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ної діяльності студентів у процесі загальнопедагогічної підготовки, система 
виховної роботи у вищому навчальному закладі. 

Теоретичні основи методу проектів 
як педагогічної технології 

У статті розглядається теоретичний аспект методу проектів як педагогічної технології, 
наводяться основні вимоги до використання методу проектів у навчально-виховному процесі. У 
роботі показані різні підходи до класифікації проектів за видами. В ході аналізу теоретичних на-
робок автор пропонує шість етапів підготовки та подальшої реалізації проекту. 

The theoretical aspect of the method of project as a pedagogical technology, and demands to its usage 
in the process of teaching and upbringing is viewed in the article. The author shows different approaches 
to the classification of the projects and suggests six stages of the preparation and further realization of the 
project. 

Однією з проблем у процесі професійної під-
готовки майбутніх вчителів є питання активіза-
ції пізнавальної діяльності студентів. Сучасне 
суспільство розвивається мегатемпами. Йде зна-
чний потік нової інформації, нових розробок, 
наукових винаходів. Молодій людині необхідно 
прививати прагнення до постійного активного 
пізнання усього нового, що відбувається в ото-
чуючому середовищі, щоб вона завжди була 
компетентним спеціалістом та просто грамотною 
людиною, встигала за змінами у суспільстві. 

Об’єктом нашого дисертаційного досліджен-
ня є пізнавальна діяльність студентів у процесі 
їх загальнопедагогічної підготовки. Предметом 
дослідження є система активізації пізнавальної 
діяльності студентів у процесі загальнопедагогі-
чної підготовки. 

Завдання даної статті полягає у розкритті тео-
ретичного аспекту проектної технології як засобу 
активізації пізнавальної діяльності студентів.  

Соціально-економічні зміни в Україні обумо-
вили значну перебудову системи освіти. Освіт-
ньо-педагогічні зміни в національному масшта-
бі, за зауваженням В.Г. Кременя, відбуваються у 
контексті загальноцивілізованих трансформацій, 

зумовлених як широким розповсюдженням но-
вих освітніх технологій, так і суттєвим розши-
ренням можливостей і потреб в індивідуально-
му, особистісному розвитку людини [1]. 

У контексті розвитку нових освітніх техноло-
гій особливе місце посідають навчальні проекти 
як засіб максимального наближення особистості 
до реального життя та залучення її до розв’язан-
ня конкретних завдань у просторі міжособистіс-
ного та ділового спілкування і співпраці. Про-
блема освіти як суми знань перетворюється на 
проблему освіти для інтеграції особистості у 
навколишній світ, який вимагає уміння спілку-
вання і співпраці. Метод проектів почали вико-
ристовувати у навчальній діяльності ще з ХІХ 
століття у США. На початку становлення радян-
ської системи навчання педагоги широко вико-
ристовували метод проекту. Коли основним за-
вданням навчання учнів було визначено – оволо-
діння певною системою знань, необхідність у 
проектуванні відпала як від методу, який не за-
безпечує належного рівня засвоєння знань. Зару-
біжні педагоги розвивали метод проекту як ме-
тод продуктивного навчання через організацію 
самостійної діяльності учнів, який стимулює їх 
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зацікавленість у навчанні, веде до появи нових 
знань та умінь [2]. 

В основі методу проектів, як вважає 
Є.С. Полат [3], лежить розвиток пізнавальних, 
творчих навичок учнів, умінь самостійно конс-
труювати свої знання й орієнтуватися в інформа-
ційному просторі, розвиток критичного мислення.  

Проект – це сукупність певних дій, 
документів, попередніх текстів, задум для ство-
рення реального об’єкта, предмету, створення 
різного роду теоретичного продукту. Це завжди 
творча діяльність.  

Ми вважаємо метод проектів однією з педа-
гогічних технологій, яка відображає реалізацію 
особистісно орієнтованого підходу в освіті. 
Означена технологія використовується для по-
будови процесу навчання, спрямованого на ак-
тивізацію діяльності учнів відповідно до їх інте-
ресів у одержанні певних знань і відчутного тео-
ретичного чи практичного результату. Тому при 
реалізації методу проектів необхідно використо-
вувати власну зацікавленість учнів у знаннях і 
показувати, де отримані знання можна застосу-
вати у реальному житті. 

Суть педагогічної технології “Метод проек-
тів” полягає у: стимулюванні інтересу учнів до 
визначеної проблеми; оволодінні учнями необ-
хідними знаннями і навичками для її вирішення; 
організація проектної діяльності щодо вирішен-
ня проблеми; практичному застосуванні отрима-
них результатів. 

В основу методу проектів покладена ідея, що 
відображає сутність поняття “проект”, його пра-
гматичну спрямованість на результат, який 
отримано при вирішенні тієї чи іншої практично 
чи теоретично значущої проблеми. Головним є 
те, що цей результат можна побачити, осмисли-
ти застосувати в реальній практичній діяльності. 
Щоб домогтися такого результату, необхідно 
навчити дітей самостійно мислити, знаходити і 
вирішувати проблеми, використовуючи для цьо-
го знання з різних галузей, прогнозувати резуль-
тати і можливі наслідки різних варіантів розв’я-
зання проблеми, установлювати причинно-
наслідкові зв’язки. Вирішення проблеми при 
цьому набуває характеру проектної діяльності. 

Успіх застосування методу проектів зале-
жить від того, наскільки учні захочуть самостій-
но чи спільними зусиллями вирішувати пробле-
му, застосовувати необхідні знання (часом з різ-
них галузей), одержати реальний і відчутний 
результат. 

Метод проектів набуває все більшого поши-
рення у системах освіти різних країн світу. При-
чини цього, як вважають дослідники, криються 
не тільки у сфері педагогіки, але й у сфері соціа-
льній. Назвемо ці причини: необхідність не сті-
льки передавати студентам суму тих чи інших 
знань, скільки навчити їх здобувати ці знання 

самостійно й використовувати для вирішення 
нових пізнавальних і практичних задач; актуаль-
ність розвитку у студентів комунікативних нави-
чок, умінь працювати в різноманітних групах, 
виконувати різні соціальні ролі (лідера, виконав-
ця, посередника й ін.), долати конфліктні ситуа-
ції; необхідність широких людських контактів, 
знайомства з різними культурами, точками зору 
на одну проблему; значущість для діяльності 
людини умінь користуватися дослідницькими 
методами: збирати необхідну інформацію, аналі-
зувати її з різних точок зору, висувати гіпотези, 
робити висновки. 

Метод проектів дає можливість розвивати 
пізнавальні інтереси учнів, уміння самостійно 
конструювати свої знання, орієнтуватися в інфо-
рмаційному просторі, критично мислити. Метод 
проектів завжди орієнтований на самостійну 
діяльність учнів – індивідуальну, парну, групо-
ву, котру вони виконують протягом цілком ви-
значеного відрізка часу. Метод проектів завжди 
передбачає вирішення якоїсь проблеми. А вирі-
шення проблеми передбачає, з одного боку, ви-
користання сукупності різноманітних методів і 
засобів навчання, а з іншого – необхідність інте-
грування знань і умінь з різних сфер науки, тех-
ніки, культури тощо. Результати виконаних про-
ектів повинні бути “відчутними”: якщо це теоре-
тична проблема – то конкретне її вирішення, 
якщо практична – конкретний результат, гото-
вий до впровадження. Тому метод проектів 
сприяє створенню соціально значущих ситуацій, 
а згідно з концепцією Л.С. Виготського [4] пси-
хічний розвиток учня визначається соціальною 
ситуацією, тобто її статусом у суспільстві, сис-
темою відносин з дорослими і ровесниками. При 
цьому соціальна ситуація розвитку не створю-
ється ззовні, а створюється в процесі живого 
спілкування між учнем і середовищем, яке його 
оточує. 

Педагогічна технологія “Метод проектів” 
містить у собі сукупність дослідницьких, пошу-
кових, проблемних методів, творчих по самій 
своїй суті, тому цю технологію можна розгляда-
ти як технологію, що сприяє творчому розвитку 
учнів, використанню ними певних навчально-
пізнавальних прийомів, які в результаті само-
стійних дій учнів дають змогу вирішити ту чи 
іншу проблему. Крім того, метод проектів пе-
редбачає обов’язкову презентацію результатів. 

Щодо вчителя, то вміння використовувати 
метод проектів – показник високої кваліфікації 
вчителя, прогресивності його педагогічної діяль-
ності, її спрямованості на творчий розвиток уч-
нів. Особливого значення при цьому набуває 
уміння вчителя організувати спільну діяльність з 
учнями, або у групі учнів. Аналізуючи структу-
ру спільної діяльності, О.Л. Венгер [5] виділяє 
такі її основні компоненти: предмет, зміст спіль-
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ної діяльності, функції учасників спільної діяль-
ності, функціонування (індивідуальний вклад 
учасника в спільну діяльність). Цікавим є заува-
ження дослідника, що дії учасників спільної 
діяльності можуть бути як сумісні, так і несуміс-
ні. Сумісною він називає дію, мета якої для всіх 
учасників спільної діяльності співпадає, але при 
цьому кожний учасник може мати власні задачі, 
умови їх вирішення, які і визначатимуть ті опе-
рації, котрі кожен виконує. 

Виділимо основні вимоги до використання 
методу проектів: формулювання значущої у 
дослідницькому і творчому аспекті проблеми 
(задачі), яка вимагає для її вирішення інтегрова-
ного знання, дослідницького пошуку; практич-
на, теоретична, пізнавальна значущість передба-
чуваних результатів; самостійна (індивідуальна, 
парна, групова) діяльність учнів; структуруван-
ня змістовної частини проекту (з визначеними 
результатами окремих етапів); використання 
дослідницьких методів, що передбачає певну 
послідовність дій: обговорення методів дослі-
дження, обговорення способів оформлення кін-
цевих результатів, збір, систематизація й аналіз 
отриманих даних, підведення підсумків, оформ-
лення результатів, їхня презентація, висновки, 
висування нових проблем дослідження [6]. 

Вибір тематики проектів у різних ситуаціях 
може бути різним. В одних випадках учитель 
визначає тематику з урахуванням навчальної 
ситуації з конкретного предмета, в інших, особ-
ливо у проектах для позаурочної діяльності, те-
матика пропонується самими учнями і відпові-
дає цілком їх власним інтересам, не тільки пі-
знавальним, а й творчим, прикладним. Слід пра-
гнути до того, щоб теми проектів відображали 
необхідність вирішення конкретних практичних 
проблем, які актуальні для повсякденного життя 
і разом з тим вимагають від учнів знань з різних 
предметів, творчого мислення, дослідницьких 
навичок. 

Аналіз різних досліджень з питань класифі-
кації проектів (Є.С. Полат, О. Доненко) дає мож-
ливість запропонувати такі види проектів: 1) за 
характером домінуючої в проекті діяльності: 
пошуковий; дослідницький; інформаційний; 
творчий; ігровий; конструкційний; практико-
орієнтований; орієнтовний; 2) за мірою реаліза-
ції міжпредметних зв´язків: монопредметний 
проект, у рамках однієї області знань; міжпред-
метний проект, на межі різних областей; поза-
предметний проект; 3) за характером коорди-
нації проекту: безпосередній – жорсткий чи 
гнучкий; опосередкований, прихований – скри-
тий, неявний; 3) за характером контактів: се-
ред учасників одного класу; школи; міста, регіо-
ну; держави, різних держав світу; 4) за складом 
учасників проекту: індивідуальний; колектив-
ний: парний, груповий, масовий; 5) за характе-

ром партнерських взаємин між учасниками 
проектної діяльності: кооперативні; змагальні; 
конкурсні; 6) за тривалістю виконання проек-
ту: довготривалий; середньої тривалості – від 
тижня до місяця; короткостроковий [3; 7]. 

Один і той самий проект може бути класифі-
кований за кількома параметрами одночасно. 
Дослідницькі проекти виконуються за логікою 
наукового дослідження і мають структуру, на-
ближену до справжнього наукового досліджен-
ня. Творчі проекти відрізняє від інших видів 
проектів відповідне оформлення результатів. 
Такі проекти не мають детальної структури спі-
льної діяльності учасників. Вона тільки наміча-
ється, а далі розвивається, підкоряючись вимо-
гам кінцевого результату, логіці спільної діяль-
ності та інтересам учасників проекту. У рольо-
вих, ігрових проектах структура також наміча-
ється і залишається відкритою до завершення 
роботи. Учасники приймають на себе певні ролі, 
обумовлені характером і змістом проекту. Це 
можуть бути літературні персонажі чи вигадані 
герої, які імітують соціальні чи ділові відноси-
ни, що ускладнюються тими ситуаціями, які 
вигадують учасники проекту. Ступінь творчості 
тут дуже високий, але провідним видом діяльно-
сті все-таки залишається рольовий чи ігровий. 
Інформаційні проекти спрямовані на збір інфор-
мації про якийсь об’єкт, явище; передбачають 
ознайомлення учасників проекту з цією інфор-
мацією, її аналіз і узагальнення фактів, призна-
чених для широкої аудиторії. Такі проекти часто 
інтегруються в дослідницькі проекти і стають їх 
органічною частиною, модулем. Прикладні 
(практико-орієнтовані) проекти відрізняє чітко 
визначений із самого початку результат діяльно-
сті його учасників. Цей результат обов’язково 
орієнтований на соціальні інтереси самих учас-
ників. Такий проект вимагає ретельно продума-
ної структури, сценарію діяльності його учасни-
ків з визначенням функцій кожного з них, чітких 
висновків, тобто оформлення результатів проек-
тної діяльності і участі кожного в оформленні 
кінцевого продукту. 

Особливого значення набуває координування 
і коригування роботи над проектом. Реалізація 
методу проектів на практиці обов’язково веде до 
зміни позиції викладача. З носія готових знань 
він перетворюється в організатора пізнавальної 
діяльності своїх студентів. Змінюється і психо-
логічний клімат в академічній групі, тому викла-
дачу доводиться переорієнтовувати репродукти-
вну навчальну діяльність учнів на різноманітні 
види самостійної діяльності: дослідницьку, по-
шукову, творчу. 

Окремо варто визначити важливість зовніш-
ньої оцінки всіх проектів, оскільки тільки в та-
кий спосіб може відслідковуватися їхня ефекти-
вність, збої, необхідність своєчасної корекції. 
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Характер зовнішньої оцінки великою мірою за-
лежить як від типу проекту, так і від його теми 
та змісту, умов проведення. 

Можна виділити такі параметри зовнішньої 
оцінки проекту: значущість і актуальність вису-
нутих проблем, адекватність досліджуваній те-
матиці; коректність використання методів дослі-
дження і методів обробки отриманих результа-
тів; активність кожного учасника проекту відпо-
відно до його індивідуальних можливостей; ко-
лективний характер прийнятих рішень; характер 
спілкування і взаємодопомоги між учасниками 
проекту; необхідна і достатня глибина занурен-
ня у проблему, використання знань з інших га-
лузей; доказовість прийнятих рішень, уміння 
аргументувати свої висновки; естетика оформ-
лення результатів проекту; уміння відповідати 
на запитання опонентів, лаконічність і доказо-
вість відповідей кожного члена групи. 

Аналіз наукових розробок дає можливість 
виділити певні етапи в підготовці та реалізації 
проекту. 

І. Етап орієнтування 
1.1. Індивідуальне і колективне обговорен-

ня. Важливо показати продуктивність нових 
освітніх технологій, їх відмінність від традицій-
них методів навчання. 

1.2. Створення груп спілкування, в яких 
обговорюються різні теми і можуть бути 
введені нові форми роботи. Педагог повинен 
так організувати обговорення, щоб створити 
атмосферу довіри, ситуації успіху.  

1.3. Аналіз особистого досвіду учасників    
проекту. Цей крок передбачає детальне, предмет-
не визначення попереднього досвіду і можливості 
його конкретного застосування в даній роботі. 

ІІ. Етап розробки 
2.1. Визначення мети і завдань проекту. 

Дуже важливо зразу ж визначити мету роботи – 
що треба зробити для вирішення проблеми у 
рамках свого проекту. Мета повинна бути чіт-
кою, конкретною, а головне – реальною. Треба 
представити можливий результат роботи. За 
допомогою завдань намічаються конкретні захо-
ди на шляху досягнення мети. 

2.2. Складання плану та графіка роботи. 
План повинен бути сформульованим в чітких і 
зрозумілих висловлюваннях, реальним для вико-
нання за завданнями та термінами. Детальний 
план треба зафіксувати і видати кожному учас-
нику проекту. Складати план необхідно спільно 
з усіма, хто буде брати участь в його реалізації. 
Можна ознайомити з його змістом усіх можли-
вих співучасників для виявлення похибок. Облік 
витраченого часу на виконання кожного пункту 
плану необхідний для більш оптимального роз-
поділу об’єму робіт за часом дня, тижня. 

2.3. Визначення ресурсів, які необхідні для 
реалізації проекту. Згідно із наміченим планом 

визначаються і необхідні ресурси. Аналізують 
те, що вже є у наявності й одночасно намічають 
недостатні ресурси. Ресурсами можуть бути не 
тільки матеріальні цінності, а й інформація, ро-
зум, особиста участь людини тощо. 

2.4. Визначення колективних та індивідуа-
льних завдань. Аналізуються план, завдання 
проекту, ресурси, які є у наявності і які треба 
здобувати. На основі цього визначаються мож-
ливі колективні та індивідуальні завдання для 
учасників проекту.  

2.5. Розподіл обов’язків між членами мікро-
групи (при колективному проектуванні). У 
відповідності до визначених завдань розподіля-
ються обов’язки між учасниками проекту. 

ІІІ. Етап вироблення проекту 
3.1. Обговорення і вибір методів досліджен-

ня та пошуку інформації. Спільно визначаєть-
ся як буде проходити реалізація отриманих за-
вдань, учасники висловлюють свої пропозиції, 
радяться один з одним, йде тісна співпраця. 

3.2. Самостійна робота над завданнями. 
Цей крок передбачає індивідуальну роботу без-
посередньо над виконанням завдань. 

3.3. Проміжні обговорення досягнутих ре-
зультатів. Необхідне періодичне спілкування 
між учасниками проекту, в ході якого доклада-
ються проміжні результати, коректуються намі-
чені плани, ставляться нові завдання. 

3.4. Оформлення проекту. Безпосереднє 
письмове оформлення проекту. 

ІV. Етап оцінювання проекту 
4.1. Захист проекту. Необхідно підготувати 

студентів до лаконічного грамотного повідом-
лення основних ідей проекту за наміченим пла-
ном, аргументовано відповідати на запитання. 
Тому попередньо проводяться заняття по підго-
товці до виступу, проводиться репетиція. Крите-
рії захисту проекту визначаються заздалегідь 
організаторами конкурсу.  

Можна запропонувати, наприклад, такі пара-
метри захисту, як: значущість і актуальність 
проблеми, коректність використовуваних методів 
дослідження й обробки результатів; необхідне та 
достатнє вивчення і розробка проблеми; відповід-
ність змісту заданій тематиці; залучення знань з 
різних сфер; доказовість рішень, які приймаються, 
аргументовані висновки; логіка викладення; рівень 
самостійності учасників; володіння матеріалом; 
естетика оформлення; грамотність; культура мови; 
емоційність виступу; підготовка комп’ютерної 
презентації та наявність наочного матеріалу. 

V. Етап реалізації проекту 
5.1. Проведення запланованих завдань прое-

кту. Безпосередня діяльність по впровадженню 
проекту в життя. 

VІ. Етап аналізу 
6.1. Аналіз роботи над проектом. Аналіз 

виконання окремих завдань, вклад кожного уча-
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сника. Активність кожного учасника проекту у 
відповідності з його індивідуальними можливос-
тями. Характер спілкування і взаємодопомоги, 
взаємодоповнення учасників проекту. 

6.2. Аналіз результатів. Аналіз відповіднос-
ті поставленої мети і досягнутих результатів. 

6.3. Корективи на майбутню діяльність. 
Після виявлення помилок, негативних сторін 
діяльності або самого проекту складаються про-
позиції, які можуть стати в нагоді у наступній 
проектній діяльності. 

Таким чином, врахування теоретичних аспе-
ктів при організації конкурсу проектів чи засто-
суванні проектної технології у навчальному або 
виховному процесі дає можливість науково об-
ґрунтовано, чітко, логічно спланувати, скласти 

проект та впровадити його в життя. Педагогу 
необхідні теоретичні знання та практичні навич-
ки з проектної технології, щоб ефективно засто-
совувати їх у своїх професійній діяльності, мати 
можливість керувати діяльністю студентів. У 
процесі загальнопедагогічної підготовки знання 
з теоретичних основ проектної технології май-
бутні педагоги отримують з курсів “Освітні тех-
нології” та “Технології виховного процесу”. 
Практичне застосування теоретичних знань у 
навчальному процесі відбувається при складанні 
проекту “Школи майбутнього” у рамках курсу 
“Педагогіка” [8]. Така методика роботи викладачів 
університету готує студентів до ознайомлення з 
освітніми технологіями, які активізують пізнаваль-
ну діяльність як педагогів, так і студентів. 
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