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Пояснююча записка
Освітній  процес  в  школі  слід  перетворити  так,  щоб  виникали 

простори для здійснення основних етапів формування  компетентно-

стей школярів. 

В  освітній  установі  створенню  природного  середовища  (тобто 

умов  діяльності,  максимально  наближених  до  реальних)  для 

формування  ключових  компетентностей сприяє  введення  методу 

проектів,  який,  на  мій  погляд,  є  базовою  компетентностно-

орієнтованою освітньою технологією.

Під  проектом  в  цьому  випадку  мається  на  увазі  спеціально 

організований вчителем і  самостійно виконуваний дітьми комплекс 

дій  за  рішенням  особливо  значущої  для  учня  проблеми,  що 

завершується створенням продукту. Під методом проектів мається на 

увазі технологія організації освітніх ситуацій, в яких учень ставить і 

вирішує власні  проблеми,  а також  супровід  самостійної  діяльності 

учнів.  Таким чином, метод проектів забезпечує досвід соорганізації 

учнем  своїх  внутрішніх  і  зовнішніх  ресурсів  для  досягнення 

поставленої їм мети, тобто є організованою в рамках учбового процесу 

діяльністю,  в  якій  формуються  і  виявляються  його  ключові 

компетентності.

Сучасна школа успішно формує ряд внутрішніх ресурсів учня – 

його  знання,  уміння,  навики.  Проте  в  освітньому  процесі  не  було 

спеціального  місця  для  формування  такого  ресурсу,  як  освоєні 

способи діяльності, які можуть бути застосовані в різних ситуаціях до 

різних  об'єктів.  Цей  пропуск  може  бути  заповнений  за  допомогою 

курсу «Основи проектування».

Процес  формування  ключових  компетентностей учня  можна 

представити як:
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- поступове  освоєння  окремих  елементів  компетентностей 

(способів діяльності);

- зростання  ступеня інтеграції  даних  елементів  і  внутрішніх  і 

зовнішніх ресурсів в діяльності учня;

- збільшення самостійності учня в плануванні і реалізації власних 

дій.

Тому  курс,  що  підтримує  формування  ключових 

компетентностей учня через проектну діяльність повинен забезпечити 

учню  можливість  інтегрувати  в  своїй  діяльності  освоєні  раніше 

способи,  самостійно  вбудувати  їх  в  алгоритм  розробки  і  реалізації 

проекту.

Слід також пам'ятати, що однією із задач навчання на старшому 

ступені  є  надання  учню можливості  спроектувати  своє  майбутнє  і 

сформувати  необхідні  ресурси  для  здійснення  усвідомленого 

професійного і освітнього вибору (профілізація старшої школи).

Внаслідок  того,  що період «проектування майбутнього»  настає у 

віці  близько  14  років,  а  єдиною  областю,  де  такі  роздуми  можуть 

перейти  з  розряду  «мріянь»  в  розряд  досягання  мети,  є  освіта, 

важливо вивести учня через освітні ситуації на усвідомлення ситуацій 

соціальних. Це тим більше важливо, що образ ідеального майбутнього 

формується  в  ранньому  юнацькому  віці  під  впливом  успішного 

теперішнього  часу.  Тому  необхідно,  щоб  крім  «академічного 

теперішнього  часу»  у  старшокласника  з'явився  досвід  реальної 

діяльності в рамках загальних професійних напрямів з тим, щоб він 

зміг  приміряти  на  себе  не  стільки  професійну,  скільки  соціально-

професійну роль.

Тому  курс,  що  підтримує  формування  ключових 

компетентностей  учнів  через  проектну  діяльність,  на  старшому 

ступені  навчання  повинен  надати  учню  можливість  сформувати  і 
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реалізувати  проектний  задум  в  тій  або  іншій  сфері  діяльності, 

освоївши відповідні способи діяльності в системі.
Оскільки  предметом  освоєння  в  старшій  школі  стає  повний 

проектний цикл, учень потребує супроводу з боку того педагога, який 

веде курс «Основи проектування». Тому інтеграція стає більш повною: 

учнів освоюють певні способи діяльності в класно-урочному форматі, 

потім реалізують їх самостійно (індивідуально або в групі), працюючи 

над власним проектом і отримуючи консультації у педагога, що веде 

даний курс.  Таким чином,  в  учбово-тематичному плануванні  курсу 

виділяється 17 годин на урочну роботу і 17 годин на індивідуальні і 

групові консультації учнів даної групи (класу) по конкретному змісту 

їх проектів. 

По  своїй  структурі курс  «Основи  проектування»  не  є 

систематичним, а складається з окремих модулів.

Курс «Основи проектування» може бути представлений великим 

набором модулів.  Кожний  модуль  автономний.  При  цьому  слід 

розуміти, що загальна логіка освоюваної діяльності – проектна логіка – 

дублюється.  Але  акцент  у  вивченні  модуля  робиться  на  специфіку 

провідної діяльності. Пропоную наступні модулі:

- Соціальний проект.

- Дослідницький проект

- Технологічний проект.

- Інженерний проект.

- Ігровий проект.

- Інформаційний.

- Ознайомлювально-орієнтовний.

- Творчий.

Ці модулі також діляться по слідуючим ознакам:

- наочно-змістовна область:
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1) монопроекти ( в рамках одного предмету);

2) міжпредметні проекти (об’єднання декількох предметів).

- по кількості учасників і характеру контактів в проекті:

1) індивідуальні;

2) групові;

3) колективні;

4) шкільні;

5) об’єднання з школярами других шкіл в межах України;

6)міжнародні.

- за тривалістю виконання проекту;

1) короткострокові (протягом декількох занять);

2) довгострокові (від одного  і більше місяців)

Передбачається, що дані модулі будуть представлені в учбовому 

плані школи в статусі спеціальних курсів. Тобто учень матиме нагоду 

вибору освоюваного курсу, ґрунтуючись на своїх пріоритетах. 

Слід  звернути  увагу  на  те,  що,  як  правило,  програми модулів 

носять  рамковий  характер,  тобто  задають  структуру  організації  і 

зміст модулів в найзагальнішому вигляді. Тематичні блоки описують 

елементи змісту модуля, тому можна вибудовувати програму роботи з 

урахуванням підготовки і інтересів учнів  Таким чином, дотримується 

ще одна вимога до організації  освітнього процесу в рамках  компе-

тентностного підходу – регламентується не процес, а результат.

Принциповим  є  інтерактивний  характер  модулів.  Робота  з 

учнями  повинна  проводитися  в  діяльністному   режимі,  переважно 

рекомендуються групові форми роботи на заняттях.

Слід звернути увагу на структуру тематичного планування:

- Зміст  теми:  включає  ті  способи  діяльності,  які  повинні  бути 

освоєний учнями через різноманітні конкретні прийоми і техніки.
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- Практична  діяльність  учнів:  включає  тренінги  конкретних 

прийомів  і  технік,  задачі  і  вправи,  які  відпрацьовуються 

фронтально, в групах або індивідуально в межах класу і уроку.

- Проектна діяльність учнів: описує ті дії, які повинно бути вивчені 

учнем самостійно в рамках розробки і реалізації його проекту, і 

стати предметом консультацій з вчителем.

Плановані  результати  навчання  учнів  визначені  по  кожному 

модулю  на  основі  конкретизації  складних  умінь,  необхідних  для 

роботи  над  проектом,   з урахуванням  вимог,  що  пред'являються 

учням при проектній діяльності, з одного боку, і специфікою того або 

іншого виду діяльності, з іншою.

Розглянемо  загальну  програму  модуля-спецкурсу,  яку  можна 

корегувати в залежності від обраного типу проекту.

Весь хід модуля можна представити у вигляді наступної логічної 

схеми:

- пошук  проблем,  вибір  тем  і  обґрунтовування  актуальності 

вибраної теми;

- постановка мети і конкретних задач; 

- визначення об'єкту і предмету, що  досліджуються;

- вибір методу (методики) проведення дослідження;

- опис процесу створення проекту;

- обговорення отриманих результатів;

- формулювання висновків і оцінка отриманих результатів;

- презентація (виступ).

Проекти  вимагають  добре  продуманої  структури,  визначеної 

мети,  обґрунтовування актуальності  предмету дослідження для  всіх 

учасників,  позначення  джерел  інформації,  продуманих  методів, 

результатів.  Приступаючи  до  організації  роботи  учнів  в  рамках 
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дослідницького  проекту,  необхідно  перш  за  все  познайомити  їх  з 

мовою, на якій прийнято проводити опис задуму, дій і результату. Від 

володіння понятійним апаратом залежить, наскільки точно, грамотно 

і зрозуміло дослідник може виразити свою думку, пояснити той або 

інший факт.

Зміст занять  передбачає  навчання  технологіям  організації 

діяльності,  роботі  з  інформацією,  роботі  з  технічними  засобами, 

отримання досвіду проведення досліджень і публічних виступів. 

Плановані результати навчання:

Учні освоять прийоми:

- пошуку і відбору проблем;

- збору і аналізу інформації для свого проекту;

- планування підготовки і проведення дослідження;

- обробки отриманих результатів;

- підготовки звіту і презентації за проектом.

Учні отримають досвід:

- обробки інформації;

- письмової і усної комунікації.

Продуктом  діяльності  учнів  в  рамках  освоєння  даного  модуля 

стане звіт про проведення дослідження. Таким чином, урочні заняття, 

призначені  для  відпрацювання  технік  в  класі  накладаються,  як 

своєрідна  рамка,  на  процес  розробки  і  реалізації  учнями 

індивідуальних  або  групових  проектів,  які  супроводжуються 

консультаціями педагога.

Оптимальними умовами реалізації даної програми є:

- створення робочих груп по 8 - 16 чоловік;

- розробка  і  реалізація  індивідуальних  проектів,  у  разі  групових 

проектів вітаються малі групи (2-3 люди);
8



- побудова графіка  проведення  занять  по  гнучкій  схемі,  що 

забезпечує виконання завдань і проведення дослідження;

- можливість для учнів консультуватися з вчителями по відповідній 

області знань;

- вільний  доступ  до  джерел  інформації  і  необхідних 

технічних засобів для учнів.

Принциповою  умовою  реалізації  даної  програми  є 

використовування  ПК  учнями  в  процесі  обробки  інформації  і 

підготовки матеріалів звіту, оскільки в сучасному світі інформаційно-

комунікаційні  технології  є  необхідним  ресурсом  дослідницької 

діяльності.
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Тематичне планування

 Блок1. Визначення теми, уточнення мети. Вибір групи

Діяльність учнів:

- обговорення значущості теми проекту;

- формування груп

Діяльність учителя:

- мотивує учнів;

- пояснює мету проекту;

- спостерігає.

Блок   2. Аналіз проблеми. Постановка мети і задач, вибір можливих   

варіантів розв’язку.  Планування.

Діяльність учнів:

- уточнюють можливі джерела інформації;

- визначають значення між предметних зв’язків;

- формують задачі;

- розподіляють ролі в групах згідно поставленим задачам.

Діяльність учителя:

- допомагає в аналізі (на прохання учнів);

- уточнює шляхи реалізації вибраних способів створення проекту;

- спостерігає.

Блок   3.  Сбір  інформації.  Обговорення  альтернатив  («мозковий   

штурм»). Вибір оптимального варіанту.

Діяльність учнів:
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- опрацювання  інформації  (джерела:  словники,  енциклопедії, 

художня література, спеціальна література, Інтернет);

- проводять аналіз і синтез ідей;

- виконують дослідження відносно обраної теми.

Діяльність учителя:

- консультує;

- спостерігає.

Блок   4. Створення ескізу слайдів проекту в програмі   Microsoft     Power  -  

Point   , бюлетеня в програмі   Microsoft     Publisher  

Діяльність учнів:

- створення ескізів слайдів, бюлетеня;

- набирають текстову інформацію в Microsoft Word.

Діяльність учителя:

- повідомляє критерії оцінки проекту (оформлення і виконання);

- радить (на прохання учнів);

- спостерігає.

Блок   5. Виконання проекту  

Діяльність учнів:

- оформлюють  проект  у  вигляді  презентації  в  програмі  Microsoft 

PowerPoint;

- оформлюють проект у вигляді  бюлетеня в програмі  Microsoft Pub-

lisher

Діяльність учителя:

- консультує;

- спостерігає.

Блок   6.  Аналіз  виконання  проекту,  корегування  можливих  невдач,   

аналіз їх причин. Аналіз досягнення поставленої мети.

Діяльність учнів:

- беруть участь в колективному самоаналізі проекту і самооцінці; 11



- обговорюють процедуру захисту проекту;

- корегують помилки, що виникли в процесі створення проекту;

- оформлюють матрицю проекту.

Діяльність учителя:

- спостерігає;

- направляє процес аналізу (в разі потреби);

- повідомляє критерії оцінки проекту (процедури захисту).

Блок  7.  Представлення  проекту:  обґрунтування  процесу 

проектува  ння, пояснення отриманих результатів. Оцінка.  

Діяльність учнів:

- захищають проект   (кожний учасник групи аргументовано подає 

певну частину проекту).

Діяльність учителя:

- бере участь у колективному аналізі і оцінці результатів проекту;

- виносить подяку учням за теоретичний і практичний науковий 

вклад до шкільної скарбнички.
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Учбово-тематичне планування

№ Блок 

Кількість годин

Всього 

З них – 

практична 

діяльність 

учнів

Індивідуальні 

консультації 

по проекту

1
Визначення теми,  уточнення мети. 

Вибір групи
2 1 0

2

Аналіз проблеми.  Постановка мети і 

задач,  вибір можливих варіантів 

розв’язку.  Планування.

2 1,5

4

3

Сбір інформації.  Обговорення 

альтернатив («мозковий штурм»). 

Вибір оптимального варіанту.

3 2

4

Створення ескізу слайдів проекту в 

програмі  Microsoft PowerPoint, 

бюлетеня в програмі Microsoft 

Publisher

3 2 5

5 Виконання проекту 3 2 6

6

Аналіз виконання проекту, 

корегування можливих невдач, 

аналіз їх причин.  Аналіз досягнення 

поставленої мети.

2 1 2

7

Представлення проекту: 

обґрунтування процесу 

проектування,  пояснення отриманих 

результатів. 

Оцінка.

2 2

0

13



Всього 17 17

Рекомендується  давати  учню  якісну  оцінку  по  наступних 

параметрах:

1) оформлення та виконання проекту (додаток до блоку 4):

- актуальність  теми,  реальність,  практична  спрямованість  і 

значущість проекту;

- об’єм і повнота розробки, самостійність, закінченість;

- рівень творчості, оригінальність розкриття теми, підходів;

- якість проекту (наочність слайдів та оформлення бюлетеня, їх 

наповнюваність,  доцільність  розташування  об’єктів  на 

слайді, бюлетені) 

2) процедура захисту проекту (додаток до блоку 6):

- якість  докладу:  повнота  представлення  роботи  і  її 

результатів, аргументованість основних позицій проекту;

- об’єм  і  глибина  знань  по  темі,  відображення  між 

предметних зв’язків, ерудиція;

- якості  доповідача:  культура  мовлення,  відчуття  часу, 

готовність до дискусії, доброзичливість, контактність;

- відповіді  на  питання:  повнота,  аргументованість, 

переконливість. 
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Рейтингова оцінка учасників створення проекту (додаток до блоку 7)
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15

 б
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ів

Самооцінка 
Оцінка учителя

Оцінка учнів

Схема оцінювання:

Кількість набраних балів 
Оцінювання за 12-баль-

ною шкалою

110 - 120 12 

100—109 11 

90—99 10 

80—89 9 

70—79 8 

60—69 7 

50—59 6 
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Матриця проекту (додаток до блоку 6)

1. Назва проекту: _____________________________________________________

________________________________________________________________________

2. Мета: _______________________________________________________________

________________________________________________________________________

3. Задачі: ______________________________________________________________

________________________________________________________________________

4. Сценарій діяльності по рішенню задач (основні кроки по реалізації 

проекту) 

• ___________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________

• ___________________________________________________________________

5. Опис продукту, отриманого в результаті проекту: __________________

________________________________________________________________________

• Соціальний проект.

• Дослідницький проект

• Технологічний проект.

• Інженерний проект.

• Ігровий проект.

• Інформаційний.

• Ознайомлювально-орієнтовний.

• Творчий.

6. Кількість учасників проекту: _______________________________________

________________________________________________________________________

16



________________________________________________________________________

7. Учбові предмети,  зміст яких включено до проекту:

• базовий предмет:

Назва учбового предмету Розділ Тема

• додаткові предмети:

Назва учбового предмету Розділ Тема

8.  Над предметна інформація, необхідна для виконання проекту:

Область людських знань Необхідна інформація

9. Матеріально-технічні ресурси, необхідні для виконання проекту: ___

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

10. Планований час на виконання проекту на реалізацію по етапах:

Етап Зміст діяльності Кількість годин
пошуковий • визначення теми і мети проекту

• пошук і аналіз проблеми

• постановка мети проекту
аналітичний • аналіз інформації

• пошук  оптимального  способу 

досягнення мети проекту

• планування 
практичний • виконання запланованих кроків
презентаційний • підготовка і проведення презентації
контрольний • аналіз результатів

• оцінка якості проекту
11. Організаційні форми роботи над проектом:

17



Форма роботи Кількість годин
Групова робота
Самостійна робота
Консультації з керівником проекту
Консультації з експертами
Екскурсії
Лабораторна робота
Інше:

12. Форма проведення презентації проекту: ___________________________

________________________________________________________________________

13. Оцінка проекту: ___________________________________________________

________________________________________________________________________

Список літератури для вчителя:

1. Гузєєв  В.  В..  Освітня  технологія:  від  прийому  до  філософії.  М., 

1996. 

2. Гузеев В.В. Інтегральна освітня технологія.  М.: Знання, 1999. 

3. Гузеев В.В. Планування результатів освіти і освітня технологія. М.: 

Народна освіта, 2000.
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4. Заїр-Бек Е. З., Казакова Е. И. Педагогические ориентиры успеха. 

СПб., 1995. 

5. Кильпатрик В. Основы метода. М.-Л., 1928. 

6. Савенков А.И. Творчий проект, або як провести самостійне дослі-

дження // Шкільні технології, 1998 № 4.

7. Солов'їв І. М.. З практики методу проектів в американських школах 

// На шляху до нової школи. 1929. 

8. Хуторской А.В. Евристичне навчання: теорія, методологія, практи-

ка. М.: Міжнародна педагогічна академія, 1998.

9. Чигир  Л.Н  Підходи  до  розвитку  мислення  учнів  за  допомогою 

фізичних задач. Шкільні технології, 1998 № 1.

10. Шацкий  З.  Т.  Избранные  педагогические  произведения.  Т.1–2. 

1980.

11. Щедровицкий Г.П. Система педагогічних досліджень (методологіч-

ний  аналіз).  Педагогіка  і  логіка.  М.:  Пед.центр  "Експеримент" 

1998.

12. Юдин  В.В.  Педагогічна  технологія.  Навчальний  посібник.  Ч.1, 

Ярославль, 1997.

13. Catterick D. Art Conversation and L2 Learner // English Teaching 

Forum. 1994. Vol. 32. №3 . P. 24-27. 

14. Гузеев В.В. Образовательная технология: от приема до философии. 

В. 4. М.: Сентябрь, 1996. 

15. Железнякова Ю.В. Учебно-исследовательские экологические проек-

ты в обучении химии. М., 2001. 

16. Киримова  Ю.В.  Метод  проектов  как  средство  профессиональной 

подготовки студентов туристического вуза. М., 2001. 

17. Мельников В.Е., Мигунов В.А., Петряков П.А. Метод проектов в 

преподавании образовательной области  <Технология>.  Велкикий 

Новгород: НРЦРО, 1999. 
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18. Новые педагогические и информационные технологии в системе 

образования: Учеб. пособ. для студ. пед. вузов и систем повыш. 

квалиф. пед. кадров. / Под ред. Е.С. Полат. М.: ИЦ <Академия>, 

2000. 

19. Цыбикова  Т.С.  Педагогические  основы  использования  метода 

проектов в общеобразовательной школе в условиях информатиза-

ции общества. Улан-Удэ, 2001. 

20. Чечель И.Д. Управление исследовательской деятельностью педагога 

и учащегося в современной школе. М.: Сентябрь, 1998. 

21. http://nsk.fio.ru/festival/docs/polat.htm    -     Метод проектов    По-

лат Е.С.

22. http://fio.novgorod.ru/projects/Project1456/index.htm   

23. http://edu.rin.ru/html/1152.html  

24. http://www.specialschool.ru/experiment/?id=48  

25. http://www.intel.com/cd/corporate/education/emea/ukr/index.htm  
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