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План заняття 

1. Педагогічний проект: суть, мета, критеріальні вимоги. 

2. Види педагогічних проектів та його типи. 

3. Організаційно-методичні особливості проектування. 

4. Рекомендації щодо написання та оформлення педагогічного проекту. 

 

Анотація 

В лекції показаний історичний аспект розвитку та становлення методу 

проектів у зарубіжній та вітчизняній педагогіці. Розкрито сутність та 

інноваційний характер методу проектування, уміння формувати навички 

постановки і рішення задач. Визначено критеріальні вимоги.  

Представлено види та типи педагогічних проектів, сформульовано 

особливості створення та реалізації проекту від його типу. Алгоритмізовано 

етапи проектування та їх психолого- педагогічні особливості. Дано методичні 

рекомендації щодо виконання, оформлення та презентації проекту. 

Лекція містить питання та тести для самоконтролю й актуалізації знань, 

завдання для опрацювання в міжсесійний період. 

 

Питання для самоперевірки 

1. Дайте історичну довідку розвитку методу проекту. 

2. Розкрийте суть методу проекту. 

3. Розкрийте зміст 6П за І.П.Тарасовою. 

4. Назвіть критеріальні вимоги до створення проекту. 



5. Які переваги та недоліки педпроекту. 

6. Назвіть основні вимоги до послідовності етапів проектування. 
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Орієнтовний перелік проблемних питань для самоосвіти в міжкурсовий 

період в межах зазначеної теми 

1. Яка основна мета методу проекту? 

2. Які етапи педпроектування виділила В.С.Безрукова? 

3. Як міняється позиція педагога під час виконання педпроекту? 

4. Назвіть типи проектів за характером взаємин, тривалістю, складом 

учасників, міжпредметних зв язків. 

5. Підготуйте рекомендації щодо оформлення та захисту проекту. 


