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Навчальний проект у школі / Гриценко О.,       

Косенко І., Кураш Н. та ін. ; упоряд. Сташко Ж. – 

К. : «Видавничий дім «Перше вересня». – 2018. – 

112 с. – (Бібліотека «Шкільного світу»). 

 Книжка допоможе вчителю скласти загальну 

картину про історію виникнення методу проектів, 

розкриває основні поняття й ознаки проектної 

технології. 

 Практична частина книжки містить визначення 

організації проектної діяльності учнів на уроці, у 

школі, у позаурочній роботі, характеристику етапів 

роботи над проектом. Детально прописано діяльність 

учасників проекту. Подано зразки навчальних 

проектів, організованих як в урочний, так і в позаурочний час.  

 

Дмитренко С. Равлики. Мультимедійний проект / 

С. Дмитренко. – К. : «Видавничий дім «Перше 

вересня». – 2018. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного 

світу»). 

 Посібник створено завдяки дослідницькому 

проекту «Равлики. Life» видавництва «Шкільний 

світ». Усі досліди, експерименти, спостереження  й 

цікаві дбайливо, зібрані в методичному посібнику; 

містить усе про равликів, догляд за ними та їхнє 

харчування. 

 Посібник стане в пригоді вчителям екології та 

біології загальноосвітніх навчальних закладів, 

керівникам гуртків еколого-натуралістичного 

напряму, класним керівникам, педагогам-

організаторам, заступникам директорів із навчально-виховної роботи, 

викладачам і студентам педагогічних ВНЗ. 

 

Алєксєєв В. Є. Проекти. Початкова школа /               

В. Є. Алєксєєв. – К. : «Вид. дім «Перше вересня», 

2018. – 112 с. 

 Запропоновано проекти з таких предметів: 

природознавство, читання, основи здоров’я, 

математика, трудове навчання. 

 Посібник стане в пригоді вчителям початкової 

школи, вихователям груп продовженого дня, 

студентам педагогічних вишів, методистам із 

початкової освіти, заступникам директорів із 

навчально-виховної роботи в початкових класах. 

 

 

 



Красновська С. Фізика. Проекти. 7–9 класи /                

С. Красновська ; упоряд. Н. Коваль. – К. : 

«Видавничий дім «Перше вересня». – 2018. –            

136 с. – (Серія «Бібліотека «Шкільного світу»). 

 Нова українська школа й реформа системи 

освіти в Україні пропонує активно включати в 

навчально-виховний процес закладів освіти 

нестандартні форми організації навчання, спрямовані 

на формування практичних компетентностей. 

Проектна діяльність учнів сприяє реалізації цього 

завдання. У пропонованому навчально-методичному 

посібнику укладено 15 різнопланових проектів для 

учнів 7–9-х класів. У сценаріях описано форми 

діяльності вчителя та учнів над спільними завданнями, критерії оцінювання, 

бланки для оцінювання і само оцінювання, а також матеріали для висвітлення 

головних завдань проекту. 

 Книжку призначено для вчителів фізики, методистів, студентів 

природничо-математичних факультетів педагогічних вишів, слухачів курсів 

підвищення кваліфікації. 

 

Рибалко Л. С. Професійна самореалізація вчителів 

старшої школи в освітній проектній діяльності в 

контексті Нової української школи / Л. С. Рибалко, 

Р. І. Черновол-Ткаченко, С. В. Кіриченко. – Х. : 

Вид. група «Основа», 2018. – 144 с. – (Бібліотека 

журналу «Управління школою» ; Вип. 9 (188)). 

 У контексті Нової української школи вчитель 

має стати самодостатнім і вільним щодо вибору різних 

напрямів професійної самореалізації в освітньому 

процесі. В освітній проектній діяльності сучасний 

учитель розкриває свій професійний потенціал, 

збагачує його новою інформацією, згуртовує школярів 

навколо освітніх проблем, допомагає їх розв’язати. 

 Монографію адресовано педагогічним працівникам, керівникам закладів 

загальної середньої освіти, студентам і слухачам закладів вищої педагогічної 

освіти, аспірантам і докторантам. 

 

Пащенко О. Проекти для управлінців. Від ідеї до 

реалізованого проекту / О. Пащенко ; упоряд.         

Н. Харченко. – К. : «Видавничий дім «Перше 

вересня». – 2018. – 112 с. – (Бібліотека «Шкільного 

світу»). 

 У книжці ви знайдете все, що треба знати про 

проект: від фантастичної ідеї до практичних кроків її 

втілення в життя.  

 Для класних керівників, керівників освітніх 

закладів, педагогів і всіх, кого цікавить освіта в 

Україні. 


