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У представлених тезах визначено особливості застосування такої форми 

інтерактивного навчання як метод проектів. Запропоновано методику запов-

нення карти проектів та продемонстровані на прикладах її переваги.  
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In the presented abstracts identified characteristics of this form of online learn-

ing as a method of projects. The technique of card is full of projects and is exempli-

fied by its benefits.  
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Особливістю сучасної системи освіти є поєднання традиційного та іннова-

ційного навчання. Під час традиційного навчання викладач повідомляє інфор-

мацію, використовуючи такі методи, як пояснення і демонстрація.  Викорис-

тання активного навчання передбачає формування у студентів самостійності і 

творчих здібностей, логічного мислення; здатності бачити проблему і передба-

чати можливі її результати; постійно перебувати в пошуку відповідей на запи-

тання. [2] 



 

В першу чергу потрібно забезпечити заклади освіти такими підходами до 

навчання, за допомогою яких випускники ставали б незалежними, комунікабе-

льними, добре підготовленими до життєвих позицій в нашій країні, могли б са-

мостійно приймати рішення, а також були добре обізнаними не лише на теоре-

тичному а й на практичному рівні. Серед методів, які б сприяли покращенню 

навчального процесу у ВНЗ є метод проектів.  

Варто уточнити зміст терміну «проект» та з’ясувати причини, що обумов-

люють необхідність розширеного застосування методу проектів у навчальному 

процесі ВНЗ, та дидактичних завдань, що вирішуються за його допомогою. 

«Проект» - це задум, план, прообраз окремого об’єкта, проблеми, а також 

сукупності конкретних дій, документів та розрахунків, необхідних для їх дослі-

дження, розв’язання, теоретичної та практичної реалізації. [3] 

Навчальний проект – це форма організації занять, яка передбачає комплек-

сний характер діяльності всіх його учасників з отримання освітньої продукції за 

певний проміжок часу. ( за А.Хуторським) 

Аналіз методу проектів як системи навчально-виховної роботи, що виник у 

другій половині XIX століття, дає змогу стверджувати, що він відіграв і відіграє 

значну роль у вирішенні проблеми оновлення навчально-виховного процесу в 

навчальних закладах освіти. Це, перш за все, стосується виховання у студентів 

самостійності, ініціативи, творчих здібностей, активізації продуктивних методів 

навчання та його організації.  

Існує ряд причин, які обумовлюють необхідність розширеного застосуван-

ня методу проектів у навчальному процесі ВНЗ. Перелічимо деякі з них: метод 

проекту забезпечує навчання самостійному отриманню знань, уміння викорис-

товувати отримані знання для розв’язання пізнавальних і практичних завдань; 

робота за методом «проекту» розвиває комунікативні навички та уміння  (які 

необхідні для отримання та аналізу необхідної інформації, висування гіпотез).  

Метод проектів має багато переваг: особистісна спрямованість проектного 

навчання з урахуванням цілей, завдань, потреб, інтересів, мотивації, життєвого 

досвіду, індивідуальних особливостей та здібностей особистості; підготовка 



 

студентів до реальної діяльності шляхом практичних дій, що стосуються їх 

емоційної сфери та посилюють мотивацію навчання внаслідок більш тісного 

зв’язку ідей проекту з реальним життям; творча робота з вивчення обраної теми 

дисципліни на базі самостійно зібраної, систематизованої та узагальненої інфо-

рмації з різних джерел; самостійне мислення при виявленні й вирішенні пробле-

ми на основі знань з різних галузей науки; використання різноманітних дослід-

них та пошукових методів і способів навчання; уміння встановлювати шляхом 

аналізу причинно-наслідкові зв’язки між явищами, передбачати можливі наслід-

ки різних варіантів рішень, планувати і прогнозувати результати, здійснювати дії 

для реалізації прийнятих рішень [3]. 

Кожен проект потребує інтегрованих знань і  вмінь. Проекти можна класи-

фікувати за різними ознаками (наприклад: пошукові, творчі, інформативні, дос-

лідницькі, ігрові; реальні, надумані; індивідуальні, парні, групові; локальні, все-

українські, міжнародні тощо). 

Кожен проект складається з певних етапів - підготовчий, виконавчий, презе-

нтаційний та підсумковий. На даних етапах студенти вирішують окремі завдан-

ня, такі як: вибір теми проекту, збирання інформації, робота з довідковою літера-

турою, інтерв’ю, анкетування тощо, і, нарешті, презентація та оцінювання проек-

тів. Кінцевим результатом виконання проектів є доповіді, газети, буклети, ін-

струкції, статті, звернення, інсценізації, тощо. 

Докладніше розглянемо кожний з етапів. Підготовчий етап розпочинається з 

визначення мети (наприклад: поглибити свої знання з  дисципліни під час ви-

вчення тематичного матеріалу, розвивати свою компетенцію, здібності та свій 

особистий творчий потенціал, уміння самостійно планувати свої дії, прогнозува-

ти можливі варіанти вирішення проектних завдань, розвивати навички самоосві-

ти та особистої самореалізації, навчитися виконувати проекти, розвивати навич-

ки критичного мислення: планувати, складати семантичну карту (асоціативний 

кущ), демонструвати здатність корегувати свою роботу, розвивати вміння вільно 

висловлювати свої думки в письмовій та усній формі). далі збираються ідеї для 

проекту шляхом мозкового штурму. Складається схема ідей проекту (самостійно 



 

або під керівництвом викладача.) Це може бути створення тематичної газети, ві-

деофільму, інтерв’ю, презентації, рекламної продукції, музичного кліпу, WEB-

сайту. тощо. Як результат – студенти зосереджують увагу на тематиці проекту, 

вчаться  відбирати потрібні ідеї та систематизувати їх, складають семантичну ка-

рту. 

Виконавчий етап розпочинається із створення чіткої структури проекту, ро-

зроблення плану виконання проекту. Протягом всього етапу проходить корегу-

вання роботи студентів викладачем. На цьому етапі бажано скласти карту проек-

ту, яка може виглядати таким чином (Таблиця 1): 

Таблиця 1. 

Карта проекту 
Назва пректу  

Автори проекту  

Тип проекту  

Тематичний ма-
теріал, за яким 

створюється про-
ект 

 

Етапи роботи над проектом часові рамки кінцевий результат 

підготовчий    

виконавчий    

презентаційний    

підсумковий    

Навички, набуті 
під час роботи над 

проектом 

 

Оцінка за проект  

 

Презентаційний етап – це представлення та обговорення проектів у групі.  

Підсумковий етап – це загальна оцінка роботи студентів над проектами, об-

говорення роботи, планів на майбутнє. 

Оцінка роботи кожного учасника групи відбувається за такими критеріями: 

виконання завдань підготовчого етапу, оформлення проекту, зміст проекту, пре-

зентація, заохочувальний бал.  



 

Готовності студентського проекту може визначатись за такими критерія-

ми(за методикою американських учених Л. Макбрайд, Ф. Дрейк, М. Левінскі): 

закінченість, ясність, грамотність та чіткість, підтвердження інформації (докуме-

нти), графічне оформлення, переконливість та практичність  

Тож можна зробити висновок, що метод проекту ґрунтуються на розвитку 

різноманітних форм мислення, творчих здібностей, високих професійно-

адаптивних можливостей особистості, на нових методологічних засадах та є од-

ним з методів інноваційного навчання, який необхідно запроваджувати у навча-

льно-виховний процес.  Адже пошуки нових форм і методів у галузі навчально-

виховної роботи конче потрібні, оскільки вони є рушійною силою оновлення 

педагогічної науки і практики. 
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