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Останні п’ять років згідно з новою навчальною програмою введено 

рубрику “Навчальні проєкти”, у якій наведено орієнтовні теми проєктів. Метод 

проєктів, орієнтований на творчу самореалізацію особистості в процесі 

самостійної роботи учнів під керівництвом учителя, відіграє активну роль у 

формуванні ключових компетентностей учня, оскільки потребує самостійного 

здобуття знань, набування умінь у виконанні практичних дій. Учні самостійно 

обирають одну із запропонованих тем і виконують упродовж навчального року 

щонайменше один проєкт самостійно або у групі. Зважаючи на те, що усі теми 

проєктів мають між-предметний характер, головним стає уміння пов’язати 

набуті в різних курсах знання і застосувати їх на практиці. Форма 

представлення результатів проєкту може бути різною: як у друкованому або 

мультимедійному вигляді, так і у вигляді вистав (вечорів), уроків-конференцій. 

Цього року мої учні захищали свої проєкти у формі змагання “Знавці 

Періодичного закону”. 

Як голова районного методичного об’єднання вчителів хімії Сихівського 

району м. Львова проводила районний конкурс “Хімія у нашому житті”, який 

останні три роки переріс у міський конкурс проєктно-дослідницьких та 

реферативних робіт з хімії “Хімічні реалії” для учнів 9-10 класів 

загальноосвітніх навчальних закладів. У даній роботі порівняно результати 

вищезгаданих конкурсів за останні 5 років для шкіл Сихівського району. 

Аналіз показав, що кількісний склад учасників від району зменшився 

на 16,7-25 %, що обумовлено, на мою думку, більш вимогливими критеріями 

відбору зі сторони вчителів. На це вказують вищі бали оцінювання як самих 

друкованих робіт, так і їхні презентації у другому турі. Практика захисту 

шкільних робіт позитивно позначилась на вмінні конкурсантів захищати свої 

дослідження. 

Проте практично не змінюється кількісний склад у різних номінаціях. 

Так співвідношення робіт у науково-популярній, науково-дослідницькій та 

екологічній номінаціях зберігається як 2:1:1. У роботі проаналізовано 

тематику учнівських робіт. 

За останні два роки спостерігається тенденція зменшення числа робіт з 

ліцеїв з поглибленим вивчення іноземних мов. Крім того, чотири школи 

району за останні 5 років жодного разу не брали участь у конкурсі. 

У свою чергу міський конкурс дозволяє його учасникам оцінити рівень 

своєї роботи та підготовки, а також застосувати цей досвід при виконанні 

наступних проєктів. Участь учнів в обговоренні, поставлені запитання, 

свідчать про інтерес до результатів дослідження інших учасників конкурсу. 

  


