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ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ МЕТОДУ НАВЧАЛЬНИХ ПРОЕКТІВ ЯК 
ЗАСОБУ ЗАСВОЄННЯ ЗНАНЬ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ФІЗИКИ 

 
Навчальний проект це одна із форм організації навчальної 

діяльності. Він орієнтований на засвоєння навчального матеріалу певної 
теми або розділу навчального предмету. У навчальному процесі 
загальноосвітніх навчальних закладів навчальний проект, може 
реалізовуватися як індивідуальна так і групова діяльність учнів, яка 
спрямована на досягнення основного результату навчального процесу, а 
саме набуття фундаментальних знань [1]. 

Основоположниками методу навчальних проектів (або «методу 
проблем») прийнято вважати американських педагогів Дж. Дьюї та 
В. X. Кілпатрика, які пропонували будувати процес навчання на активній 
основі, завдяки цілеспрямованій діяльності учня, враховуючи його 
особистісну зацікавленість саме в цьому знанні. Метод проектів, який 
сформували Д. Дьюї і В. Х. Кілпатрик, базувався на позиціях педагогіки 
прагматизму, для якого основним принципом є «навчання через 
діяльність», згідно яких учень виступає активним учасником навчального 
процесу. В основу цього методу покладено не інформаційний підхід, 
спрямований, в першу чергу, на розвиток пам’яті, а діяльнісний, націлений 
на формування комплексу мисленнєвих здатностей (розуміння, уяви, 
рефлексії, цілепокладання), які необхідні для дослідницької діяльності. 

Упровадження методу проектів має свою історію і у вітчизняній 
педагогіці, яка пов’язана з іменами таких педагогів-дослідників як 
К. М. Янжул, С. Т. Шацький, С. Ривес, В. Петрова, Д. Борисов, 
Е. В. Ігнат’єв, Л. Скаткін, І. М. Соловйов та ін. 

Проект як форма навчання фізики у загальноосвітніх навчальних 
закладах спрямована на пошук активних форм пізнавальної діяльності 
учнів, розвиток в учнів готовності до умов життєдіяльності, які динамічно 
змінюються, зокрема завдяки швидкому розвитку інформаційно-
комунікаційних технологій, демократизації відношень між учасниками 
навчально-виховного процесу. 

Проблеми використання засобів ІКТ в процесі реалізації методу 
проектів також знаходять своє відображення у сучасних педагогічних 
дослідження. В результаті дослідження проблеми особистісно-орієнтованої 
моделі навчання школярів за методом проектів з використанням 
комп’ютерних технологій можна зробити висновок, що комп’ютерні 
технології є засобами, які розширюють можливості учасників освітнього 
процесу, будують нові умови для його організації за рахунок 
удосконалення процесу навчання, створення єдиного інформаційного 
простору для всіх учасників освітнього процесу, обробки і зберігання 
інформації за допомогою сучасних технологій, формування навичок 



дослідницької діяльності [2]. 
Таким чином, сьогодні метод проектів розглядається, з одного боку, 

як набір педагогічних прийомів, які дозволяють створити навчальні 
ситуації, в яких учень має вирішувати власні проблеми, а з іншого боку, як 
технологія супроводження вчителем самостійної навчальної діяльності 
учнів. З точки зору організації навчального процесу проект можна 
розглядати як спеціально організований учителем і самостійно 
здійснюваний учнем комплекс дій по вирішенню суб’єктивно значущої 
проблеми учня, який завершується створенням продукту і його 
представленням у певній формі, що й може слугувати одним із методів 
узагальнення знань з певної теми навчальної програми. 
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