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Щоб навчання, виховання і розвиток учнів сприяли становленню їх 

особистості, необхідно сформувати в них пізнавальні потреби, які стануть 

джерелом їхньої пізнавальної активності і викличуть розвиток пізнавального 

інтересу до навчання. Пізнавальний інтерес значною мірою пов’язаний із 

потребою у дослідницькій діяльності щодо певного предмету або явища 

дійсності. Ідеально відповідає цій потребі технологія проектів, бо робота над 

проектом сприяє залученню учнів до активного пізнання та продуктивної праці, 

а також дає можливість розвитку в учнів наступних компетенцій: 

– соціальна зрілість, зумовлена ініціативністю, готовністю брати на себе 

зобов’язання та відповідальність, працювати в команді; 

– володіння комунікативними навичками, що передбачає опанування усним 

і писемним спілкуванням, вмінням вести полеміку;  

– інформаційні компетенції, пов’язані з розвитком умінь орієнтуватися в 

інформаційному просторі, критично сприймати й оцінювати інформацію; 

– здатність до саморозвитку й самоосвіти, прагнення постійно навчатися, 

вміння самостійно конструювати свої знання; 

– здатність до раціональної продуктивної, творчої діяльності, що 

передбачає уміння планувати свою роботу, комплексно поєднувати 

знання з різних галузей для вирішення проблеми; 

– презентаційні вміння, навички естетичного оформлення результатів 

дослідження тощо. 

Отже, робота над проектом – це практика впровадження особистісно-

компетентнісно-діяльнісного підходу у шкільну освіту. Результати проектної 



діяльності учнів дають можливість учителю оцінити рівень їх компетентності, а 

учням – зрозуміти, навіщо їм ці знання і де їх можна застосувати. 

При вивченні теми «Прямолінійне поширення світла» з фізики в 7 класі 

нами був вибраний проект «Театр тіней» (за новими програмами з фізики ця 

тема вивчатиметься у 9 класі). Робота над виконанням цього проекту 

підпорядкована певному алгоритму дій і складається з чотирьох етапів. У 

таблиці 1 наведений зміст діяльності учнів та вчителя на кожному із зазначених 

етапів. Розглянемо їх докладніше. 

Перший етап у роботі над проектом – стратегічний. Його головна мета – 

сформувати в учнів уявлення про сутність проекту, його кінцевий результат і 

визначити стратегічні завдання з його виконання.  

Учні на цьому етапі, шукаючи потрібну 

інформацію, дізналися, що зародження театру 

тіней як окремого виду мистецтва сталося у 

давнину на Сході. У Китаї театр тіней з`явився 

1500 років тому, набагато раніше, ніж 

винайшли папір. Існувала легенда, що жінкам-

китаянкам не дозволялось дивитися вистави за 

участю людей. Саме тому нібито з`явився театр тіней.  

У Європі театр тіней набув поширення у середині XVIII століття, коли 

французькі місіонери в Китаї привезли його до Франції у 1767 році і почали 

робити вистави у Парижі та Марселі. У середині 2000-х зародилася нова течія 

театру тіней, в якому замість маріонеток танцюристи, використовуючи свою 

гнучкість и пластику, створюють перформанси. В Україні на 2015 рік в жанрі 

театру тіней працюють, як мінімум, два колективи – Театр тіней Fireflies з 

Чернігова та театр тіней «Teulis» з Києва. 

Традиційний театр тіней використовує великий напівпрозорий екран і 

кольорові плоскі ляльки (маріонетки), якими керують за допомогою 

прикріплених до них тонких паличок. Маріонеток доторкають до екрану ззаду і 

вони стають видимими для глядачів. Маріонетки раніше виготовлялися з тонкої 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D1%82%D1%96%D0%BD%D0%B5%D0%B9_Fireflies


прозорої шкіри (наприклад, козлиної чи верблюжої), зараз – з синтетичних 

матеріалів, паперу чи картону. Вони можуть бути як твердими цілісними, так і 

гнучкими, що складаються з декількох частин, рухомо або нерухомо з’єднаних 

між собою. Фігурками керують за допомогою бамбукових, дерев’яних чи 

металевих паличок.  

Назва «Театр тіней» не зовсім коректна – ніяких тіней на екрані не видно, 

а видно тільки темні фігури маріонеток за екраном. Пояснення явища криється 

у законі прямолінійного поширення світла. 

Отже, театральний реквізит вистав складають плоский напівпрозорий 

екран з тканини, джерело яскравого освітлення і ляльки на паличках. Ляльки 

повинні мати добре окреслений силует профілю і бути такими, щоб за 

обрисами «тіні» можна було здогадатися, що це за персонаж.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Театральна технологія проста: ляльковод знаходиться позаду екрану і 

тримає ляльку за паличку. Світло подається на екран із зворотного боку від 

глядачів (за екраном) і глядачі спостерігають темні фігурки ляльок.  

Зібравши необхідну інформацію про театр тіней, учні усвідомили мету 

своєї діяльності і змогли визначити стратегічні завдання проекту: 

1. Виготовити екран, ширму, що закриває акторів від глядачів, 

забезпечити освітлення. 

2. Написати сценарій вистави (на 2-3 хвилини). 

3. Виготовити ляльки героїв вистави. 

4. Підготувати інсценівку вистави і презентувати її.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D1%96%D1%80%D0%B0


Усвідомлення учнями процесу проектної діяльності та його результатів 

відображається у складанні Паспорту проекту, зміст якого наводиться нижче.  

ПАСПОРТ  ПРОЕКТУ  «ТЕАТР  ТІНЕЙ» 

Автор і керівник проекту. Казбан Т.Л., учитель фізики КУ Сумська 

гімназія №1. 

Виконавці проекту. Учні 7 класу КУ Сумська гімназія №1 та їх батьки. 

Мета проекту. Поглиблення уявлень про світлові явища, закон 

прямолінійного поширення світла та його використання в практичній 

діяльності людини.  

Завдання проекту: 

– вивчити історію театру тіней; 

– виготовити театр тіней; 

– розробити сценарій вистави для театру тіней; 

– підготувати й презентувати виставу. 

Очікувані результати: виконання проекту «Театр тіней» сприяє 

– поглибленню уявлень про оптичні явища в природі, особливості поширення 

світла та його сприйняття людиною; 

– розвитку навичок досліджувати та пояснювати природні явища, прагнення 

до глибшого пізнання природи; прояву творчих здібностей; 

– формуванню вмінь організовувати театр тіней як практику використання 

закону прямолінійного поширення світла. 

Актуальність проекту. Світло – це первинне джерело енергії, без якого 

неможливе життя на Землі. Воно бере участь у фотосинтезі, забезпечуючи 

створення рослинністю Землі органічних сполук з неорганічних, і в цьому його 

найважливіша енергетична функція. За допомогою зору людина одержує 

близько 90% інформації про зовнішній світ. Із зором і світлом пов’язана 

виробнича та побутова діяльність людини. Тому поглиблення знань про 

світлові явища є актуальним для тих, хто вивчає фізику.  

Тип проекту: навчально-виховний, учнівський, творчий, практико-

орієнтований, шкільний, середньої складності, середньої тривалості. 



Термін виконання: місяць. 

Ресурси: інтернет-ресурс, художня література, музичний супровід, 

напівпрозорий плоский екран з тканини, картон, папір, клей, тростинки, 

ножиці. 

База реалізації проекту: КУ Сумська гімназія №1. 

Продукт педагогічного проектування: вистава театру тіней для уроку 

фізики з теми «Прямолінійне поширення світла». 

Другий етап проектної діяльності – планувальний. Об’єднавшись у групи, 

учні вивчають й обговорюють можливі варіанти вистави. Вибір падає на 

народні казки і власні інсценівки з життя гімназії. На цьому етапі також 

відбувається визначення критеріїв оцінювання результатів процесу проектної 

діяльності груп. Погодилися враховувати наступні показники: оригінальність 

сценарію, якість вистави, творчий підхід, прояв акторських здібностей під час 

вистави; злагодженість у роботі членів групи над проектом, участь в 

обговоренні, оцінці та самооцінці презентацій. 

Завершується етап складанням ретельного плану проектувальної 

діяльності кожної групи окремо з розподілом обов’язків та ролей: 

1. Підготувати обладнання театру тіней: екран, освітлення, ширму.  

2. Підготувати уточнений сценарій вистави. 

3. Скласти перелік ляльок для вистави, матеріалів для їх виготовлення  

4. Придбати матеріали для виготовлення ляльок. 

4. Розподілити ролі у виставі між учасниками групи. 

6. Виготовити ляльки. 

7. Провести репетиції вистави, підготуватися до презентації. 

8. Визначити критерії оцінювання проектної діяльності та її результатів у 

балах. 

Третій етап у проектувальній діяльності – реалізація проекту – 

присвячується реалізації плану діяльності, визначеному на попередньому етапі. 

Головна мета цього етапу – створення театру тіней та підготовка вистави. Для 



цього учні після уроків виготовляли ляльки, проводили репетиції вистави, 

батьки допомагали зшити ширму і сконструювати екран, зробити освітлення.  

Четвертий етап – підсумковий. Презентація проекту «Театр тіней» була 

призначена на підсумковому уроці у 7 класі з теми «Прямолінійне поширення 

світла» з запрошенням класного керівника та батьків. 

По звершенні презентації вистав відбулося їх обговорення та оцінювання 

роботи групи в цілому та окремих учнів, у якому взяли участь учні, їх батьки, 

класний керівник. На запитання «Чому ви навчилися у процесі роботи над 

проектом?» учні відповідали: «Навчилися показувати вистави у театрі тіней», 

«Навчилися планувати проектну діяльність», «Навчилися правильно 

розподіляти час»; «Навчилися досягати поставленої мети». 

 

 



Таблиця 1. Характеристика етапів у роботі над учнівським проектом  

№ Етапи роботи Зміст діяльності 

учнів 

Функції вчителя 

1 Стратегія проекту Обговорення предмета дослідження з учителем, 

пошук необхідної інформації; визначення мети і 

завдань проекту. 

1. Повідомлення задуму щодо теми проекту.  

2. Характеристика особливостей роботи над 

проектом.  

3. Ознайомлення із змістом проекту. 

4. Формування мотивації в учнів до проектувальної 

діяльності.  

5. Допомога в постановці завдань. 

2 Планування 

проекту 

1. Складання плану дій:  

– визначення джерел інформації,  

– відбір способів збирання інформації,  

– формування уявлення про бажані результати,  

– встановлення критеріїв оцінки результатів і 

процесу проектувальної діяльності,  

– планування процедур,  

– створення проектних груп і розподіл завдань між 

їх членами. 

2. Створення паспорту проекту. 

1. Висловлювання припущень. 

2. Висунення пропозицій, ідей. 

3. Корекція планів та завдань. 

4. Допомога у створенні проектних груп. 

3 Реалізація проекту 1. Виготовлення театрального реквізиту. 

2. Вибір вистав для театру тіней. 

3. Розподіл ролей за сценарієм вистави.  

4. Репетиції вистави. 

5. Здійснення самоконтролю та самокорекції. 

1. Спостереження за роботою груп  над проектом. 

2. Непряме керування проектною діяльністю 

(поради, консультування). 

3. Перевірка готовності груп до презентації. 

4 Підсумок проекту 1. Презентація вистав. 

2. Колективне обговорення презентацій. 

3. Самооцінка та взаємооцінка результатів і 

процесу проектної діяльності. 

4. Формулювання висновків про здобуті знання та 

вміння. 

1. Сприйняття презентації вистав. 

2. Постановка уточнюючих запитань під час 

обговорення результатів проектної діяльності. 

3. Оцінка зусиль учнів, їхньої креативності, творчих 

здібностей, невикористаних можливостей. 

 



 

 
 

 


