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Моє творче кредо:

“ Школа повинна бути

не коморою знань,

а середовищем думки ”.

(В. Сухомлинський)



• Проектна технологія – одна із

інноваційних технологій навчання і

виховання, яка забезпечує формування

основних компетенцій учня.

• Проект (з лат. “кинутий наперед”) – це

намір, який буде здійснено у

майбутньому.



Історія виникнення методу 

проектів

• Метод проектів виник у 20-х роках минулого

століття в США. Його називали ще “ методом

проблем ”.

• Засновником методу проектів вважається

американський педагог В. Кільпатрик. Його

робота започаткувала цілу педагогічну

бібліотеку, яка присвячена цій методиці. Біля

витоків проекту також стояли і українські

вчені-педагоги К. Баханов, О. Онопрієнко, О.

Пєхота, О. Пометун.



Цілі та завдання методу проектів:

• не тільки передати учням суму знань, а ще й навчити 

здобувати ці знання самостійно, застосовувати їх для 

розв’язання нових пізнавальних і практичних завдань;

• сприяти формуванню в учнів комунікативних навичок;

• прищепити учням вміння користуватися 

дослідницькими прийомами збирання інформації, 

аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння 

робити висновки.



Класифікація проектів:

1. За метою та характером проектної 

діяльності: 
 дослідницькі

 пошукові

 інформаційні

 творчі

 ігрові

 практично-орієнтовані



2. За рівнем реалізації 

міжпредметних зв’язків:

монопроект (у межах однієї галузі знань)

міжпредметний проект

3. За характером координації 

проекту:
безпосередній (жорсткий чи  гнучкий)

опосередкований (імітує учасника проекту)



4. За характером контактів:

кооперативні

змагальні

конкурсні

5. За кількістю учасників проекту:

 індивідуальні (особистісні)

колективні (парні, групові)



6. За тривалістю виконання проекту:

короткотермінові

середньої тривалості

довготривалі



Етапи розробки методу проектів

• Вибір теми.

• Визначення мети.

• Розробка проекту-плану діяльності для 
досягнення визначеної мети. Вибір методів і 
засобів для роботи над проектом. 

• Виконання проекту. Конкретна практична 
робота або низка практичних кроків до 
поставленої мети. 

• Підбиття підсумків або презентація проекту
проводяться як під час уроку, так і в 
позаурочний час.



Етапи реалізації проекту:

1. Підготовчий

2. Діяльнісний

3. Аналіз результатів

4. Подання або звіт

5. Рефлексія



Оцінювання проекту

1.Значущість і актуальність проблеми, адекватність 
темі, що вивчається.

2.Коректність методів досліджень і обробки даних.

3.Активність кожного учасника відповідно до його 
індивідуальних можливостей.

4.Колективний характер рішень.

5.Характер спілкування, взаємодопомоги, 
взаємодоповнення учасників проекту.

6. Залучення знань з інших предметів.

7. Уміння аргументувати свої висновки.

8. Естетика оформлення результатів.

9.Уміння відповідати на запитання опонентів, 
лаконічність і аргументованість кожного виступу.



5 КЛАС

Періодичні

творчі, 

інформаційні, 

пошукові 

проекти

пошукові, 

дослідницькі 

проекти 

щосеместрові, повторювально -

узагальнювальні
регулярні

ігрові, 

пригодницькі, 

пошукові 

проекти 

6 - 9 КЛАСИ
Позакласна 

робота
10-11 КЛАСИ

науково-

дослідницькі 

проекти

Практика застосування методу проектів



Проект “ Величні свідки історії ”



Проект “ Герої серед нас: 

сучасні захисники України ”



Виховний проект 

“У ніч на Андрія ”



Всеукраїнський конкурс 

“ Україна - козацька держава ”



Учасники Всеукраїнського конкурсу 

“ Україна - козацька держава ”





Негативні риси проектної 

технології:

Проектна діяльність вимагає: 

• наявності мультимедійних засобів; 

• великих затрат часу; 

• великих матеріальних затрат. 

Під час неї відбувається: 

 відволікання від вивчення інших предметів; 

 відсутність контролю на окремих етапах реалізації; 

 глибоке опрацювання лише окремих питань теми; 

 перевантаженість вчителя. 



Позитивні риси проектної 

технології:
Проект дає можливість: 

 подання великого обсягу інформації за короткий час; 

 візуального сприйняття інформації; 

 виховання почуття обов’язку та відповідальності учнів. 

Учні: 

 проявляють ініціативу; 

 намагаються самостійно вирішити сформульовану проблему; 

 самостійно шукають опрацьовують, аналізують і систематизують 

інформацію;

 вчаться робити висновки самостійно;

 вчаться представляти результати своїх досліджень;

 розвивають практичні навики роботи з комп’ютером та 

мультимедійним проектором;



 поглиблено вивчають матеріал;

 ведуть активну діяльність;

 розвивають життєві компетентності;

 творчо розвиваються;

 розширюють свій кругозір;

 встановлюють міжпредметні зв’язки.

Вчитель:

 підвищує свій фаховий рівень;

 зацікавлює учнів своїм предметом;

 спонукає до науково-пошукової роботи;

 згуртовує учнів;

 виховує взаємоповагу та здатність до взаємодопомоги;

 створює умови тісної співпраці з учнями.



Я завжди бачу в дітях особистості, шаную їхні 

думки, право на свободу вибору, визначаю 

їхню неповторність, право на співтворчість.    



Висновок

• Апробація методу проектів у сучасних умовах показує, що з його

використанням ефективність процесу навчання та виховання

збільшується. Він дає змогу реалізувати низку найважливіших

теоретичних положень, відкриває нові можливості у

програмуванні навчально-виховного процесу. За допомогою

методу проектів здійснюються міжпредметні зв'язки та

здобуваються знання через взаємодію учнів між собою та

вчителем, що є дуже важливим для формування

інтелектуальних здібностей учнів, особливо в умовах

профільного навчання.



Дякую за увагу!


