
Метод проектів 

Метод проектiв завжди орiєнтовавий на самостiйну роботу учнiв: 

iндивiдуальну, групову, парну, яку учнi виконують протягом певного часу. 

Цей метод органiчно поєднується з ґрунтовим пiдходом до навчання. Якщо 

говорити про метод проектiв як педагогiчну технологiю, то вона включає в 

себе сукупність дослідницьких, пошукових, проблемних методiв, творчих за 

своєю суттю. 

Проектна діяльність — це особливий вид інтелектуальної 

діяльності, характерними рисами якої є самостійний пошук необхідної 

інформації, її творче перетворення в матеріалізований продукт (виріб, 

сценарій, плакат, реферат, стендову доповідь, мультимедійну 

презентацію тощо). 

 

Педагогічна література подає кілька типів проектів, що використовуються 

у шкільному навчанні. 

1. Дослідницькі проекти, які цілком підпорядковані логіці дослідження і 

мають структуру, наближену або повністю відповідну справжньому науковому 

дослідженню (аргументація, актуальність теми, визначення проблеми, предмета і 

об'єкта дослідження, окреслення завдань, методів дослідження, джерел інформації, 

висування гіпотез, означення шляхів її розв'язання, обговорення отриманих 

результатів, їх оформлення). 

2. Творчі проекти, які не мають детально опрацьованої структури 

діяльності учасників. Вона лише накреслюється і розвивається відповідно до жанру 

і форми кінцевого результату (спільна газета, твір, відеофільм, драматизація 

тощо.) 

3. Пригодницькі та ігрові проекти, які також не мають чіткої структури. 

Вона визначається під час опрацювання учасниками проекту ролей, зумовлених 

характером і змістом проекту (історичні особи, вигадані герої, які імітують офіційні 

та ділові відносини). 

4. Інформаційні проекти, які зорієнтовані на збирання інформації, 

мають чітку структуру (мета, актуальність, методи отримання і обробки 

інформації, оформлення результатів та їх презентація). 

5. Практично-організаційні проекти, спрямовані на вироблення конкретної 

програми дій, методичних рекомендацій. 

 

Використання методу проектів дозволяє: 
• Формувати вміння в учителя й учнів виділяти й обирати найбільш цікаві й 

практично значущі теми для проектів. 

• Учням — оволодіти значним арсеналом методів дослідження (аналіз 

літератури, пошук джерел інформації, збір та обробка даних, висування 
гіпотез та методів їх вирішення тощо). 

• Учителю -—надати пріоритет різним видам самостійної діяльності учнів. 
• Учням — набути комунікативної компетентності (вміння організовувати й 

вести дискусії, вислухувати інші точки зору, генерувати ідеї та ін.). 
Учням і вчителю —- більш досконало оволодіти інформаційно-комуні-

каційними технологіями. 

Алгоритм роботи над проектом 

Організація проекту 
• Визначення теми й мети проекту 
• Формулювання проблеми 
• Гіпотези її розв'язання 

 

Планування діяльності в проекті 
• Визначення джерел інформації 
• Опис бажаних кінцевих результатів 
• Розподіл завдань 

 
 

Дослідження теми проекту 
• Збір необхідної інформації  
• Аналіз зібраної інформації  
• Висновки, пропозиції 
 

 

Результати 

• Оформлення результату (текстовий документ, 
       презентація, порт фоліо) 

• Демонстрація (презентація) результату 

• Оцінювання 
 

 
• Виконання проектів має різні етапи, однак на всіх етапах необхідно 

наголошувати, що відповідальність учнів за їхнє навчання лежить на 

них самих. 

• Це дуже ефективний спосіб співпраці у рамках узгодженої теми чи 

питання. Він вчить окреслювати цілі, планувати (структурувати) 

роботу, оцінювати результати. Передбачає високу активність і 

незалежність виконавців проекту. 



 

 

 

 

Рекомендації 

районного семінару  вчителів інформатики 

1. Впроваджувати в навчальний процес проектні технології, виконуючи 

вимоги: 

- наявність дослідницьких завдань; 

- самостійну діяльність учнів; 

- використання базових знань із різних галузей науки; 

- практичну значущість результатів діяльності. 

2. Створювати на уроках інформатики умови для реалізації 

інтелектуального потенціалу кожного учня. 

3. На індивідуальних та додаткових годинах спрямовувати роботу 

вчителя на заняття з обдарованими дітьми з метою розвитку їх 

здібностей, удосконалення навичок роботи над проектами. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВІДДІЛ ОСВІТИ СКВИРСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ 

АДМІНІСТРАЦІЇ 

РАЙОННИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ 

 

СЕМІНАР-ПРАКТИКУМ  

ВЧИТЕЛІВ  ІНФОРМАТИКИ 

Сквирська ЗОШ  І-ІІІ ст. №3 28.01.2011 

ТЕМА: «Проектно-орієнтоване навчання на уроках інформатики» 

 

9.10 - 9.20     Відкриття семінару                         Підборочинський М.Б.,  

                                                                                                                         методист РМК 

 

9.20 - 10.00     Використання проектної технології як засіб активізації 

пізнавальної діяльності учнів на уроках інформатики                    

                          Лисюк А.В.  

      

        

10.10 – 10.50   Приклади проектів, підготовлених учнями.          10 клас 

 

 

11.00 – 11.30   Підведення підсумків семінару.                       Підборочинський М.Б. 

                           Прийняття рекомендацій 

 

 


