
В сучасних умовах широкого розповсюдження інформаційних технологій у 

всіх галузях діяльності людини система освіти повинна не тільки забезпечити 

підготовку фахівця до життя і роботи у новому інформаційному суспільстві, але й 

сприяти набуттю навичок самостійного опанування новими знаннями і вміннями. 

У цьому зв’язку вважаю доцільним використання методу проектів на уроках 

інформатики. Організація роботи учнів за допомогою методу проектів дозволяє 

відійти від традиційної класно-урочної системи навчання та наблизитися до 

суттєвої самостійної роботи учнів на основі їх природної зацікавленості, 

використанні індивідуальної, парної, групової роботи, широкого застосування 

дослідницьких та практично-значимих завдань. 

Процес інформатизації суспільства не тільки підвищує мінімальний рівень 

необхідних знань, вмінь та навичок, але й потребує від кожного вміння 

застосовувати системний підхід до розв’язку конкретної задачі, проблеми, 

самостійно і творчо використовувати набутті знання. Саме цьому (самостійності у 

прийняті рішень, здатності синтезувати накопленні знання, розглядати будь-яку 

проблему з різних боків) ми вчимо учнів при використанні методу проектів. 

 Метод проектів – один з ефективних методів підвищення мотивації учнів 

для досягнення поставлених цілей. Він орієнтован  на самостійну діяльність учнів 

– індивідуальну, парну, групову, яку вони виконують на протязі певного відрізку 

часу. Для того, щоб зацікавити дітей, на одному уроці ставиться проблемна 

ситуація, для розв’язання якої у учнів виникає необхідність об’єднання у групи 

для створення проектів. Визначається час за який проект повинен бути виконано.  

Проект може бути розраховано на один урок або на великий строк (до чверті). В 

залежності від цього визначається кількість груп та їх склад. Кожен учень має 

змогу сам вибрати, з перелічених, тему та колег з якими буде співпрацювати. При 

роботі над проектом я виступаю у ролі консультанта. В ході роботи над 

проектами діти набули технічні навики роботи з комп’ютером, вміння працювати 

у групі. Деякі з них проявили свої дизайнерські здібності й внесли в текст схеми, 

малюнки, діаграми та графічні об’єкти. В наслідок чого вони навчилися робити 

вставки, працювати у табличному процесорі, текстовому та графічному редакторі. 

Результати роботи обов’язково оголошуються у класі, якщо не передбачено 



захисту. Але майже до усіх проектів є вимога публічного захисту. Він є надто 

важливою частиною проекту, саме він дозволяє учням систематизувати знання, 

зробити висновки.  

Інформатика як шкільний предмет який легко інтегрується з будь яким 

іншим предметом, дозволяє ефективно показати споконвічну єдність картини 

світу, що відкривається учню у школі, а між предметні зв’язки в процесі навчання 

виступають в якості стимулу для активації навчально - пізновальної діяльності 

учнів. Використання методів проекту дозволяє організувати навчальний процес 

таким чином, що учень опиняється залученим в пізнавальний цикл: факти, 

проблеми, гіпотеза, модель, експеримент, теоретичні виводи, де зовнішній 

результат можна буде побачити, осмислити, застосувати на практиці, а 

внутрішній результат – досвід діяльності – стане особистим надбанням, що 

з’єднує знання та вміння, компетентності та цінності. 

В процесі роботи ми виконали багато проектів, ось теми декількох з них: 

«Чотирикутник», «Країни Європи», «Комп’ютер майбутнього», «9 травня» тощо. 

Так, разом з вчителем географії був розроблений та проведений 

інтегрований урок, створені навчальні проекти по країнам Європи, цілі та 

завдання даного проекту: навчити учнів методу пошуку, обробки та узагальнення 

інформації, використання презентації при усній відповіді, складати повідомлення 

з вивченої теми, розвивати мову, пам'ять, мислення, виховувати культуру 

спілкування та мовленеву культуру, виховувати співробітництво. Урок був 

організовано у вигляді представлень країн, кожна група учнів представляла свій 

проект-презентацію. 

 

 

 

 

 

 

 



Вже третій рік поспіль керую написання наукової роботи в Малій Академії 

Наук України, завжди керуючись уподобаннями учнів, профільністю класів в 

яких вони навчаються та майбутньою професією. Так, у 2006 році ми писали 

наукову роботи з теми: «Комп’ютерна навчальна програма «Перша світова 

війна»» (автор, Халецький Марк, учень 10-А). Учень мріяв стати юристом і дуже 

цікавився історією. В 2007 році наукову роботу писала учениця 11-В класу 

Ряполова Анастасія. Настя навчалась в класі з хіміко-біологічним профілем, і в 

майбутньому мріє стати фармацевтом, тому не дивно, що темою нашої наукової 

роботи стала «Комп’ютерна навчальна програма «Органічна хімія»». В ході 

написання цієї роботи ми не тільки аналізували літературу та створювали 

комп’ютерну програму, а й, за допомогою вчителя хімії Степанової Наталі 

Миколаївни, самі проводили хімічні досліди, що були зняті на відеокамеру і 

використані при створені комп’ютерної програми. На сьогодення Анастасія 

студентка Харківського національного фармацевтичного університету. У 2008 

році наукову роботу пише Завадський Антон, учень 11-А класу на тему: 

«Комп’ютерна навчальна програма «Підготовка до ЗНО»», який мріє вступити до 

Національного технічного університету Харківського політехнічного інституту та 

стати програмістом. Але на сьогоднішній день він намагається не лише сам добре 

підготуватися вступу у ВУЗ, але і допомогти в цьому своїм одноліткам.  

Залучення учнів до наукової роботи є ще одним кроком у розв’язанні наукової 

проблеми, адже предмет інформатика вимагає, при написанні роботи до МАН 

України, створення саме проекту. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я вважаю своїм завданням допомогти кожній талановитій дитині розкрити 

свої таланти. В процесі роботи намагаюсь залучати учнів до участі у конкурсах, 

турнірах, олімпіадах та змаганнях з інформатики. При цьому не останню роль 

відіграє підготовка, в ході якої учні стають справжньою командою, вчаться 

підтримувати один одного, допомагати, відстоювати свою точку зору. Так у 

минулому році в Web-олімпіаді приймають участь 10 учнів 9-11 класів, конкурсі 

Комп’ютерної графіки – 3 учня, написанням наукової роботи в МАН України – 1 

учень, районній олімпіаді з інформатики – 5 учнів, міській олімпіаді – 1 учень, 

другому кубку Харкова з пошуку в Інтернет – 2 учня, турнірі з основ інформатики 

– 5 учнів, конкурсі  «Шкільні портали в мережі Інтернет » - 1 учень. 



 

Досвід роботи вчителем інформатики привів мене до розуміння того, що 

використання методу проектів на уроках інформатики зацікавлюють учнів у 

вивчені інформатики, виховують необхідність постійно поповнювати свої знання, 

розвиток умінь, які дозволяють в морі оточуючої інформації знаходити ту 

необхідну, яку можна використовувати в подальшому житті.  

Метод проектів – це навчальний метод, який дозволяє здійснювати 

індивідуальний підхід до кожного учня, в не залежності від початкового рівня 

знань з предмету, дає можливість проявити самостійність в плануванні, 

організації та контролі своєї діяльності, підбирати методи роботи при виконанні 

навчальних завдань, що сприяє розкриттю творчості особистості. 


