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В статье на основании анализа отечественных и зарубежных психолого-педагогических исследований рассмотрены 
теоретические и практические аспекты проектной деятельности в учебно-воспитательном процессе школы. Раскрыты 
направления учебно-воспитательного процесса, в которых можно создавать и реализовывать проекты, темы и проблемы 
проектных работ. Определены современные и традиционные средства проектной деятельности.
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The article is based on an analysis of domestic and foreign psychological and educational research the theoretical and practical 

aspects of project activities in the educational process of the school. The directions of the educational process, in which you can 
create and implement projects, themes and problems of design work. Definitely modern and traditional means of project activities.
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Перехід від індустріального до інформаційного 
суспільства супроводжується докорінними змінами в 
галузі освіти, а саме: відмовою від розуміння освіти як 
отримання готового знання до освоєння способів адек-
ватної інтеграції в українське суспільство. На думку 
І. Єрмакова, система освіти має стати гнучкою, спря-
мованою на розвиток проектного мислення, здатності 
ефективно вирішувати проблеми й виконувати життєві 
й соціальні ролі [8]. Як зауважує дослідник, сучасному 
суспільству потрібен не виконавець, а творець.  Він має 
бути спроможний самостійно моделювати, створювати 
проекти, що відповідатимуть вимогам часу. Він здат-
ний повноцінно жити й активно діяти в новому світі, 
а також постійно самовдосконалюватись, адекватно 
реагувати на зміни, особливо в періоди технологічних 
та цивілізаційних проривів. Цим зумовлено введення 
проектної діяльності в освітній контекст навчальних 
закладів. Розв’язання поставленого завдання насампе-
ред потребує виявлення засобів проектної діяльності у 
загальноосвітньому навчальному закладі.

Спрямування сучасної освіти на профільне навчан-
ня робить знання і застосування проектної діяльності 
актуальним. Проте потрібно пам’ятати, що проектна ді-
яльність повинна не знижувати рівень навчальних до-
сягнень учнів, а сприяти розвитку творчої особистості.

На основі концепції прагматизму метод проектів 
було запропоновано, теоретично обґрунтовано та пере-
вірено на практиці американським ученим, філософом  
і педагогом Дж. Дьюї наприкінці XIX століття [5]. В 
основі цієї педагогічної концепції закладено проект 
«навчання за допомогою виконання», формування у 
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вихованця відповідних практичних навичок проекту-
вання та розв’язання життєвих проблем. Проект «нав-
чання за допомогою виконання» полягає у розв’язанні 
певної проблеми, що передбачає, з одного боку, вико-
ристання сукупності різноманітних методів, засобів 
навчання, а з іншого – припускає необхідність інтегру-
вання знань, умінь, а також їх застосування у різних 
галузях науки, техніки, технології, творчих сферах.

Наукова ідея Дж. Дьюї знайшла підтримку серед 
його послідовників, зокрема в У. Кілпатріка, який її 
повноцінно реалізував у методі проектів [4]. Працю-
ючи над утіленням власної ідеї, учений замінив тра-
диційні навчальні предмети у середній освіті. Замість 
них було введено проекти у вигляді своєрідного тема-
тичного центру, що дозволяло поєднувати роботу та 
навчання. Проекти, пов’язані насамперед з інтереса-
ми учнів, було спрямовано на розвиток їхньої пізна-
вальної активності через практичну діяльність.

Ідеї «школи майбутнього» Дж. Дьюї було рекон-
струйовано радянськими педагогами-новаторами 
початку XX ст. (20-ті роки) у вигляді трудового ме-
тоду навчання. Проте варто зазначити, що багатьма 
ідеологами цей метод критикувався. Так, видатний 
український педагог Г. Ващенко, досліджуючи метод 
проектів, визначав його як один з активних методів 
навчання. Учений наголошував, що його застосування 
є неможливим в країнах із тоталітарним режимом [2]. 
Підтвердженням цього є невдалий експеримент за-
стосування проектного методу в 1920–30-х рр. на  
практиці радянської школи. Незважаючи на забо-
рону використання методу проектів у радянській  
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школі в 1930-х рр., група російських педагогів під 
керівництвом С. Шацького активно використовувала 
ідеї Дж. Дьюї на практиці до початку 1940-х років. 
С. Шацький визначив основні елементи цього методу 
в такій послідовності:

 • реальний досвід дитини, який має бути виявле-
ний вчителями;

 • організований досвід (учитель будує заняття на 
основі того, що знає про досвід дитини);

 • зіткнення з накопиченим людським досвідом 
(готові знання);

 • вправи, які дають дитині нові навички [9]. 
Метод проектів знайшов відображення і в україн-

ській педагогіці. У 1920-х рр. деякі середні навчальні 
заклади України працювали за проектами. Основну 
увагу вони приділяли самодіяльності учнів, їхній 
активності, захопленості, ініціативності в досягнен-
ні мети. Так, ідеї Дж. Дьюї було покладено в осно-
ву програми Державної вченої ради (ДВР) 1923/1924  
навчального року [7].

Сучасні українські дослідники (І. Єрмаков, О. Ко-
берник, О. Савченко, В. Тименко, А. Цимбалару та 
ін.) зазначають, що проектна діяльність сприяє роз-
витку творчих рис особистості, новому типу відносин 
між учителем й учнем, основою яких є співпраця, від-
критість і довіра. 

У 1990-ті рр. у вітчизняній освіті спостерігався 
зростаючий інтерес до використання у навчально-ви-
ховному процесі методу проектів, який орієнтовано 
на самостійну (індивідуальну, групову) діяльність, що 
передбачає використання дослідницьких і пошукових 
методів, творчих робіт учнів, робіт із різними джере-
лами інформації, що показують варіативні точки зору.

Витоки поняття «проект» можна знайти в давньо-
грецькій культурі, де воно означає «перешкоду», «за-
дачу», «запитання». У сучасній педагогічній практиці 
поняття «проект» (від латин. – «кинутий уперед») роз-
глядається як форма, задум, план [6]. Ми вважаємо, що 
проект – це інноваційна форма організації індивідуаль-
ної, групової, колективної діяльності учнів, спрямованої 
на створення певного творчого продукту/продукції, ре-
ального об’єкта. Інноваційна форма діяльності дозволяє 
залучити учнів до діяльності, спрямованої на рішення 
проблеми, а також до інтегрованих знань із різних сфер 
науки, культури, техніки. В основу створення проекту 
покладено його прагматичну спрямованість на резуль-
тат, який можна отримати за допомогою розв’язання 
тієї або іншої практично й теоретично значущої проб-
леми. Цей результат можна побачити, осмислити, за-
стосувати у реальній практичній діяльності.

Під проектною діяльністю ми розуміємо систе-
му різних практичних дій особистості (групи, колек-
тиву), спрямованих на створення певного творчого  
продукту/продукції. Проектна діяльність відрізняєть-
ся від просто колективно підготовленого заходу або 
групової діяльності з наданням наочних результатів 
тим, що демонструє головний результат проекту – ана-
ліз діяльності та пред’явлення способу розв’язання 
окресленої проблеми.

Окремі питання застосування проектної діяльнос-
ті відображено в працях сучасних українських  вче-
них (М. Елькін, І. Єрмаков, О. Коберник, В. Логвін, 
А. Цимбалару, С. Ящук та ін.), дослідників близько-
го зарубіжжя (Т. Гречухіна, Г. Гузєєв, М. Епштейн, 
І. Зимня, П. Лернер, Н. Пахомова, Є. Полат та ін.) і за-
рубіжних науковців (Дж. Джонсон, Дж. Пітт, А. Фліт-
нер, П. Фрейре, Д. хопкінз та ін.). Дослідники вважа-
ють, що наразі проектність – це один із вимірів рівня  
культури народу, а проектна діяльність забезпечує ак-
тивне залучення до вирішення власних життєвих та 
професійних завдань. Ця технологія допомагає учням 
набути досвід майбутнього висококваліфікованого 
фахівця, а також сприяє розвитку індивідуальності 
дитини. На думку науковців, психолого-педагогічні 
можливості проектної діяльності досить високі, адже 
проектна діяльність оптимально забезпечує суб’єктне 
пробудження й розвиток особистості учнів, оскільки 
цілком відповідає їх віковим потребам та особливос-
тям. Проектне навчання не лише спонукає до розумно 
вмотивованої діяльності відповідно до вікових і нав-
чальних інтересів учнів, а й істотно трансформує роль 
вчителя у керівництві нею.

Отже, сучасна українська педагогічна думка 
розкриває зміст, технологію, значущість проектної  
діяльності у навчально-виховному процесі, підготов-
ку учителя до організації цього процесу, але не тор-
кається проблеми використання засобів проектної 
діяльності для різних типів проектів, підтвердження 
дієвості цих засобів як у комплексі, так і окремо. Ана-
ліз досліджень Н. Бреднєвої [1] і власний досвід ді-
яльності автора дозволили умовно згрупувати засоби 
проектної діяльності наступним чином:

 • традиційні засоби: паперові (книги, журнали), 
магнітні (дискети, аудіо- та відеокасети, СD-диски); 

 • сучасні засоби: електронні (принтери, сканери, 
комп’ютери, ноутбуки, кишенькові персональні 
комп’ютери, електронні книги, флеш-накопичувачі, 
телекомунікації).

Значущість засобів проектної діяльності особли-
во зростає під час презентації, коли задіяно ноутбук, 
інтерактивну дошку, медіа-засоби, СD-диски, флеш-
накопичувачі тощо.

Розглянути переваги засобів проектної діяль-
ності порівняно з традиційними методами допома-
гає психолого-педагогічна концепція контекстного 
навчання О. Вербицького. Згідно з нею, абстрактне 
(традиційне) навчання під час професійної підготов-
ки має трансформуватися в знаково-контекстне (кон-
текстне) навчання, коли знання, вміння та навички 
накладаються на професійну діяльність, що пред-
ставлена у навчанні в певній модельній формі. При 
цьому учень виконує не просто навчальну, а й квазі-
професійну діяльність, що поєднує характеристики 
як теперішньої навчальної, так і майбутньої профе-
сійної діяльності. Одиницею такої діяльності буде 
вже не певний обсяг знань, а ситуація (практична  
діяльність) в предметній і соціальній неоднознач-
ності й суперечливості [3].
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У контекстному навчанні, так само як і в абстракт-
ному (традиційному), матеріал подається за допомогою 
певних знаків, знакових систем, виступає як знання, що 
потрібно засвоїти. Однак у контекстному навчанні є ще 
одна особливість: за знаковою системою «просвічують 
контури професійної діяльності, отже, абстрактне знан- 
ня не відокремлює від життя, а наближує до нього», 
що дозволяє переборювати абстрактність досліджува-
них феноменів [3]. Це забезпечує необхідні умови для 
створення мотивації навчання, активності особистості 
у навчально-виховному процесі, активізації пізнаваль-
них процесів, діалогічної взаємодії, формування про-
фесійних інтересів старшокласників. Проектна діяль-
ність набуває не лише розвивального, але й виховного 
характеру, адже учень повинен підкоряти власні дії 
нормам не лише предметних дій, але й учнівського ко-
лективу. У зв’язку з цим, учень не лише глибше пізнає 
сутність проектної діяльності, а також у нього відбу-
вається формування моральних, ділових якостей, що є 
елементами професійного виховання. Отже, в єдино-
му потоці проектної діяльності реалізується триєдине  
завдання: навчання, виховання та розвиток.

Загальноосвітній навчальний заклад має значний 
потенціал залучення дітей до проектної діяльності, 
позитивного впливу на психоемоційний стан учня за 
допомогою зміни прийомів і методів діяльності. Також 
у загальноосвітнього навчального закладу є перспекти-
ви для спілкування в проектній діяльності, створення 
проектів не лише в умовах навчального процесу, але й у  
позакласній діяльності тощо. Загальноосвітній навчаль-
ний заклад спочатку має нагоду для поєднання у свідомос- 
ті учня теорії та практики проектної діяльності, набут-
тя досвіду прийняття правильних, креативних рішень, 
закріплення практичних дій на основі набутих знань. 

Нами було визначено напрями навчально-вихов-
ного процесу, в яких можна створювати та реалізову-
вати проекти:

 • навчальний процес (уроки, спецкурси, факуль-
тативи тощо);

 • «Школа самовиховання» (класні години);
 • учнівське самоврядування;
 • гурткова діяльність (проектні майстерні);
 • робота з батьками. 

Уроки (факультативи) є основною формою орга- 
нізації навчання та виховання, що створюють спри-
ятливі передумови для взаємонавчання, колективної 
діяльності та змагання. У навчальному процесі ство-
рюються переважно навчальні проекти. Навчаль-
ний проект з точки зору учня – це можливість мак-
симального розкриття власного творчого потенціалу. 
Навчальний проект з точки зору вчителя – це інтег-
раційний дидактичний засіб розвитку, навчання і ви-
ховання, що дозволяє виробляти й розвивати специ-
фічні вміння та навички проектування в учнів.

Учнівське самоврядування сприяє виробленню в уч-
нів важливого вміння – співпрацювати, що передбачає 
активну участь у життєвих процесах. Учні виконують 
активну роль як діячі, планувальники, а не лише як спо-
живачі кінцевих результатів чи продуктів цих процесів.

«Школа самовиховання» (класні години) – це за-
няття, які допомагають у вихованні людини, здатної 
до самовдосконалення. Проекти, створені в класному 
колективі, надають школярам різноманітну практику 
самоствердження у позитивній діяльності. 

Проектні майстерні – це напрям гурткової  
діяльності, де займаються розробкою та створенням 
проектів у сфері дизайну, декоративно-прикладного 
мистецтва, технічного моделювання тощо. На занят-
тях проектних майстерень на основі наявного досвіду 
учні мають можливість створювати унікальні творчі 
матеріальні продукти.

Цікавою роботою щодо створення проектів є 
творча співпраця з батьками. На батьках лежить пев-
на частина відповідальності щодо того, якою люди-
ною стане дитина в професійному, творчому, життє-
вому планах. Створення проектів вимагає від батьків 
та учнів таких умінь, як:

 • пошук потрібної інформації;
 • монтаж за допомогою комп’ютерної техніки;
 • фотографування, оброблення та сканування 

зображень;
 • пошук і підбір необхідної інформації в Інтернеті;
 • оброблення на комп’ютері отриманої інформації;
 • підготовка слайд-презентації.

Створення проектів у вищеназваних напрямах пе-
редбачається нами як комплекс. Це дає змогу долучи-
ти до проектної діяльності кожного учня з наданням 
можливості реалізації різних позицій членів групи 
(від виконавця до організатора). Під час експери-
менту, що здійснювався нами в Донецькій загально-
освітній школі № 150 міста Донецька, кожний учень 
взяв участь у створенні та реалізації п’яти послідов- 
них проектів: 

1-й крок – інформаційний індивідуальний проект 
«Мій шлях до ділового успіху»; 

2-й крок – практико-орієнтований груповий  
проект в учнівському самоврядуванні або творчий 
груповий проект у гуртковій діяльності; 

3-й крок – навчальний (профільний) груповий 
проект; 

4-й крок – соціальний груповий проект у «Школі 
самовиховання» (на класних годинах); 

5-й крок – мультимедійний проект із залученням 
батьків. 

Теми й проблеми проектних робіт було підібрано 
відповідно до особистісних переваг кожного учня й 
знаходилися у сфері їх самовизначення.

Теми проектів в учнівському самоврядуван-
ні: «Голос учнівської молоді»; «Ступені до успіху»; 
«Шкільна соціальна реклама»; «Роби як ми! Роби 
з нами! Роби краще за нас!»; «Стань творцем свого 
життя»; «Як подолати конфлікт?»; «Пізнай себе»; 
«Зробимо потреби учнівської молоді почутими»; 
«Як стати лідером?»; «Екологічні проблеми людства, 
які торкаються нас»; «Твій вибір – життєвий успіх»; 
«Участь молоді в розвитку громади»; «Влада, яка чує 
дітей»; «Що я можу змінити в житті моєї школи»; «Лі-
дер ххІ століття: соціально-психологічний портрет».
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Теми проектів у гуртковій роботі (проектні май-
стерні): «Відкрийте двері добра і довіри»; «Духовна 
єдність поколінь»; «Не бути осторонь – творити змі-
ни»; «Допоможемо ветерану»; «Естафета улюблених 
занять»; «Поспішайте робити добро»; «Простягни руку 
допомоги дітям з особливими потребами»; «Шкільне 
подвір’я»; «Людина народжується для вічності»; «За-
пали вогнище любові й добра»; «Тепло душі ветеранам 
педагогічної праці»; «Різні – рівні: подолаємо дискри-
мінацію разом»; «Створимо імідж навчальних закладів 
разом»; «Впорядкуємо ігровий майданчик для малят 
дитячого садку»; «Світ навколо мене та я в ньому».

Теми навчальних (профільних) проектів: Навчаль-
ні проекти на предметах базисного плану (за вибором). 
Профільні проекти: «Стратегія успіху»; «Я відкри-
ваю власну справу»; «Професії, яких потребує ринок 
праці»; «Презентація моєї організації (фірми)»; «У 
бізнес зі шкільної лави»; «Професійні орієнтири успі-
ху»; «Професійний вибір: хто його має здійснювати?»; 
«Комп’ютерні технології управління фірмою»; «Твоя 
інформаційна безпека»; «Риси та якості фахівця»; «Дер-
жава потребує професіоналів»; «Діловий етикет»; «Одяг 
і зовнішній вигляд ділової людини»; «Діловий етикет: 
мистецтво спілкування»; «Ділова людина: яка вона?»; 
«Економіка нашої школи, її бюджет і режим економії».

Теми проектів у Школі самовиховання (класні 
години): «Мобільна телефонія – цивілізоване спілку-
вання»; «Видатні випускники нашої школи»; «Місто 
моєї мрії»; «За майбутнє без СНІДу»; «Колектив по-
чинається з мене»; «В ім’я твого і мого життя (сто-
рінками історії Великої Вітчизняної війни)»; «Моя 
корисна справа, зроблена для громади»; «Мій перший 
мільйон»; «Поведінка старшокласників у громадських 
місцях»; «Портрет мого колективу»; «Вічні цінності 
сучасної ділової людини»; «Конфліктна ситуація: на-
родження істини, а не загострення відносин»; «Цін-
ності моєї родини»; «Жити – означає спілкуватися»; 
«Шлях до самореалізації або як стати особистістю».

Теми проектів у взаємодії з батьками: «Най-
більш успішні ділові люди світу»; «Людина, яка зро-
била себе сама».

Необхідно зазначити, що у процесі створення та 
реалізації кожного проекту учні опановували як су-
часні, так і традиційні засоби проектної діяльності. 
Невід’ємною частиною інформаційного проекту є 
презентація, тому цей проект вимагав використання 
електронних засобів (комп’ютер, флеш-накопичувач, 
комп’ютерні програми Microsoft Office PowerPoint, 
Microsoft Office Publisher, Adobe Photoshop, сканер та 
відповідне програмне забезпечення Fine Reader). У 
процесі створення практико-орієнтованого, творчо-
го чи соціального проектів застосовують традиційні 
засоби навчання, а саме: паперові, магнітні. Мульти-
медійний проект вимагає освоєння мультимедійних 
технологій, тому основними засобами таких проектів 
виступають як традиційні, так і сучасні (комп’ютерні 
програми Macromedia flash, 3ds Max, PowerPoint).

Експеримент підтвердив дієвість засобів проект-
ної діяльності як у комплексі, так й окремо. У процесі 

експерименту деякі засоби проектної діяльності ви-
явилися застарілими, особливо магнітні (аудіодиски, 
дискети). Проте флеш-накопичувачі, ноутбуки, теле-
комунікації підтвердили свою актуальність у процесі 
створення проектів. Важливим у процесі використан-
ня Інтернету було навчити учнів аналізувати, система-
тизувати матеріал, а також запобігати плагіату. Вия-
вилося, що використання сучасних засобів проектної 
діяльності спонукало до оволодіння ними, корекції 
педагогічної підтримки тощо.

Отже, створюючи проекти, учасники мали мож-
ливість розкрити власні творчі здібності, долучити-
ся до реальної творчої діяльності. Потреба виразити 
себе, власне «Я» та самореалізуватися є важливою 
для учнів. Діти працювали над проектом як дослідни-
ки, творці. Новизна та можливість творчої самореалі-
зації значно підвищували їх мотивацію й до вивчення 
проектної діяльності, і до отримання нових знань. 

Працюючи над проектом, учні долучались до ко-
лективної діяльності, що дозволяло їм використовува-
ти досвід інших учнів, вчитися на власних помилках, 
набувати досвід. Це стимулювало їхній пізнавальний 
інтерес. Знання, отримані самостійно, стали більш 
усвідомленими, ґрунтовними й практико-орієнтова-
ними. Сукупність творчих дій забезпечувало постійне 
й безперервне підвищення пізнавального й особис-
тісного рівня розвитку учнів, забезпечувало розвиток 
якостей, здібностей та умінь, необхідних сучасному 
діловому конкурентоспроможному спеціалісту. 
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