
Лекція 3 

Проектне навчання. Дослідницька діяльність 

Метод проектів широко відомий і здавна використовується в світовій 

педагогічній практиці. Його мета індивідуалізувати процес навчання, дати 

можливість кожному учню навчатися в найзручнішому для нього режимі. За 

ним закріпилася слава найефективнішого методу навчання, особливо 

стосовно таких предметів, які передбачають практичну діяльність, 

проблемний підхід до навчання, дослідницькі методи.  

В наш час метод проектів не втратив своєї актуальності, оскільки 

сучасний етап розвитку суспільства висуває особливі вимоги до освіти і 

ставить завдання навчати школярів самоосвіті, розвивати їх пізнавальні 

здібності, що і забезпечує метод проектів, який поступово завойовує провідні 

позиції і визнаний перспективним напрямком навчання в Україні.  

Проекти відрізняються від регулярно відтвореного процесу тим, що 

мають одиничний життєвий цикл з фіксованими тимчасовими рамками 

початку і закінчення.  

Технологія проектного навчання дозволяє індивідуалізувати 

навчальний процес, створюючи сприятливі умови для одночасного залучення 

в нього учнів з низьким рівнем навченості і успішних, шляхом одночасної 

диференціації як складності, обсягу індивідуального завдання, так і рівня 

управління при виконанні проекту.  

Проектна діяльність учнів спрямована на формування самостійних 

дослідницьких умінь (постановка проблеми, збір і обробка інформації, 

проведення експерименту, аналіз отриманих результатів), сприяє розвитку 

творчих здібностей і критичного мислення, об’єднує знання, отримані в ході 

навчального процесу і долучає до конкретних життєво важливих проблем, 

підвищує мотивацію учнів до вивчення даної дисципліни та до навчання 

вцілому, вдосконалює комунікативні навички.  

Метою пректного навчання є не формування суми знань, а формування 

вміння працювати з інформацією, здобувати знання і використовувати в 



конкретних приактичних ситуаціях. При реалізації методу проектів 

радикально змінюються роль і місце викладача в освітньому процесі. З 

«джерела знань» викладач перетворюється в організатора пізнавальної 

діяльності, консультанта і однодумця учня. Уміння користуватися методом 

проектів – показник високої кваліфікації вчителя, його прогресивної 

методики навчання і розвитку учнів.  

Науковий керівник при реалізації проекту має грамотно сформулювати 

мету, завдання, визначити функції кожного з учасників проекту. Він має 

допомогти учням приступити до практичної реалізації проекту, а коли 

почнеться практична робота над проектом, коригувати, критикувати або 

заохочувати дії виконавців проекту, обговорювати проміжні результати, 

допомагати в скрутних ситуаціях.  

Основні вимоги до проекту:  

 наявність значущої в дослідницькому, творчому або соціальному 

плані проблеми;  

 практична, теоретична або пізнавальна значущість 

передбачуваних результатів;  

 самостійна діяльність учнів;  

 структурування змістової частини проекту (із зазначенням 

поетапних результатів).  

Класифікація типів проектів:  

 відповідно до домінуючої в проекті діяльності (дослідницька, 

пошукова, творча, прикладна і ін.);  

 за характером предметно-змістовної частини проекту 

(монопроект, міжпредметний проект);  

 за характером контактів (серед учасників одного класу (групи), 

різних класів (груп);  

 за кількістю учасників проекту (індивідуальний, груповий);  

 за тривалістю проекту (короткостроковий, довгостроковий).  

Основні етапи роботи над проектом:  



 підготовка;  

 планування;  

 дослідження;  

 звіт про результати дослідження та представлення результатів 

виконання проекту;  

 оцінка виконаної роботи.  

Підготовка до проекту полягає у виборі теми і визначенні цілей 

проекту. В одних випадках тема проекту може висуватися вчителем з 

врахуванням навчальної ситуації зі свого предмету, інтересів і здібностей 

учнів. В інших тематика проектів може пропонуватися самими учнями, які 

орієнтуються при цьому на власні інтереси, не тільки чисто пізнавальні, але й 

творчі, прикладні.  

Тематика проектів може стосуватися якогось теоретичного питання 

шкільної програми з метою поглиблення знань учнів з цього питання. 

Найчастіше, однак, теми проектів відносяться до якогось питання, 

актуального для практичного життя і разом з тим, вимагає залучення знань 

учнів не з одного предмету, а з різних областей, творчого мислення та 

дослідницьких навичок. Таким чином досягається і цілком природна 

інтеграція знань.  

І, звичайно, тема проекту повинна враховувати можливості 

(інтелектуальні, психологічні) і схильності потенційних виконавців.  

Під час підготовки до проекту вчитель знайомить учнів зі змістом 

проектного підходу і мотивує їх, допомагає в постановці цілей, які 

формулюються виходячи з позначених потреб і відповідних можливостей. 

Варіанти вирішення проблеми продумує вчитель або учні разом з вчителем.  

Для кращого усвідомлення учнями цілей і завдань проектної діяльності 

можна запропонувати їм відповісти на наступні запитання:  

 що мене цікавить;  

 чому мене це цікавить;  

 чому це має бути цікаво іншим.  



Етап обгрунтування та планування проекту починається з 

обгрунтування обраної теми (яка має зацікавити учнів, викликати бажання 

шукати інформацію, аналізувати та ділитися результатами) та завдань 

проетку, включає докладний опис необхідного продукту, що задовольняє 

поставленим цілям, і пошук засобів реалізації проекту. При плануванні 

формуються дослідницькі групи учнів, складається план дій, формулюються 

задачі, які розподіляються між учнями (або групами учнів), обговорюються 

методи дослідження, джерела інформації, визначаються способи 

представлення результатів (форма звіту), встановлюються критерії оцінки 

результатів. При цьому вчитель рекомендує лише необхідну літературу, а 

додаткову літературу з досліджуваної проблеми учні мають підібрати самі. В 

процесі планування вирішується питання необхідних ресурсів (матеріальних, 

інформаційних, фінансових, кваліфікаційних та ін.) і джерел їх отримання. 

Вчитель складає пам’ятки (індивідуальні завдання) кожному учню (або групі 

учнів) по організації самостійної роботи для досягнення бажаного 

результату, а якщо передбачений експеримент, то готує реактиви, прилади, 

обладнання. Саме чіткі, продумані інструкції та покроково розроблений план 

наукової діяльності дозволить учням уникнути не бажаних помилок та 

розчаруватись в роботі. 

В процесі реалізації проекту та в ході дослідження учні в групах або 

індивідуально ведуть самостійну роботу по структуруванню інформації, 

аналізують, зіставляють дані з різних джерел, оцінюють їх, складають схеми, 

таблиці, формулюють проблеми і визначають шляхи їх вирішення, проводять 

експеримент. На цьому етапі виконання проекту надзвичайно важливими є 

самостійність наукового пошуку і критичність сприйняття інформації. Саме 

самостійна робота дітей є найефективнішою, тому вчитель в ході виконання 

проекту стимулює самостійну пошукову діяльність учнів, координує їх 

роботу, організовує проведення експерименту, забезпечує техніку безпеки. 

При цьому допомога вчителя полягає не у наданні учням готових матеріалів, 



а в створенні умов для активної діяльності, необхідному консультуванні з 

тих чи інших проблем, щоб вчасно скерувати роботу в потрібне русло.  

На етапі представлення результатів виконаного проекту важливо 

допомогти учням правильно це зробити, адже остаточне оформлення 

результатів дослідження – один з найважчих і найважливіших етапів роботи. 

Завдання цього етапу – представити отримані результати в такій формі, щоб 

вони були зрозумілі слухачам і переконливі для них.  

Робота має бути написана грамотно і відповідати запропонованим 

вимогам, а результати дослідження – оформлені у вигляді чітких і зрозумілих 

висновків, що випливають із завдань.  

План оформлення звіту.  

1. Вступ (обґрунтування актуальності, визначення цілей, завдань, 

об’єкта, предмета, гіпотези дослідження).  

2. Основна частина (літературний огляд, методика дослідження, опис 

дослідження).  

3. Висновок (висновки і результати).  

4. Список використаної літератури.  

Підсумком роботи над проектом має стати короткий виступ (захист 

проекту), який має містити ті ж складові, що і письмовий звіт. На виступ, як 

правило, відводиться не більше 5-10 хвилин, які слід використовувати 

раціонально, викладаючи основні моменти роботи. 

Мультимедійні засоби підсилюють змістовну частину проекту, 

допомагають сприйняттю найскладніших елементів теми проекту. 

При оцінюванні проекту необхідно враховувати не тільки предметні 

знання і способи дій, але і особистісні якості (самостійність мислення, 

громадянська позиція тощо).  

Під час оцінювання проекту необхідно враховувати наступні елементи:  

 оригінальність ідеї, дослідницький підхід до зібраних і 

отриманих даних;  

 повнота і достатність знань, необхідних для вирішення проблеми;  



 послідовність і правильність етапів дій по досягненню цілей 

проекту;  

 аргументація способів розв’язання завдань проекту;  

 правильність оформлення роботи (вірно, зрозуміло, ясно, логічно, 

зручно для сприйняття, використання ілюстрацій тощо);  

 презентація доповіді за темою проекту (послідовність, 

переконливість, використання спеціальної термінології, наявність наочності, 

в тому числі використання мультимедійних засобів);  

 особиста зацікавленість учня.  

Необхідною умовою освоєння учнями навичок проектної діяльності є 

обговорення того, що, як і чому вони робили, аналіз помилок і коригування 

способу дії.  

Отже, під час роботи над проектом учень реалізує конкретний продукт, 

якому він сам надає цінність. В процесі проектної діяльності учень 

знаходиться у взаємодії з колективом і весь час вчиться виокремлювати 

проблему, визначати необхідний час на її розв’язання, логічно структурувати 

свої дії, знаходити спільну мову з іншими, пояснювати свою точку зору, 

брати на себе відповідальність за успіх або невдачу проекту.  

Під час виконання проекту учень зустрічається з різноманітними 

проблемами (вибір ролі в роботі над проектом, розподіл завдань, часу, 

співпраця тощо), але долаючи труднощі на своєму шляху набуває новий 

досвід, додаткові уміння і навички, які може використати в інших ситуаціях. 

Вчитель в методі проектів є організатором, який підтримує зацікавленість 

учня, але не нав’язує свої ідеї, а учень навчається, діючи, імпровізуючи та 

адаптуючись до умов роботи, що постійно змінюються завдяки взаємодіям в 

колективі.  

Роль вчителя полягає в організації діяльності учнів, він може 

допомагати у вирішенні складних завдань, але основні труднощі учні 

долають самостійно, розвиваючи у собі здібності до адаптації, мобілізації та 

соціалізації.  



Але не варто забувати, що метод проектів вимагає від вчителя витрат 

часу на індивідуальну роботу з кожним учнем за відсутності спеціально 

відведеного часу в ході навчальної діяльності, а також існує небезпека 

постановки нереального для учня завдання.  

Учні, як правило, не завжди можуть вірно сформулуювати мету та 

завдання, обрати оптимальні шляхи вирішення проблеми за наявності 

альтернативи, а також аргументувати свій вибір в об’єктивному оцінюванні 

результатів проекту. І, звичайно, додаткове навантаження на учня в зв’язку з 

виконанням проекту може призвести до порушення загального освітнього 

процесу.  

Метод проектів не можна розглядати як один з альтернативних 

підходів до організації освітнього процесу (також як віртуальний 

лабораторний практикум або віртуальний демонстраційний експеримент 

вважати альтернативою лабораторного практикуму і реального 

демонстраційного експерименту). Його можна включати до освітнього 

процесу як додатковий засіб, що підвищує якість навчального процесу і 

сприяє розвитку особистісних якостей учнів.  

 


