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ЧОМУ МЕТОД 
ПРОЕКТІВ?

Скажи мені - і я забуду.
Покажи мені - і я запам'ятаю.
Залучи мене - і я навчуся.
            (Китайська прислів'я)



Які  реальні цілі учасників навчально-
виховного процесу?

Сьогодні
…





Історія виникнення та розвитку 
методу проектів

Джон Дьюї (1859-1952) Вільям Херд Килпатрик 
(1871-1965)

http://profmetodist.ru/113-dzhon-dyui-pedagog-i-reformator.html


«Уявіть собі дівчину, яка пошила собі сукню. Якщо вона 
вклала душу в свою роботу, працювала охоче, з 
любов'ю, самостійно зробила викрійку та придумала 
фасон сукні, самостійно його пошила, то це і є зразок 
типового проекту в самому педагогічному сенсі цього 
слова».

В. Килпатрик



Вітчизняний досвід
• Початок – 1905 р.
• «Проектный метод может воспитать деятельных, 
энергичных, предприимчивых граждан, умеющих 
жертвовать личными интересами во имя 
общественного блага, а следовательно, и 
необходимых при построении новых начал 
коммунистического общества».

Проф. Е.Г.Кагаров
"Метод проектов в трудовой школе" (1926г.)

• Був засуджений  1931 року



• Проект - (від лат. Projectus, в буквальному перекладі 
- кинутий вперед) 

• 1)реалістичний задум, план про бажане майбутнє
•  2) сукупність документів(розрахунків, креслень, макетів) 
для створення якогось продукту, містить в собі 
раціональне обґрунтування і конкретний спосіб 
здійснення 

• 3) метод навчання,заснований на постановці соціально-
значущої мети та її практичному досягненні

“Метод проектів -  спосіб досягнення дидактичної мети через 
детальну розробку проблеми (технологію), яка повинна 
завершитися цілком реальним, відчутним практичним 
результатом, оформленим тим або іншим чином” 

Полат Є.С.

Що таке проект?

https://docs.google.com/document/d/13xOCJ50yaEkIzYq2kuRf3nbzVDewud6fcIkMzFqyrq4/edit


Наявність 
проблеми

Предметна 
інтеграція

Самостійна 
дослідницька 

діяльність учнів

Продукт – 
результат проекту, 
створений учнями

Презентація 
продукту

Основні ознаки навчального проекту



Проект чи не проект?
Медвежатко Тедді.

 Класи-партнери різних країн 
обмінюються іграшкою, яку 
надсилають поштою. Медведик 
по черзі гостює в учнів, діти від 
імені гостя записують події та 
враження в спільний щоденник 
англійською мовою. 
В кінці ведмедики із 
щоденниками повертаються 
додому. Проводиться свято, на 
якому діти знайомляться із 
традиціями країни - партнера.

Країни світу
Вчитель розробляє 
інтерактивний посібник з 
географії. 
Учні самостійно працюють із 
посібником на уроках та вдома.
В кінці учні по групам  
презентують країни, які вивчили 
за посібником

Проаналізуйте описи діяльності відповідно до вимог навчального 
проекту: проблема, міжпредметна інтеграція, самостійна дослідницька 
діяльність учнів, продукт – результат проекту та його презентація.



Проект - це метод навчання, який може 
застосовуватися на уроці і в позаурочний час…

Продовжіть 
визначення.



Типи навчальних проектів 
(відповідно до виду діяльності учнів)

Тип проекту Особливості Продукт Презентація 
продукту

Практико-
орієнтовний

Націлений на вирішення 
практичних задач 
значущих для учасників 
проекту

виставка, система 
шкільного 
самоврядування 
…

Дослідницький Включає навчальне 
дослідження

Атлас, довідник…

Творчий Максимально вільний, 
креативний підхід до 
реалізації та 
представлення 
результатів

Збірка казок, …

Інформаційний Спрямований на збір та 
аналіз інформації з метою  
представлення аудиторії

Інформаційний 
листок, стаття в 
ЗМІ…

Інженерний/ 
технологічний

http://www.edutainme.ru/schoolprojects/
http://www.edutainme.ru/schoolprojects/


Вибір тематики навчального проекту

• Визначається педагогом 
➢ - По предмету; 
➢ - Відповідно до потреб учнів; 
➢ - З урахуванням навчальної ситуації; 
➢ - З урахуванням здібностей учнів. 

• Пропонується учням виходячи з власних інтересів 
дітей. 



Задум вчителя

Чому це 
важливо?

Актуальність 
проблеми, мотивація

Навіщо? Мета проекту

Вибір способів та 
методів, планування

Для чого ми 
це робимо Постановка задач

Очікуємий результат

Як ми можемо 
це зробити?

Що 
отримаємо?



Етапи проекту
Початковий. Розробка основних ідей, 
констатація вивченості проблеми, збір та аналіз даних, 
обгрунтування актуалізації, формулювання гіпотези. 
Визначення проблеми.

Організація діяльності. Формування груп (команди), 
розподіл обов'язків, планування роботи, розробка 
змісту етапів, визначення форм і методів управління і 
контролю, вибір методів дослідження, корекція з 
боку педагога.



Етапи проекту
• Здійснення діяльності. Збір та обробка інформації 
з урахуванням теми,мети. Підготовка наочно-
графічного матеріалу, розробка аудіо-відеоряду 
проекту. Контроль і корекція проміжних результатів, 
співвіднесення їх з метою, керівництво, координація 
роботи учнів. Розробка проектного продукту.

Презентація проектного продукту. Представлення 
і захист проекту в класі,на конференції і т.д. Зіставлення 
первісних цілей і результатів дослідження.
Оцінювання. Рефлексія.



Використані джерела
• Краля Н.А. Метод учебных проектов как средство 
активизации учебной деятель-ности учащихся: 
Учебно-методическое пособие / Под ред. Ю.П. 
Дубенского. - Омск: Изд-во ОмГУ, 2005. - 59 с.

• Современные педагогические и информационные 
технологии в системе образования: 
Учебное пособие / Е. С. Полат , М. Ю. 
Бухаркина, — М.: Издательский центр «Академия», 
2007.

• Матеріали програми Інтел «Навчання для 
майбутнього»

• Національні проекти IEARN (International Education and 
Resource Network) Україна


