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Стаття присвячена питанням особливостей застосування методу проектів у на-

вчанні математики учнів гуманітарного напряму старшої ланки школи. У змісті пода-
ється аналітичний огляд наукових доробок учених, розглядаються питання формуван-
ня в учнів евристичних умінь при застосуванні методу проектів. 
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Постановка проблеми. Сучасну прак-
тичну діяльність людства, науково-
технічний та культурний прогрес у різних 
сферах суспільного буття неможливо пред-
ставити без проектування і проектів. У XX 
столітті до традиційних різновидів проек-
тування (архітектурно-будівельного, ма-
шинно-будівельного, технологічного) до-
далися нові напрями — інженерно-
психологічне, екологічне, генетичне, прое-
ктування трудових  процесів, організацій, 
соціальне проектування та ін. Широко роз-
повсюджуються політичні, мистецькі, осві-
тні проекти.   

Аналіз останніх досліджень та пуб-
лікацій. Питанням упровадження методу 
проектів у навчанні на сьогодні приділяли 
увагу такі науковці, як І.Г. Єрмаков, І.Д. 
Бех, О.І. Пометун, Дж. К. Джонсон та інші.  

Виділення невирішених раніше час-
тин загальної проблеми, котрим присвя-
чується означена стаття. Конкретних 
досліджень, які б розкривали проблеми за-
стосування методу проектів у навчанні ма-
тематики учнів старшої ланки школи гума-
нітарного напряму, недостатньо. Саме 
цьому питанню й присвячена дана стаття. 

Мета статті – наукове-методичне 
розкриття сутності застосування методу 
проектів у навчанні математики учнів супі-
льно-гуманітарного профілю. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Розмаїття тлумачень  поняття 
"проект" свідчить про нерівнозначність 
підходів до його визначення. Аналіз підхо-
дів до поняття «проект» деяких авторів ві-
дображений у таблиці 1. 

Таблиця 1 
Аналіз підходів до поняття «проект» 

 
Автор Підходи до поняття «проект» 

О.Пометун, 
Л.Пироженко 

Цільовий акт діяльності, в основу якого покладено інтереси людини 
[10, с. 19]. 

А.Цимбалару Низка спланованих заздалегідь послідовних дій, спрямованих на       
досягнення результату проектування [15, с. 9]. 

С.Кримський 
 

Систематична форма організації діяльності у взаємозв'язку її теоретич-
них та практичних аспектів [7, с. 13]. 

І.Єрмаков 
 

Результативна дія, прототип, прообраз передбачуваного або можливого 
об'єкта, стану [5, с. 57]. 



 
 
 

© Prach V. 
 

 

171 

А.Самохіна 
 

Цілісна, складна робота, яка включає різні види діяльності, де оціню-
ється кінцевий продукт [12, с. 23]. 

І.Зимня 
 

Творча діяльність, проблемна за формою представлення матеріалу, практич-
на за формою його застосування, інтелектуально насичена за змістом, яка 
відбувається в умовах постійного конкурсу думок [11, с. 16]. 

П.Архангель-
ський 

Організація і виконання певного цільового завдання [1, с. 50]. 

Л.Гур'є 
 

Змістовно обґрунтована і документально оформлена ініціатива, яка     
спрямована  на досягнення освітніх цілей у межах певного часу [3, с. 
51]. 

В.Бурков,  
Д.Новиков 
 

Обмежена в часі цілеспрямована зміна окремої системи з установлени-
ми вимогами до якості результатів, можливими рамками витрат засобів 
і ресурсів та специфічною організацією [3]. 

І.Чечель 
 

Дидактичний засіб пізнавальної діяльності, розвитку креативності мис-
лення і водночас формування  певних особистісних якостей [16, с. 11]. 

Є.Полат 
 

Узагальнена модель визначення способу досягнення поставленої мети,       
алгоритму пізнавальної діяльності [9, с. 15]. 

 
Проект включає: 
� систему сформованих «проектних» 
цілей; 

� фізичні об'єкти, системи, соціальні 
процеси, які створюються та/або 
оптимізуються для практичної реа-
лізації проектних цілей; 

� розроблені і затверджені проектні 
документи – програми, плани, 
розрахунки, кошторис тощо; 

� необхідні ресурси – матеріальні, 
фінансові, трудові, часові; 

� комплекс управлінських рішень, 
заходів, спрямованих на практичну 
реалізацію цілей проекту. 

У педагогічному процесі багатьох на-
вчальних закладів гідне місце посідає ме-
тод проектів. Ми вважаємо, що цей метод 
є одним із провідних засобів перетворення 
школи навчання в школу життя, оволодін-
ня учнями навичками планування власної 
діяльності, вибором засобів та шляхів її 
здійснення, формування та актуалізації 
життєвого досвіду учнів. 
Доречною є думка І.Г.Єрмакова [5] 

про те, що велике, а іноді вирішальне зна-
чення методу проектів для розвитку жит-
тєвої компетентності учня, становлення 
ключових життєвих компетенцій у процесі 
його навчання в 11-річній школі зумовле-
но перевагами, які надає педагогу застосу-

вання саме методу проектів, тобто: 
• метод проектів дозволяє перевіри-

ти та закріпити на практиці теоретичні 
знання; 

• проект забезпечує продуктивний 
зв'язок теорії та практики у процесі на-
вчання; 

• життєвим результатом проекту є 
продукт (що забезпечує цілісність проек-
ту, адже оцінюється завершений продукт), 
а умовами, інструментами його досягнен-
ня є компетенції учня; 

• даний метод сприяє набуттю уч-
нем життєвого досвіду; 

• участь вихованця в проектній дія-
льності сприяє формуванню вмінь та на-
вичок, становленню життєвих принципів 
та цінностей, які в подальшому позитивно 
впливатимуть на його життєдіяльність. 

Участь у проектній діяльності спри-
яє розвитку ключових компетенцій учня, 
життєвої компетентності в цілому, однак 
найважливішими напрямами застосування 
методу проектів є формування в учнів ев-
ристичних умінь. Тобто одним із найва-
жливіших моментів удосконалення ме-
тодики навчання математики у школярів 
суспільно-гуманітарного профілю, як 
зазначає О.І.Скафа [13],  є формування 
прийомів евристичної діяльності, бо та-
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ка діяльність в більш повній мірі готує 
майбутнього випускника середньої 
школи до сучасного сприйняття світу та 
надає можливість через формування ев-
ристичних умінь побудувати модель га-
рмонійно розвинутої особистості. 
Ми вважаємо, що оптимальний ре-

зультат реалізації методу проектів у про-
цесі евристичного навчання в профільній 
школі  можна досягнути лише за виконан-
ня наступних умов: 

1. Метод проектів повинен розгляда-
тися як одна з провідних технологій у 
процесі евристичного навчання. 

2. Інтегровані проекти, в яких беруть 
участь групи учнів, мають, як правило, 
міжпредметний характер, тому повинні 
супроводжуватися не одним вчителем, а 
командою вчителів, які викладають відпо-
відні предмети.  

3. Бажано, аби учнівський проект ко-
релювався з навчальною програмою з ма-
тематики, індивідуальним навчальним 
планом учня. Але не варто, в межах розу-
много, обмежувати творчий пошук та пі-
знавальний інтерес учня. 

4. Кожен учень повинен мати  право 
на участь у проекті. Проектна діяльність 
має добровільний характер. 
Ураховуючи вищесказане, ми вважає-

мо, що проект – це інноваційна форма ор-
ганізації індивідуальної, групової, колекти-
вної роботи, спрямованої на створення 
певного творчого продукту, реального 
об'єкта, що узгоджується з методологі-
єю евристичного навчання.  
У навчальному процесі при введенні 

інноваційної форми будується навчально-
пізнавальна діяльність учнів. У нашому 
випадку в рамках навчально-пізнавальної 
діяльності організується проектна діяль-
ність. 
Отже, під проектною діяльністю ми ро-

зуміємо систему різних практичних дій осо-
бистості (групи, колективу), спрямованих 
на створення певного творчого продукту. 
Як відзначає академік І.Бех, головна 

установка та спрямованість особистості в 
ранній юності полягає саме в діяльному 
самовизначенні, виборі власного життєво-

го шляху і пошуку рівноправних взаємин 
із дорослими [2, с. 101]. Тому проектне 
навчання не тільки спонукає до розумно 
вмотивованої діяльності відповідно до ві-
кових і навчальних інтересів старшоклас-
ників, а й створює умови для формування 
евристичних умінь. 
У розробці проектів використо-

вуються наступні форми проектної робо-
ти:  

� індивідуальна,  
� групова,  
� колективна.  

Індивідуальний проект – це теоретична 
і практична діяльність, у результаті якої 
учнем створюється авторська ідея (про-
грам), що характеризується суб'єктивною, 
а іноді й об'єктивною новизною.  
Групові (колективні) проекти передба-

чають розв'язання комплексного завдання, 
що охоплює організаційну, практичну, до-
слідницьку, творчу діяльність групи чи 
колективу учнів, спрямовану на одержан-
ня певного результату. 
М.Запрудський зауважує, що проектна 

діяльність передбачає використання учите-
лем при здійсненні освітнього процесу 
особистісно зорієнтованого підходу, який 
сприяє реалізації дидактичних принципів 
[6, с. 145]. Беручи до уваги думку дослід-
ника, ми визначили наступні принципи ор-
ганізації процесу формування евристичної 
діяльності учнів у класах гуманітарного 
напряму засобами проектної діяльності: 

• принцип дитиноцентризму: у 
центрі творчої діяльності знаходиться 
учень, який проявляє свою активність; 

• принцип кооперації: у процесі ро-
боти над проектом здійснюється широка 
взаємодія учнів з учителями і між собою у 
проектних групах, можливе залучення 
консультантів із різних сфер діяльності; 

• принцип опори на суб'єктивний 
досвід учнів; кожний школяр, працюючи 
над проектом, має можливість застосувати 
власний досвід і знання; 

• принцип урахування індивідуаль-
ності учнів, урахування інтересів, темпу 
роботи, ділових якостей; 

• принцип вільного вибору: тем про-
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екту, підтем, партнерів у розробці проекту 
джерел і способів отримання інформації, 
методу дослідження, форм презентації ре-
зультатів; 

• принцип зв'язку дослідження з ре-
альним життям: відбувається органічне 
поєднання теорії з практикою; 

• акмеологічний принцип: педагог 
будує освітній процес так, щоб вихованець 
засвоїв найвищі цінності, створює умови 
для оптимальної самореалізації підроста-
ючої особистості, розвитку її індивідуаль-

них можливостей і здібностей. 
Організація проектної діяльності пря-

мо залежить від того, якого типу проект 
вибирається його учасниками для роботи. 
З огляду на різні підходи до класифікації 
проектів у педагогічній літературі визна-
чено кілька ознак, за якими розрізняють 
проекти.  
Ми обираємо класифікацію проектів, 

яка була представлена Є.Полат [9] (табл. 
2). 

Таблиця 2  
Класифікація проектів за Є.Полат 

 
№ Типологічна знака Тип проекту 

1. Домінантна діяль-
ність 

1. Дослідницькі. 2. Пошукові. 3. Творчі. 4. Прикладні (практич-
но орієнтовані). 5. Рольові. 6. Інформаційні. 
7. Соціальні. 

2. Предметно-
змістова галузь 
знань 

1. Монопроект (у межах однієї галузі знань). 
2. Міжпредметний проект. 

3. Характер коорди-
нації проекту 

1. Безпосередній (жорсткий, гнучкий).  
2. Опосередкований (імітує учасника проекту). 

4. Характер контак-
тів 

 

1. Серед учасників однієї школи, класу, міста, регіону, країни. 
2. Серед учасників різних країн світу. 

5. Кількість учасни-
ків проекту 

1. Особистісні.2. Парні. 3. Групові. 

6. Тривалість вико-
нання проекту 

1.Короткотермінові. 2. Середньої тривалості. 3. Довготривалі. 

 
Зміст проектної діяльності припускає 

використовування в загальноосвітньому 
навчальному закладі найрізноманітніших 
шляхів її застосування.  
На думку Л.Мартинець, можна умовно 

згрупувати засоби проектної діяльності та-
ким чином [8, с. 85]: 

- теоретичне навчання: засвоєння 
основ проектної діяльності через факуль-
тативні (авторські) спецкурси, консульта-
ції, індивідуальну роботу, виховну роботу; 

- учнівський досвід: створення учнями 
портфоліо проектної діяльності; 

- практичне навчання: створення 
проектів на уроках, факультативних за-
няттях. 

І.Г.Єрмаков пропонує характеристику 
різновидів навчальних проектів [5, с. 39]. 
На основі цього матеріалу ми вибираємо ті 
з них, які доцільно впроваджувати у стар-
шій школі саме гуманітаріям і ті, які 
пов’язані з дисципліною «математика»:  

1. Творчі проекти – пов'язані з прое-
ктуванням та втіленням інноваційних ідей 
(у галузі мистецтв, навчальних і соціаль-
них процесах). 

2. Ігрові проекти – це навчальні про-
екти, пов'язані з організацією та розвитком 
ігрової діяльності школярів. Вони можуть 
здійснюватися у сфері спорту, рольових, 
інтелектуальних ігор тощо. 

3. Пізнавальні проекти – проекти, 
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пов'язані з пізнанням певних природних та 
соціальних процесів і явищ у польових 
умовах, що передбачено змістом освіти. 

4. Дослідницькі проекти спрямовані 
на формування в учнів умінь та навичок 
науково-дослідницької діяльності, навча-
льну імітацію елементів дослідницької ді-
яльності вчених у процесі навчання. 

5. Інформаційні проекти покликані 
сформувати інформаційну культуру учнів, 
сприяти практичному застосуванню та пе-
ревірці навичок роботи з інформаційною 
технікою, інформаційною мережею Інтер-
нет.  

6. Практико-зорієнтовані проекти 
– проекти, які передбачають вироблення 
конкретних проектних продуктів, які ха-
рактеризують ступінь сформованості фун-
кціональної грамотності учня. 

7. Гуманітарні проекти, учнівські 
проекти, пов'язані з вивченням людини та 
суспільства, формуванням здатностей і 
навичок, пов'язаних із соціальною компе-
тенцією. 

8. Профільні проекти – проекти ста-
ршої школи, які спрямовані на вивчення та 
осмислення специфіки майбутньої профе-
сійної діяльності, її моделювання, вико-
нання її елементів у проектній діяльності. 
Одним із найважливіших моментів 

створення проекту є визначення основних 
етапів роботи над ним.  
Аналіз науково-педагогічної літерату-

ри показує, що вчені (Дж.К.Джонсон, 
І.Єрмаков, О.Новиков, Є.Полат та ін.) ви-
діляють різні етапи роботи над проектом. 
Спираючись на наукові дослідження на-
званих учених, зазначимо, що робота над 
проектом складається з наступних етапів:  

� організаційно-підготовчого,  
� технологічного,  
� підсумкового.  

У проектній діяльності весь процес 
орієнтований на учня: тут, насамперед, 
враховуються його інтереси, життєвий до-
свід і його здатності.  
Роль учителя змінюється: замість кон-

тролера він стає повноцінним партнером і 
консультантом. Так, на організаційно-
підготовчому етапі вирішальна роль нале-

жить учителеві, який допомагає учням у 
виборі обґрунтованого проекту, розробці 
плану дій, процесу конструювання виро-
бів, формування конструкцій, визначення 
джерел інформації, способів її збору й 
аналізу. Під час дослідження учні виби-
рають оптимальний варіант об'єкта праці, 
розробляють послідовність технологічно-
го процесу, а вчитель спостерігає, радить і 
керує діяльністю.  
На технологічному етапі виконуються 

трудові операції, передбачені технологіч-
ним процесом. Учителеві на цьому етапі 
відводиться роль консультанта. На заключ-
ному етапі здійснюється остаточний конт-
роль і демонстрація виробу. Учні предста-
вляють до захисту обґрунтування проекту, 
технічну документацію самого виробу, а 
також беруть участь в обговоренні, само-
оцінці й оцінці проектів. Для оцінювання 
проектної діяльності учнів визначаються 
певні критерії, в оцінюванні доцільно ко-
ристуватися рейтинговою шкалою.  

Висновки. Таким чином, упроваджу-
ючи проектні технології, можна перетво-
рити важкі і не завжди зрозумілі для учнів 
теми з математики у простіші, доступніші 
і цікавіші. Важливо створити у навчанні 
математики такі умови для учнів-
гуманітаріїв, які б сприяли формуванню 
пізнавальних інтересів, розвитку творчих 
здібностей та креативності. 
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Резюме. Прач В.С. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧА-

ЩИХСЯ КЛАССОВ ГУМАНИТАРНОГО НАПРАВЛЕНИЯ. Статья посвящена 
вопросам особенностей применения метода проектов в обучении математики учени-
ков старшей  школы гуманитарного направления. В содержании раскрывается анали-
тический обзор научных разработок ученых, рассматриваются вопросы формирова-
ния у учеников эвристических умений при применении метода проектов. 
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Abstract. Prach V. ORGANIZATION OF PUPILS’ PROJECT ACTIVITY IN CLASSES  

OF HUMANITARIAN TRAINING DIRECTION. The article is devoted to particularities of  a 
project method in teaching mathematics to secondary school pupils in classes with humanitarian 
training direction. It contains the analytical review of the latest scientific results. The authors consider 
the questions of forming pupils’ heuristic skills when the project method is applied. 
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