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Актуальність проблеми полягає в тому, що у сучасному 

вимогливому та швидкозмінному соціально-економічному середовищі 
рівень освіти значною мірою залежатиме від результативності 
запровадження технологій навчання, що ґрунтуються на нових 
методологічних засадах, сучасних дидактичних принципах та психолого-
педагогічних теоріях, які розвивають діяльнісний підхід до навчання. 

Модернізація системи освіти пов’язується, насамперед, із введенням 
в освітнє середовище інноваційних технологій, в основу яких покладені 
цілісні моделі навчально-виховного процесу, засновані на діалектичній 
єдності методології та засобів їх здійснення. 

Сучасний урок – це показник активності учнів. Чим меншу 
активність під час уроку виявляє педагог і чим більше спонукає він учнів 
до активності – тим інтенсивніше стає розвиток учня. 

Основними елементами уроку трудового навчання є: практична 
діяльність, аналіз практики, дослідження і пошук. Цим видам трудової 
діяльності найбільше відповідає метод творчих проектів як один із видів 
інноваційної методики навчання. 

Метод творчих проектів – це система навчання, за якої учні 
отримують знання в процесі планування і виконання творчих завдань-
проектів, що поступово удосконалюються. 

Технологія навчання на основі методу проектів представляє один з 
можливих способів проблемного навчання, у процесі якого ставиться 
навчальне завдання з вихідними даними і окреслюються заплановані 
результати. Усе інше учні виконують самостійно: намічають проміжні 
завдання, шукають шляхи її вирішення, діють, порівнюють отримане з 
необхідним, коригують діяльність [1, 40]. 

У процесі проектування набуваються нові знання, образи дій, досвід, 
що дає змогу вважати проектне навчання методом розвивального 
навчання. За проектного методу навчання відбувається формування 
навчально-дослідницьких умінь учнів, яке здійснюється шляхом їх 
залучення до процесів проектування і реалізації. Тому метод проектів 
виступає як елемент наукової творчості учнів [1, 37]. 

Навчальне проектування варто розглядати як специфічну практичну 
діяльність учнів. За характером – це експеримент, за спрямованістю – 
виробнича діяльність, за завданням – навчання і виховання. 

Правильна організація проектної діяльності на уроках є необхідною 
умовою педагогічного процесу. 

Цінність проектування полягає в тому, що саме ця діяльність привчає 



дітей до самостійної, практичної, планової і систематичної роботи, 
прагнення до створення нового або існуючого, але вдосконаленого виробу, 
формує уявлення про перспективи його розвитку; виховує морально-
трудові якості, загально ціннісні мотиви вибору професії і працелюбність. 
При цьому слід пам’ятати, що виховуючи юних дослідників, потрібно 
особливу увагу приділяти тому, щоб в учнів не згасав інтерес до цього 
процесу, стежити за тим, щоб вони доводили свої наміри, особливо в 
праці, до кінця [2, 14]. 

Слід зазначити, що проектна діяльність у своєму навчально-
виховному потенціалі має великі резерви для інтелектуального та 
розумового розвитку дітей. 
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