
ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ВИХОВНІЙ РОБОТІ 

 

 

     Сучасний  етап  розвитку  національної  системи  освіти  та виховання 

характеризується  поширенням  інноваційних процесів.  Навчально-виховна  

практика потребує технологій, які б сприяли створенню умов для саморозвитку 

та самореалізації особистості, забезпеченню  щастя  й  радості  юнацтва, 

формуванню особистісної  конкурентоздатності, створення виховного простору, 

спрямованого на виховання конкурентоспроможної особистості, котра зуміє 

розробляти свої життєві плани, самостійно використовувати знання для 

розв’язання проблем. Ідеально відповідає цій потребі проектна діяльність, бо 

вона сприяє активному залученню й реалізації життєвих планів студентів. 

  

   Проектна технологія – одна із інноваційних технологій навчання і виховання, 

яка забезпечує формування основних компетенцій студента. 

Метод проектів виник у 20-ті роки ХХ ст.. у США. Спершу його називали 

«методом проблем» і розвивався він у межах гуманістичного напряму у 

філософії та освіті, в педагогічних поглядах та експериментальній роботі Джона 

Дьюї. У ньому містились ідеї побудови навчання на активній основі через 

доцільну діяльність студента (учня) у співвідношенні з його особистим 

інтересом саме в цих знаннях. Надзвичайно важливо було показати дитині її 

особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином вони можуть їй 

знадобитись у житті. Проблема мусить бути з реального життя, знайома і 

значуща для дитини. Для її розв’язання дитині необхідно застосувати здобуті 

знання або ті, що їх належить здобути. 



      В. Х. Кілпатрику – одному з послідовників Дж. Дьюї – вдалося вдосконалити 

систему роботи над проектами. Під проектом у той час мався на увазі цільовий 

акт діяльності, в основі якого лежить інтерес дитини.  

Робота над проектом включає усвідомлення мети, оформлення задуму, 

розробку організаційного плану, роботу за планом, підбиття підсумків у вигляді 

письмового звіту. 

Метод проектів привернув увагу і російських педагогів початку ХХ ст. У 1905 р. 

під керівництвом російського педагога С. Т. Шацького було організовано 

невелику групу працівників, які намагалися активно запроваджувати проектні 

методи у практику викладання. 

Пізніше, вже за радянської влади, ідеї проектування почали широко 

використовувати і включати в навчально-виховний процес школи. Але, на жаль, 

недостатньо продумано і послідовно, через що постановою ЦК ВКП(б) 1931 року 

метод проектів було засуджено і заборонено. Відтоді і в Росії, і в Україні більше 

не робилося жодних серйозних спроб відродити метод в освітянській практиці. 

Метод було засуджено і заборонено. Слово «проект» у перекладі з латинської 

мови означає «кинутий уперед». У сучасному розумінні проект – це намір, який 

буде здійснено у майбутньому. 

Проектну дфяльність можна вважати проблемною і розвивальною, оскільки 

вона формує мотивацію до творення і перетворення самого себе. 

«Проектна діяльність набуває особистісної значущості, оскільки в процесі 

володіння нею проявляється вміння враховувати і долати перешкоди для 

досягнення цілей проекту, формується стійка підпорядкованість мотивів, при 

цьому активна самодіяльність у навчальному процесі сприяє творчому і 

соціальному становленню особистості. Ступінь задоволення, отриманого при 

досягненні поставленої мети, впливає на поведінку людини у схожих ситуаціях 

у майбутньому» (Дж. Джонсон). 

 

Проект як альтернативний спосіб організації виховної роботи виключає 

традиційні принципи планування та організації виховного процесу. Досягненню 

мети проекту підпорядковуються всі дії вихователів і вихованців: вивчення 



проблеми, пошук джерел інформації та матеріалів, відбір потрібних відомостей, 

оформлення та представлення результатів. Результати виконаної роботи можуть 

наочно бути презентовані у вигляді стенду, брошури, альбому, радіопрограми, 

відеофільму, театральної вистави - у залежності від поставленої мети. 

У  чому сила методів проектів? За словами Г. Ващенко, у тому, що це метод 

поєднання: 

 теорії з практикою, в основі якого лежать творчі пошуки студентів; 

 навчання і виховання з життям та навколишнім середовищем. 

 

  Проектна діяльність особистості, що необхідна суспільству майбутнього і 

сьогоденню, виробляється у процесі виконання позааудиторних проектів. 

Завдання проекту не тільки в тому, щоб виконати якусь корисну роботу, а й у 

тому, щоб на цій роботі розширити свій світогляд, набути теоретичних знань. У 

основі проектної технології лежить розвиток пізнавальної та дослідницької 

діяльності студентів, уміння конструювати свої знання, орієнтуватися в 

інформаційному просторі, розвивати творчі здібності.  

Очевидним є те, що реалізувати принципи особистісно орієнтованого виховання 

при традиційних підходах неможливо. Для включення кожного студента в 

активний пізнавальний та пошуковий процес, який застосовується на практиці 

отриманих знань, повинно бути створено адекватне навчально-виховне 

середовище, яке забезпечувало б можливість вільного доступу до різних джерел 

інформації, спілкування з однолітками, сумісна праця під час вирішення різних 

життєвих і важливих проблем. Найбільш перспективним у цьому відношенні є 

метод проектів.  

 

Проектний метод у компетентнісно спрямованій освіті – це інструмент, який 

створює унікальні передумови для ключових компетенцій (соціальних, 

полікультурних, інформаційних, комунікативних тощо) і самостійності студента 

в осягненні нового, стимулюючи його природну допитливість і творчий 

потенціал. 



У проектній діяльності докорінно змінюються відносини «викладач – 

студент». Знаючи добре свій предмет, викладач повинен: 

 бути компетентним і в інших галузях науки; бачити точки їх зіткнення; 

 добре знати своїх студентів, їхні можливості, інтереси, бажання; 

 розуміти своїх студентів; 

 враховувати їхні можливості й інтереси; 

 бути комунікабельним, толерантним, творчим; 

 досконало володіти педагогічною психологією, мистецтвом, акторською 

майстерністю. 

Викладач виконує функції консультанта: 

 допомагає студентам у пошуку джерел інформації; 

 сам є джерелом інформації; 

 координує процес роботи над проектом; 

 підтримує, заохочує студентів; 

 підтримує неперервний рух студентів у роботі над проектом; 

 допомагає студентові в усьому, не виконуючи роботи замість нього. 

Відносини «викладач – студент» у проектній діяльності 

 Студент визначає мету діяльності – викладач допомагає йому в цьому 

 Студент відкриває нові знання – викладач рекомендує джерела знань 

 Студент експериментує – викладач розкриває можливі форми і методи 

експерименту, допомагає організувати пізнавально-трудову діяльність 

 Студент обирає – викладач сприяє прогнозуванню результату вибору 

 Студент активний – викладач створює умови для розвитку активності 

 Студент – суб’єкт навчання, викладач – партнер 

 Студент відповідає за результати своєї діяльності – викладач допомагає оцінити 

отримані результати і виявити способи вдосконалення діяльності. 

Активна позиція студента і реалізація принципу «вчитися, діючи» є важливою 

характеристикою проектної роботи. За словами кандидата педагогічних наук  

А. Самохіної іманентними властивостями проектної роботи є такі 

характеристики: 



1. Проект – це цілісна робота, її не можна закінчити, зупинившись на півдорозі, 

оскільки оцінюється кінцевий продукт; 

2. Проект – складна робота, яка включає різні етапи діяльності; обов’язковим 

атрибутом є реальна практична діяльність.   

3. Практика – системотвірний компонент розвитку життєвої компетентності 

студентів. 

4. Проектна діяльність ґрунтується на активній соціальній дії у вирішенні життєво 

значущої проблеми. 

 

Цілі і завдання проектної технології: 

 не тільки передати студентам суму знань, а ще й навчити здобувати ці знання 

самостійно, застосовувати їх для розв’язання нових пізнавальних і практичних 

завдань; 

 сприяти формуванню в студентів комунікативних навичок; 

 прищепити вміння користуватися дослідницькими прийомами збирання 

інформації, аналізу з різних точок зору, висування гіпотез, уміння робити 

висновки. 

Результати проектної діяльності як творчої співпраці викладача й студентів 

Викладач Співпраця Студенти 

Підвищення 

професійної 

майстерності 

 

Зацікавлення 

студентів своїм 

предметом 

 

Посилення інтересу 

до навчання 

 

Творча 

самореалізація 

 

Задоволення 

потреби в 

саморозвитку та 

самовдосконаленні 

 

Заміна 

авторитарного 

стилю спілкування 

демократичним 

Поглиблення змісту 

навчального 

матеріалу 

 

Розвиток 

критичного 

мислення 

 

Розвиток 

креативних 

здібностей 

 



Залучення студентів 

до пошуку, 

дослідження 

 

Відчутність 

реальних 

результатів своєї 

праці 

 

Задоволення в 

інтелектуальному 

розвитку 

 

Проект як складник 

синергетичної 

моделі освіти 

Набуття 

комунікативних 

навичок і вмінь 

 

Уміння працювати в 

команді 

 

Творче застосування 

знань 

 

Свобода вибору 

 

Формування 

почуття 

відповідальності за 

прийняті рішення 

 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури можна запропонувати таку 

класифікацію проектів: 

 

№ п/п Типологічна ознака Тип проекту 

1 Домінантна діяльність 

(мета і характер 

проектної діяльності) 

 Дослідницькі 

 пошукові 

 інформаційні 

 творчі 

 ігрові 

 практично-орієнтовані 

2 Предметно-змістова 

галузь знань 

 монопроект (у межах однієї 

галузі знань) 

 міжпредметний проект 



(рівень реалізації 

міжпредметних 

зв’язків) 

3 Характер координації 

проекту 

 безпосередній (жорсткий 

чи  гнучкий) 

 опосередкований (імітує 

учасника проекту) 

4 Характер контактів  кооперативні 

 змагальні 

 конкурсні 

5 Кількість учасників 

проекту 

 індивідуальні (особистісні) 

 колективні (парні, групові) 

6 Тривалість виконання 

проекту 

 короткотермінові 

 середньої тривалості 

 довготривалі 

Дослідницькі проекти повністю підпорядковані логіці дослідження і 

потребують: 

 добре обміркованої структури; 

 визначеної мети; 

 доведення її актуальності; 

 соціальної значущості; 

 визначення предмета чи об’єкта досліджень; 

 продуманості  завдань, методів, методології досліджень; 

 висування гіпотез, припущень щодо вирішення проблеми; 

 експериментальної обробки результатів. 

Структура дослідницького проекту: 

 визначення теми дослідження; 

 аргументація її актуальності; 

 визначення предмета й об’єкта, завдань і методів; 

 визначення методології дослідження; 

 висування гіпотез розв’язання проблеми і намічення шляхів її розв’язання. 



Творчі проекти не мають: 

 детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона 

розвивається, підпорядковуючись інтересам учасників проекту, кінцевому 

результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності; 

 групи учасників, об’єднаної інтересами (попередньо учасники проекту 

домовляються про заплановані результати та форму їх представлення – 

рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, свято тощо). 

Ігрові проекти - 

 структура таких проектів залишається відкритою до їх закінчення; 

 учасники беруть на себе визначені ролі, обумовлені характером і змістом 

проекту (це можуть бути як літературні особистості, так і реально існуючі 

особистості); 

 імітуються їхні соціальні та ділові стосунки, які можуть ускладнюватися 

вигаданими ситуаціями; 

 результати роботи можуть визначатися на початку проекту або до його 

завершення; 

 наявний високий ступінь творчості, але домінуючим видом діяльності все-таки є 

гра. 

Інформаційні проекти 

спрямовані на: 

 збирання інформації про який-небудь об’єкт, явище; 

 ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її аналіз, узагальнення 

фактів; 

потребують: 

 добре продуманої структури; 

 можливості систематичної корекції у ході роботи над проектом. 

Структура інформаційного проекту: 

 мета проекту, його актуальність, методи отримання (літературні джерела, ЗМІ, 

бази даних, інтерв’ю, анкетування) та обробка інформації (аналіз, узагальнення, 

зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); 

 результат (реферат, стаття, доповідь, відеофільм); 



 презентація (публікація, зокрема в електронній мережі, обговорення у 

телеконференції). 

Практично-орієнтовані проекти – 

 результат діяльності чітко визначений від самого початку; 

 орієнтовані на соціальні інтереси учасників (документ, програма, рекомендації, 

проект закону, словник); 

 потребують продуманої структури, навіть складання сценарію, враховуючи 

діяльність усіх його учасників із визначенням функцій кожного; 

 потребують організації координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень 

та презентацій одержаних результатів і можливих засобів їх втілень. 

  

Що ж таке проект?  

Проект – це будь-який задум, що завжди: 

 має мету; 

 значущий; 

 унікальний; 

 реалістичний; 

 обмежений у часі і просторі; 

 реалізується командою; 

 повинен піддаватися оцінюванню; 

 реалізується поетапно. 

 

1. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ПРОЕКТАМИ   

• підготовчий етап (визначення теми і мети проекту, обговорення проблеми, 

висунення гіпотези); 

• планування (визначення джерел, засобів збирання, методів аналізу інформації, 

способів представлення результатів; установлення критеріїв оцінювання 

результату процесу); 

• дослідження, спостереження, робота з інформаційними ресурсами, анкетування, 

експеримент; 

• аналіз інформації, підбиття підсумків, формулювання висновків; 



• оцінювання результатів і процесу дослідження за встановленими критеріями; 

• творчий звіт, презентація отриманих результатів. 

 

Дослідження теми проекту: 

 збір необхідної інформації (спостереження, робота з літературою, 

анкетування, експеримент); 

 вирішення проміжних завдань; 

 спостереження за об’єктами; 

 проведення експериментів; 

 анкетування; 

 робота з літературою. 

РЕЗУЛЬТАТИ 

 аналіз зібраної інформації; 

 формулювання висновків. 

ПОДАННЯ АБО ЗВІТ 

 узагальнення та класифікація зібраних матеріалів; 

 виготовлення ілюстративного матеріалу (фотографії, графіки, малюнки, 

схеми); 

 підготовка презентаційних інформативних матеріалів; 

 підготовка учнів до виступу; 

 презентація (комп’ютерна, візуальна – малюнок, фото, діаграми, таблиці). 

Під час проведення презентації: 

 ознайомте слухачів з темою, дайте їм зрозуміти, про що ви хочете говорити; 

 представте слухачам матеріал за допомогою візуальних навчальних посібників; 

 узагальніть головні моменти; 

 запросіть слухачів до дискусії. 

Критерії оцінювання проекту: 

 значущість і актуальність проблеми; 

 коректність методів дослідження й обробки даних; 

 активність кожного учасника; 

 колективний характер рішень; 



 характер спілкування, взаємодопомоги; 

 залучення знань з інших предметів; 

 уміння аргументувати свої висновки; 

 естетика оформлення результатів; 

 уміння відповідати на запитання опонентів; 

 лаконічність і аргументованість кожного висновку. 

Самооцінка 

 Чого я навчився? 

 Яких умінь і навичок я набув, працюючи над цим проектом? 

 Що сприяло роботі над проектом? 

 Що заважало роботі над проектом? 

 У чому полягають переваги роботи у команді? 

 У чому полягають недоліки групової роботи? 

 Що я зробив добре? 

 Якби вам довелося починати новий проект, що ви зробили б інакше? 

Алгоритм реалізації проекту 

9.  Ресурсне забезпечення 

8.  Оцінка і самооцінка проекту 

7.  Очікувані результати 

6.  Обов’язки та відповідальність учасників проекту 

5.  Механізм реалізації проекту 

4.  Визначення етапів реалізації проекту 

3.  Мета й завдання 

2.  Актуальність 

1.  Назва проекту 

Методичний паспорт проекту 

 Назва проекту 

 Керівник проекту 

 Тип проекту 

 Учасники проекту 

 Навчальні предмети 



 Проблема 

 Мета проекту 

 Завдання проекту 

 Актуалізація проблеми 

 Етапи реалізації проекту: 

Діагностико-концептуальний: 

1. Створення і визначення функцій пошукових груп 

2. Розподіл доручень між керівниками та учасниками проекту 

3. Пошук джерел інформації з поданої теми 

Організаційний: 

1. Збір матеріалів з науково-популярних видань на задану тему 

2. Проведення анкетування з даної проблеми 

3. Систематизація, аналіз та оформлення отриманого матеріалу 

Практичний: 

1. Проведення презентації проекту 

2. Створення комп’ютерної презентації проекту 

3. Розміщення матеріалів проекту та його презентації на сайті навчального закладу 

 

Очікувані результати 

1. Формування певних знань з даної теми 

2. Вдосконалення життєвих компетентностей студентів: інформаційної, соціально-

трудової, вміння вчитися 

3. Формування навичок дослідницької роботи 

4. Вдосконалення вміння орієнтуватися в інформаційному просторі та аналізувати 

отриману інформацію 

5. Створення ілюстративних та інформаційних матеріалів 

Ідея Результат Звіт Рефлексія 

формулювання 

проблеми; 

визначення 

теми та мети; 

аналіз зібраної 

інформації; 

формулювання 

висновків. 

Презентація колективне 

обговорення; 

самооцінка 

результатів за 

комп’ютерна візуальна 



формулювання 

завдань 

проекту. 

встановленими 

критеріями. 

 

Діяльність 

Планування дій Дослідження теми проекту 

 визначення джерел інформації 

 визначення способів обробки 

та аналізу інформації 

 формування уявлень про 

бажані результати (форма 

звіту) 

 встановлення процедур та 

критеріїв оцінки результатів 

процесу 

 розподіл завдань (обов’язків) 

між членами команди 

 збір необхідної інформації 

 вирішення проміжних завдань 

 спостереження за об’єктами 

 проведення експериментів 

 анкетування 

 робота з літературою 

 

Сьогодні метод проектів вважається одним із перспективних видів як навчання 

так і виховання, тому що він створює умови для творчої самореалізації студентів, 

підвищує мотивацію, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей. 

Студенти набувають досвіду вирішення реальних проблем з огляду на майбутнє 

самостійне життя, які проектують.  

Час  особистісно-орієнтованих  технологій,  а  зокрема проектних  технологій,  

прийшов, і  вміння використовувати  цей метод  –  це  показник  високої  

кваліфікації  і  прогресивної діяльності виховника, спрямованості на творчий 

розвиток студентів та студентського самоврядування, підготовку їх до дорослого 

життя в суспільстві. 

Німецький педагог А. Флітнер характеризує проектну діяльність як навчальний 

процес, в якому обов'язково беруть участь розум, серце і руки ("Lernen mit Kopf, 

Herz und Hand"), тобто осмислення самостійно добутої інформації здійснюється 



через призму особистого відношення до неї і оцінку результатів в кінцевому 

продукті. 

 

 

 

 

 


