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ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ ЗАКЛАДІВ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ НЕОЛОГІЗМІВ

У статті висвітлено проблему організації проєктної діяльності учнів закладів загальної 
середньої освіти у процесі навчання неологізмів. Виокремлено перспективний шлях розвитку 
компетентнісно спрямованої освіти. Наголошено, що проєктування забезпечує інтеграцію 
різнопредметних знань та вмінь із різними видами діяльності, створюючи унікальні передумови 
для формування ключових компетентностей, визначених концепцією Нової української школи. 
З’ясовано, що саме проєктна діяльність є найбільш оптимальною для вивчення в школі лексики, 
зокрема неологізмів, ролі й адаптації їх в українській мові.

Зазначено, що проєктування є творчою, інноваційною діяльністю, результатом якої 
має бути інтелектуальний продукт, який визначається суб’єктивною чи об’єктивною 
новизною, наділений практичною або теоретичною цінністю, виконаний в умовах керування 
й консультування вчителя. Охарактеризовано процес організації роботи учнів над навчальним 
проєктом, подано структуру діяльності учня під час виконання проекту, зокрема описано 
такі складові, як мотиваційний компонент, визначення актуальності проблеми для учасників 
проекту, етап планування діяльності, колективне вироблення критеріїв оцінки тощо. 
Акцентовано увагу на необхідності використання інформації з різних джерел. Підкреслено, що 
знайомлення учнів із причинами та значенням безперервного поповнення мови новими словами, 
особливостями вживання таких слів у мовленні, відбувається на уроці з опорою на підручник, 
посібники, графічні засоби навчання. Виокремлено дослідницько-пошуковий проект як більш 
доцільний для засвоєння знань про неологізми, за своєю структурою максимально наближений 
до наукового дослідження. 

Зауважено, що проєктна діяльність застосовується в освітньому процесі як одна з форм 
активного та продуктивного навчання, а тому питання реалізації проектної діяльності учнів 
та підготовки освітян до її активного впровадження в закладах загальної середньої освіти 
потребують подальшого вивчення.

Ключові слова: загальна середня освіта;  методика навчання української мови;  мотиваційний 
компонент;  неологізми;  проєктна технологія;  організація проєктної діяльності;  стилістична 
норма.
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Вступ. Перспективним шляхом розвитку 

компетентнісно спрямованої освіти є впрова-
дження інноваційних, рефлексивно-предмет-
них технологій, зокрема проєктної. Проєкту-
вання забезпечує інтеграцію різнопредметних 
знань та вмінь із різними видами діяльності, 
створюючи унікальні передумови для форму-
вання ключових компетентностей, визначених 
концепцією Нової української школи. Отже, 
проєктна діяльність є найбільш оптимальною 
для вивчення в школі лексики, зокрема такої 
актуальної нині теми, як лексичні неологізми, 
роль і адаптація їх в українській мові.

Проблема організації проєктної діяльності 
учнів нині перебуває поза увагою більшості 
вчителів, питання методики роботи над на-
вчальним проєктом недостатньо розроблени-
ми, методичної літератури з означеної про-
блеми бракує, тому під час організації роботи 
учнів над навчальним проєктом із структури 
діяльності випадають важливі складники (зде-
більшого йдеться про мотиваційний компо-
нент, визначення актуальності проблеми для 
учасників проєкту, етап планування діяльнос-
ті, колективне вироблення критеріїв оцінки). 
Безперечно, ознайомлення вчителів-словес-
ників з метою, завданнями, особливостями й 
вимогами до організації навчальної проєктної 
діяльності набуває особливої актуальності.

Теоретичне обґрунтування проблеми. 
Сутність проєктної діяльності ґрунтується на 
загальнопсихологічному понятті про діяль-
ність, розробленому Л.С. Виготським, В.В. Да-
видовим, О.М. Леонтьєвим, С.Л. Рубінштейном 
та ін. Питання проєктної діяльності учнів до-
сліджували Є.А. Вохменцева, Л.І.  Даниленко, 
Н.В. Матяш, О.Я. Савченко, А.В. Хуторськой. 
Концептуальні ідеї щодо проєктного навчання 
висловлені І.Г. Єрмаковим, В.І. Ковальчуком, 
О.В. Онопрієнко, Н.Ю. Пахомовою, К.Н. Полі-
вановою та ін.

Проєктування є творчою, інноваційною, 
перетворювальною діяльністю, результатом 
якої має бути матеріальний або інтелектуаль-
ний продукт, який визначається суб’єктивною 
чи об’єктивною новизною, наділений практич-
ною або теоретичною цінністю, виконаний в 
умовах керування й консультування вчителя. 
З погляду педагогіки, у проєктній діяльності 
цінним є не сам продукт, а індивідуальний до-
свід проєктування, на основі якого формуєть-
ся проєктна компетентність.

Методологія та методи дослідження. Для 
розв’язання поставлених завдань використано 
комплекс методів дослідження: 

• теоретичні: вивчення та аналіз лінгвіс-
тичної, психолого-педагогічної і навчально-
методичної літератури з проблеми досліджен-
ня, методичний аналіз поданного матеріалу, 
теоретичне осмислення передового педагогіч-
ного досліду вчителів-словесників; 

• емпіричні: спостереження, бесіда з учите-
лями й учнями, анкетування, тестування з ме-
тою вивчення стану роботи щодо організації 
проєктної діяльності учнів закладів загальної 
середньої освіти, аналіз уроків, письмових, 
творчих робіт та усних відповідей учнів. 

Результати та дискусії. Проєктну компе-
тентність визначають як «інтегративну харак-
теристику суб’єкта діяльності, що виражаєть-
ся у здатності й готовності особи до успішного 
самостійного здійснення теоретичної та прак-
тичної діяльності щодо розроблення проєктів 
та впровадження в усіх сферах соціокультур-
ної практики» (Ковальчук, 2015, с. 102). 

Проєктна компетентність зумовлюється 
проєктною діяльністю, тобто процесом про-
єктування, проявляється в усвідомленні сенсу 
і значущості проєктування, володінні спеці-
альними знаннями, вміннями і навичками, об-
ґрунтованому виборі й оптимізації проєктних 
рішень у разі їх багатоваріантності, здатнос-
ті використовувати здобуті знання та набуті 
вміння в конкретній сфері (Ковальчук, 2015).

Науковці трактують навчальну проєктну 
діяльність як організаційну форму роботи, 
що реалізується в спільній діяльності учнів, 
характеризується партнерськими відносина-
ми, спрямованістю щодо вирішення проблем, 
важливих для учасників проєкту, загальною 
метою та узгодженими способами діяльності. 

Навчальна проєктна діяльність учнів дає 
можливість подолати інформаційний дисба-
ланс шкільної освіти, який полягає в тому, що 
учні здобувають знання в готовому вигляді, 
здебільшого через подані в підручниках тек-
сти, що стає на заваді реалізації природної до-
питливості, гальмує пізнавальну активність, 
яка забезпечує інтелектуальний розвиток 
учня. Опрацьовуючи різноманітні джерела 
навчальної інформації, учень виконує опера-
ції аналізу, конкретизації, порівняння, систе-
матизації, узагальнення.

О. Косович виділяє в проєктній діяльності 
такі етапи (Косович, 2011, с. 77): 

• пошуковий (визначення теми проєкту, 
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пошук і аналіз проблеми, постановка мети 
проєкту); 

• аналітичний (збирання і вивчення інфор-
мації, аналіз наявної інформації, пошук опти-
мального способу досягнення мети проєкту, 
побудова алгоритму діяльності, складання 
плану реалізації проєкту: покрокове плану-
вання робіт, аналіз ресурсів); 

• практичний (виконання запланованих 
технологічних операцій, поточний контроль 
якості, внесення змін у роботу); 

• презентаційний (підготовка презентацій-
них матеріалів, презентація проєкту, вивчен-
ня можливостей використання результатів 
проєкту);

• контрольний (аналіз результатів вико-
нання проєкту, оцінка якості його виконання).

Дещо інший підхід у визначенні етапів про-
єктної діяльності бачимо в І. Єрмакова (2005, 
с. 435). Науковець увідповіднює з етапами 
проєктування зміст спільної діяльності учня/
учнів і вчителя в такий спосіб (рис. 1): 

Проєктна діяльність учнів може бути інди-
відуальною (більш ефективна для учнів з осо-
бливими навчальними потребами), парною 
або груповою. У сучасній школі перевага нада-
ється груповій формі організації її виконання.

Здійснення проєктної діяльності потребує 
іншого, ніж при традиційному навчанні, ди-
зайну навчального середовища, а саме:

• організація проєктної діяльності в групах 
або парах;

• виконання кожною групою (парою) окре-
мого проєкту;

обладнання робочих місць доступом до ін-
формаційних джерел (мережі інтернет, меді-
атеки, бібліотеки), що уможливить збирання, 
аналіз та систематизацію навчальної інформа-
ції;

• забезпечення можливості для презента-
ції результату проєктної діяльності (у вигляді 
публічного усного звіту, відеозвіту, конкурсу 
проектів, мультимедійної презентації резуль-
татів тощо). 

Дизайн такого освітнього середовища мож-
на подати так (рис. 2):

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представлення результатів, участь у колективному  їх 
обговоренні, 

співставлення результатів із запланованою метою та 
наявними можливостями, відзначення зусиль і 
старанності учня/учнів, рефлексія, висновки, 
рекомендації щодо вдосконалення роботи. 

Рис. 1. Етапи проєктної діяльності
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Визначаючи теми проєкту, вчитель має орі-
єнтуватись на такі критерії (Онопрієнко, 2017):

• чи є тема для учнів актуальною (ураху-
вання вікових інтересів); 

• чи спроможні учні успішно виконати про-
єкт на пропоновану тему, чи стимулює вона 
їхню пізнавальну діяльність (урахування ві-
кових можливостей та рівня підготовленості); 

• чи зумовить виконання проєкту утворен-
ня нових знань, засвоєння нового соціального 
досвіду;

• чи матиме проєкт практичний, особистіс-
но чи соціально значущий результат; 

• чи зумовить виконаний проєкт у процесі 
його реалізації подальшу серію проектів.

Постановка проблеми передбачає створен-
ня проблемної ситуації – психічного стану 
учня, пов’язаного з відчуттям інтелектуаль-
ного утруднення, яке скеровує розумову ді-
яльність на подолання проблеми. Ознаки про-
блемної ситуації є такими: 

• необхідність виконання дій, які породжу-
ють пошукову пізнавальну потребу в новому 
способі діяльності;

• невідоме, яке потрібно розкрити й пояс-
нити; 

• спроможність учнів виконати поставлені 
завдання.

Зауважимо, що постановка проблеми не за-
вжди спричинює проблемну ситуацію. Про-
блема не цікава учням, якщо вона не пов’язана 
з їхнім життям, має загальний характер або не 
адекватна рівню знань і вмінь – занадто про-

ста чи складна.
Сучасна доба політичних і економічних 

перетворень характеризується швидкими та 
значними змінами в лексичній та словотвір-
ній підсистемах сучасних мов. Цим спричи-
нене посилення цікавості до ролі та адапта-
ції неологізмів в українській мові, наслідком 
чого є актуальність вивчення неологізмів у 
школі.

Енциклопедія «Українська мова» визначає 
неологізм як «слово, а також його окреме зна-
чення, які з’явилися в мові на певному етапі її 
розвитку (загальномовні неологізми) або були 
вжиті тільки в певному акті мовлення, тексті 
чи мові окремого автора (стилістичні або ін-
дивідуально-авторські)».

Ознайомлення учнів із причинами та зна-
ченням безперервного поповнення мови но-
вими словами, особливостями вживання та-
ких слів у мовленні, відбувається на уроці з 
опорою на підручник, посібники, графічні 
засоби навчання. Проте більш доцільним для 
засвоєння знань про неологізми може бути 
дослідницько-пошуковий проєкт, за своєю 
структурою максимально наближений до на-
укового дослідження.

Крім наведених вище загальних критеріїв 
визначення теми проєкту, учитель має узгоди-
ти тему й мету проєкту зі сформульованими 
чинними навчальними програмами очікува-
ними результатами навчально-пізнавальної 
діяльності учнів. Таке увідповіднення можна 
показати в таблиці:

 Дизайн навчального середовища для здійснення проєктної діяльності 

Обов’язкова умова:
вільний доступ
до навчальної 

інформації

Учитель виконує роль 
консультанта-фасилітатора

Обов’язкова умова:
забезпечення можливостей

для оприлюднення результатів 
проєктної діяльності

Рис. 2. Дизайн навчального середовища для здійснення проєктної діяльності

Таблиця 1
Результати навчально-пізнавальної діяльності учнів

Клас Тема дослідницько-
пошукового проєкту

Очікувані результати навчально-пізнавальної діяльності 
учнів

6 Загальномовні неологізми: 
причини їх появи в різних 
галузях суспільного життя. 

Знаннєва складова: учень/учениця знає та розуміє значення 
основних термінів розділу «Лексикологія»; розуміє й пояснює 
причини появи в мові того чи іншого неологізму.
Діяльнісна складова: учень/учениця розрізняє активну й 
пасивну лексику, доречно вживає неологізми у власному 
мовленні; визначає їхню роль у текстах різних стилів.
Ціннісна складова: учень/учениця критично ставиться 
до надмірного вживання неологізмів-іншомовних слів у 
мовленні, надає, де це можливо, перевагу українським словам.
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6 Неологізми – назви нових 
та майбутніх професій.

Знаннєва складова: учень/учениця розуміє й пояснює причи-
ни появи в мові того чи іншого неологізму, пояснює відмін-
ність між термінами та професійними словами.
Діяльнісна складова: учень/учениця розрізняє активну й па-
сивну лексику, доречно вживає вивчені шари лексики у влас-
ному мовленні.
Ціннісна складова: учень/учениця цікавиться життям і про-
фесійною діяльністю батьків; замислюється про майбутнє, 
прагне успішно діяти в технологічному швидкозмінному се-
редовищі.

6 Авторські неологізми 
в творах українських 
письменників.

Знаннєва складова: учень/учениця знає та розуміє значення 
основних термінів розділу «Лексикологія»; пояснює лексичне 
значення слова; пояснює відмінність між словами загально-
вживаними та стилістично забарвленими.
Діяльнісна складова: учень/учениця розрізняє слова загально-
вживані та стилістично забарвлені; визначає  роль авторських 
неологізмів у текстах.

11 Стилістична роль 
неологізмів у сучасній 
українській мові

Знаннєва складова: учень/учениця розуміє суть понять 
«стиль», «стилістична норма»; пояснює причини появи нео-
логізмів, послідовність їх переходу до класу загальновжива-
них слів;  розрізняє стилістичне забарвлення лексичних  засо-
бів мови, зокрема неологізмів;
Діяльнісна складова: учень/учениця організовує свою діяль-
ність (мотивує, ставить цілі, планує, прогнозує, контролює, 
здійснює рефлексію, коригує); виявляє в тексті стильові озна-
ки; визначає доречність використання в тексті стилістично 
забарвлених лексичних засобів, зокрема неологізмів; характе-
ризує особливості функціонування загальномовних неологіз-
мів та їх стилістичне значення в публіцистичному та  худож-
ньому стилях.
Ціннісна складова: учень/учениця демонструє вміння оби-
рати мовно-виражальні засоби залежно від мети й ситуації 
спілкування; виявляє жвавий інтерес до лексичного багат-
ства української мови.

11 Неологізми, що походять зі 
ЗМІ

Знаннєва складова: учень/учениця знаходить у тексті стиліс-
тично забарвлені слова, пояснює стилістичну роль авторських 
неологізмів; усвідомлює важливість стилістичних умінь.
Діяльнісна складова: учень/учениця визначає доречність ви-
користання в тексті стилістично забарвлених лексичних за-
собів (неологізмів), пояснює лексичне значення і стилістич-
ну роль неологізмів у публіцистичному стилі, доцільність їх 
уживання;   порівнює тексти різних стилів.
Ціннісна складова: учень/учениця виявляє жвавий інтерес до 
лексичного багатства української мови. 
Емоційна складова: визначає й називає почуття, відтворені 
автором у тексті.  

11 Індивідуально-авторські 
неологізми в творах 
сучасних українських 
письменників.

Знаннєва складова: учень/учениця знаходить у тексті стиліс-
тично забарвлені слова, пояснює стилістичну роль авторських 
неологізмів; усвідомлює важливість стилістичних умінь.
Діяльнісна складова: учень/учениця встановлює вмотивова-
ність уживання стилістично забарвлених лексичних засобів 
(неологізмів) у текстах художнього стилю, характеризує сти-
лістичне використання неологізмів у конкретному тексті.
Ціннісна складова: учень/учениця виявляє жвавий інтерес до 
лексичного багатства української мови. 
Емоційна складова: учень/учениця висловлює адекватні по-
чуття, відтворені автором у тексті.  
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Висновки. На сучасному етапі розвитку 
шкільної освіти акцентується увага щодо пе-
реосмислення організації та змісту освітнього 
процесу на засадах інноваційних технологій. 
Проєктна діяльність застосовується в освіт-
ньому процесі як одна з форм активного та 

продуктивного навчання. Проте навчальне 
проєктування не посідає в шкільній практиці 
належного місця. Питання реалізації проек-
тної діяльності учнів та підготовки освітян до 
її активного впровадження в закладах серед-
ньої освіти потребують подальшого вивчення.
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В статье освещена проблема организации проектной деятельности учащихся учреждений 
общего среднего образования в процессе обучения неологизмов. Выделен перспективный 
путь развития компетентно направленного образования. Отмечено, что проектирование 
обеспечивает интеграцию разнопредметных знаний и умений с различными видами 
деятельности, создавая уникальные предпосылки для формирования ключевых компетенций, 
определенных концепцией Новой украинской школы. Выяснено, что именно проектная 
деятельность является наиболее оптимальной для изучения в школе лексики, в частности 
неологизмов, роли и адаптации их в украинском языке.

Отмечено, что проектирование является творческой, инновационной деятельностью, 
результатом которой должен быть интеллектуальный продукт, который определяется 
субъективной или объективной новизной, наделенный практической или теоретической 
ценностью, выполненный в условиях управления и консультирования учителя. Охарактеризован 
процесс организации работы учащихся над учебным проектом, подано структуру 
деятельности ученика при выполнении проекта, в частности описано такие составляющие, 
как мотивационный компонент, определение актуальности проблемы для участников 



152 ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРОЦЕС: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА (СЕРІЯ: ПЕДАГОГІКА) № 3-4 (66-67), 2019          ISSN 2078-1687 (Print))

проекта, этап планирования деятельности, коллективная выработка критериев оценки и 
тому подобное. Акцентировано внимание на необходимости использования информации из 
различных источников. Подчеркнуто, что ознакомление учащихся с причинами и значением 
непрерывного пополнения языка новыми словами, особенностями употребления таких слов в 
речи, происходит на уроке с опорой на учебник, пособия, графические средства обучения. Выделен 
опытно-поисковый проект как более целесообразный для усвоения знаний о неологизмах, по 
своей структуре максимально приближен к научному исследованию.

Замечено, что проектная деятельность применяется в образовательном процессе как 
одна из форм активного и продуктивного обучения, а потому вопрос реализации проектной 
деятельности учащихся и подготовки педагогов к ее активному внедрению в учреждениях 
общего среднего образования требуют дальнейшего изучения.

Ключевые слова: неологизмы;  методика обучения украинскому языку;  мотивационный 
компонент;  общее среднее образование;  организация проектной деятельности;  проектная 
технология; стилистическая норма. 
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The article covers the problem of organizing project activity of students of general secondary education 
institutions in the process of teaching neologisms. The perspective way of development of competently 
directed education is singled out. It is emphasized that project activity provides integration of different 
subject knowledge and skills with different types of activities, creating unique prerequisites for formation of 
key competences, defined by the concept of the New Ukrainian School. It is found out that project activity 
is the most optimal for studying vocabulary at school, including neologisms, their role and adaptation in 
the Ukrainian language.

The criteria for defining the theme of the project are defined. The process of organizing students’ 
work on the educational project is described, the structure of the student’s activity during the project 
implementation is represented, in particular such components as the motivational component, 
determining the relevance of the problem for the project participants, the stage of activity planning, 
collective development of evaluation criteria, etc. are described. Emphasis is placed on the need to use 
information from different sources. It is emphasized that acquaintance of the students with the reasons 
and importance of continuous updating of the language with new words, peculiarities of using such words 
in the speech, takes place in the lesson with reference to a textbook, manuals, graphic teaching aids. The 
research-search project is close as possible to scientific research in its structure. It is distinguished as more 
expedient for assimilation of knowledge about neologisms.

It is noted that project activity is used in the educational process as a form of active and productive 
learning, and therefore the issues of implementation of project activity of students and preparation of 
educators for its active implementation in general secondary education institutions require further study.

Key words: general secondary education;  motivational component, neologisms;  project technology;  
organization of project activity;  stylistic norm;  teaching methods of Ukrainian language.
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