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ВСТУП
Метод проектів – це не алгоритм, що складається із чітких етапів. А
модель творчого мислення й прийняття рішень.
Дж. Пітт

Навколишній світ змінюється швидше, ніж наші школи, сучасна освіта має
бути адаптована до майбутніх потреб учнів.
Сучасний випускник школи має бути ерудованим, комунікабельним, володіти
проектними технологіями, вміти працювати в команді, застосовувати знання у
повсякденному житті, тобто бути компетентним. Формування компетентності в
учня відбувається на уроках і позаурочний час. Найбільша ефективність
досягається, якщо навчально-пізнавальна діяльність спрямована на одержання
результату, коли учень розв’язує теоретичну або практичну проблеми
(виконання лабораторних дослідів, практичних робіт, навчальних проектів).
Виконання навчальних проектів посилює практичну спрямованість навчання
хімії, а учні вчаться застосовувати здобуті знання не лише з хімії, а й з інших
природничих предметів, у ситуаціях, характерних для повсякденного життя, для
пояснення природних явищ, процесів, що відбуваються в організмі людини, в
довкіллі.
Я вважаю, важливо організувати навчальний процес так, щоб кожна дитина
отримувала власний навчальний досвід та достатню мотивацію до навчання.
На мою думку, метод проектів є альтернативою традиційним методам
навчання, одним з найперспективніших методів проблемного навчання і
створює сприятливі умови для творчої самореалізації учнів. Провідна ідея
навчального проекту з хімії

забезпечує формування компетентнісного

потенціалу учнів шляхом активізації їх пізнавальної діяльності.
Актуальність методу полягає в тому, що навчальний проект, з точки зору учня,
– це можливість виконувати щось цікаве самостійно в групі чи самому,
максимально використовуючи свої можливості; це діяльність, що дозволяє
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виявити себе, випробувати свої сили, докласти свої знання, принести користь і
показати публічно результат (досягнення).
Метод проектів докорінно відрізняється від класичних методів навчання.
Основна мета методу проектів полягає в наданні учням можливості
самостійного придбання знань в процесі вирішення практичних завдань чи
проблем, що вимагає інтеграції знань з різних предметних областей. Робота над
проектом завжди спрямована на вирішення конкретної, причому соціальнозначимої проблеми – дослідницької, інформаційної, практичної.
На жаль, підручник не може вмістити всю інформацію і дати відповіді на всі
запитання, які можуть виникнути в ході вивчення хімії та працюючи над
проектом. Тому задовольнити допитливість, застосовувати нові знання,
зважаючи на засвоєний раніше матеріал, виробляти вміння діяти й ухвалювати
рішення самостійно чи в складі команди, компонувати і застосовувати нову
інформацію з різноманітних джерел, розвивати критичне мислення і прагнення
до творчості та саморозвитку, формувати бажання і здатність самостійно
вчитися та відшукати необхідну відповідь допоможе матеріал

посібника

«Проект: крок за кроком». В посібнику проаналізовано основні етапи спільної
роботи вчителя і учнів над проектом, детально описано приклади навчальних
проектів з хімії для учнів 7 класу, алгоритм їх виконання, захист, оцінювання,
розроблено інструкційні картки до кожної теми проекту. Учневі варто вибрати
одну із запропонованих тем і виконати протягом навчального року щонайменше
один проект. Пропоновані матеріали спрямують школярів у правильне русло,
допоможуть краще сприймати наукову інформацію, забезпечать успішне
виконання проектів.
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Загальний вигляд виконання проекту
У загальному вигляді, виконання проекту має такі етапи:
1. Занурення у тему.
2. Організація діяльності.
3. Виконання проекту.
4. Презентація результатів.
На 1-му етапі – вчитель пробуджує інтерес до теми, засвоює потрібний
лексичний та граматичний матеріал, підкреслює проблему, яку учні мають
вирішити працюючи над проектом.
На 2-му етапі – вчитель розбиває учнів на групи та окреслює цілі та
завдання. Наприклад: - зібрати матеріал по темі
- підібрати ілюстрації
- написати лист- відповідь по певному питанню
- виготовити макет
Робота може бути творча, дослідницька чи реферативна, враховуючи
диференційований та індивідуальний підходи, інтереси та здібності учнів.
3-етап – виконання роботи. Учні, використовуючи додаткові джерела,
Інтернет систематизують матеріал.
На 4- му етапі важливо вдало презентувати свій проект. Учні вчаться бути
самокритичними, оцінювати інших, лаконічно висловлювати думки.
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Алгоритм виконання проекту
Варто зазначити, що метод навчального проекту – одна з особистісноорієнтованих

технологій, спосіб організації самостійної

роботи

учнів,

націлений на вирішення задачі навчального проекту. Цей метод інтегрує
проблемний підхід, групову роботу, пошукову, презентаційну і чимало інших
методів та видів діяльності.
В основі кожного проекту лежить проблема, ціль виконання проекту - пошук
шляхів вирішення цієї проблеми.
Алгоритм підготовки можна уявити у вигляді таблиці:

Проблема проекту

Чому?

Актуальність проблеми.
Мотивація.

Ціль проекту

Навіщо? (ми робимо
проект)

Постановка мети.

Завдання проекту

Що? (для цього ми
робимо)

Постановка завдань.

Методи і способи

Як? (ми це можемо
робити)

Вибір методів та
способів, планування

Результат

Що вийде? (яке
вирішення проблеми)

Результат, який
очікуємо.
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Реалізація алгоритму проекту

1. Вибери тему проекту.
2.Сплануй роботу у визначені терміни та відповідно
до завдань.
3.Знайди потрібну інформацію в різних джерелах.
4. Проаналізуй і оброби зібрані матеріали .
5.Обери спосіб презентації дослідження.
6.Оформи робочі матеріали , враховуючі зауваження вчителя.
7. Підготуйся до виступу.
8. Презентуй проект.
Необхідно бути готовим давати чіткі і аргументовані відповіді на запитання
по проведеному дослідженні. Інформацію подавати стисло, в логічній
послідовності. Будь-який термін чи незрозуміле поняття, використанні в
тексті повідомлення, слід при потребі пояснити.
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Методи збирання інформації
прочитати книжки про те, що досліджуєте;

знайти інформацію в мережі Інтернет;
переглянути науково-популярні передачі;
провести експеримент;

провести спостереження;

дізнатися думки інших людей.
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Презентація проекту
Презентація — це процес ознайомлення слухачів з певною темою. Зазвичай
це демонстрація, лекція чи промова, з метою поінформувати чи переконати
когось.
Зaвдання презентації – зробити так , щоб її об’єкт зацікавив слухачів.
Презентувати дослідження можна у формі повідомлення, постера, буклета,
слайд-шоу чи у будь-який інший спосіб.
Постер- це різновид плакату,на якому міститься найважливіша інформація
проекту.
Завдання постеру – яскраво та найдоступніше передати подати матеріали
свого проекту.
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Буклет - вид друкованої продукції, характерний для рекламної поліграфії,
має зовнішню схожість з брошурою, але зазвичай більш складної конструкції і
продуманого дизайну. Являє собою листи, скріплені в корінці, або
сфальцьовані у два і більше згинів аркушу паперу, на обох сторонах якого
розміщена текстова або графічна інформація. Традиційно буклети
виготовляються на папері з аркуша формату А4 .
Завдання буклетів - надати максимум інформації з досліджуваної теми.
Програма MS Publisher автоматизує цей процес за рахунок використання
колекцій макетів різних публікацій та інших вбудованих засобів.

Power Point, комп’ютерна презентація – найпростіший спосіб
висвітлення напрацювань проекту. Це набір картинок- слайдів на певну тему,
що зберігається у файлі спеціального формату. Кожний файл може містити
довільну інформацію (текстову, графічну , табличну, анімацію , звук, відео) .
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Піготовка до виступу
(За матеріалами освітньо - просвітницького проекту «Рівний –рівному»)
Готуючись до виступу потрібно усвідомити
відповіді на такі запитання:
Хто – тобто ким ти є для слухачів?
До кого - до кого ти звертаєшся?
Чому - якої мети маєш досягти?
Що - що хочеш сказати?
Як – яку форму матиме виступ?
Коли – коли виступатимеш?
Як виступатимеш?
Продумай тему і основні моменти виступу.
Запиши повністю виступ.
Підготуй тези виступу.
Визнач стиль виступу.
Структура виступу
Вступ


Завоюй увагу слухачів, здобудь їхні симпатії та оголоси мету виступу.
Розвиток думки



Не вживай більше 3-х аргументів.
Завершення



Підсумуй сказане, зроби останній «штрих», це може бути цитата,

питання, бачення майбутнього.
Подякуй слухачам
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Як боротися з хвилюванням під час виступу
Запиши виступ, але не вчи його на пам'ять.
Пам’ятай, що слухачі налаштовані позитивно.
Попроси перед виступом, щоб тебе хтось послухав.
Пам’ятай, що ніхто не знає про твої страхи, тож завжди можна
скористатися паузою.

Методичний посібник

Критерії оцінювання проекту
1.

Самостійність роботи над проектом.

2.

Повнота розкриття теми.

3.

Артистизм, логічність, чіткість викладу матеріалу.

4.

Оригінальність вирішення проблеми.

5.

Розкриття змісту проекту на презентації.

6.

Використання засобів наочності.

7.

Культура мовлення.

Оцінювання роботи учасників проекту
Критерії оцінювання
1. Бере участь в обговоренні
ключових питань
2. Вміє розподіляти послідовність
дій кожного члена команди
3. Співпрацює з іншими під час
роботи над досягненням спільних
цілей
4. Висуває нові ідеї
5.
Вносить
конструктивні
пропозиції
6. Уміє вислухати товаришів
7. Ретельно обдумує інформацію
8.
Уміє
порівнювати
й
узагальнювати висунуті товаришами
ідеї
9. Уміє коректно відстоювати
власну точку зору
10. Уміє з'ясовувати те, що не
зрозуміло
11. Уміє приймати допомогу
товаришів
12. Підбадьорює та підтримує
товаришів

Завжди

Часто Іноді Ніколи
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Критерії оцінювання у балах

1-3
бали низького рівня - подання роботи (або
частини роботи) реферативного характеру,
без визначення мети й завдань проекту, а
також без висновків за його результатами;

4-6
бали середнього рівня – за фрагментарну участь у дослідженні, хоча й
за умови її вчасного виконання;

7-9
бали достатнього рівня – за правильне виконання своєї частини
роботи у разі, якщо він не брав участі в підсумковому обговоренні і
формулюванні висновків за результатами дослідження;

10-12
бали високого рівня – за повне розкриття теми, з належним оформленням
роботи і презентацією індивідуального проекту або точного, вчасного
виконання своєї частини спільного дослідження, визначенні мети і
завдань, активній участі в аналізі результатів і формулюванні висновків.
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Типи проектів
Дослідні проекти
Такі проекти вимагають добре продуманої структури,
визначених цілей, актуальності предмета дослідження для всіх
учасників, соціальної значимості, продуманих методів, у тому
числі експериментальних, дослідних робіт, методів обробки результатів. Такі
проекти повністю підпорядковуються логіці дослідження й мають структуру,
що наближена або повністю співпадає зі справжнім науковим дослідженням:
аргументація актуальності прийнятої для дослідження теми; визначення
проблеми дослідження, його предмета й об'єкта; визначення завдань дослідження в послідовності прийнятої логіки; визначення методів дослідження,
джерел інформації, методології дослідження; висування гіпотез щодо
розв'язання проблеми; визначення шляхів її розв'язання, у тому числі
експериментальних, дослідних; обговорення отриманих результатів,
висновків, оформлення результатів дослідження; визначення нових проблем
для подальших досліджень.
Творчі проекти
Такі проекти, як правило, не мають детально опрацьованої
структури спільної діяльності учасників, вона тільки
намічається й далі розвивається, підпорядковуючись
кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної
діяльності, інтересам учасників проекту. У цьому випадку слід домовитися
про плановані результати й форму їх представлення (спільну газету, твір,
відеофільм, драматизацію, спортивну гру, свято, експедицію). Однак
оформлення результатів проекту вимагає чітко продуманої структури у формі
сценарію відеофільму, драматизації, програми свята, плану твору, статті,
репортажу, дизайну й рубрик газети, альманаху, альбому.

Методичний посібник

Пригодницькі. Ігрові проекти
У таких проектах структура також тільки намічається й
залишається відкритою до закінчення проекту. Учасники
беруть на себе певні ролі, обумовлені характером і змістом
проекту. Це можуть бути літературні персонажі або вигадані
герої, які імітують соціальні або ділові відносини, що ускладнюються
придуманими учасниками ситуаціями. Результати таких проектів можуть
намічатися на початку проекту, а можуть вимальовуватися лише наприкінці
його. Ступінь творчості тут дуже високий, але домінуючим видом діяльності
все-таки є рольова гра, пригодницька.

Інформаційні проекти
Цей тип проектів споконвічно спрямований на збирання інформації про
якийсь об'єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз і узагальнення фактів, призначених для широкої аудиторії.
Ці проекти, так само як і дослідні, вимагають добре продуманої структури,
можливості систематичного корегування в ході роботи над проектом.

Практико-орієнтовані проекти
Ці проекти відрізняє чітко визначений із самого початку
результат діяльності учнів. Причому цей результат
обов'язково орієнтований на соціальні інтереси самих
учасників. Його презентують у формі документа, створеного
на основі результатів дослідження: з екології, біології, географії, агрохімії,
історичного, літературознавчого характеру; програми дій, рекомендацій,
спрямованих на ліквідацію виявлених невідповідностей у природі,
суспільстві; проекту закону, довідкового матеріалу, словника.

Методичний посібник

Теми проектів
Тема1. Вступ
Хімічні речовини навколо нас.
Історичне значення вогню.

Тема 2. Початкові хімічні поняття
Хімічні явища у природі.
Хімічні явища у побуті.
Використання хімічних явищ у художній творчості й народних
ремеслах.
Речовини і хімічні явища в літературних творах і народній
творчості.

Тема 3. Кисень
Проблема забруднення повітр’я та способи розв’язання її.
Поліпшення стану повітря у класній кімнаті під час занять.

Тема 4. Вода
Дослідження якості води з різних джерел.
Дослідження фізичних і хімічних властивостей води.
Способи очищення води в побуті.
Значення чистоти водойм; розв’язування проблеми у вашій
місцевості.
Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет.

Методичний посібник

Тема 1. Вступ
"Я впевнений, що жоден із тих, хто цікавиться хімією, не
пошкодує про те, що обере цю науку як свою спеціальність."
М.Д. Зелінський

"Якщо запастися терпінням і проявити старання, то посіяне
насіння знання неодмінно дасть добрі сходи. Навчання - корінь
гіркий, так плід солодкий."
Л. да Вінчі

Методичний посібник

Проект
Хімічні речовини навколо нас
Актуальність
Всім цікаво дізнатися про речовини, які можуть бути,

користь чи

шкоду приносять для людини і природи. Ми не уявляємо наш сучасний
стиль життя без хімічних речовин, але їхнє виробництво та
використання мають супроводжуватись постійною турботою та
відповідальністю за довкілля та людське здоров’я.

Орієнтовні завдання
Дізнатися про хімічні речовини навколо нас.
Підібрати та презентувати фотоматеріали хімічних речовин.
Дослідити різноманітні ситуації, коли хімічні речовини впливають на
довкілля та людське здоров’я.
Довідатися про перші симптоми підвищеної чутливості до хімічних
речовин та їх вплив на здоров‘я людини.
Ознайомитися з маркуванням небезпечних хімічних речовин.
Навчитися безпечному зберіганню та поводженню з побутовими
хімікатами.
Презентувати результати дослідження.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за
критеріями,

вклад

співпрацювати.

кожного

учня

в

спільну

роботу,

вміння

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
http://www.google.com.ua; http://referatu.net.ua;
http://refsmarket.com.ua;
http://livelife.kiev.ua;http://tsn.ua.
http:// uk.wikipedia.org/
wiki/Портал:Хімія

Переглянь ютуб

www.youtube.com/watch?v=uB1b4MYBsn8
www.youtube.com/watch?v=uB1b4MYBsn8
https://www.youtube.com/watch?v=YVTVfma9-3w

Відвідай бібліотеку

Хімія: Юлія Смаль, «Цікава хімія: життєпис речовин»

Методичний посібник

Проект
Історичне значення вогню
Актуальність
Вогонь вже настільки увійшов в наше життя, що ми не уявляємо себе
без нього. А ось якщо задуматися, так глобально, то що нам дає
вогонь?

Орієнтовні завдання
Опрацювати інформацію про досвід використання вогню людиною.
Дати відповіді на запитання:
1)

Які джерела вогню використовували первісні люди?

2)

Які переваги отримала первісна людина, навчившись використовувати

та добувати вогонь? Як це вплинуло на її розвиток?
3)

Як відобразилося освоєння вогню в культурі людства?

4)

Які джерела вогню були створені людиною протягом історії?

5)

Як сьогодні людина використовує вогонь?

6)

Чи мало освоєння вогню та його використання негативні наслідки для

людей? Якщо так, то які?
Зробити висновки про роль вогню в історії розвитку людства.
Скласти анаграми або кросворд до теми «Вогонь в житті людини»
Презентувати результати дослідження.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за
критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння
співпрацювати

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти

https://goo.gl/mHrKbN
https://goo.gl/aBJQid
https://goo.gl/qwvn3G
https://goo.gl/udyxnr
http://uk.wikipedia.org/
wiki/Портал:Хімія

Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=6XYTdPIjPk0
https://www.youtube.com/watch?v=mTcf4YQM1rg
https://www.youtube.com/watch?v=3rE6OPRzuKM

Відвідай бібліотеку

Хімія: Юлія Смаль, «Цікава хімія: життєпис речовин»

Методичний посібник

Тема 2. Початкові хімічні поняття
"Вивчення хімії має двояку мету: одна - удосконалення
природничих наук, інша - примноження життєвих благ."
М.В. Ломоносов

"У мене нема ніякого таланту - є лише наполегливість і
допитливість."
А. Енштейн

Методичний посібник

Проект
Хімічні явища у природі
Актуальність
З хімічними явищами ми зустрічаємося повсякчас, проте не завжди
можемо їх відрізнити від фізичних . Найбільш вражаючі хімічні явища
можна спостерігати в природі: зміна кольору

листя, перегнивання

органічних речовин, корозія металу під впливом навколишнього
середовища. То чим вони відрізняються від інших явищ?

Орієнтовні завдання
Спостерігати за змінами в природі.
З’ясуй роль хімічних процесів для довкілля та життєдіяльності
людини.
Подати детальну інформацію про фізичні та хімічні явища.
Дослідити хімічні явища в природі.
Створити колаж «Хімічні явища в природі».
Презентувати результати дослідження.

Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного
проекту за критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу,
вміння співпрацювати.

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
http://dovidka.biz.ua/himichni-yavishha-v-prirodi/
http://energetika.in.ua/ua/books/book-1/part2/part-6/6-1
http://narodna-osvita.com.ua/700-yavischaprirodi-fzichn-yavischa-yihnya-rznomantnst.html
http://school.xvatit.com/index.php?title
http://svitppt.com.ua/himiya/fizichni-ta-himichni-yavischa0.html
www.slideshare.net/Julia_Shevchenko/ss-39200093
http://tanyakot33.blogspot.com/2015/11/7.html
http://ua-referat.com/Хімія_в_житті_суспільства

Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=LuDKthMOSlQ

https://www.youtube.com/watch?v=oC-m947P5Ac

Відвідай бібліотеку

1.Хімія: Юлія Смаль, «Цікава хімія: життєпис речовин»

Методичний посібник

Проект
Хімічні явища в побуті
Актуальність
Люди освоїли хімічні знання дуже давно, бо зустрічалися з хімічними
явищами в побуті щодня. З покоління в покоління передавалися
таємниці майстерності приготування страв, зберігання овочів і фруктів,
виготовлення та фарбування тканин, вдосконалювалися прийоми
обробки природних матеріалів. Тому ця тема актуальна та цікава
сьогодні для кожного з нас.

Орієнтовні завдання
Дізнатися більше про хімічні явища в побуті;
Вести спостереження за явищами, з якими зустрічаємося щодня,
визначати ознаки, які супроводжують ці явища;
Дослідити, як можна явища використати у нашому житті.
Презентувати результати дослідження.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за
критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння
співпрацювати.

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
ttp://webdovidka.com/index.php?newsid=89545
http://dovidka.biz.ua/himichni-yavishha-v-pobuti/
http://vbusk.com/cikavo/pochemu-gniyut-yabloki.html
http://www.google.com.ua/search?q=espv=2&biw=1478&bih=683&tbm=isch&im
gil=CxYLApVbdBPgXM%253
http://uk.wikipedia.org/
wiki/Портал:Хімія

Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=GQZsJcOJdgA
https://www.youtube.com/watch?v=q7M9aaTTs7s
https://www.youtube.com/watch?v=GQZsJcOJdgA&t=57s

Відвідай бібліотеку
1.М.Я.Коваленко. Хімічна хрестоматія - К. 2012.
2.А.І.Гончаров, В.Л.Павлов. Хімія в житті та діяльності
людини . – К.:В-во Київ.ун-ту, 2006

Методичний посібник

Проект
Використання хімічних явищ
у художній творчості й народних ремеслах
Актуальність

Тема актуальна в багатьох українських народних ремеслах. Народ
освоїв хімію дуже давно, хімічні явища та реакції використовувалися в
українських традиційних ремеслах

Орієнтовні завдання
Вивчити хімічні явища у художній творчості.
Розширити свої знання про явища в побуті та нашому житті.
Вказати які хімічні явища згадуються в творчості і ремеслах.
Дізнатися більше про хімічні явища в українських народних ремеслах і
можливо використати ці знання в майбутньому виборі професії.
Презентувати результати дослідження.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за
критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння
співпрацювати.

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
http://uk.wikipedia.org/
wiki/Портал:Хімія

Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=RgLGP_Xxfyo

Відвідай бібліотеку

1.М.Д.Василега. Цікава хімія – К. .- 2010.
2.М.Я.Коваленко. Хімічна хрестоматія - К. 2012.
3.А.І.Гончаров, В.Л.Павлов. Хімія в житті та діяльності людини . – К.:В-во
Київ.ун-ту, 2006.
4.Позакласні заходи з хімії. - Бібліотека шкільного світу , 2004.
5.Цікаво про хімічні елементи та їх сполуки. - Бібліотека шкільного світу ,
2004.

Методичний посібник

Проект
Речовини і хімічні явища в літературних творах і
народній творчості
Актуальність

У літературних творах , усній народній творчості часто йде мова про
речовини та хімічні явища. Це буває досить цікаво описано. Але ми
досі не замислювались, що це за речовини та явища і чим вони
відрізняються.

Орієнтовні завдання
Вказати які хімічні елементи та хімічні явища згадуються в творчості і
ремеслах.
Дізнатися, в яких творах літератури йде мова про хімічні явища і
речовини .
Створити власну інсценізацію творів.
Дослідити хімічні явища у народних ремеслах.
З’ясувати, як письменники описують хімічні явища.
Презентувати результати дослідження.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за
критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння
співпрацювати.

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
http://uk.wikipedia.org
/wiki/Портал:Хімія

Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=m4OD7YK5qao
https://www.youtube.com/watch?v=2-mCgVTFhhg

Відвідай бібліотеку

Загадки
Прислів’я та приказки
Божена Нємцова Казка «Сіль дорожча за золото»
Андерсен Казка «Непохитний олив’яний солдатик»
Казка «Колосок»
Фіалкова Оповідання « Фіалка»

Методичний посібник

Тема 3. Кисень
Природа не визнає жартів, вона завжди правдива, завжди
серйозна, завжди сувора; вона завжди права; помилки ж і
омани виходять від людей.
І.Гете

Якщо ти за все життя не посадив жодного дерева – плати за
чисте повітря .
О. Довженко

Проект

Методичний посібник

Проблема забруднення повітря та способи
розв’язання її
Актуальність
забруднення повітря є одним з найважливіших актуальних
екологічних досліджень, оскільки для нас є важливо дихати
екологічно чистим повітрям, знати які території світу
забруднені та при більш детальному дослідженні цієї теми
знайти шляхи вирішення проблеми забруднення атмосфери.

Орієнтовні завдання
З'ясувати основні причини забруднення повітря.
Дослідити вплив забрудненого повітря на здоров’я людей.
Дізнатися про найважливіші заходи для подолання
проблеми забрудненої атмосфери.
Розглянути способи розв’язання проблеми забруднення
повітря.
Донести до людей, яку шкоду ми робимо для природи.
Написати лист – звернення, щодо розв’язання проблеми.
Презентувати результати дослідження.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного
проекту за критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу,
вміння співпрацювати.

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
https://ppt-online.org/59635
https://gdz4you.com/prezentaciyi/geografiya/zabrudn
ennya-povitrya-1714/

Переглянь ютуб
https://www.youtube.com/watch?v=PCyQCJAnJWw
https://www.youtube.com/watch?v=9-ZV7oj5xPs
https://www.youtube.com/watch?v=WZX1KNY2xxI

Відвідай бібліотеку

1.Науково-популярний журнал «Хімія для допитливих».
Стаття «Навіщо ми дихаємо» №8 2012р ст. 9-12
2. Рятівник. Хімія у визначеннях,таблицях,схемах. 7-11 класи
Білик О.М.
3. Журнал "Пробудись!" // ; 2001; 2003.
4. Журнал "Древо знань" // 2002; 2003.
5. Грицик, В. Екологія довкілля. Охорона природи: навчальний посібник / В.
Грицик, Ю. Канарський, Я. Бедрій. - К.: Кондор, 2009. - 292 с.

Методичний посібник

Проект
Поліпшення стану повітря у класній кімнаті
під час занять
Актуальність
На даний момент проблема великої концентрації
вуглекислого газу у побутових приміщеннях - найбільша
причина забруднення повітря у будівлях. Особливо
актуальною вона є, коли йдеться про шкільні приміщення.
Адже , щоб створювати необхідні умови для навчання у
школах потрібне сприятливе навколишнє середовище , яке не
загрожує здоров'ю учнів. Людина є основним джерелом
вуглекислого газу в приміщенні , оскільки ми видихаємо від
14 до 15 літрів цього газу на годину. Розрахунки вчених
показують , що всупереч існуючому стереотипу , біль голови ,
слабкість та інші симптоми у людини виникають не від
нестачі кисню , а саме від вмісту CO2.Вуглекислий газ, що
виділяється в процесі дихання, нагромаджується в
малопровітрюваних приміщеннях і може негативно впливати
на здоров’я людей.

Орієнтовні завдання
Провести хімічний експеримент, в основі якого лежить
експрес-метод визначення вмісту вуглекислого газу в повітрі.
Визначити зміну концентрації вуглекислого газу у класній
кімнаті перед початком і після закінчення уроку із різною
наповнюваністю класів.
Дізнатися про порушення в організмі людини за
несприятливих змін повітря.
Розробити розклад провітрювання класних кімнат з різною
кількістю учнів та їх
терміном перебування в них.
Презентувати результати
дослідження.

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти

https://znanija.com/task/28464536
http://biomedic.in.ua/publications/9972-Shkol-nyiy-vozduh-meshaetuchebe.html

Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=X4G3TbwfPog
https://www.youtube.com/watch?v=gFLyWHVmGkQ

Відвідай інтернет-бібліотеку

1. Вся правда про вуглекислий газ умовах –
[Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http:// rework.com.ua/life/vsya-pravda-provuglekislij-gaz/
2. Лабораторна робота № 10. Визначення вмісту вуглекислого газу у
повітрі навчальних приміщень– [Електронний ресурс]. – Режим
доступу: http:// repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/4708/1/Л10_20
15.pdf pdf

Методичний посібник

Тема 4. Вода
Немає більш дорогоцінного скарбу, ніж вода,
без якої жити не можна.

А.П. Карпінський

Методичний посібник

Проект
Дослідження якості води з різних джерел.
Актуальність
Вода, що використовується населенням для пиття і
господарсько-побутових цілей, повинна відповідати
Державним санітарним правилам і нормам (ДСанПіН)
України 1996 року «Вода питна. Гігієнічні вимоги до якості
води централізованого господарсько-питного
водопостачання.»

Орієнтовні завдання
Вибрати характерні джерела для встановлення якості питної
води.
Визначити екологічні проблеми питної води .
Провести опитування, щодо якості води .
Дослідити якість питної води з різних джерел

дослідити органолептичними методами характер та
інтенсивність запаху

встановити параметри смаку, каламутності і
кольоровості

визначити можливість її вживання для різних потреб
(як технічної так і для пиття та приготування їжі)
На основі отриманих результатів дослідження запропонувати
заходи щодо покращення стану питної води .
Презентувати результати дослідження.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного
проекту за критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу,
вміння співпрацювати.

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
http://uk.wikipedia.org
/wiki/Портал:Хімія
Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=KQnD45C-7o8
https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2RqQNQc

Відвідай бібліотеку
1. Запольський А.К. Водопостачання, водовідведення та
якість води: підруч. / А.К. Запольський – К.: Вища
школа, 2005. – 671 с.
2.Шестопалов В.М. Аналіз основних положень Закону
України «Про питну воду та питне водопостачання» / В.М.
Шестопалов., М.В. Набока // 3.Екологія довкілля та безпека
життєдіяльності. – 2004. – № 1.– С. 23–28.
4.Габович Р.Д. Гигиена / Р.Д. Габович – М.: Медицина, 1988. – 73 с.
5.Хвороби з крана і криниці! –: http://auv.com.ua
6.Запольський А. Проблеми якості питної води / А. Запольський, І.
Захаркевич // Водне господарство України. – Київ. – 2010. – № 6. – С.
50–52.
7.Директива Ради 98/83/ЄС «Про якість води, призначеної для
споживання людиною» від 3.11.1998 р.

Методичний посібник

Проект
Дослідження фізичних і хімічних властивостей
води
Актуальність
Вода - найпоширеніша на Землі речовина. Майже 3 / 4 поверхні земної
кулі покриті водою, що утворює моря, океани, ріки, озера.
Вода має дуже велике значення у житті рослин, тварин, людини. Згідно
з сучасними уявленнями, саме походження життя на пов’язується з
морем.
У всякому організмі вода є середовищем, в якому відбуваються хімічні
процеси, що забезпечують життєдіяльність організму: крім того, вона
сама бере участь у ряді біохімічних реакцій.

Орієнтовані завдання
Дослідити фізичні властивості води.
Дослідити хімічні властивості води .
Створити модель формули води.
Дізнатися про таку властивість води , як пам'ять(японський дослідник
Масару Емото)
Презентувати результати дослідження.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за
критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння
співпрацювати

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
http://uk.wikipedia.org/wiki/Портал:Хімія
https://studopedia.com.ua/1_232170_himichni-ta-fizichnivlastivosti-vodi.html
https://teachua.com/biology/2225-prezentacija-qvoda-tajiji-vlastyvostiq
http://www.myshared.ru/slide/1079482/
https://buklib.net/books/36170/

Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=RmErh04ndGs

Відвідай бібліотеку
1.Науково-практичний журнал « Вода та водоочисні
технології».// № 3, К:. – вересень 2003.—120 с
2.Вода //Фармацевтична енциклопедія
3.Рятівник. Хімія у визначеннях,таблицях,схемах. 7-11 класи . Білик О.М.

Методичний посібник

Проект
Способи очищення води в побуті
Актуальність
Кожного дня ми п'ємо воду та використовуємо її для приготування їжі.
Та чи кожну воду можна вживати? Між словами «вода» і «життя»
можна сміливо поставити знак рівності. Без води немає життя, людина
на 2/3 складається з води, і кожен з нас за своє життя випиває в
середньому 75 тонн води. Проблема очищення води охоплює питання
фізичних, хімічних і біологічних її змін у процесі обробки з метою
зробити її придатною для пиття, тобто очищення і поліпшення її
природних властивостей.

Завдання
Знайти і опрацювати інформацію про роль води для організму людини.
Визначити види забруднень води та методи їх усунення.
Експериментальним шляхом переконатися в ефективності різних
методів очищення води.
Результати дослідження оформити у вигляді мультимедійної
презентації
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за
критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння
співпрацювати.

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
http://zavantag.com/docs/2051/index-26109.html
https://www.youtube.com/watch?v=tjK-6sgvCd4
https://www.youtube.com/watch?v=JJGMB8nNxmI
http://svitppt.com.ua/ekologiya/sanitarnogigienichnaharakteristika-vodi-metodika-pidvischennya-yakost.html
http://www.slideshare.net/mila1313/ss-5633463?from_action=save
http://korusna.info/pobut/yak-ochystyty-vodu-bez-vykorystannya-filtru-dlya-vodyv-domashnih-umovah.html
http://kuchka.info/sposoby-ochyschennya-vody-fizychni-himichnibiolohichni.html
https://uk.wikipedia.org/wiki/Вода
http://100dorog.org/blogs/personalnyi-blog-ravena/prirodnyi-filtr-kremnii-chernyiaktivator-vody.html
http://4злака.рф/auxpage_zhivaja-voda
Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=vnL3n1Rqdy4

Відвідай бібліотеку

Методичний посібник

Проект
Значення чистоти водойм;.
розв’язування проблеми у вашій місцевості
Актуальність
Україна не дуже багата на водні ресурси. Тому проблема охорони та
раціонального використання водних ресурсів є актуальною для країни
та нашої місцевості. Причинами, що призводять до дефіциту прісної
води, є інтенсивне зростання потреби у воді у зв’язку

з ростом

населення та розвитком виробництва, що потребують великих затрат
водних ресурсів, яке пов’язано з осушуванням боліт, вирубуванням
лісів, неекономним використанням води, забрудненням водойм
побутовими стоками.

Завдання
Дослідити проблему збереження чистоти водойм в мережі Інтернет.
Виявити основні джерела забруднення водойм.
Знайти шляхи подолання екологічних проблем.
Результати досліджень відобразити в мультимедійній презентації.
Запропонуйте реальні заходи з участю учнівської молоді для
покращення екологічної ситуації у нашому населеному пункті.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за
критеріями, вклад кожного учня в спільну роботу, вміння
співпрацювати.

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
www.greenpack.in.ua/.../uf/.../ea9b1472127c
http://www.novaecologia.org/voecos-1343-1.html
http://ukrdoc.com.ua/text/39657/index-1.html
www.novaecologia.org/voecos-1343-1.html
www.myshared.ru/slide/56776/
Екологічні новини

Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=Y_7pzk9vXeA

https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2RqQNQc
Відвідай бібліотеку

Методичний посібник

Тема
Зберігаючи воду – заощаджую родинний бюджет
Актуальність
Кожна розумна людина, що живе на планеті, повинна зберігати воду.
Саме за доступ до чистої питної води в майбутньому будуть йти
війни. Сьогодні за оцінками ООН до 4 млрд. Людей не мають
постійного доступу до чистої питної води. У світі щодня помирає
кілька тисяч осіб через нестачу води.

Орієнтовні завдання
Опрацювати відповідну літературу.
Провести експеримент « Ставлення до води».
Створити картотеку дослідів.
Провести інтерв’ю з сусідами, родичами.
Переглянути мультфільм « Домовичок Кузя».
Прочитати казку « Як люди образили річку» (Б.Заходер)
Скласти правила економії води.
Презентувати результати дослідження.
Проаналізувати: успіхи/досягнення і недоліки виконаного проекту за
критеріями,

вклад

співпрацювати.

кожного

учня

в

спільну

роботу,

вміння

Методичний посібник

Інформаційні джерела
Відвідай сайти
https://ecoclubua.com/2010/07/porady-dlyaekonomiji-vody/
Уроки до сталого розвитку
Екологічні новини

Переглянь ютуб

https://www.youtube.com/watch?v=Y_7pzk9vXeA

https://www.youtube.com/watch?v=o1Wb2RqQNQc

Відвідай бібліотеку
1. Журнал «Малюк і мама», № 12, 2007.
2. Курс економічної теорії: Підручник / За
ред. Проф. Чепуріна М.Н., проф. Кисельової Є. А. Кіров.: Видавництво АСА, 2008. (З 442-454).
3. Горєлов Н.А «Політика доходів і якість життя населення». - Вид-во
«Пітер», 2006.
4. Журнал «Ліза», «Розподіл статей сімейного бюджету», № 6,2008.

Методичний посібник

ВИСНОВОК
Проект - це п’ять «П»: проблема, планування, пошук інформації,
продукт, презентація.
Метод проектів у компетентнісно - спрямованій освіті – це інструмент,
який створює унікальні передумови розвитку таких ключових
компетентностей, як спілкування державною мовою, загальнокультурної
грамотності, уміння навчатися впродовж життя,
підприємливості, математичної, екологічної грамотності, інформаційноцифрової компетентності в природничих науках і технологіях.
Метою створення навчальних проектів є розвиток інтелектуальних і
творчих здібностей учнів, усвідомлення ними моральних цінностей, що
згодом дозволить їм стати здатними до самореалізації, самостійного
мислення, прийняття важливих рішень; уміння працювати над розв’язанням
важливих проблем як самостійно, так і у групі.
Правильно організоване освітнє середовище спонукає до активної
навчальної діяльності, сприяє інтелектуальному розвитку учнів, дає змогу
кожному учневі повірити в свої сили і здібності, навчитися взаємодіяти з
однолітками, розуміти й оцінювати і їхні почуття і вчинки, а саме це є в
основі здобуванні знань.

Методичний посібник

Список використаних джерел
1. Буджак Т. Метод проектів як педагогічна технологія //
Біологія і хімія в школі.— 2014.— № 1.— С. 43-45.
2. Гончарук Ю. Організація роботи з обдарованими дітьми //
Директор школи.— 2016.— № 27-28.— С. 27-32.
3. Косогорова О. Метод проектів.— Х. : Ранок, 2008.— С. 9-42.
4. Ліговицький А.О. Теоретичні основи проектування сучасних освітніх
систем.— К. : Техніка, 2007.— 210 с.
5. Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Хімія. 7-9
класи. 2015 рік (зі змінами, затвердженими наказом МОН України від
29.05.2015 № 585).
6. Пєхота О.М, Кіктенко А.З. Освітні технології: Навчально-методичний
посібник.— К. : А. С. К., 2014.
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