класі на уроці, але й на просторах Інтернету в будь-який час, 

знаходячись де завгодно. Це перетворило традиційне освітнє середовище в 

навчання «протягом життя», стимулювало учнів знаходити ще більше 

інформації, щоб поділитися нею з однолітками. Іноді це було цікаво й для 

вчителів, бо учні знаходили маловідомі факти або корисну додаткову 

інформацію. Такий підхід спонукав кожного учня проявити себе, 

самовиразитися, мотивував на навчання та бажання самореалізуватися.   

Для реалізації цієї потреби використовувалися такі педагогічні 

прийоми,  форми та інструментарій: 

– творча розминка (Creative Warming-up) ( Learningapps – це онлайн 

інструмен, який дозволяє створювати інтерактивні вправи) 

а) розробити власну розминку; 

б) провести розминку з батьками або однокласниками; 

в) допомогти партнеру. 

– інтерактивні онлайн-додатки (Interactive Online Applications) (Scratch – 

додаток для створення власних візуалізованих проєктів): 

http://www.kizoa.com/
http://learningapps.org/
http://learningapps.org/
https://scratch.mit.edu/
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а) визначити найкращі інструменти (iTools); 

б) набрати команду; 

в) розробити разом план дій. 

– розробляння алгоритму підведення підсумків (Giving feedback): 

а) визначити спосіб спільного виконання; 

б) створити відео, презентації, колажі; 

в) організувати виставки; 

г) отримати відгуки. 

– рефлексія (Reflection): 

а) зробити самоаналіз; 

б) обговорити результат з партнерами; 

в) запитати думку батьків. 

Підкреслимо, що НПД на освітній платформі eTwinning дозволила 

учням основної школи здобувати знання та розвивати вміння шляхом 

сумісної діяльності в цікавому дослідженні.  Учитель був фасилітатором та 

допомагав учням не лише вивчати англійську мову, але й творчо 

самореалізуватися у виконанні різних видів завдань.  Ця форма освітнього 

процесу – навчання впродовж різноманітної проєктної діяльності в 

іншомовному середовищі, тому англійська або будь-яка іноземна мова  – це 

не предмет вивчення в проєкті, а мова спілкування. Це мотивувало учнів 

краще, ніж традиційне навчання, вивчати іноземні мови.  

Отже, цілеспрямоване спілкування з партнерами-освітянами дозволило 

учням основної школи більш чітко зрозуміти практичну цінність іноземних 

мов, поєднувати їх зміст з іншими шкільними предметами. Учні намагалися 

зрозуміти культуру та цінності людей інших країн, усвідомлювати реальні 

умови міжнаціональної й міжкультурної співпраці. Головне те, що школярі 

усвідомлювали значущість і цінність творчої самореалізації людини для 

розвитку суспільства, країни, співпраці й обміну досвідом. 

Для реалізації зазначеної вище педагогічної умови (активізація потреб 

творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній 
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діяльності) були застосовані як традиційні (бесіди, пояснення, демонстрація) 

так й інтерактивні (мозковий штурм, опитування, рольові ігри) методи 

навчання. Форма роботи переважно була колективна: парна або групова. 

Робота у проєктах на освітній платформі eTwinning сприяла формуванню 

мотиваційно-ціннісного компоненту творчої самореалізації учнів, а саме 

розвитку позитивного ставлення до творчої самореалізації та розумінню 

практичної значущості розкриття творчого потенціалу в НПД. 

Проведена робота в межах формувального етапу педагогічного 

експерименту дозволила зробити певні висновки. Так, ознайомлення й 

навчання на зазначеній вище освітній платформі активізувало потреби 

творчої самореалізації учнів основної школи в НПД (прагнення учнів 

основної школи до творчої самореалізації в процесі навчання; бажання 

школярів підліткового віку займатися НПД).  

Реалізація другої умови – розробляння й використання різнорівневих 

навчальних проєктних завдань у процесі формування творчої самореалізації 

учнів основної школи –  відбувалася під час засвоєння змісту навчальних 

предметів. Особливістю реалізації цієї умови було те, що відбувалося 

інтегрування змісту навчальних предметів, а варіативність включала не лише 

різноманіття завдань, але й вибір і користування іноземними мовами. Усі 

заходи в межах реалізації другої умови були пов'язані з освітньою програмою 

ліцею [204], застосуванням наскрізних змістовних ліній,  інтегруванням 

основних компетентностей учнів згідно з вимогами Нової української школи.  

Під час експериментального дослідження розробляння й використання 

різнорівневих навчальних проєктних завдань у процесі формування творчої 

самореалізації учнів основної школи відбувалося в процесі підготовки й 

проведення предметних уроків в основній школі, а також у позанавчальній 

діяльності школярів.  

Учителі англійської мови ЕГ широко використовували проєкти 

eTwinning для поглиблення знань та практичного використання мови. 

Діяльність у проєктах передбачала опору на лексичний запас учнів, який 
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вони активно використовували на практиці, проявляючи свою творчість. 

Учителі англійської мови співпрацювали з учителями інших дисциплін, 

заохочували учнів дослідницької діяльності в незвичному для них форматі. 

Проєктна робота на уроках англійської мови мотивувала підлітків: учні 

писали твори про себе, традиції в сім’ї, описували рідне місто, школу, дім, 

свої хобі та захоплення. Виконуючи проєктні завдання, учні проводили 

невелику дослідницьку роботу з теми, яка їх цікавить, займали активну 

позицію під час проєктної роботи. Школярі різного рівня мовленнєвого 

розвитку мали можливість виконати власний проєкт – великий чи малий, 

простий чи складний – і пишалися ним. Наприклад, деякі учні в класі слабше 

знають мову за інших, але це їм не заважало в процесі виконання проєкту 

виявити здібності до проєктування чи ілюстрування своєї роботи або знайти 

оригінальний підхід до презентації проєкту. 

Проєктна робота на уроках англійської мови зорієнтована на 

особистість. Виконуючи завдання особистісного характеру (розкажи про 

свого друга, опиши свою сім’ю), учні відкрили для себе значення англійської 

та інтернаціональної мови. Колись у майбутньому, можливо, їм доведеться 

розповісти іноземцю англійською мовою про свою сім’ю, місто чи свої 

уподобання. Робота над проєктом допомагає їм підготуватися до такої події. 

Зосереджуючи увагу на темі, що вивчається англійською мовою, учні мали 

можливість ознайомитись з особливостями культури англомовних країн, 

порівняти їх зі своїми уявленнями і таким чином збагатити власне розуміння 

інших культур. 

На уроках англійської мови учні працювали над дослідницькими 

проєктами за темами: «Nickname як особливий різновид сучасних 

антропонімів», «The day I was born!», «What is hot with the young generation? 

«Що популярно серед молоді?», «Абревіатура як лінгвістична особливість 

on-line спілкування», «Відмітні особливості будинків у Британії», «Історія 

англійського чаю». У межах роботи над проєктами для учнів з різними 

рівнями творчої самореалізації були розроблені різнорівневі завдання.  
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Так, працюючи над проєктом у 5-му класі  «The day I was born!» для 

учнів з низьким рівнем творчої самореалізації були розроблені такі завдання:  

1. Зібрати інформацію про дати народження всіх учасників проєкту. 

2. З’ясувати, у який день тижня  народився кожний учасник проєкту. 

Учням з середнім рівнем творчої самореалізації були запропоновані 

такі завдання: 

1. З’ясувати, до якого знаку зодіаку відноситься кожний учасник 

проєкту. 

2. Підібрати характеристики з гороскопів кожному учаснику проєкту.  

Учням з високим рівнем творчої самореалізації були запропоновані 

таке завдання: 

1. Описати кожного учасника проєкту відповідно до його дати 

народження та порівняти з характеристикою з гороскопу. 

Таким чином, кожен учень мав змогу взяти участь у проєкті, 

виконуючи завдання свого рівня.  

Ефективно застосовували проєкти eTwinning і на уроках української 

мови та літератури, що допомогло школярам краще зрозуміти художній твір, 

зануритися в літературну епоху, усвідомити особливості творчості різних 

письменників, висловити особистісне ставлення до того чи іншого 

літературного явища, поділитися своїми знаннями та враженнями з 

однолітками з інших країн. Учні основної школи досліджували та 

аналізували зміст творів, визначали вивчені (відомі) художні засоби, 

використані в поезії, добирали синоніми, епітети до ключових 

словосполучень; малювали картини (часто словесні, «оживляли»), які 

постали в уяві під час прослуховування вірша (пісні); записували прислів'я, 

приказки, що стосуються теми, порівнювали з іншими піснями, з’ясовували 

причини популярності твору. Школярі не тільки збагатили лексичний запас з 

англійської мови, але й мали можливість реалізувати свої творчі та 

інтелектуальні здібності 
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Так, проєкт «Дитинство у творах сучасних письменників» для учнів 5-

6-х класів мало на меті такі завдання: розширити знання про книгу, 

пробудити цікавість до популярних видань та образів літературних 

персонажів, порівняти систему виховання дитини в різних країнах, 

виховувати бережливе ставлення до книги, бути толерантним до думок 

інших учнів.  

Під час опрацювання художнього твору учні залучалися до участі 

у творчих особистісно орієнтованих проєктах: «Якби я був на місці героя» 

(кінцевий продукт – виступ на захист героя (Speaking and Listening)), «Що я 

можу порадити» (кінцевий продукт – лист героєві з дружніми порадами 

(Writing)), «Давай обговоримо!» (кінцевий продукт – перелік учинків або 

життєвих позицій героя, з якими юний читач не згоден (Dialogue)), «Я – 

герой художнього твору» (кінцевий продукт – фрагмент твору з описом події, 

учасником якої є школяр(Writing)), «Мій власний твір» (кінцевий продукт – 

реконструкція фрагменту твору з погляду учня (Writing)) тощо. 

Працюючи над проєктами з освітньої галузі «Мови та літератури», учні 

основної школи сформували соціально-комунікативні вміння, а саме: 

застосовували усну та писемну взаємодію англійською мовою для 

розв’язання навчальних проєктних завдань, долучилися до діалогу, ставили 

запитання в процесі навчальної проєктної діяльності; інтелектуально-

евристичні вміння: установлювали та пояснювали причинно-наслідкові 

зв’язки в процесі навчальної проєктної діяльності; аналізували різні об’єкти 

проєкту, розрізняли їх суттєві та несуттєві ознаки: типові й одиничні, 

порівнювали (зіставляли та протиставляли, здійснювали повне порівняння); 

встановлювали тотожність у роботі над проєктом; уміння самоорганізації: 

самостійно визначали мету діяльності й завдання для її досягнення в процесі 

роботи над проєктом; планували послідовність виконання проєктних завдань; 

змінювали план діяльності у зв’язку зі зміною умов виконання проєкту та 

інше. 
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Ураховуючи потреби сьогодення з питань підготовки молоді до творчої 

самореалізації в галузях технічного спрямування, наведемо й інші приклади 

навчальних проєктів. Особливістю експериментальної роботи було те, що 

автором і вчителями-предметниками розроблялися навчальні проєкти в 

межах інтегрованого навчання. Уважаємо, що такі навчальні проєкти 

підвищують ефективність процесу  формування творчої самореалізації учнів 

основної школи. Так, навчальною програмою з фізики основної школи [188]  

передбачено обов’язкове виконання навчальних проєктів. На цей вид 

навчальної діяльності визначено в 7 класі – 4 год., у 8 класі – 6 год. та в 9 

класі – 8 год. Теми проєктів, зазначені в програмі, є орієнтовними, тому 

вчитель може доповнювати їх перелік, об’єднувати кілька проєктів в один 

залежно від обраного плану уроку.  

Наведемо приклад. Учні 7-х класів ЕГ були залучені до навчального 

проєкту на тему: «Фізичні явища в побуті, техніці, виробництві». 

Мета проєкту: довести, що від розвитку фізичних знань залежать умови 

нашого побуту та рівень розвитку техніки й виробництва. 

Тип проєкту: практико-орієнтований, груповий. 

Учасники проєкту: учні 13-14 років з України, Польщі, Румунії. 

Мова проєкту: англійська. 

Орієнтовний час: 7днів. 

Ключове питання: Які фізичні явища та процеси використовуються в 

побутовій техніці та на виробництві? 

Матеріальне забезпечення: комп’ютер, мультимедійний проєктор, наявність 

Інтернету. 

Тематичні питання: 

‒ Яким би був наш побут без використання досягнень фізики? 

‒ Чи існує виробництво, у якому не використовувалися б фізичні явища? 

‒ Чи застосовуються знання фізики в роботі технічних пристроїв? 

Завдання: 

І група (для учнів з низьким рівнем творчої самореалізації): 
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1. Скласти перелік відомих вам технічних пристроїв. 

2. Виявити фізичні явища та процеси, які використовуються в роботі цих 

технічних пристроїв. 

3. Навести загадки про технічні пристрої.  

ІІ група (для учнів з середнім рівнем творчої самореалізації): 

1. З’ясувати, які виробництва знаходяться на території вашої країни, та 

обрати об’єкт для дослідження. 

2. Виявити фізичні явища та процеси, які використовуються в даному 

виробництві. 

3. Скласти асоціативний кущ «Досягнення фізики в побуті». 

ІІІ група (для учнів з високим рівнем творчої самореалізації): 

1. Виявити досягнення фізики, які використовуються в побуті, та їх вплив на 

побутові умови. 

2. Надати поради щодо врахування фізичних явищ у побуті. 

3. Скласти сенкан. 

Кінцевий продукт: портфоліо проєкту (електронний носій, папка «Фізика в 

побуті, техніці, виробництві»); учнівська презентація «Фізика в побуті»; 

буклет «Фізика в техніці» (файл «буклет»); інформаційний бюлетень «Фізика 

на виробництві» (файл «інформаційний бюлетень»). 

Працюючи над проєктом з фізики «Фізика в побуті, техніці, 

виробництві», учні вивчали та активно застосовували на практиці нові 

лексичні одиниці англійською мовою з тематики ситуативного спілкування 

«Наука і технічний прогрес», лексичний діапазон: винаходи, сучасні пристрої 

в житті й побуті; вживали граматичні структури «as … as, so … as»; 

використовували минулий час (Past Simple); користувалися мовленнєвими 

функціями англійської мови, описуючи, розповідаючи, характеризуючи, 

запитуючи та надаючи інформацію.  

Наведемо ще приклад участі школярів у навчальних проєктах. 

Тема проєкту: «Хто швидше рухається: тварини чи техніка» 
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Мета проєкту: дізнатися, які найбільші та найменші значення швидкостей 

можуть розвивати тварини та техніка. 

Тип проєкту: інформаційний, груповий. 

Учасники проєкту: учні 13-14 років з України, Польщі, Чехії. 

Мова проєкту: англійська. 

Орієнтовний час проєкту: 7днів. 

Ключове питання: Який діапазон швидкостей руху тварин, техніки? 

Матеріальне забезпечення: компʼютер, мультимедійний проєктор, мережа 

Інтернет. 

Тематичні питання: 

‒ Які тварини мають найбільшу/найменшу швидкість?  

‒ Які види техніки мають найбільшу/найменшу швидкість? 

Завдання: 

І група (для учнів з низьким рівнем творчої самореалізації): 

Підготувати добірку матеріалів для Книги рекордів швидкостей, розділ 

«Рекорди швидкостей тварин». 

ІІ група (для учнів з середнім рівнем творчої самореалізації): 

Підготувати добірку матеріалів для Книги рекордів швидкостей, розділ 

«Рекорди швидкостей техніки». 

ІІІ група (для учнів з високим рівнем творчої самореалізації): 

Зробити порівняльну характеристику швидкостей тварин та техніки. 

Кінцевий продукт: портфорліо (електронний носій, папка «Порівняння 

швидкостей руху тварин і техніки»); буклет «Книги рекордів швидкостей у 

природі та техніці».  

Працюючи над проєктом з фізики «Хто швидше рухається: тварини чи 

техніка», учні вивчили та активно застосували на практиці нові лексичні 

одиниці англійською мовою з тематики ситуативного спілкування «Наука і 

технічний прогрес»; мали змогу вживати граматичні структури за темою 

«Ступені порівняння правильних та неправильних прикметників»; 

використовували мовленнєві функції англійської мови, надаючи інформацію 
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та ставлячи запитання з метою уточнення інформації, аргументуючи свій 

вибір, точку зору, власну думку. 

Тема проєкту: «Звуки навколо нас. Інфра- та ультразвуки в техніці» 

Мета проєкту: скласти уявлення про значення звуку, інфра- та ультразвуків у 

житті людини. 

Тип проєкту: теоретико-практичний,  індивідуальний, дослідницько-

пошуковий. 

Учасники проєкту: учні 14-15 років з України, Грузії, Молдови. 

Мова проєкту: англійська. 

Орієнтовний час проєкту: 7днів.  

Ключове питання: Яке значення має звук у житті людини? 

Матеріальне забезпечення: камертон з молоточком, музичний супровід, 

мультимедійний проєктор, ноутбук, дидактичний матеріал, доступ до мережі 

Інтернет. 

Кінцевий продукт: портфоліо (електронний носій, папка «Звуки в житті 

людини. Застосування інфра- та ультразвуків у техніці»). 

Проєкт «Звуки навколо нас. Інфра- та ультразвуки в техніці» – це 

інтегрований проєкт з фізики та музичного мистецтва, який виконувався 

англійською мовою. У процесі роботи над проєктом учні вивчили природу 

інфра- та ультразвуків, дізналися про застосування інфра- та ультразвуків у 

техніці, навчилися аналізувати й розуміти музику, з’ясували фізичну природу 

звуків в цілому й музичних звуків зокрема. Школярі застосовували лексичні 

одиниці англійською мовою з тематики ситуативного спілкування «Наука і 

технічний прогрес»; вживали граматичні структури з модальними дієсловами 

must/mustn’t, have to/don’t have to, need/needn’t, should/shouldn’t, be allowed to; 

розпитували з метою роз’яснення та уточнення інформації, висловлювали 

свої враження, обмінювалися думками. 

Для поглибленого вивчення біології учні основної школи були залучені 

до участі в таких проєктах:  

Тема проєкту: «Майстерність маскування». 
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Тривалість проєкту: 14 днів. 

Учасники проєкту: учні 11-12 років з України, Туреччини. 

Мова проєкту: англійська. 

Тип проєкту: інформаційно-пошуковий. 

Матеріальне забезпечення: принтер, засоби для зв’язку з Інтернет-ресурсами, 

сканер, комп’ютери, мультимедійний проєктор. 

Ключове питання проєкту: Як тварини маскуються й чому? 

Мета проєкту: поглибити знання учнів про тваринний світ, особливості 

пристосування організмів до середовища існування. Розвивати вміння 

логічно мислити та робити висновки. Розвивати навички роботи з 

додатковою літературою, ІКТ. Сприяти екологічному вихованню.  

Кінцевий продукт: електронна презентація «Майстерність маскування», 

збірник кросвордів, ребусів за темою. 

Працюючи над проєктом з біології «Майстерність маскування», учні 

спілкувались англійською мовою та активно використовували лексичні 

одиниці з тематики ситуативного спілкування «Природа», повторили 

вживання кольорів; застосовували граматичні структури за темою 

«Прийменники» (Prepositions of movement); використовували мовленнєві 

функції англійською мовою описуючи, порівнюючи, уточнюючи 

інформацію. 

Тема проєкту: «Тварини-будівельники». 

Тривалість проєкту: 14 днів. 

Учасники проєкту: учні 12-13 років з України, Чехії, Молдови. 

Мова проєкту: англійська. 

Матеріальне забезпечення: принтер, засоби для зв’язку з Інтернет-ресурсами, 

сканер, комп’ютери, мультимедійний проєктор. 

Ключове питання проєкту: Які тварини протягом багатовікової історії 

розвитку життя дали людству багато уроків з будівництва житла, 

прокладання тунелів? 
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Мета проєкту: зібрати  матеріал про тварин-будівельників, діяльність яких 

викликає захоплення, підібрати фото та ілюстрації домівок тварин, схожих на 

геометричні фігури, знайти загадки, легенди, вірші, скласти ребуси, 

кросворди та оформити презентації. 

Кінцевий продукт: електронна презентація «Тварини-будівельники», збірник 

кросвордів, ребусів за темою. 

Проєкт ««Тварини-будівельники» – це інтегрований проєкт з біології та 

геометрії, який виконувався англійською мовою. У процесі роботи над 

проєктом учні дізналися цікаві факти про природу будівництва домівок 

тваринами, порівняли їх із геометричними фігурами, з’ясували, з яких 

матеріалів тварини будують свої домівки. Школярі застосовували лексичний 

діапазон «Навколишнє середовище» та «Рослинний і тваринний світ» з 

тематики ситуативного спілкування «Природа і погода»; активно вживали 

граматичні структури з if, when, as soon as, till, until; надавали інформацію та 

ставили запитання, висловлювали свої почуття та емоції. 

Також учні 8-9-х класів працювали над проєктами з біології за темами: 

«Збалансоване харчування», «Гіподинамія – ворог сучасної людини», 

«Родовід родини видатних людей», «Власний родовід та успадкування 

певних ознак», «Екосистеми нашої місцевості». Незважаючи на різний рівень 

знань учнів з англійської мови, з дослідженнями упоралися всі його 

учасники. 

Цікава форма навчально-дослідницького проєкту для учнів сприяла 

розвитку інтересу до вивчення математики. Це стало своєрідним орієнтиром 

у світі чисел, допомогло школярам побачити й відчути естетику цієї, на 

перший погляд, строгої науки. Учні 5-х класів проводили наукові 

дослідження в таких проєктах, як: «Застосування відсотків у реальному 

житті», «Борг і дроби», «Герої улюблених казок у світі математики», 

«Значення числа в долі людини»; учнів 6-х класів: «Астрологія в системі 

координат», «Геометрія в національних костюмах», «Дивовижний світ 

періодичних дробів»; учнів 7-х класів: «Паперові сніжинки», «Вплив чисел 
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на події життя», «Цікава країна трикутників»; учнів 8-х класів: «Квадратні 

корені без калькулятора», «Від арифметики до алгебри»; учнів 9-х класів: 

«Тригонометрія при вимірювальних роботах», «Стандартні й нестандартні 

методи вирішення нерівностей». Завдяки участі в проєктах з математики учні 

повторили лексичні одиниці з тематик ситуативного спілкування: «Шкільне 

життя» (5 та 6 класи), «Стиль життя» (7-8 класи), «Наука й технічний 

прогрес», «Робота й професія» (9 класи); активно використовували 

граматичні структури англійської мови відповідно до віку; мали можливість 

аргументувати свій вибір, точку зору, власну думку, вести дискусію, 

висловлювати свої переконання, думки, згоду або незгоду іноземною мовою. 

Під час виконання проєктів природно-математичного напряму 

навчання учні формували інтелектуально-евристичні вміння: визначали 

пізнавальну складність і формулювали її як завдання, аналізували різні 

об’єкти проєкту, розрізняли їх суттєві та несуттєві ознаки, генерували 

принципово нові науково-дослідницькі ідеї, які будуть спрямовані на 

реалізацію перспективних винахідницьких проєктів, генерували варіанти 

розв’язування завдання, проблеми під час роботи над проєктом; соціально-

комунікативні вміння: обмінювалися науковими думками, обговорювали 

отримані результати проєктного дослідження; відстоювали власні погляди 

під час роботи над проєктом; презентували результати проєктного 

дослідження; уміння самоорганізації: самостійно визначати мету діяльності й 

завдання для її досягнення в процесі роботи над проєктом.  

На уроках образотворчого мистецтва використання проєктної 

діяльність сприяло розвитку творчої особистості, допомогло вчителю знайти 

індивідуальний підхід до учнів. Це було потрібно для того, щоб краще 

розкрити таланти та здібності учня, які часто приховані, зацікавити, адже 

саме цікавість, прагнення, захоплення допомагають розкрити творчу 

особистість. Зацікавлення слугувало «блоком живлення» для учнів, за 

допомогою якого виник інтерес, а отже, і бажання творчо працювати. Інтерес 

до творчої діяльності під час роботи над проєктом полягає не лише у 
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створенні творчих робіт, але й у мислені, аналізі, логіці, відчуттях. За 

допомогою завдань проєкту постійно підживлювався потік зацікавлення: це 

були відомості про життя та творчість художників, архітекторів, скульпторів, 

інших митців; використовувалися не тільки факти, дати та власні назви, але й 

цікаві відомості на прикладі процесу створення картин, нестандартні випадки 

із життя митців тощо; збір відомостей про архітектурні пам’ятки як України, 

так і інших країн. 

Отже, інтегрування змісту навчальних предметів в НПД сприяло як 

поглибленню знань школярів основної школи з навчальних дисциплін, так і 

розвитку творчої самореалізації  учнів. На думку вчителів основної школи, 

різнорівневі завдання допомогли охопити проєктом всіх учнів класу, що 

сприяло підвищенню рівня самооцінки власних продуктів діяльності учнів 

ЕГ.   

Реалізація другої педагогічної умови нашого дослідження відбувалася 

за допомогою творчих, проблемно-пошукових, диференційованих методів 

навчання, які спиралися на самостійну, творчу навчальну діяльність учнів, 

створенні ситуації вибору, залученні учнів до різних видів діяльності. 

Завдяки розробленим різнорівневим завданням в межах інтегрованих 

навчальних проєктів, кожен учень мав можливість максимально повно 

розкрити та використати власний творчий потенціал й проявити свою 

здатність до креативного мислення, сформувати уміння самоорганізації та 

самореалізації у різних видах діяльності, що є суттю мотиваційно-ціннісного 

та креативно-діяльнісного компонентів творчої самореалізації учнів основної 

школи.  

Реалізовані під час експерименту проєкти дали можливість вчителям 

поглибити знання учнів у цікавій інтерактивній формі, навчити школярів 

проводити рефлексію на основі самоаналізу, адекватно оцінювати себе та 

продукти діяльності інших учасників проєкту. 

У процесі реалізації третьої умови – заохочення та стимулювання 

вчителів до самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їхніми 
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батьками для підвищення ефективності навчальної проєктної діяльності –  

учителям експериментальних шкіл роз’яснювали важливість співпраці з 

учнями та їхніми батьками, правильного зіставлення власних потенційних  

можливостей  з  вимогами  до організації НПД, адекватного оцінювання й 

корекції власних освітніх  результатів. Учителів  переконували в тому, що 

співпраця з учнями та їхніми батьками є продуктивною для їхніх та їх учнів 

досягнень і створення  позитивного  іміджу ЗЗСО; пояснювали перспективи 

професійної самореалізації  вчителів  основної школи в навчальній проєктній 

діяльності. 

На семінарі директорів Шевченківського району «Нова українська 

школа: формування  загальнокультурної компетентності здобувачів освіти 

через призму мистецької освітньої галузі» були запрошені науковці з  

доповідями на теми: «Педагогіка партнерства – запорука якісного освітнього 

процесу в школі», «Співпраці вчителя, батьків та учнів у рамках реалізації 

концепції Нової української школи». Для заступників директорів з виховної 

роботи було проведено семінар «Основні підходи до організації роботи  з 

батьківською громадськістю в Новій українській школі». 

Підготовка до щорічних науково-практичних конференцій «Ліцейська 

освіта і сучасна наука» позитивно вплинула на виявлення готовності   

вчителів, учнів, батьків до злагодженої співпраці. Учителі ліцею 

демонстрували результати навчальних проєктів на Днях навчально-

методичних кафедр ліцею: «Мови світу», «Дивослово», «Інтеграл», 

«Патріот», «Україна і світ», брали участь у засіданнях методичних кафедр 

інших ЗЗСО, де вони ділилися досвідом.   

У процесі експериментальної роботи розроблялися й проводилися 

методичні заходи для всіх категорій педагогічних працівників: спеціальні 

курси, педагогічні майстер-класи, тематичні методичні семінари, тренінги, 

професійні конкурси, робота педагогічних майстерень, творчих груп, Шкіл 

молодого вчителя та Школи ефективного педагогічного досвіду; 
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методистами центру освітніх технологій надавалися консультації з питань 

самонавчання.  

З  метою  підготовки  вчителів  для  реалізації  педагогіки партнерства в 

навчальній проєктній діяльності в експериментальних школах були 

організовані та проведені:  

– методичний фестиваль «Нова українська школа: разом до успіху»; 

– проблемний стіл «Технологічні аспекти створення умов для успішної 

соціалізації учнів та вихованців»; 

– педагогічна студія «Формування освітнього середовища для 

розвитку  здібностей та навчання обдарованих учнів»; 

– семінар «НУШ: вектори цінностей  та орієнтирів. Формула успіху». 

Батьки учнів Харківського ліцею № 89 запропонували провести серію 

методичних заходів, які б допомогли їм краще зрозуміти потреби сучасних 

дітей та сприяли запобіганню конфліктних ситуацій. Для цього в ліцеї було 

проведено методичні посиденьки «Інтернет залежність чи саморозвиток: 

технології в умовах цифрового світу». Для допомоги батькам краще 

зрозуміти своїх дітей були проведені проблемно-аналітичні бесіди, на які 

було запрошено фахівців певного профілю, психологів, батьків із досвідом 

сімейного виховання.  

Для удосконалення фахової майстерності педагоги разом з батьками та 

учнями провели ігрове моделювання ситуації, що дало можливість батькам 

ознайомитися з особливостями проведення занять за інтерактивними 

методами навчання та використання методу проєктів. 

Разом з методистами центру освітніх технологій також було 

виокремлено активні методи й форми роботи з педагогічними кадрами [9], а 

саме:  

Мозкова атака ( штурм) – один із методичних прийомів, який сприяв 

розвиткові творчості. Цей прийом використовували під час обговорення 

певної методики навчання або загальних підходів до організації освітнього 

процесу. 
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Прес-конференція «Вплив медіа на формування громадянської позиції 

підлітків» – форма проведення семінарського заняття. Дозволила узагальнити 

знання педагогів із досвіду використання медіа ресурсів в освітньому процесі 

з метою формування громадянської позиції учнів.  

Психолого-педагогічний консиліум. Консиліум – це нарада, взаємна 

консультація експертів, спеціалістів у тій чи іншій галузі. Психолого-

педагогічний консиліум представляв собою об'єднання професіоналів, які на 

підґрунті певних відібраних параметрів періодично обговорювали й 

оцінювали, наприклад, рівень навчальних досягнень учнів, реальні навчальні 

можливості кожного школяра в зоні його потенціального розвитку. Це було 

прогнозування максимально можливих результатів, які здатний досягнути 

учень, на що буде спрямована освітня діяльність. Учасники консиліуму - 

учителі, що працювали в конкретному класі, психолог, соціолог, класний 

керівник. Консиліум збирається один-два рази на рік. Метод роботи - 

обговорення та експертна оцінка. 

Педагогічний проєкт «Я це вмію і радо поділюся» – різновид школи 

передового досвіду, окремого педагога або студія, яка сформована під певну 

тему, проблему, ідею. У педагогічних студіях учителі однієї або кількох шкіл 

навчалися в кращих педагогів, які в довільній формі з використанням 

різноманітних методів передавали найважливіші напрацювання власного 

індивідуального досвіду. Проте студія не передбачає постійних монологів 

носія досвіду, у ній створюються умови для творчості всіх її учасників під 

наглядом і допомогою керівника студії. Якщо студія створена під певну 

проблему, ідею, тему, вона може не мати лідера, працювати під керівництвом 

ученого - спеціаліста з даної теми. Учасники такої студії ведуть спільний 

пошук оптимального вирішення актуальних для навчального закладу 

педагогічних проблем.  

Майстер-клас «Використання навчальної проєктної діяльності на 

уроках в ЗЗСО» – це показ майстром педагогічної справи найбільш 

ефективно побудованих елементів уроку, серії уроків та інших видів 
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педагогічної діяльності з обов'язковим включенням учасників майстер-класу 

в роботу. 

Відкритий професійний клуб «Майстер своєї справи» будує свою 

діяльність на принципах рівності, самодіяльності, самоуправління. Основна 

мета – згуртування колективу, стимулювання та підтримка педагогічної 

творчості, покращення інформаційної забезпечення педагогів, обговорення 

власних досягнень або досягнень методичного об'єднання, організація 

повноцінного дозвілля. Учасниками клубу  були всі члени педагогічного 

колективу, батьки, вчені, представники громадськості, люди інших професій. 

Діяльність відкритого професійного клубу планувалася на короткий термін і 

на діагностико-рефлексійній основі. 

Метод демаршів. Демарш – особлива форма заняття, яка базувалася на 

практичних діях, пов'язаних певним пізнавальним завданням і призначених 

для творчого самостійного виконання вчителями. Робота за цим методом 

передбачала співпрацю, проблемне навчання, впровадження дискусій. 

Основним завданням методу було перетворення навчання в постійний 

пошук. Змістом навчання були певні способи діяльності, які 

використовувалися вчителями під час розв'язання педагогічних ситуацій та їх 

обговорення в групах або в колективі. 

Оптимальною була групова робота, оскільки вона поєднувала в собі 

самостійний пошук та обмін ідеями, контроль з боку адміністрації мав 

непрямий характер. Всіляко заохочувався само- і взаємоконтроль та 

самооцінка. 

«Метод 635». Комплектувалися 3 групи по 6 людей. З них дві – групи 

генераторів: протягом 5 хвилин групи висували ідеї, обговорювали їх та 

формували список найкращих. Наступні 5 хвилин групи генераторів 

обмінювалися списками ідей, вивчали їх. Ще 5 хвилин групи готувалися до 

захисту своїх ідей та до дискусії. Весь цей час (15 хвилин) третя група 

аналітиків розробляла критерії та показники оцінювання ідей, виступів груп. 

Протягом 3 хвилин кожна група виступала з доведенням своїх пропозицій. 
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Група суперників ставили провокаційні запитання, прагнули піймати на 

нечітких визначеннях тощо. У цей час група аналітиків за розробленими 

критеріями оцінювала ідеї та виступи груп. Потім підводилися підсумки. 

Метод аналізу конкретних ситуацій (метод кейсу). Особливістю цього 

методу був той факт, що управлінське рішення в ньому було результатом 

колективної праці. Слухачам пропонувалася ситуація, пов'язана з деякими 

моментами функціонування конкретної соціальної педагогічної системи, 

вказувалася частка вихідних параметрів системи. Завдання слухачів - 

колективно прийняті рішення. 

 «Коло ідей». Цей метод покликаний дати можливість учителям 

(представникам від груп) висловити свою точку зору, позицію, ідею, взяти 

участь у дискусії. Рекомендується використовувати його тоді, коли всі групи 

мають виконувати одне й те саме завдання.  

«Карусель». Метод ефективний для одночасного залучення всіх 

учасників до активної співпраці з різними партнерами (групами). Цей метод 

передбачає добір аргументів кожним учасником на задану тему; 

вислуховування одним учителем багатьох колег. 

Третя педагогічна умова реалізувалася шляхом традиційних методів 

(бесіди, семінари, лекції, конференції), методу стимулювання, 

репродуктивного методу (рольова гра, ділова гра), інтерактивних методів 

(майстер класи, професійний клуб, методичний фестиваль, педагогічна 

студія). Форма роботи здебільшого була колективна (групова), позакласна. 

Вчитель, який із задоволенням і розумінням займається НПД в школі, 

самоудосконалює навички творчої співпраці з учасниками освітнього 

процесу, також формує й позитивне ставлення школярів до розкриття 

творчого потенціалу в НПД, що сприяє формуванню мотиваційно-ціннісного, 

креативно-діяльнісного та особистісно-пізнавального компонентів творчої 

самореалізації учнів основної школи в НПД та забезпечує позитивну 

динаміку за рефлексивно-коригувальним критерієм (уміння рефлексії на 
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основі самоаналізу; самооцінка власних продуктів діяльності;адекватна 

оцінка продуктів діяльності інших учасників проєктів).  

Отже, на думку педагогів, проведена робота упродовж експерименту 

сприяла підвищенню ефективності НПД та професійної самореалізації 

вчителів  основної школи. Участь у різних методичних заходах  стимулювала 

вчителів до самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їх 

батьками. Важливим  стимулом  для  вчителів  стало  заохочення  й  визнання  

їхніх результатів  колегами,  батьками  й  учнями. На думку батьків, спільна з 

учителями участь у таких формах роботи, як: психолого-педагогічний 

консиліум, педагогічна студія, ділова гра – допомогла їм не тільки краще 

зрозуміти своїх дітей, допомогти їм у засвоєнні навчального матеріалу, але й 

побачити, як зросло прагнення учнів до творчої самореалізації та бажання 

займатися НПД.  

 

3.3. Аналіз результатів експериментальної роботи 

 

Для оцінювання результатів реалізації педагогічних умов творчої 

самореалізації учнів основної школи в НПД на контрольному етапі 

проводилась інтегральна обробка й аналіз отриманих у процесі експерименту 

даних на основі комплексу методів науково-педагогічного дослідження з 

урахуванням визначених критеріїв і показників. 

У ЕГ і КГ респондентів заміри рівнів творчої самореалізації учнів 

основної школи в НПД було зроблено на початку та наприкінці 

експерименту, а також здійснювалися проміжний контроль результатів 

дослідження, який дав змогу отримати додаткову інформацію щодо 

ефективності експериментальної роботи. Для співставлення динаміки 

досліджуваних рівнів творчої самореалізації учнів основної школи  в НПД 

відповідно до уточнених критеріїв і показників використовували методи 

математичної статистики: аналізувалася зміна статистичних характеристик 
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експериментальних і контрольних вибірок за певними критеріями 

значущості. 

Основними завданнями контрольного етапу експериментальної роботи 

було визначено: 

1. Виявлення та аналіз динаміки сформованості рівнів творчої 

самореалізації учнів основної школи  в НПД. 

2. Перевірка статистичної значущості результатів педагогічного 

експерименту. 

3. Написання висновків щодо ефективності педагогічних умов творчої 

самореалізації учнів основної школи  в НПД. 

Наведемо результати порівняльного аналізу отриманих кількісних і 

якісних показників на констатувальному й контрольному етапах 

педагогічного експерименту. Характер виявлення потреб творчої 

самореалізації учнів основної школи ЕГ і КГ на контрольному етапі наведено 

в табл. 3.8. 

Таблиця 3.8 

Характер виявлення потреб творчої самореалізації учнів  

основної школи експериментальних і контрольних груп на 

контрольному етапі (у %) 

 Характер потреб 

творчої самореалізації 

учнів основної школи  

ЕГ (386 осіб) КГ (376 осіб) 

Кількість у % Кількість у % 

стійкий 

(високий) 

120 31,1 60 16,0 

ситуативний 

(середній) 

208 53,9 224 59,5 

пасивний 

(низький) 

58 15,0 92 24,5 

 

Як свідчить аналіз табл. 3.8, прагнення учнів до творчої самореалізації 

залежить від підтримки з боку адміністрації закладу, однолітків, батьківської 

громадськості. Отже, спілкування, взаємодія та співпраця між учителем, 

учнем і батьками сприяє підвищенню бажання учнів до творчої 
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самореалізації. Об’єднані спільними цілями та прагненнями, учні, батьки та 

вчителі стали зацікавленими союзниками, рівноправними учасниками 

освітнього процесу й відповідають за результат. Тільки творча праця, 

спільний творчий пошук, педагогіка партнерства є джерелом збагачення 

досвіду міжособистісних стосунків педагогів і батьків, їхнього емоційного 

життя, що може істотно вплинути на готовність до самореалізації. Тільки 

спільний творчий пошук дає відчуття єдності та необхідності один одному.  

Нами виявлена динаміка сформованості рівнів творчої самореалізації 

учнів основної школи в НПД за мотиваційно-пізнавальним критерієм і його 

показниками.  

Узагальнені результати оприлюднені на рис.3.2, 3.3. 
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Рис. 3.2. Динаміка виявлення потреб творчої самореалізації учнів ЕГ до 

та після експерименту (у %)  
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Рис. 3.3. Динаміка виявлення потреб творчої самореалізації учнів КГ до 

та після експерименту (у %) 

Так, в ЕГ приріст кількості учнів, які прагнуть до творчої 

самореалізації  (мають високий рівень), склав +21 % і, відповідно, у КГ цей 

показник усього +5,1 % (див. табл. 3.8).   

Зазначимо, що такі зрушення відбулися завдяки залученню учнів у 

проєкти на освітній платформі eTwinning,  яка  відкриває  багато  

можливостей  для  навчання  учнів іншомовній  комунікації,  для  надбання  

учнями  функціональних  навичок дослідження  як  універсального  способу  

засвоєння  дійсності,  надає можливості  для  розвитку  мислення  високого  

рівня,  активізації  особистісної позиції учня в навчальному процесі на основі 

опанування суб'єктивно нових знань. Участь у проєктах eTwinning  надає 

освітньому процесу творчої направленості. Це також є ефективним і для 

розвитку самостійності учнів, ініціативи, навичок до планової роботи, вміння 

зважувати обставини й враховувати труднощі для розширення творчого й 

дослідницького потенціалу та креативного мислення. Такий підхід  являє  

собою  найбільш  органічний  варіант  подолання  відстані  між вивченням  

мови  та  її  використанням  і  тому  є  цінним  для  формування іншомовної  

комунікативної  компетентності  учнів  на  заняттях  з  іноземної мови. 
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Участь учнів у проєктах eTwinning сприяла підвищенню їхньої 

успішності у різних конкурсах, турнірах, олімпіадах. Так, учениця 8-го класу 

Харківського ліцею № 89 у 2018 році брала участь у міському конкурсі «Мрії 

про Україну» та отримала диплом,  її вірші було надруковано в збірці «Мрії 

про Україну» 

Характер сформованості рівнів творчої самореалізації учнів основної 

школи в НПД за творчо-діяльнісним критерієм і його показниками в ЕГ та 

КГ в результаті експериментальної роботи оприлюднено в табл. 3.9. 

Таблиця 3.9 

Характер засвоєння знань з навчальних дисциплін освітньої галузі 

«Мови і літератури» експериментальних і контрольних груп на 

контрольному етапі  (у %) 

Якісні показники знань 
ЕГ  (386 

осіб) 
КГ  (376 осіб) 

Повнота 
кількість у % кількість у % 

273 70,7 116 30,8 

Глибина  248 64,2 114 30,4 

Характер 

засвоєння 

знань 

Високий  116 30,1 43 11,4 

Середній 192 49,7 216 57,4 

Низький 78 20,2 117 31,2 

 

Динаміка сформованості рівнів засвоєння знань з навчальних 

дисциплін освітньої галузі «Мови і літератури» ЕГ і КГ до і після 

експерименту показана на рис. 3.4, 3.5. 
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Рис. 3.4. Динаміка сформованості рівнів засвоєння знань з навчальних 

дисциплін освітньої галузі «Мови і літератури» учнів ЕГ до та після 

експерименту (у %)  
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Рис. 3.5. Динаміка сформованості рівнів засвоєння знань з навчальних 

дисциплін освітньої галузі «Мови і літератури» учнів КГ до та після 

експерименту (у %) 

Як свідчить аналіз даних табл. 3.9, рис. 3.4, 3.5, в ЕГ зросла кількість 

учнів, які виявили рівень засвоєння знань з навчальних дисциплін освітньої 

галузі «Мови і літератури» на високому рівні (приріст складає +10,3%). Це 
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пояснюється тим, що учні ЕГ активно використовували іноземну мову 

(англійську), працюючи над проєктами. Батьки учнів ЕГ розповіли, що, 

виконуючи проєкти, їх діти шукали інформацію в Інтернеті на англомовних 

сайтах, спілкувалися в межах проєктів англійською мовою, ділилися 

враженнями, висловлювали свої думки, що, на їх погляд, сприяло зростанню 

рівня засвоєння знань з навчальних дисциплін освітньої галузі «Мови і 

літератури». 

Показники сформованості вмінь творчої самореалізації учнів основної 

школи ЕГ і КГ в навчальній проєктній діяльності на контрольному етапі 

експерименту наведені в табл. 3.10. 

Таблиця 3.10 

Рівні сформованості вмінь творчої самореалізації учнів основної школи 

експериментальних і контрольних груп в навчальній проєктній 

діяльності на контрольному етапі експерименту (у %) 

Уміння творчої 

самореалізації 

учнів основної 

школи: 

Рівні сформованості вмінь творчої самореалізації учнів 

основної школи 

ЕГ (386 осіб) КГ (376 осіб) 

Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

Інтелектуально

-евристичні 
34,7 46,9 18,4 19,4 55,6 25,0 

Соціально-

комунікативні 
42,0 48,2 9,8 21,3 56,9 21,8 

Уміння 

самоорганізації 
39,9 47,4 12,7 20,7 55,3 24,0 

 

Динаміка сформованості вмінь творчої самореалізації учнів основної 

школи ЕГ і КГ в навчальній проєктній діяльності на контрольному етапі 

експерименту зазначена в табл. 3.12. 

Як свідчить аналіз даних табл. 3.10, 3.12, після проведеного 

експерименту відсоток учнів ЕГ з високим рівнем сформованості вмінь 

творчої самореалізації значно зріс. На думку вчителів, цьому зростанню 
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сприяло виконання завдань на встановлення та пояснення причинно-

наслідкових зв’язків, порівняння, визначення та аналіз проблеми.  

Результати дослідження адекватності самооцінки учнів основної школи 

ЕГ і КГ на контрольному етапі подано в табл. 3.11. 

Таблиця 3.11 

Результати вимірювання  самооцінки учнів основної школи 

експериментальних і контрольних груп  

на контрольному етапі (кількість, у %) 

Характер самооцінки  
ЕГ (386 осіб) КГ (376 осіб) 

кількість у % кількість у % 

Адекватний  235 60,9 115 30,6 

Завищений 84 21,8 179 47,6 

Занижений 67 17,3 82 21,8 

Динаміка  рівнів сформованості самооцінки учнів основної школи ЕГ і 

КГ до та після експерименту показана на рис. 3.6, 3.7. 
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Рис. 3.6. Динаміка  рівнів сформованості самооцінки учнів основної 

школи ЕГ до і після експерименту (у %)  
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Рис. 3.7. Динаміка  рівнів сформованості самооцінки учнів основної 

школи ЕГ до і після експерименту (у %) 

Як свідчить аналіз табл. 3.11 та рис. 3.6, 3.7, відбулися значні зміни в 

учнів основної школи ЕГ. Завдяки участі в проєктах батьків, які в будь-яку 

мить підтримували, заохочували, допомагали своїм дітям, збільшилась 

кількість учнів ЕГ, які стали адекватно й правильно оцінювати свої знання. 

Схвальним було те, що батькам сподобалось, як учні складали список видів 

заохочення та оцінювання; визначали найкращий спосіб представити свою 

діяльність; створювали шкільні та місцеві виставки та заходи.  

Участь у експерименті значно підвищила якісний показник кадрового 

складу ЗЗСО. Так, серед вчителів, які брали участь у дослідженні у 2019/2020 

навчальному році: 5 учителів підготували учнів-переможців Малої академії 

наук України; 11 учителів підготували учнів-переможців всеукраїнських 

олімпіад з навчальних предметів районного та обласного рівнів; 7 учителів 

були нагороджені грамотами Управління освіти. 
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Таблиця 3.12  

Динаміка рівнів творчої самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності наприкінці контрольного етапу 

експерименту (у %) 

 

 

Критерії, показники рівнів творчої самореалізації учнів 

основної школи в навчальній проєктній діяльності 

ЕГ  

(386 осіб) 

КГ 

(376 осіб) 

приріст у % 

Мотиваційно-пізнавальний: 

 Стійкий (високий) – постійно прагнуть до творчої 

самореалізації в навчанні, бажають брати участь у 

навчальних проєктах; 

 Ситуативний (середній) – частково прагнуть до 

творчої самореалізації в навчанні, бажають брати участь 

у навчальних проєктах; 

 Пасивний (низький) – не прагнуть до творчої 

самореалізації в навчанні, не бажають брати участь у 

навчальних проєктах. 

 

 

+21,0 

 

-5,7 

 

 

-15,3 

 

       

+5,1 

 

+1,8 

 

 

-6,9 

Творчо-діяльнісний: 

 високий рівень знань (предметні знання освітньої 

галузі «Мови і літератури», необхідні для комунікацій на 

продуктивному творчому рівні); 

 середній рівень знань (предметні знання освітньої 

галузі «Мови і літератури», необхідні для комунікацій на 

рівні часткового  творчого відтворення); 

 низький рівень знань (предметні знання освітньої 

галузі «Мови і література», необхідні для комунікацій на 

рівні «побутового» відтворення). 

 

+10,3 

 

 

+11,7 

 

 

-22 

 

+1,0 

 

 

-0,3 

 

 

-0,7 

Групи вмінь творчої 

самореалізації учнів 

основної школи: 

 

 інтелектуально-

евристичні; 

 соціально-

комунікативні; 

 уміння 

самоорганізації. 

 

Рівні умінь творчої самореалізації учнів основної школи 

ЕГ КГ 

Високий Середній Низький Високий Середній Низький 

 

+24,8 

 

+30,3 

 

+29,0 

 

 

 

-11,1 

 

-10,1 

 

-11,1 

 

 

 

-13,7 

 

-20,2 

 

-17,9 

 

 

 

+9,6 

 

+9,9 

 

+9,8 

 

 

 

-5,0 

 

-2,4 

 

-3,5 

 

 

 

-4,6 

 

-7,5 

 

-6,3 

 

 

Рефлексивно-коригувальний: 

 високий 

 середній  

 низький 

 

+42,2 

+12,1 

-10,1 

 

+12,0 

-8,8 

-3,2 

 

Результатом участі в експерименті стали численні надбання: так, учні 

Харківського ліцею № 89, продовжуючи роботу над своїми проєктами, 
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успішно брали участь у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт для учнів-членів Малої академії наук України. Так за 

період 2016-2019 років на першому етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту 

науково-дослідницьких робіт для учнів-членів Малої академії наук України 

серед учнів основної школи ліцей має: 

4 переможці в науковому відділенні: екологія та аграрні науки, секція: 

екологія;  

4 переможці в науковому відділенні: екологія та аграрні науки, секція: 

охорона довкілля та раціональне природокористування;  

4 переможці в науковому відділенні: екологія та аграрні науки, секція: 

селекція та генетика; 

6 переможців у науковому відділенні: екологія та аграрні науки, секція: 

агрономія; 

4 переможці в науковому відділенні: хімія та біологія, секція: біологія 

людини; 

4 переможці в науковому відділенні: хімія та біологія, секція: медицина; 

4 переможці в науковому відділенні: хімія та біологія, секція: лісознавство; 

8 переможців у науковому відділенні: хімія та біологія, секція: зоологія та 

ботаніка; 

4 переможці в науковому відділенні: літературознавство, фольклористики та 

мистецтвознавства, секція: зарубіжна література; 

4 переможці в науковому відділенні: філософія та суспільствознавство 

секція: журналістика; 

5 переможців у науковому відділенні: філософія та суспільствознавство, 

секція: педагогіка; 

4 переможці в науковому відділенні: мовознавство, секція: англійська мова. 

Як свідчить аналіз річного плану роботи Харківського ліцею № 89, у 

2019/2020 н.р. одним із найголовніших учасників освітнього процесу були 

батьки та учнів. Батьки та особи, які їх замінюють, протягом року брали 

активну участь у житті ліцею; створювали умови для організації освітнього 
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середовища; забезпечували дотримання дітьми вимог Статуту Харківського 

ліцею № 89; дбали про фізичне здоров’я та психічний стан дітей, сприяли 

розвитку  природних навичок та талантів тощо. 

Батьки учнів ліцею брали активну участь у роботі вищого органу 

громадського самоврядування ліцею – загальних зборах колективу, які 

скликались протягом навчального року двічі; входили до складу Ради ліцею, 

яка протягом навчального року провела 8 засідань. 

Протягом року батьки-члени Ради ліцею сприяли демократизації й 

гуманізації освітнього процесу, об’єднанню зусиль педагогічного й 

учнівського колективів, батьків, громадськості щодо розвитку навчального 

закладу та удосконалення освітнього процесу, формуванню позитивного 

іміджу ліцею, брали участь у засіданнях атестаційної комісії. Рада закладу 

організовувала виконання рішень загальних зборів, вносила пропозиції щодо 

вивчення іноземних мов, спільно з адміністрацією ліцею затвердила план 

роботи ліцею на 2019/2020 навчальний рік та здійснювала контроль за його 

виконанням, затвердила режим роботи ліцею на 2019/2020 навчальний рік, 

сприяла формуванню мережі класів ліцею, приймала рішення спільно з 

педагогічною радою про представлення до нагородження випускників ліцею 

золотою медаллю «За високі досягнення у навчанні» та нагородження учнів 

Похвальними листами «За високі досягнення у навчанні» та Похвальними 

грамотами «За особливі досягнення у вивченні окремих предметів», 

визначала напрямки фінансово-господарської діяльності ліцею, виступала 

ініціатором проведення доброчинних акцій (протягом року проведено 

благодійні ярмарки до Дня Святого Миколая, Масляної), сприяла створенню 

виховних центрів, залучала громадськість, батьків (осіб, які їх замінюють) до 

участі в керівництві гуртками, іншими видами позакласної та позашкільної 

роботи, до проведення оздоровчих та культурно-масових заходів з учнями, 

розподіляла й контролювала кошти фонду загального обов’язкового 

навчання, розглядала питання родинного виховання, брала участь за згодою 

батьків або осіб, які їх замінюють, в обстеженні житлово-побутових умов 
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учнів, які перебувають в несприятливих соціально-економічних умовах, 

сприяла педагогічній освіті батьків, допомагала поповненню бібліотечного 

фонду та передплаті періодичних видань, розглядала питання здобуття 

обов’язкової загальної середньої освіти учнями, організовувала громадський 

контроль за харчуванням і медичним обслуговуванням учнів, розглядала 

звернення учасників освітнього процесу з питань роботи навчального 

закладу. 

З метою з’ясування вірогідності результатів педагогічного 

експерименту було сформульовано нульову гіпотезу (H0) про те, що різниця в 

дослідних даних експериментальних і контрольних вибірок спричинена 

помилками репрезентативності, та альтернативна гіпотеза (H1) про те, що 

різниця отриманих даних експериментальних і контрольних вибірок 

зумовлена впровадженням експериментального фактору – педагогічних умов 

творчої самореалізації учнів основної школи в НПД. 

H0 – повнота знань та умінь творчої самореалізації експериментальних 

та контрольних груп не мають істотних відмінностей; 

H1 – мають істотні відмінності. 

Для перевірки запропонованих гіпотез виявилося доцільним застосування 

критерію Пірсона χ2, оскільки вибірки груп  випадкові та незалежні, члени 

кожної вибірки також незалежні між собою, властивості (повнота знань і 

вмінь творчої самореалізації) виміряні за шкалою порядку, що має категорії: 

високий, середній, низький рівні (c = 3). Значення статистики Тексп. 

обчислювалося за формулою:   

Тексп. = 
 


 

3

1 21

2
1221

21

1

i ii

ii

QQ

QNQN

NN
, 

де  1N  – кількість  учнів  експериментальних груп; 

         2N  – кількість учнів  контрольних груп; 
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iQ1  і iQ2  – кількість учнів, які знаходилися на певному рівні повноти знань та 

вмінь творчої самореалізації (низькому i = 1, середньому i = 2, високому i = 

3) в експериментальних і контрольних групах відповідно.  

Для рівня значущості α = 0,01 і кількості ступенів свободи ν = c – 1 = 2 

критичне значення статистики Ткр. = 0,020. Згідно з правилом прийняття 

рішення, якщо розраховане значення Тексп. >> Ткр., то нульова гіпотеза H0 

відхиляється та приймається альтернативна H1: відмінності в розподілах 

учнів основної школи  експериментальних та контрольних груп за рівнями 

повноти знань та умінь творчої самореалізації є статистично значущими з 

імовірністю р = 0,99. Обчислення статистики Тексп. для досліджуваних рівнів 

повноти знань і вмінь творчої самореалізації учнів основної школи 

експериментальних і контрольних групах наведено відповідно в табл. 3.13. 

Таблиця 3.13 

Обчислення статистики для досліджуваних рівнів засвоєння знань  

 i = 1 i = 2 i = 3 1N  2N  

21/1 NN  

 iQЕГ 1  78 192 116 386 – 
6,89 

.10-6 

 iQКГ 2  117 216 43 – 376 – 

ii QQ 21   195 406 159 – – – 

iQN 21  45162 83376 16598 – – – 

iQN 12  29328 72192 43616 – – – 

ii QNQN 1221 
 15834 11184 -27018 – – – 

 21221 ii QNQN   250715556 125081856 729972324 – – – 

 

ii

ii

QQ

QNQN

21

2
1221





 

1285720,8 308083,39 4591020,91 – – – 

Тексп.(і) 8,86 2,12 31,63 – – – 

Тексп. 42,61 – – – – – 

 

Отримане значення статистики Тексп. >> Ткр. (42,61 >> 0,02). Це дає 

підставу з імовірністю р = 0,99 зробити висновок, що між результатами 

контрольних та експериментальних груп має місце істотна відмінність. 
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Обчислення статистики Тексп. для досліджуваних рівнів сформованості знань і 

вмінь творчої самореалізації учнів основної школи  експериментальних і 

контрольних груп наведено відповідно в табл. 3.14. 

Таблиця 3.14 

Обчислення статистики для досліджуваних рівнів умінь професійного 

спілкування 

 i = 1 i = 2 i = 3 1N  2N  

21/1 NN  

 iQЕГ 1  49 183 154 386 – 
6.89 

.10-6 

 iQКГ 2  90 72777208 78 – 376 – 

ii QQ 21   139 391 232 – – – 

iQN 21
 34740 80288 30108 – – – 

iQN 12  18424 68808 57904 – – – 

ii QNQN 1221 
 16316 11480 –27796 – – – 

 21221 ii QNQN   266211856 131790400 772617616 – – – 

 

ii

ii

QQ

QNQN

21

2
1221





 

1915193,21 337059,85 3330248,35 – – – 

Тексп.(і) 13,196 2,32 22,945 – – – 

Тексп. 38,461 – – – – – 

 

Отримане значення статистики Тексп. >> Ткр. (38,461 >> 0,02). Це дає 

підставу з імовірністю р = 0,99 зробити висновок, що між результатами 

контрольних та експериментальних груп має місце істотна відмінність. 

Результатами співпраці учнів, батьків та вчителів стали перемоги учнів 

на різних етапах учнівських інтелектуальних змаганнях (турніри Юних 

математиків, Юних хіміків, Юних біологів, Юних географів, Юних 

економістів, Юних інформатиків, Юних винахідників та раціоналізаторів, 

Юних фізиків, Юних правознавців, хіміко-біологічний 

турнір імені І. І. Мечникова), Всеукраїнських учнівських олімпіад із 

навчальних предметів, Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-

дослідницьких робіт для учнів-членів Малої академії наук  України. 
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Висновки до розділу 3 

 

Педагогічний експеримент із перевірки ефективності педагогічних 

умов творчої самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній 

діяльності проведено в такі етапи: констатувальний, формувальний, 

контрольний.  

На констатувальному етапі педагогічного експерименту на підставі 

проведенного комплексу діагностичних процедур  за обраними критеріями 

(мотиваційно-пізнавальний, творчо-діяльнісний, рефлексивно-

коригувальний) з відповідними показниками визначено початковий рівень 

творчої самореалізації учнів основної школи.  

На формувальному етапі педагогічного експерименту 

запроваджувалися педагогічні умови творчої самореалізації учнів основної 

школи в навчальній проєктній діяльності. 

Перша умова – активізація потреб творчої самореалізації учнів 

основної школи в навчальній проєктній діяльності – упроваджена у ході 

поурочного планування, складання планів проведення навчальних проєктів, у 

тому числі планів проведення проєктів на освітній платформі eTwinning («Де 

більше дітей танцюють в Likee: в Італії чи в Іспанії?», «Чи більше учнів 

грають в комп’ютерні ігри  в Чехії, ніж у Румунії?», «Який відсоток 

французьких школярів дивиться частіше інтернет-канал Youtube, ніж 

телевізор?», «Португальські школярі граються частіше у футбол, ніж 

польські?»), розробки нестандартних уроків. 

Друга умова – розробляння й використання різнорівневих навчальних 

проєктних завдань у процесі формування творчої самореалізації учнів 

основної школи – упроваджена через поурочне планування, плани проведення 

навчальних проєктів та інтегрованих навчальних проєктів з освітніх галузей 

«Мови та літератури» («The day I was born!», «Дитинство у творах сучасних 

письменників», «Я – герой художнього твору»), «Математика» 

(«Застосування відсотків у реальному житті»), «Природознавство» («Звуки 



178 
 

навколо нас. Інфра- та ультразвуки в техніці», «Майстерність маскування»),  

«Суспільствознавство», авторську програму «Відкриваємо Європу разом», 

посібник «Відкриваємо Європу разом» для учнів 5-9 класів, оцінювання 

творчих продуктів діяльності, самооцінювання та завдань для самоконтролю.     

Відповідно до третьої умови – заохочення та стимулювання вчителів 

до самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їхніми 

батьками для підвищення ефективності навчальної проєктної діяльності 

запроваджено плани ШМО та РМО, прес-конференція «Вплив медіа на 

формування громадянської позиції підлітків»; методичний фестиваль «Нова 

українська школа: разом до успіху»; проблемний стіл «Технологічні аспекти 

створення умов для успішної соціалізації учнів та вихованців»; педагогічна 

студія «Формування освітнього середовища для розвитку  здібностей та 

навчання обдарованих учнів»; семінар «НУШ: вектори цінностей  та 

орієнтирів. Формула успіху»; педагогічний проєкт «Я це вмію і радо 

поділюся»; майстер-клас «Використання навчальної проєктної діяльності на 

уроках в ЗЗСО»; професійний клуб «Майстер своєї справи». 

Ефективними виявилися проєкти на освітній платформі eTwinning, 

авторська програма «Відкриваємо Європу разом», педагогічний проєкт «Я це 

вмію і радо поділюся» та професійний клуб «Майстер своєї справи». 

На контрольному етапі педагогічного експерименту було 

проаналізовано кількісні та якісні результати формувального експерименту, 

обраховано математичну статистичну значущість отриманих результатів. 

Матеріали до розділу 3 викладено в публікаціях автора [92; 94; 98; 104]. 
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ВИСНОВКИ 

 

У дослідженні подано теоретичне обґрунтування й результати 

експериментального впровадження педагогічних умов творчої самореалізації 

учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності. 

1. На основі результатів аналізу психолого-педагогічної літератури 

розкрито базові поняття дослідження як самореалізація особистості, творча 

самореалізація особистості, учні основної школи, навчальна проєктна 

діяльність, доведено їх взаємозв’язок. 

Визначено мету самореалізації особистості як максимально повне 

розкриття власних потенційних можливостей в різних видах діяльності. 

Уточнено структурні складові самореалізації особистості: самопізнання, 

самовизначення, самовдосконалення, саморозвиток, самоконтроль, 

саморегуляція, самоорганізація. Зазначено, що  результатом самореалізації 

особистості є продукт освітньої діяльності, виконаний на творчому рівні. 

Розкрито поняття «творча самореалізація учнів основної школи» як 

інтегральне особистісне новоутворення, яке характеризується сформованою 

мотиваційно-ціннісною сферою повноцінного саморозкриття й 

самореалізації в процесі навчання, зокрема в навчальній проєктній 

діяльності; повними й глибокими знаннями з навчальних предметів; 

уміннями творчої самореалізації в навчальній проєктній діяльності 

(інтелектуально-евристичні, соціально-комунікативні, уміння 

самоорганізації); уміннями рефлексії (самооцінка, оцінка продуктів 

діяльності інших учасників проєктів). 

На основі аналізу головних ідей теорії самореалізації особистості й 

практики учнівської творчості виокремлено компоненти творчої 

самореалізації учнів основної школи: мотиваційно-ціннісний, креативно-

діяльнісний, особистісно-пізнавальний.  
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Уточнено критерії (мотиваційно-пізнавальний, творчо-діяльнісний, 

рефлексивно-коригувальний) з показниками рівнів творчої самореалізації 

учнів основної школи (високий, середній, низький). 

2. Охарактеризовано навчальну проєктну діяльність школярів як 

систему цілеспрямованих послідовних дій, орієнтованих на визначення й 

реалізацію мети й завдань, вимог до організації навчальної проєктної 

діяльності й змісту, методів і форм, контролю й оцінювання результатів 

здійснення такої діяльності в умовах вивчення одного або декілька 

навчальних предметів з використанням різнорівневих навчальних завдань. 

3. Теоретично обґрунтовано й експериментально перевірено 

ефективність педагогічних умов творчої самореалізації учнів основної школи 

в навчальній проєктній діяльності, а саме: активізація потреб творчої 

самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності; 

розробляння й використання різнорівневих навчальних проєктних завдань у 

процесі формування творчої самореалізації учнів основної школи; 

заохочення та стимулювання вчителів до самовдосконалення навичок творчої 

співпраці з учнями та їхніми батьками для підвищення ефективності 

навчальної проєктної діяльності. 

Активізація потреб творчої самореалізації учнів основної школи в 

навчальній проєктній діяльності сприяла створенню атмосфери їх розвитку, 

підвищенню активності особистості в різних видах діяльності, подоланню 

непередбачених перешкод засобами власної «Я»-концепції, самості, 

орієнтуванню мотиваційно-ціннісної сфери на досягнення нових вершин у 

навчально-пізнавальній діяльності загалом. 

Розробляння й використання різнорівневих навчальних проєктних 

завдань у процесі формування творчої самореалізації учнів основної школи 

практично забезпечувало реалізацію індивідуально-диференційованого 

підходу до організації навчальної проєктної діяльності, що передбачає 

урахування індивідуальних і вікових особливостей школярів, напряму та 

змісту навчальних предметів, можливостей їх інтеграції, та забезпечує 
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самовизначення та право вибору школярами теми навчальних проєктів, 

партнерів для співпраці, термінів виконання, способів і напрямів діяльності, 

змісту навчальних предметів.  

Доведена необхідність заохочення та стимулювання вчителів до 

самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їхніми батьками 

для підвищення ефективності навчальної проєктної діяльності як створення 

обставин, що сприяють професійній та творчій самореалізації вчителя та 

забезпечують максимально повне розкриття талантів учнів основної школи 

завдяки доброзичливій атмосфері в освітньому середовищі, відкритості й 

взаємодії на засадах гуманізму й партнерських стосунків 

4. Розроблено навчально-методичне забезпечення творчої 

самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній діяльності. 

Перша умова (активізація потреб творчої самореалізації учнів основної 

школи в навчальній проєктній діяльності) упроваджена у ході поурочного 

планування, складання планів проведення навчальних проєктів, у тому числі 

планів проведення проєктів на освітній платформі eTwinning («Де більше 

дітей танцюють в Likee: в Італії чи в Іспанії?», «Який відсоток французьких 

школярів дивиться частіше інтернет-канал Youtube, ніж телевізор?»), 

розробки нестандартних уроків. 

Друга умова (розробляння й використання різнорівневих навчальних 

проєктних завдань у процесі формування творчої самореалізації учнів 

основної школи) упроваджена через поурочне планування, плани проведення 

навчальних проєктів та інтегрованих навчальних проєктів з освітніх галузей 

«Мови та літератури» («Я – герой художнього твору»), «Математика» 

(«Застосування відсотків у реальному житті»), «Природознавство» 

(«Майстерність маскування»),  «Суспільствознавство», авторську програму 

«Відкриваємо Європу разом», посібник «Відкриваємо Європу разом» для 

учнів 8-9 класів, оцінювання творчих продуктів діяльності, самооцінювання 

та завдань для самоконтролю.     
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Відповідно до третьої умови (заохочення та стимулювання вчителів до 

самовдосконалення навичок творчої співпраці з учнями та їхніми батьками 

для підвищення ефективності навчальної проєктної діяльності) запроваджено 

плани ШМО та РМО, педагогічний проєкт «Я це вмію і радо поділюся»; 

майстер-клас «Використання навчальної проєктної діяльності на уроках в 

ЗЗСО»; професійний клуб «Майстер своєї справи». 

Ефективними виявилися проєкти на освітній платформі eTwinning, 

авторська програма «Відкриваємо Європу разом», педагогічний проєкт «Я це 

вмію і радо поділюся» та професійний клуб «Майстер своєї справи». 

Зазначені педагогічні умови та науково-методичне забезпечення 

сприяли творчій самореалізації учнів основної школи в навчальній проєктній 

діяльності, про що свідчить збільшення кількості учнів в експериментальних 

групах, які демонстрували високий рівень сформованості вмінь творчої 

самореалізації (сформованість інтелектуально-евристичних вмінь 

підвищилась на 24,8%; соціально-комунікативних вмінь на 30,3%; уміння 

самоорганізації на 29%) порівняно із учнями контрольних груп 

(сформованість інтелектуально-евристичних вмінь підвищилась на 9,6%; 

соціально-комунікативні вміння на 9,9%; уміння самоорганізації на 9,8%).  

Учні експериментальних груп стали переможцями на районних та 

обласних етапах Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 

робіт для учасників Малої академії наук України, а також у міському 

творчому конкурсі учнівських проєктів «Харків очима небайдужих дітей» у 

номінації «Харків – мої крила».  

Проведеним дослідженням не претендуємо на остаточне і вичерпне 

розв’язання досліджуваної проблеми. Зокрема, подальшого вивчення 

потребують питання учнівського лідерства в навчальній проєктній 

діяльності, створення комфортних умов для проєктування індивідуальної 

стратегії саморозвитку учасників освітнього процесу на засадах 

педагогічного інноваторства та партнерських стосунків. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Програма факультативу «Відкриваємо Європу разом» 
 

№           Зміст 
Кількість 

годин 

8 клас (34 години на рік) 

1 Введення. Що таке Європейський Союз та Рада Європи 2 години 

 
Модуль 1. Відкриття Європейського континенту. 

                    Загальні відомості 
15 годин 

2 Географічне положення Європи 3 години 

3 Населення Європи 2 години 

4 Розмаїття країн Європейського континенту 3 години 

5 Географічна палітра країн Європи 2 години 

6 Державний устрій країн Європи 3 години 

7 Релігія в житті сучасного європейця  2 години 

 Модуль 2. Об’єднана Європа  17 годин 

8 Що таке Європейський Союз? 3 години 

9 Історія виникнення Європейського Союзу 3 години 

10 Символіка Європейського Союзу 2 години 

11 Євро – єдина валюта Європейського Союзу 2 години 

12 Єврозона 2 години 

13 Шенгенська зона 1 години 

14 Громадянське суспільство та права людини 3 години 

15 Культурне багатство і традиції Європи 1 година 

9 клас (34 години на рік) 
 Модуль 3. Культурна спадщина об’єднаної Європи 19 годин 

1 Європейська культура 3 години 

2 Полікультурне суспільство 3 години 

3 Відомі культурні діячі країн ЄС 3 години 

4 Мовна палітра сучасної Європи 3 години 

5 Види сучасних релігій та їхнє поширення у Європі 4 години 

6 Особливості освіти в Європі 3 години 

 Модуль 4. Життя молоді в Європі 15 годин 

7 Роль молоді у розвитку Європейського союзу 3 години 

8 Європейські молодіжні організації 2 години  

9 Молодіжна культура в країнах Європейського союзу 3 години 

10 
Спільні пам’ятні дати: свята та способи святкування в 

об’єднаній Європі 
4 години 

11 
Особиста безпека та Європейська конвенція о правах 

людини  
2 години 

12 Права людини у світовому та європейському суспільстві 1 година 
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Додаток Б 

Різнорівневі навчальні проєктні завдання  

(Фрагменти посібника «Відкриваємо Європу разом»)  
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Додаток В 
ІІ. Проєктування індивідуальної траєкторії професійного зростання 

ПІБ педагогічного працівника  

 

Зміст, напрями 

діяльності 

2020 2021 2022 2023 2024 

Рік наступної атестації +     

Курси підвищення 

кваліфікації 

+ + + + + 

Спецкурси:  

- фахові;   +  +  

- тематичні Концеп

ції, 

реалії 

та нові 

стратег

ії у 

виклад

анні 

шкільн

их 

предме

тів 

Реалізаці

я 

наскрізн

их 

змістовн

их ліній 

у роботі 

вчителів 

закладів 

освіти 

Конфлі

кти в 

заклада

х 

освіти: 

систем

ний 

підхід 

до 

аналізу 

й 

виріше

ння 

Нові 

підходи й 

традиційні 

практики в 

роботі 

вчителів 

географії 

Корек

ційно-

розвив

альна 

робота 

в 

систем

і 

інклюз

ивної 

освіти 

Форми методичної роботи (рівень заходу, тема): 

- ШМО;  + 

 

+ + + + 

- Р(М)МО;  

Відвідува

ння 

Р(М)МО 

В 

Вчителів 

 

 

Відвіду

вання 

Р(М)М

О 

В 

Вчителі

в 

 

Робота 

в складі  

творчої   

групи 

вчителі

в 

району 

Відвіду

вання 

Р(М)М

О 

В 

Вчител

ів 

 

Робота 

в 

складі  

творчої   

групи 

вчителі

в 

району 

Відвідува

ння 

Р(М)МО 

В 

Вчителів 

 

Проведен

ня 

авторсько

го 

методичн

ого 

онлайн-

практику

му по 

сучасних 

сервісах 

Відвіду

вання 

Р(М)М

О 

В 

Вчителі

в 
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для 

вчителя  

- конференції 

(тема); 

+ 

Участь у 

міні-

EdCamp 

+ 

Участь 

у міні-

EdCam

p 

+ 

Участь 

у міні-

EdCam

p 

+ 

Участь у 

міні-

EdCamp 

+ 

Участь 

у міні-

EdCam

p 

- семінари  Семінар 

«Сучасні 

сервіси 

для 

активног

о 

вчителя» 

+ 

Прибли

зна 

тема 

«Особл

ивості 

методи

ки 

програ

муванн

я учнів 

середні

х класів 

у 

навчаль

них 

імітацій

них 

середов

ищах» 

+ 

тема 

буде 

визнач

ена 

пізніш

е  

+  + 

- тренінги (тема)      

- ТТК (тема);      

- фахові конкурси; Фестивал

ь добрих 

практик  

«Майстр

и 

педагогіч

ної 

справи 

презенту

ють» 

    

- виставки, 

фестивалі  педагогічних 

знахідок  

     

- експериментально

-дослідницька 

Особливості застосування інтернет-ресурсів та 

онлайн-додатків у практиці сучасного вчителя  
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діяльність; 

- узагальнення власного 

педагогічного досвіду 

(тема, рівень 

узагальнення); 

Створенн

я 

опорних 

схем для 

курсу 

інформат

ики 5-7 

класи 

(рівень 

школи) 

Створе

ння 

опорни

х схем 

для 

курсу 

інформ

атики 

5-7 

класи  - 

виданн

я 

посібни

ка 

(рівень 

школи) 

   

- блог/сайт (посилання) 

 

http://аааааааа.blogspot.com/ 

ведення та постійне оновлення матеріалів 

- інші форми 

роботи 

 

 

 

- Співпраця  з КЗ «ХАНО» - викладання 

інформатики на курсах для вчителів 

- Співпраця з Дистанційною Академією ВГ 

Основа osnova.d-academy.com.ua – проведення 

майстер-класів та вебінарів 

- Співпраця з ВГ «Ранок» – публікація 

посібника з інформатики (серія Рятівник, 3є 

видання) 

- Відвідування семінарів та тренінгів 

освітнього руху EdCamp 

- Публікації в педагогічній пресі 

- Відвідування семінарів та тренінгів з 

методики викладання інформатики 

- Постійне оновлення банку завдань для учнів  

- Постійний пошук нових цікавих онлайн-

додатків для сучасних вчителів (від вітчизняних 

до закордонних) 

- Просування та популяризація предмету 

«інформатика» у соцмережах (зокрема, на 

Фейсбук) 
 

 

 

 

http://аааааааа.blogspot.com/
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Додаток Ґ 

 «Методика діагностики особистості на мотивацію до успіху»  

Т. Елерса 

Інструкція для учасників дослідження. Вам запропонована 41 

обставина, на кожну з яких дайте відповідь «ТАК» чи «НІ». 

Текст опитувальника 

1. Коли є вибір між двома варіантами, то краще, не відкладаючи, 

зробити вибір. 

2. Я нервую, коли помічаю, що не можу виконати завдання на 100 

відсотків. 

3. Коли я працюю, то так виглядає, ніби я ставлю все для здобуття 

успіху. 

4. Якщо виникає проблемна ситуація, я здебільшого приймаю рішення 

один з останніх. 

5. Коли в мене два дні підряд немає чим зайнятися, то я втрачаю 

спокій. 

6. У певні дні мої успіхи є нижчими за «норму». 

7. Стосовно себе я є більш вимогливий, ніж щодо інших людей. 

8. Я є більш привітний, ніж інші. 

9. Коли я відмовляюся від важкого завдання, то згодом собі дорікаю, бо 

переконаний, що зміг би впоратися з завданням. 

10. Під час виконання роботи я потребую невеликих перепочинків. 

11. Старанність – головна риса моєї вдачі. 

12. Мої досягнення не завжди однаково успішні. 

13. Мені до душі інша праця, ніж та, якою я тепер займаюся. 

14. Зауваження більше сприяють моїй активності, ніж похвала. 

15. Я переконаний в тому, що колеги вважають мене хорошим 

спеціалістом. 

16. Перешкоди допомагають мені приймати більш тверді рішення. 
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Продовж. дод. Ґ 

17. Іншим не важко зачепити почуття моєї гідності. 

18. Коли я працюю без особливого бажання, це легко помітити. 

19. Під час виконання роботи я не розраховую на допомогу інших. 

20. Деколи я відкладаю на потім роботу, яку повинен виконати тепер. 

21. Слід покладатися лише на власні сили. 

22. У житті мало речей, які більш важливі за гроші. 

23. Завжди, коли маю виконати важливе доручення, я не відволікаюся 

на інші проблеми. 

24. Почуття мого честолюбства є меншим, ніж в інших. 

25. Наприкінці відпустки я переважно з радістю повертаюся до роботи. 

26. Коли робота мені до вподоби, я виконую її більш якісно, ніж іншу 

працю. 

27. Мені приємніше мати справу з людьми, які здатні інтенсивно 

працювати. 

28. Коли в мене немає заняття, я відчуваю дискомфорт. 

29. Мені доводиться виконувати відповідальну роботу частіше за 

інших. 

30. Коли мені доводиться приймати рішення, то я стараюся знайти 

найкращий спосіб вирішення завдання. 

31. Мої товариші деколи вважають мене ледачим. 

32. Мої успіхи певною мірою залежать від моїх колег. 

33. Немає сенсу йти всупереч волі керівника. 

34. Деколи я не знаю, яку роботу доведеться виконувати. 

35. Коли щось не вдається зробити, то я втрачаю терпіння. 

36. Я переважно не надаю значення своїм досягненням. 

37. Коли я працюю разом з іншими, то результати моєї праці є вищими, 

ніж результати інших людей. 

38. Багато того, за що я брався, не доводив до завершення. 

39. Я заздрю людям, які є менш завантаженими за мене. 
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40. Я не рівняюся на тих, хто прагне влади й посад. 

41. Коли я переконаний у вірності власній позиції, я здатний зробити 

все, щоб довести власну правоту. 

Щоб отримати результати за цією методикою, слід оцінити отримані 

Вами відповіді згідно з КЛЮЧЕМ. Відповіді на питання 1, 11, 12, 19, 23, 33, 

34, 35, 40 не враховуються. 

КЛЮЧ 

Номери запитань з 

відповіддю «ТАК» (+) 

Оцінка Номери запитань з 

відповіддю «НІ» (-) 

Оцінка 

2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 14, 

15, 16, 17, 21, 22, 25, 26, 

27, 28, 29, 30, 32, 37, 41 

1 6, 13, 18, 20, 24, 31, 36, 38, 

39 

1 

Отримані оцінки слід підсумувати. Кількісні результати за цією 

методикою означають:  

1 – 10 балів: мотивація до успіху низька, особа не прагне досягти 

перемоги, не схильна докладати власних зусиль до праці, апатична, пасивно 

ставиться до життя. 

11 – 16 балів: середня мотивація до успіху. При такій мотивації людина 

не боїться ризикувати, вона не є скованою у своїх діях, бо можлива невдача 

не надто хвилює її. 

17 – 20 балів: висока мотивація до успіху. Такі особи здатні йти на 

середнього рівня ризик для досягнення бажаного, схильні орієнтуватися на 

власні сили, гнучко й наполегливо досягати поставленої мети. 

Вище за 21 бал: мотивація до успіху надто висока. Це може спричиняти 

надмірну самокритичність до власних можливостей. При цьому особа може 

зазнавати надмірного хвилювання та страху зазнати невдачі. Підсвідома 

зневіра у власні сили викликає в людини меншу готовність до ризику,  
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Продовж. дод. Ґ 

особистісну скованість. У результаті при надмірній мотивації до успіху 

людина може втрачати віру в те, що вона досягне бажаного. 

Дослідження показали, що люди з помірно високою орієнтацією на 

успіх надають переваги середньому рівню ризику. Ті ж, хто побоюються 

невдач, надають переваги малому чи, навпаки, надто завеликому рівню 

ризику. 

Чим вища мотивація людини до успіху — досягнення мети, тим нижчий 

показник готовності до ризику. При цьому мотивація до успіху впливає і на 

сподівання на успіх: при сильній мотивації до успіху надії на успіх зазвичай 

більші, ніж при слабкій. До того ж людям, мотивованим на успіх, і тим, що 

мають великі сподівання на нього, притаманно уникати великого ризику. 

Ті, хто сильно мотивований на успіх і має високу готовність до ризику, 

рідше потрапляють в незручні ситуації, ніж люди, що мають високу 

готовність до ризику, але високу мотивацію до уникнення невдач (захист). І 

навпаки, коли в людини є висока мотивація до уникнення невдач (захист), це 

є перешкодою мотиву до успіху — досягнення мети. 
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Додаток Д 

Творча самореалізація – це… 

1. Мені подобається створювати фантастичні проєкти. 

a. О так; 

b. О ні. 

2. Можу уявити те, чого насправді не буває. 

a. О так; 

b. О ні. 

3. Буду учасником тієї справи, яка для мене нова. 

a. О так; 

b. О ні. 

4. Швидко знаходжу вихід зі складних ситуацій. 

a. О так; 

b. О ні. 

5. Загалом намагаюся мати свою думку. 

a. О так; 

b. О ні. 

6. Мені вдається знаходити причини своїх невдач. 

a. О так; 

b. О ні. 

7. Намагаюся оцінювати події та вчинки на основі своїх переконань. 

a. О так; 

b. О ні. 

8. Можу обґрунтувати причину уподобання чи навпаки. 

a. О так; 

b. О ні. 

9. Мені не важко в будь-якому завданні виділити головне й другорядне. 

a. О так; 

b. О ні. 

 



224 
 

Продовж. дод. Д 

10. Можу переконливо довести свою правоту. 

a. О так; 

b. О ні. 

11. Складне завдання можу розділити на декілька простих. 

a. О так; 

b. О ні. 

12. У мене часто з’являються цікаві ідеї. 

a. О так; 

b. О ні. 

13. Мені цікавіше працювати творчо, ніж інакше. 

a. О так; 

b. О ні. 

14. Намагаюся завжди знайти справу, де можна проявити творчість. 

a. О так; 

b. О ні. 

15. Мені подобається організовувати своїх товаришів на цікаві справи. 

a. О так; 

b. О ні. 

16. Для мене дуже важливо, як оцінює мою працю оточення. 

a. О так; 

b. О ні. 
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Додаток Ж 

Методика «Незакінчені речення» 
 

«Самореалізація – це ...»;  

«Творчість – це …»; 

«Творча самореалізація – це ...»;  

«Оцінюючи свою готовність до самореалізації, думаю, що я …»;  

«Моє майбутнє залежить …»;  

«Коли виникають труднощі, я …»;  

«Перш ніж почати справу, я …»;  

«Якщо я активно й самостійно плануватиму, вибиратиму й досягатиму цілей, 

то …»;  

«Коли я думаю, що сам маю планувати майбутнє й досягати поставлених 

цілей, то відчуваю …»;  

«Коли мені потрібно вирішити будь-яке питання, я …»;  

«Якщо для досягнення цілей мені треба буде розвивати свої здібності, то …»;  

«Коли мене просять вирішити питання самостійно, я …». 
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Додаток З 

Анкета 

(для батьків підлітків) 

Шановні батьки! 

Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Ваші відповіді 

допоможуть нам більш ретельно спланувати діяльність ЗНЗ. Заповнити 

анкету нескладно. Прочитайте запитання й позначте ту відповідь, яка 

найбільше відповідає вашій думці. Якщо відповіді на запитання позначені 

«О», вибираєте тільки один варіант відповіді, якщо « » – можете вибрати 

декілька варіантів відповідей. Заповнюйте анкету ручкою. 

Місце проживання: О село; О місто. 

1. Прізвище вашої дитини   

2. Ваша стать: 

1) О жіноча; 

2) О чоловіча. 

3. Чи знаєте Ви про заходи, які проводять у школі з метою розвитку 

творчих здібностей дітей? 

1) О так; 

2) О ні. 

4. Чи були присутні Ви на таких заходах? 

1) О так; 

2) О ні. 

5. Чи брали Ви участь у таких заходах? 

1) О так; 

2) О ні. 

6. Чи відвідує ваша дитина шкільний гурток (секцію, студію, клуб)? 

1) О так; 

2) О ні, моя дитина не відвідує гуртки через: 

a)  брак часу; 

b)  перевантаженість домашніми завданнями із навчальних предметів; 

c)  відсутність гуртка, який цікавить дитину; 

d)  відсутність взаєморозуміння з керівником гуртка; 

e)  стан здоров'я; 

f)  інше, а саме:    

(Якщо дитина не відвідує гурток за будь-якої причини перейдіть до питання 

№ 8) 

7. Як сприяє гурткова робота творчому розвитку особистості дитини? 

1) О ефективно; 

2) О малоефективно; 

3) О ніяк; 

4) О важко відповісти. 
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Продовж. дод. З 

8. Як Ви вважаєте, чи потрібна проєктна робота в школі? 

1) О потрібна; 

2) О непотрібна; 

3) О важко відповісти. 

9. Чи бере участь ваша дитина в різноманітних конкурсах, турнірах, 

учнівських олімпіадах, виставках та змаганнях у школі? 

1) О так, часто; 

2) О так, рідко; 

3) О ні, бо немає бажання; 

4) О ні, бо не пропонують; 

5) О ні, бо немає можливості. 

10. Чи потрібне, на вашу думку, стимулювання у підлітків готовності до 

творчої самореалізації? 

1) О так; 

2) О ні. 

11. Як Ви вважаєте, чи створені в навчальному закладі належні умови 

для розвитку творчих здібностей вашої дитини? 

1) О так; 

2) О ні; 

3) О частково; 

4) О важко відповісти. 

12. Які форми роботи з батьками для Вас цікаві? 

1)  запрошення батьків на відкриті уроки; 

2)  залучення батьків до проведення екскурсій; 

3)  залучення батьків до проведення спортивних змагань; 

4)  бесіди з класним керівником, керівником гуртка; 

5)  письмове спілкування з педагогами; 

6)  інше, а саме:    

13. Яке питання Ви  хотіли б винести на обговорення шкільної 

ради?  

__________________________________________________________________

_ 

14. Які виховні заходи щодо формування творчої самореалізації Ви 

хотіли б запропонувати для проведення в школі? 

__________________________________________________________________

_ 

15. Що для Вас є пріоритетним у розвитку дитини? 

1)  соціальні навички; 

2)  духовний розвиток; 

3)  інтелектуальний розвиток; 

4)  фізичний розвиток; 

5)  творчий розвиток; 

6)  трудові навички; 
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Продовж. дод. З 

7)  готовність до самореалізації; 

8)  допомога сім’ї; 

9)  інше, а саме:    

16. Як Ви думаєте, від чого залежатиме майбутнє вашого сина (доньки)? 

1) О насамперед, від власних здібностей, волі, умінь; 

2) О  від  того,  чи  зможе  він   (вона)  скористатися наявними обставинами 

для здійснення своїх життєвих прагнень; 

3) О від самореалізації; 

4) О від стану соціально-економічного розвитку держави; 

5) О від матеріальної забезпеченості та зв’язків батьків; 

6) О важко відповісти. 

17. Які з наведених далі чинників, на вашу думку, найбільше 

впливають на досягнення дітьми успіху в житті? (Виберіть не більше 

трьох позицій) 

1)  матеріальна забезпеченість та зв’язки батьків; 

2)  високий рівень освіти, професіоналізм; 

3)  творчий підхід до справ; 

4)  гнучкість, вміння пристосовуватись до змін; 

5)  віра в себе, прагнення досягти якомога більшого в житті; 

6)  уміння «грати без правил», використовувати всі засоби для 

досягнення особистого успіху; 

7)  чіткі життєві орієнтири, усвідомлені цілі; 

8)  почуття відповідальності, вимогливості до себе; 

9)  вольові якості, уміння підпорядковувати обставини; 

10)  сумлінне старання та наполеглива праця. 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток К 

АНКЕТА 

( для вчителів-предметників) 

 Шановні колеги! 

Просимо Вас відповісти на запитання анкети. Позначте, будь ласка, ту 

відповідь, яка найбільше відповідає вашій думці. Якщо відповіді на 

запитання позначені «О», вибираєте тільки один варіант, якщо « » – 

можете вибрати декілька варіантів відповідей. 

Учитель ______________________  Клас ________  

Школа _______________________ Дата__________ 

 Прізвище І.Б.     

1. Які види проєктної діяльності, на вашу думку, учні сприймають із 

великим задоволенням? 

1)  колективні; 

2)  групові; 

3)  індивідуальні; 

4)  інше, а саме   

2. Як ставляться діти до участі в проєктній діяльності? 

1) О позитивно; 

2) О негативно; 

3) О байдуже. 

3. Від чого залежить, на вашу думку, ступінь активності учнів? 

1)  від створення сприятливих умов; 

2)  від сформованості в учнів умінь ставити цілі та досягати мети; 

3)  від поваги, визнання й подяки за досягнуті результати; 

4)  від надання права самостійно приймати рішення; 

5)  від активності самого вчителя; 

6) від моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільного розв’язання проблем; 

7)  інше, а саме:  . 

4. Яка допомога Вам необхідна для організації  проєктної роботи 

на уроках? 

Ваші пропозиції для покращення умов проєктній діяльності з 

формування творчої самореалізації в підлітків.  

_____________________________________________________________ 

5. Які методи стимулювання творчої активності Ви застосовуєте у 

своїй роботі? 

6.  Який рівень активності підлітків у проєктній діяльності? 

1) О високий; 

2) О середній; 

3) О низький. 
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Продовж. дод. К 

7. Що Вам допомагає формувати в підлітків готовність до творчої 

самореалізації? 

   _______________________________________________________________ 

8. Що Вам у цьому заважає? 

__________________________________________________________________ 

9. Проєктна діяльність яких напрямів проходить найкраще? 

Чому? 

10. На вашу думку, рівень сформованості творчої самореалізації 

підлітків: 

1) О високий; 

2) О середній; 

3) О низький. 

11. Шкільні гуртки якого напряму діти відвідують із великим 

задоволенням? 

1)  художньо-естетичного; 

2)  туристсько-краєзнавчого; 

3)  еколого-натуралістичного; 

4)  науково-технічного; 

5)  дослідницько-експериментального; 

6)  гуманітарного; 

7)  фізкультурно-спортивного; 

8)  військово-патріотичного; 

9)  бібліотечно-бібліографічного; 

10)  соціально-реабілітаційного; 

11)  оздоровчого. 

12. Чи з бажанням ваші учні беруть участь у різноманітних проєктах? 

1) О так; 

2) О ні. 

13. Як ваш навчальний заклад заохочує учнів до участі в проєктній 

діяльності?   

14. У чому проявляється співпраця з батьками щодо актуалізації 

творчої самореалізації дітей? 

1)  співорганізація заходів; 

2)  залучення батьків до участі в заходах; 

3)  присутність батьків на заходах у ролі глядачів; 

4)  спонсорська допомога; 

5) створення батьківського фонду; 

6)  інше, а саме:    
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Продовж. дод. К 

15. Від чого залежить ступінь творчої самореалізації учнів? 

1)  від створення сприятливих умов для творчої діяльності; 

2)  від сформованості в учнів умінь ставити цілі та досягати мети; 

3)  від поваги, визнання й подяки за досягнуті результати та надання 

права самостійно приймати рішення; 

4)  від творчої активності самого вчителя; 

5)  від моделювання життєвих ситуацій, використання рольових ігор, 

спільного розв’язання проблем; 

6)  інше, а саме:    

16.Чи проявляють учні під час освітнього процесу творчу активність? 

1) О завжди; 

2) О за допомогою вчителя; 

3) О дуже рідко; 

4) О майже ніколи; 

5) О інше, а саме:    

17. На вашу думку, педагогічна діяльність це    

18. З якими труднощами Ви стикаєтесь під час організації проєктної 

діяльності? 

 

19. Ваші пропозиції щодо покращення умов проєктної діяльності з 

формування творчої активності учнів:    

20. Чи вважаєте Ви, що сучасний заклад загальної середньої освіти 

створює сприятливі умови для творчої самореалізації школяра? 

a. О так; 

b. О ні. 

21. Які психологічні бар’єри на шляху до формування творчої 

самореалізації учня Ви можете назвати ? 

a.  недостатній рівень знань школярів про власні потенційні можливості; 

b.  нехтування принципом індивідуального підходу; 

c.  перевага стандартних підходів у навчанні над творчими; 

d.  інше, а саме   

22. На Вашу думку, для покращення процесу творчої самореалізації 

особистості школяра потрібно: 

a.  введення обов’язкового курсу «Основи психології» з 6-ого класу; 

b.  створення та проведення постійно діючого семінару для вчителів із 

підвищення психологічної культури учнів і педагогів; 

c.  впровадження новітніх технологій навчання та творчого підходу; 

d.  інше, а саме   
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23. Хто або що виконує функцію мотвації? 

a.  сім'я; 

b.  школа; 

c.  друзі; 

d.  оточення; 

e.  засоби масової інформації; 

f.  самовиховання. 

24. Повна свобода для дітей – це: 

a. О погано; 

b. О добре; 

c. О у міру розумного; 

d. О важко відповісти. 

25. Які якості особистості допомагають в організації творчої роботи? 

a.  кругозір, інтелект, розум, творчі здібності; 

b.  зацікавленість; 

c.  колектив друзів; 

d.  ініціатива; 

e.  відповідальність; 

f.  ціленаправленість. 

26. Що найчастіше заважає Вам реалізувати свої творчі ідеї в проєктній 

діяльності? 

1)  безініціативність; 

2)  відсутність здібностей; 

3)  незатребуваність; 

4)  відсутність дружнього колективу; 

5)  лінь; 

6)  відсутність цілей; 

7)  брак вільного часу. 

27. Чи потрібне, на вашу думку, стимулювання в підлітків готовності до 

творчої самореалізації? 

a. О так; 

b. О ні, ці здібності кожен буде проявляти самостійно. 

 

Дякуємо за співпрацю! 
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Додаток Л 

Блок 1 

Анкета для вчителів 

Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання: 

1. Хто такий творчий учень? 

2. Об’єктивно оцініть роботу творчих учнів на уроці. 

3. Об’єктивно оцініть роботу творчих учнів поза уроком. 

4. Як Ви ставитеся до байдужості, незацікавленості, лінощів творчих учнів? 

5. Які форми спонукання до навчання найефективніші для роботи з творчими 

учнями? 

6. Яким, на Вашу думку, повинен бути учень, який бере участь у проєкті? 

7. Як Ви мотивуєте учнів до творчої самореалізації? 

 

Блок 2 

Анкета для учнів 

Дайте розгорнуті відповіді на наступні питання: 

1. Чи допомагає Вам творчість краще розуміти себе й навколишній світ? 

2. Чи існує, на Вашу думку, зв’язок між набутими знаннями й 

можливістю їх реалізувати? 

3. Чи допомагає родина розвивати здібності? Назвіть як. 

4.  Як Ви зазвичай проводите свій вільний час? 

5. Чи знаєте Ви,що таке проєктна діяльність? 

6. На Вашу думку,отримувати знання краще на уроці чи в процесі участі в 

проєкті? 

7. У якому проєкті Вам краще брати участь: індивідуальному чи 

груповому?  

8. Які якості потрібні учню для участі в проєкті? 

9. Що Вам заважає брати участь у проєктній діяльності? 

10.  Запропонуйте проєкт, у якому Ви б узяли участь. 
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Додаток М 

Приклади проєктів 

Назва проєкту: Права дитини в школі 

Вікова категорія: учні 7-8 класів 

Мета і задачі:  

1. Ознайомити учнів з Європейською конвенцією з прав людини (ЄКПЛ). 

2. Сформувати в учнів розуміння необхідності знати та виконувати свої 

права та обов’язки. 

3. Розвивати вміння правильно сприймати себе та оточуючих. 

4. Розвивати інтерактивні навички: вміння слухати, протистояти впливу з 

боку колективу, висловлювати власну думку.  

Етапи проведення: 

І етап (підготовчий): 

Група А: 

1. Розробити повідомлення про проєкт 

2. Запросити бажаючих до участі у проєкті. 

Група Б: 

1. Підготувати анкету «Вимірювання температури прав дитини в вашій 

школі».  

Група В: 

2. Підготувати інформаційно-тематичну виставку до теми. 

ІІ етап (реалізація проєкту) 

1. Вправа-знайомство „Це класно!” 

Мета: розширити інформацію про учасників; 

           підвищити рівень згуртованості. 

Хід вправи: Учасники сідають у коло. Керівник пропонує підліткові,              

що сидить справа, назвати своє ім’я і яке-небудь право (наприклад: „Я 

– Денис, в мене є право на життя”, „Я – Оля і маю право на освіту”). У 

відповідь на кожну фразу всі учасники вигукують: „Це класно!” і 

водночас піднімають вгору великий палець. 

Запитання для обговорення: 

- Що ви відчули в ході виконання цієї вправи? 

- Чи легко вам було пригадувати свої права? 

2. Анкета «Вимірювання температури прав дитини в вашій школі» 

(Додаток А). 

Мета: дослідити школу під об’єктивом «мікроскопу» прав людини. 
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Хід вправи: Учасники мають прочитати кожне висловлювання і 

поставити збоку оцінку, визначивши, наскільки точно це 

висловлювання відображає ситуацію у їхній  школі. Наприкінці треба 

підсумувати всі бали, щоб визначити загальну оцінку школи. 

Запитання для обговорення: 

- Що могли б зробити діти для покращення ситуації з правами 

дитини в школі? 

3. Ознайомлення з Європейською конвенцією з прав людини (Додаток В). 

4. Вправа «Моя школа майбутнього» 

Мета: ознайомити учнів з поняттям про те, що права людини часто 

викликані необхідністю. 

Хід вправи: Розділити учасників на групи по п’ять-шість учнів і 

прочитати їм такий сценарій: «Уявіть собі, що ви відкрили нову школу, 

ви і члени вашої групи будете першими учнями цієї школи. Складіть 

список з прав та обов’язків, які, на вашу думку, повинні бути 

гарантовані всім у цієї школі». Після обговорення, кожна група 

демонструє свій перелік прав та обов’язків. В цей час керівник записує 

всі права та обов’язки до загального списку. Після виступу всіх груп 

запропонуйте учням знайти права та обов’язки, які повторюються чи 

суперечать одне одному.  

Запитання для обговорення: 

- Чи змінились під час заняття ваші уявлення про те , які права є 

найбільш важливими? 

- Чи є права людини загальними? 

5. Заключна вправа «Вінок Єднання» 

Мета: виявити почуття учнів від проведеного заняття. 

Хід вправи: Учасникам надають кольорову схему, в якій показані 

якому кольору якій настрій співпадає. Учні вибирають свій колір, та 

складають вінок.       

ІІІ етап (підсумковий)  

– Обговорення результатів проєкту. 

– Демонстрація результатів анкетування та «Вінка єднання». 

– Оформлення фотовиставки. 

– Оформлення шкільного фотоальбому. 

– Розміщення інформації на шкільному вебсайті. 
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Тема: Ким я буду? 

Вікова категорія: учні 7-9 класів 

Мета і задачі:  

1. Розвивати творчі здібності учнів у роботі у групах. 

2. Формувати життєві навички та знання про існуючу проблему. 

3. Поширити знання учнів про якості людини необхідні для оволодіння тією 

чи іншою професією. 

4. Розвивати інтерактивні навички: вміння слухати, протистояти впливу з 

боку колективу, висловлювати власну думку.  

1. Знайомство  

Мета: Познайомити учнів. 

   Підвищити рівень згуртованості. 

Хід вправи: Кожний учасник проєкту має назвати своє ім’я з прикметником, 

який найбільш його характеризує. Наприклад: Мене звуть Миколо, я – 

хоробрий. 

2. Суть проблеми 

Коли ми думаємо про свою майбутню роботу, ми розуміємо, що на нашу 

долю можуть вплинути численні фактори і що не все залежить від наших 

зусиль. Обставини змінюються: економічна криза може розорити 

підприємство на якому ви працюєте; новий уряд  може ввести обмеження на 

ту сферу діяльності, в якій ви хочете працювати; ваш давній друг пропонує 

вам роботу в іншій країні; підвищується рівень вищої освіти, необхідний для 

заняття професійною діяльністю; ви виграєте в лотерею… Життя є складним. 

І все ж таки цікаво поглянути на вашу майбутню професійну діяльність через 

призму якостей характеру людини. 

3. Об’єднання в групи. 

4. Вправа «Мій погляд на професію» 

Мета: Опрацювати навички роботи у малих групах. 

            Виявити якості людини, які необхідні для оволодіння професією. 
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Хід вправи: Команда отримує назву професію та аркуш паперу з якого вирізає 

макет чоловічка, який буде представником цієї професії. Протягом 10 хвилин 

команда на ньому пише ті професійні якості людини, які характеризують цю 

професію. 

5. Презентація. 

Представник команди презентує свою роботу. Команди слухають презентації 

та відмічають ті якості, які є в їхніх списках. 

6. Вправа «Універсальна людина» 

На макеті великого чоловічка т’ютори записують ті якості, які співпали. Ми 

отримали макет чоловічка з універсальними якостями, якими повинна 

володіти кожна людина. 

7. Заключна вправа  

Мета: виявити почуття учнів від проведеного проєкту. 

Хід вправи: Учасники стають у коло та по черзі висловлюють свою думку про 

проєкт, починаючи словами: «Сьогодні Я …». Всі у колі аплодують. 
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