
ВИКОРИСТАННЯ 

МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ 

ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ



 Ознайомити учителів школи з новітніми 

технологіями навчання.

 Вивчити досвід використання методу проектів 

вчителями загальноосвітніх шкіл України та 

зарубіжжя.

 Сформувати  творчу лабораторію на базі 

методичних осередків школи для вивчення 

впровадження методу проектів у навчальну 

діяльність.

 Створити банк творчих доробок вчителів школи 

“З досвіду використання методу проектів у 

навчально-виховній діяльності учнів”.



Працюючи разом у цьому проекті, ми зможемо 

знайти відповіді на такі питання:

 Що таке проект?

 Як створити проект?

 Що таке презентація?

 Чи завжди ми розрізняємо проект та презентацію?



ЗДОБУВАЄМО ІНФОРМАЦІЮ ПРО МЕТОД ПРОЕКТІВ, 

ЗНАЙОМИМОСЯ З ДОСВІДОМ УЧИТЕЛІВ

 90% учителів пройшли навчання за програмою 

“Intel.Навчання для майбутнього”.

 Вони опанували основні принципи створення 

проектів та презентацій, створили навчальні, 

виховні проекти.

 Набутий досвід став предметом вивчення на 

засіданнях методичних структур та педагогічній 

раді.



УЧИТЕЛІ ТА УЧНІ ШКОЛИ НА  КОНФЕРЕНЦІЇ 

“ПРОЕКТНА ДІЯЛЬНІСТЬ – РОЗКРИТТЯ ТВОРЧОГО
ПОТЕНЦІАЛУ УЧНІВ”



ПРОВЕДЕНА КОНФЕРЕНЦІЯ ДОЗВОЛИЛА 

СТВОРИТИ БАНК ТВОРЧИХ 

ДОРОБОК УЧИТЕЛІВ ШКОЛИ

“З ДОСВІДУ ВИКОРИСТАННЯ 

МЕТОДУ ПРОЕКТІВ У НАВЧАЛЬНО-

ВИХОВНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ”



ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ “    ”

Учасники учні 7 класу

Керівник Сак В.О.

“Технологія токарних робіт”

Учасники: учні 7 класу

Керівник: Сак В.О.





“ЯЛИНКА БЕЗ ЯЛИНКИ”

Учасники учні: 10 класу

Класний керівник: Ліхогуб А.В.



Учасники: учні 9 класу

Класний керівник: Яцюра І.А.



Хто сказав, що проектні 
форми роботи занадто складні 
для учнів 4-6 класів

Ми можемо довести, що 
це неправда

АНГЛІЙСЬКА МОВА 

“Подорож по Лондону  ”

Учасники: учні 4 класу

Керівник: Пузиревська О.В.



Учасники: учні 5 класу
Керівник: Русь Т.В.



 УК

“П.Г.Тичина. Не бував 

ти у наших краях!”

Учасники: учні 5 класу

Керівник: Крупнік М.Р.



ВИСНОВОК

 Нові форми роботи зацікавили учнів, а отже 

мають право на існування як засіб мотивації 

навчання

 Проектна навчальна діяльність можлива лише за 

умови використання міжпредметних зв’язків, а 

тому:

• Навчальні проекти виводять на новий рівень 

фахову підготовку вчителя

• Сприяють розвитку компетентнісних вмінь учнів



НЕ ЗНАЄМО ЦІНИ ВОДИЦІ, ДОКИ НЕ ВИСОХЛА КРИНИЦЯ

Виконала: учениця 7 класу

Садовець Ірина

Керівники: Ліхогуб А.В.,

Русь Т.В.

І місце в конкурсі 

навчальних проектів 

“Майбутнє Волині”



Виконала: учениця 7 класу

Кальчевська Богдана

Керівники: Русь Т.В., Попович З.В.

ІІ місце в конкурсі навчальних 

проектів “Майбутнє Волині”


