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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТІВ З МОЛОДШИМИ ШКОЛЯРАМИ 
У ПРОЦЕСІ ПРОВЕДЕННЯ ПОЗАКЛАСНОЇ РОБОТИ З МАТЕМАТИКИ
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У статті розглянуто теоретичні основи використання методу проектів в освітньому процесі початкової 
школи. Проаналізовано психолого-педагогічну літературу з проблеми дослідження. Описано специфіку 
проведення позакласної роботи з математики та її роль у формуванні інтересу до вивчення математики. 
Висвітлено особливості організації та проведення позакласної роботи з математики. Наведено приклади 
тем проектів, які можна використовувати для учнів початкової школи у процесі позакласної роботи 
з математики.
Ключові слова: метод, метод проектів, молодший школяр, позакласна робота, математика, форма, почат-
кова школа, інтерес.

Постановка проблеми. Важливим за-
вданням початкової школи є надава-

ти учням міцні та глибокі знання, виробляти 
вміння та навички застосовувати їх у прак-
тичній діяльності. Тому організація навчаль-
но-виховного процесу повинна бути такою, 
при якій усі діти включалися у роботу. Ве-
лика роль у такому процесі відводиться вчи-
телю початкової школи, адже від того як він 
організує роботу, врахує індивідуальні та ві-
кові особливості всіх учнів, виділить доціль-
ність проведення тієї чи іншої форми поза-
класної роботи. 

Зацікавити учнів початкової школи мате-
матикою, показати її могутність і красу, на-
самперед є важливим у роботі кожного вчи-
теля математики. Тому потрібно створювати 
позитивний та емоційний настрій, який під 
час роботи робить процес сприймання будь-
якого матеріалу більш продуктивнішим. Про-
цес виховання та розвитку вмінь молодших 
школярів має відбуватися не лише на уроках 
математики, а й у позакласні роботі. Не зва-
жаючи на те, що відбувається постійне вдо-
сконалення різноманітних форм та методів 
такої роботи, існують деякі прогалини. 

Важливими причинами такого проце-
су є зайва стандартизація та алгоритміза-
ція методів вирішення завдань; недостатнє 
включення учнів у творчий процес; недоско-
налість роботи вчителя з формування вмін-
ня учнів аналізувати завдання; відсутність 
інтересу до вивчення предметів; недостатня 
мотивація школярів до навчання; відсутність 
регулярності та систематичності у проведен-
ні позакласних заходів та занять [7, с. 52].

Дослідниками виявлено, що найкраще 
школярі проявляють себе у практичній ді-
яльності. В результаті цього до навчаль-
но-виховного процесу початкової школи 
впроваджено та започатковано проведення 
проектної діяльності. Проектна технологія 
має здатність до стимулювання учнів вирі-
шувати певні проблеми, у них активізується 

особистий потенціал, відбувається залучення 
до співпраці з однолітками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Відомими педагогами В. Брушським А. Бело-
шистою, В. Давидовим, І. Дубровіною, З. Кал-
миковою, Н. Менчинською, А. Колмогоровим, 
Ю. Колягіним, В. Крутецким, Б. Тепловим, 
було визначено, що велика роль у навчан-
ні математики відводиться здібностям. Саме 
вони впливають на подальший процес оволо-
діння математичними основами. 

Метод проектів у навчально-виховному 
процесі початкової школи детально проана-
лізований у працях С. Гончаренка, О. Савчен-
ко, Н. Котелянець, О. Фунтікової та ін. Теоре-
тичне та практичне обґрунтування проектної 
технології навчання зробили відомі педагоги 
В. Звєрєва, А. Моісеєв, М. Поташник, В. Ла-
зарєв, Г. Селевко, І. Сисоєва та ін.

Особливості організації позакласної робо-
ти з математики учнів початкової школи ви-
світлено у працях М. Богдановича, Б. Друзя, 
Н. Вапняр, Л. Дудко, Д. Клименченко та ба-
гато інших. 

Виділення невирішених раніше частин 
загальної проблеми. Інтерес до математики 
в початковій школі визначається цікавістю 
у розв’язанні задач та завдань. Через впро-
вадження у позакласну роботу методу про-
ектів, процес засвоєння матеріалу стане ці-
кавим та результативним.

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є визначити теоретичні аспекти використан-
ня з молодшими школярами методу проектів 
у позакласній роботі з математики. 

Виклад основного матеріалу. Виклики часу 
зумовили розроблення Концепції «Нова укра-
їнська школа» – документа, який проголошує 
збереження цінностей дитинства, необхідність 
гуманізації навчання, особистісного підходу, 
розвитку здібностей учнів, створення навчаль-
но-предметного середовища, що в сукупності 
забезпечують психологічний комфорт і сприя-
ють вияву творчості дітей [14, c. 11].
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Один з принципів Нової української шко-

ли – партнерство, у тому числі між школою 
та батьками. Батьки можуть створювати свої 
органи громадського самоврядування, а отже 
впливати на освітній та виховний процеси. 
Мета НУШ – виховати інноватора та грома-
дянина, який вміє ухвалювати відповідаль-
ні рішення та дотримується прав людини 
[13, с. 28].

Розвиток сучасної освіти спонукає до не-
обхідності запровадження у навчально-ви-
ховному процесі інноваційних технологій, 
сучасних концепцій, програм, методик. Най-
доцільнішим з інновацій у позакласній роботі 
з математики є метод проектів. Він спрямо-
ваний на розвиток пізнавальних здібностей 
школярів, формування вмінь самостійно зна-
ходити шляхи розв’язання проблем через 
різноманітні форми діяльності.

Позакласна робота – це складова частина 
навчально-виховної роботи школи і є однією 
з форм організації дозвілля учнів, а також 
сукупністю різних видів діяльності, що во-
лодіє широкими можливостями позитивної 
дії на учнів і є самостійною сферою навчаль-
но-виховної роботи вчителя, яка здійсню-
ється у взаємозв'язку з роботою на уроці. 
Це система занять, заходів і організованого 
навчання учнів, що проводяться в школах 
і поза ними під керівництвом учителів, гро-
мадськості, органів учнівського самовряду-
вання [15, с. 3].

Проектна діяльність у позакласній роботі 
з математики виступає складним процесом 
не лише для вчителів та учнів початкової 
школи, а й для батьків. Виконання завдань 
проекту передбачає самостійність молодших 
школярів, але батьки мають бути ознайом-
ленні з суттю цієї діяльності, етапів проекту, 
вимог, щоб в разі потреби допомогти своїй 
дитині. Насамперед, від батьків вимагається 
показати приклад у своєму прагненні вирі-
шувати різноманітні проблеми, допомагати 
дітям засвоїти нові знання, не намагатися все 
зробити замість них, не висловлювати нега-
тивних суджень, якщо щось не виходить, а 
головне не стримувати ініціативу і вчити до-
водити справу до кінця. 

Проектна діяльність допомагає учням 
самостійно, без допомоги вчителя органі-
зовувати своє навчання, учитись приймати 
рішення та відчувати відповідальність за ви-
конану роботу. Учні набувають навичок по-
шуково-дослідницької та експериментальної 
роботи, розвивають свій творчий та інтелек-
туальний потенціал. Як результат, школярі 
підвищують рівень якості знань та навчаль-
них досягнень з усіх навчальних дис- 
циплін [17].

У дітей 1 та 2 класу одразу активізується 
бажання шукати шляхи вирішення проблем-
ної ситуації (з допомогою вчителя); форму-

ються початкові передумови проектної ді-
яльності. Саме тому:

У 1 класі можна запропонувати учням 
під час позакласної роботи виконати проек-
ти на тему: «Геометрія – навколо», «З істо-
рії гривні», «Година. Доба. Тиждень», «Цікаве 
число нуль» (І. Даніліна). У 2 класі варто за-
пропонувати молодшим школярам здійснити 
підготовку до таких проектів з математики 
у позакласній роботі: «Завдання в малюнках», 
«Країна доброї математики», «Натуральні 
числа в житті людини» (О. Жигайло) [4, с. 118].

В учнів початкової школи 3 та 4 класів 
розвиваються вміння визначати можливі ме-
тоди рішення проблеми за допомогою дорос-
лого, а потім і самостійно; формуються вмін-
ня застосовувати дані методи, які сприяють 
вирішенню поставленої задачі, з використан-
ням різних варіантів; розвиваються бажан-
ня користуватися спеціальною термінологі-
єю, ведення конструктивної бесіди в процесі 
спільної проектної діяльності.

Так, у 3 класі доцільним буде організу-
вати до проведення проекти з математики 
у процесі позакласної роботи: «Математич-
ний калейдоскоп», «Математичні казки», 
«Арифметика – наука про число» (О. Жигай-
ло). Учням 4 класу під час позакласної робо-
ти пропонуються проекти: «Веселі задачки 
для юних рибалок», «Математика на кухні», 
«Старовинні грошові одиниці» (О. Жигайло) 
[4, с. 118]. 

Метод проектів у позакласній роботі з ма-
тематики має на меті кінцевий результат 
практичної діяльності. Тобто це різноманітні 
створені учнями прості математичні довід-
ники, словники, книжечки з математичними 
цікавинками, математичні ігри та казки тощо 
(Наприклад: «Лісові мешканці», «Герої казок 
у математиці», «Цікаві факти з математики» 
та багато інших).

Висновки і пропозиції. Отже, використан-
ня методу проектів відіграє важливе значен-
ня у позакласній роботі з математики. Саме 
у роботі молодших школярів над проектом 
проявляється самостійність у розв’язанні 
завдань, виховується вміння пошуку ін-
формації, навичок дослідницької діяльності, 
розвивається творчість та винахідливість. 
Реалізація методу проектів у позакласній 
роботі з математики вчителем, який є носі-
єм знань та умінь, перетворюється на орга-
нізатора пізнавальної діяльності учнів. Саме 
під час методу проектів в учнів початкової 
школи проявляється інтерес до вивчення 
математики, вирішенню завдань та участь 
у практичній діяльності у позакласній ро-
боті. Позакласна робота має величні мож-
ливості до формування в учнів особистості, 
ніж шкільні заняття. Адже вона має різно-
манітні методики та прийоми для досягнення 
результату.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПРОЕКТОВ С МЛАДШИМИ ШКОЛЬНИКАМИ 
В ПРОЦЕССЕ ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕКЛАССНОЙ РАБОТЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

Аннотация
В статье рассмотрены теоретические основы использования метода проектов в образовательном про-
цессе начальной школы. Проанализировано психолого-педагогическую литературу по проблеме иссле-
дования. Описана специфика проведения внеклассной работы по математике и ее роль в формирова-
нии интереса к изучению математики. Освещены особенности организации и проведения внеклассной 
работы по математике. Приведены примеры тем проектов, которые можно использовать для учащихся 
начальной школы в процессе внеклассной работы по математике.
Ключевые слова: метод, метод проектов, младший школьник, внеклассная работа, математика, форма, 
начальная школа, интерес.
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THE USE OF PROJECTS WITH YOUNGER STUDENTS IN THE PROCESS 
OF CARRYING OUT EXTRA-CURRICULAR WORK IN MATHEMATICS

Summary 
In the article the theoretical bases of using the method of projects in the educational process of elemen-
tary school are considered. The psychological and pedagogical literature on the research problem is ana-
lyzed. The specifics of extracurricular work on mathematics and its role in forming interest in the study 
of mathematics are described. The peculiarities of organization and carrying out extra-curricular work 
on mathematics are highlighted. Examples of projects that can be used by elementary school students in 
extracurricular work in mathematics are given.
Keywords: method, method of projects, a junior student, extracurricular work, mathematics, form,  
elementary school, interest.


