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засадах фундаменталізації та компетентнісного підходу. Її результатом має бути сформовані 

готовність і здатність майбутнього вчителя (української мови та літератури; російської мови та 

літератури; зарубіжної літератури, іноземних мов, рідних мов) до організації навчальної і науково-

дослідної роботи учнів у галузі мовознавства й літературознавства. Педагогічними є ті ситуації, що 

фіксують у певному часовому інтервалі суперечність між досягнутим та бажаним у розвитку 

особистості. Моделюванням педагогічних ситуацій є процес утворення ситуацій-моделей, які 

імітують стан і динаміку навчально-виховного процесу. Визначено провідні методи моделювання 

педагогічних ситуацій, зокрема методи теоретичного (аналізу й проектування), й практичного їх 

відтворення (імітаційно-дидактичного моделювання). Найбільш доцільними формами моделювання 

педагогічних ситуацій є індивідуальні та групові, які обираються з урахуванням можливостей, рівня 

пізнавального й професійного інтересу майбутніх учителів. Подальшого дослідження потребують 

механізми становлення професійної позиції майбутнього вчителя, формування його професійно-

педагогічної культури й професійного самовдосконалення. 
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In article problems of formation of professional competence of future teachers of philological specialties by 

simulation of pedagogical situations are considered. Preparation of professionally competent teacher is one 
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given examples of pedagogical situations which form professional competence of future teacher of 

philological specialties. 
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Проектна діяльність в практиці вищої педагогічної школи 

В статі розглянуті проблеми проектної діяльності у вищий школі, типи проектів, критерії  за 

якими розрізняють проекти. Вивчено поняття «проект». Розкриваючи сутність поняття «проект», 

зосереджена увага на тому, що у педагогічній науці немає єдиного його тлумачення. Проектна 

технологія передбачає наявність проблеми, що вимагає інтегрованих знань і дослідницького пошуку 

її вирішення. Результати проектної діяльності повинні мати практичну, теоретичну, пізнавальну 

значимість. Головною складовою методу є самостійність студента 

Ключові слова: проект, проектна діяльність. 

Сучасне динамічне, швидкоплинне життя висуває суспільний запит на виховання творчої 

особистості, здатної, на відміну від людини-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні 

ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Сьогодні педагогічні колективи вищих навчальних 
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закладів своїм основним завданням вважають забезпечення фізичного, інтелектуального, соціального 

і духовного розвитку студентів з домінантою індивідуальних і творчих можливостей кожного 

студента для формування творчої цілеспрямованості особистості, здатної до саморегуляції, 

передбачення, конструювання власної життєвої стратегії. 

Основним орієнтиром змісту модернізації освіти має стати праця на особистість, що інтенсивно 

розвивається. Колись роль студента в системі освіти виходила з потреб держави. Сьогодні акценти 

розставлено інакше: маємо зробити людину такою, щоб вона могла вирішувати державні завдання за 

своїм покликанням, бути високоморальною, духовно розвиненою, мобільною в своєму розвитку. 

Адже корисна діяльність людини – це результат її розвитку, інтелекту, здібностей. Виховання має 

прагнути до самостійності мислення і винахідництва, як і розум людини, що розвивається самостійно 

у дії. 

Розв’язання цього завдання передбачає психолого-педагогічне обґрунтування змісту і методів 

навчально-виховного процесу, спрямованого саме на розвиток особистості учнів. Однак цьому 

процесові поки що бракує цілеспрямованості та науково-методичного забезпечення. Тому процес 

«особистісної» перебудови навчально-виховного процесу відбувається спонтанно, повільно, 

неефективно. У зв’язку з цим педагоги і психологи все помітніше усвідомлюють гостру потребу у 

створенні та використанні особистісно-орієнтованих педагогічних технологій, до яких відносять і 

проектну технологію. 

Останнім часом наприкінці XX століття та на початку XXI століття в педагогіці значну увагу 

приділяють методу проектів.  

В основі методу проектів лежать ідеї Джона Дьюї, який створив концепцію прагматичного 

навчання. В основі цієї концепції є методи, що забезпечують власні відкриття тих, хто навчає і 

вчиться, та орієнтованих на наукове дослідження як зразок створення стратегії навчання межах 

гуманістичного напрямку. У педагогічних поглядах та експериментальних роботах Джона Дьюї 

започатковані ідеї побудови навчання на активній основі через доцільно-мотивовану діяльність учня 

у співвідношенні з його особисто-визначеним інтересом. Надзвичайно важливо було показати дитині 

її особисту зацікавленість у здобутті цих знань, де і яким чином вони можуть їй знадобитись у житті 

[1, с.101]. 

В статі розглянуті проблеми проектної діяльності у вищий школі, типи проектів, критерії за якими 

розрізняють проекти. Вивчено поняття «проект». Розкриваючи сутність поняття «проект», 

зосередимо увагу на тому, що у педагогічній науці немає єдиного його тлумачення. Так, 

У. Кільпатрик пояснює проект як будь-яку роботу, що виконана «від усього серця» і має певну 

цільову настанову. Проект як проблема означає ситуацію творчості, в якій людина перестає бути 

власником ідеї, щоб отримати шанс наштовхнутися на щось нове, здивуватися, виявити його у своїй 

творчості) [2, 5, 9].  

У XIX столітті, були визначені ще дві моделі методу проектів, що використовуються і сьогодні. 

Перша, більш рання модель Вудворта, припускає, що учні спочатку вивчають матеріали, набувають 

знань і навичок, які їм знадобляться для конструювання проектів. Друга, більш сучасна модель 

Річардса, припускає «занурення» у проблему, ЇЇ фундаментальне дослідження. 

Сьогодні існує безліч трактувань поняття «проектування». 

За визначенням Дж. Джонса проект це «процес, який дає початок змінам у штучному середовищі». 

Чечель відзначає, що проект це буквально «кинутий вперед», тобто прототип, прообраз будь-якого 

об’єкта, виду діяльності, а проектування перетворюється на процес створення проекту. Є. Полат 

пояснює проект як об’єднану навчально-пізнавальну творчу діяльність учнів-партнерів, які мають 

спільну проблему, мету, способи діяльності, узгодженні методи, спрямовані на досягнення загального 

результату сумісної діяльності [10; 12]. 

В освітній галузі «Технологія» метод проектів визначається, як комплексний процес, який формує 

в школярів загально навчальні розуміння, основи технологічної грамоти, культуру праці і 

спрямований на оволодіння ними способами перетворення матеріалів, енергії, інформації, 

технологіями їх обробки. С. Шишов під методом проектів розуміє: «спосіб організації пізнавально-

трудової діяльності учнів з метою розв’язання проблем, пов’язаних з проектуванням, створенням і 

виготовленням реального об’єкта (продукту праці)» [11, с. 258]. Як зазначив О. Коберник: «проект є 

складовою проектування, що розглядається як створення проекту (прототипу, прообразу) 

передбачуваного або можливого об’єкту стану. Проектування – це вид діяльності, що синтезує в собі 

елементи ігрової, пізнавальної, ціннісно-орієнтаційної, перетворюючої, професійно-трудової, 

комунікативної, навчальної, теоретичної практичної діяльності» [3, с. 23]. Аналіз літературних 
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джерел, (Н. Матяш, В. Симоненко) дає змогу твердити, що науковці, здебільшого, розглядають 

процес, під час якого створюється і виготовляється виріб (послуга) як проектування [7]. 

В. Симоненко розглядає такі типи проектів, як : 

Інтелектуальні. Учні повинні описати модернізовані способи обробки матеріалів, ґрунти, 

оригінальні нові технології виробництва виробів, продуктів і т.п. Можуть бути запропоновані 

розроблені програми для ЕОМ, комп’ютерна графіка і т.д. Предметом проектних розробок можуть 

стати інтер’єри навчальних, житлових і виробничих приміщень, дизайн будь-яких виробів, предметів 

побуту, виробничих зразків. 

Матеріальні. Під такими мається на увазі виготовлення інструментів і пристосувань, наочної 

допомоги і побутових пристроїв, засобів малої механізації і автоматизації. Проектами того роду 

можуть бути вироби художньо-прикладної і технічної творчості учнів, реалізовані в матеріалі 

раціоналізаторські пропозиції школярів. 

Екологічні. У цих проектах може здійснюватися експертна оцінка легко-газового середовища, 

стани водоймищ і ґрунтів, розповсюдження ерозії і залісення. Предметом дослідження і аналізу 

можуть стати способи очищення забруднених виробничих приміщень, лісових і лісогосподарських 

угідь, природних істотних водоймищ. 

Сервісні. У сучасній техносфері відводиться першорядне значення накопиченню, підбору, 

оформленню і представленню інформації. Такі проекти дуже перспективні, представляється, що 

попит на цей вид послуг буде величезний. 

Комплексні проекти, що включають інтелектуальні, матеріальні, екологічні і сервісні складові 

[10]. 

Проект це метод навчання. Він може застосовуватись як на заняттях, так і в позааудиторній 

роботі, орієнтований на досягнення цілей самих студентів, тому неповторний; формує значну 

кількість навчальних і життєвих компетентностей, тому є ефективним; формує досвід, тому 

незамінний [9]. 

Проект (проектування) це зміст навчання. Найбільш сучасні сфери людської діяльності 

базуються на проектуванні. Тому проектування може бути основою професійних спецкурсів [7]. 

Проект це форма організації навчального процесу. Проектна діяльність може стати 

альтернативою аудиторного навчання. А майбутнє за балансом альтернатив [10]. 

Проект це особлива форма філософії освіти. Філософія мети та діяльності, результатів і 

досягнень, вона прийнятна для вищої школи сьогодення, тому що дозволяє поєднати ціннісно-

змістовні основи культури та процес діяльнісної соціалізації [9]. 

Проектна технологія передбачає наявність проблеми, що вимагає інтегрованих знань і 

дослідницького пошуку її вирішення. Результати запланованої діяльності повинні мати практичну, 

теоретичну, пізнавальну значимість. Головною складовою методу є самостійність студента. Дуже 

важливою також є структуризація змістовної частини проекту із зазначенням поетапних результатів. 

Використання дослідницьких підходів у проекті є свого роду наріжним каменем технології. Причому 

послідовність цих методів можна поставити у такий ряд: визначення проблеми (визначення завдань, 

які випливають із дослідження), висунення гіпотези вирішення завдань, обговорення методів 

дослідження, оформлення кінцевих результатів, аналіз одержаних даних, підбиття підсумків, 

коригування, висновки. 

Використання методу «проектів» дозволяє реалізувати особистісно-діяльнісний (В. Давидов, 

Ш. Амонашвілі) і особистісно-орієнтований підходи до освіти особистості (І. Якиманська, І. Бех, 

С. Подмазін та інші). Ці підходи базуються на застосуванні знань і вмінь, отриманих під час вивчення 

різних дисциплін на різних етапах навчання, інтегрувати їх у процесі роботи над проектом. Це 

забезпечує позитивну мотивацію і диференціацію у навчанні, активізує самостійну творчу діяльність 

студентів під час виконання проекту [6]. 

Метод проектів створює умови, за яких студент може самостійно здобувати знання чи 

застосовувати придбані раніше, причому замість дій за зразком в основному виступають пошукові й 

дослідницькі дії. Основний акцент робиться на творчий розвиток особистості. Студент повинен не 

тільки засвоїти необхідні знання й уміння, а й навчитися шукати і знаходити об’єкти для їх 

практичного застосування. 

Види проектів на заняттях з педагогіки.  За основу методу проектів було взято ідею спрямованості 

навчально-пізнавальної діяльності студентів на результат, який досягається завдяки розв’язанню тієї 

чи іншої практичної або теоретично значущої для них проблеми.Варто наголосити, що виконання 

завдань за методом проектів передбачає два результати: зовнішній – той, який можна побачити, 

усвідомити, застосувати на практиці, щоб перевірити його функціональність тощо, та внутрішній – 
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досвід діяльності, – який стане безцінним надбанням студента, об’єднавши знання, уміння, 

компетенції і цінності. 

Беручи за основу теоретичні положення та практичний досвід вітчизняної й зарубіжної педагогіки, 

розглянемо, питання класифікації типів проектів. Прикладні проекти, відрізняються чітко 

визначеним результатом діяльності його учасників (наприклад, проект закону, довідкові матеріали, 

словник, аргументоване пояснення будь-якого явища). Такі проекти, передбачають ґрунтовне 

осмислення структури, розподіл функцій між учасниками, оформлення результатів діяльності, їх 

подальшу презентацію та зовнішнє рецензування; Дослідницькі проекти, що мають на меті 

організацію діяльності учнів, спрямовану на розв’язання творчих завдань із заздалегідь невідомим 

результатом та передбачають наявність певних етапів роботи (обґрунтування актуальності теми 

дослідження, предмету та об’єкту, визначення цілей та завдань, виявлення методів пошуку та джерел 

інформації, висунення гіпотези, визначення шляхів розв’язання проблеми, збір даних, їх аналіз та 

синтез, обговорення та оформлення отриманих результатів, виступ з повідомленням чи доповіддю, 

визначення нових проблем для подальшого аналізу); Інформаційні проекти, котрі скеровані на 

вивчення характеристик будь-яких процесів, явищ, об’єктів і передбачають їх аналіз та узагальнення 

виявлених фактів; структура такого проекту схожа на структуру дослідницького, що часто є основою 

для їх поєднання; Рольові проекти, в яких учасники виконують визначені ролі (літературних 

персонажів чи вигаданих героїв), зумовлені характерові і змістом проекту; імітують соціальні чи 

ділові відносини, ускладнені гіпотетичними ігровими ситуаціями; структура таких проектів лише 

окреслюється і залишається відкритою до завершення роботи. Такі проекти дозволяють не лише 

отримати нові знання, але й сприяють отриманню певного соціального досвіду. Відповідно до 

класифікації українського дослідника О. Пєхоти проекти розрізняють за певними критеріями 

(таблиця 1) [9; 10]. 

Таблиця 1. 

Критерії, за якими розрізняють проекти 

За домінантною 

в проекті 

За предметно-

змістовим 

напрямком 

За кількістю 

учасників 

За географією 

проекту 

За терміном 

виконання 

Дослідницькі  Моно проекти Індивідуальні  Локальні (вузівські) Коротко-термінові 

Інформаційні Між предметні Групові Регіональні Середньо- термінові  

Ігрові  Колективні Національні Довготермінові 

Ознайомчо-

орієнтовані 

  Міжнародні   

Практичні     

Творчі      

Дослідницькі проекти потребують добре обміркованої структури, визначеної мети, актуальності 

предмета дослідження для всіх учасників, соціальної значущості, продуманості методів, у тому числі 

експериментальних методів обробки результатів. Вони повністю підпорядковані логіці дослідження і 

мають відповідну структуру: визначення теми дослідження, аргументація її актуальності, визначення 

предмета й об’єкта, завдань і методів, визначення методології дослідження, висунення гіпотез 

розв’язання проблеми і намічання шляхів її розв’язання. 

Творчі проекти не мають детально опрацьованої структури спільної діяльності учасників, вона 

розвивається, підпорядковуючись кінцевому результату, прийнятій групою логіці спільної діяльності, 

інтересам учасників проекту. Вони заздалегідь домовляються про заплановані результати і форму їх 

представлення рукописний журнал, колективний колаж, відеофільм, свято, тощо. І тоді потрібні 

сценарій фільму, програма свята, макет журналу, альбому, газети. Ігрові проекти учасники беруть 

собі визначені ролі, обумовлені характером і змістом проекту. Це можуть бути як літературні 

персонажі, так і реально існуючі особистості, імітуються їх соціальні і ділові стосунки, які 

ускладнюються вигаданими учасниками ситуаціями. Ступінь творчості учнів дуже високий, але 

домінуючим видом діяльності все-таки є гра. Інформаційні проекти спрямовані на збирання 

інформації про який-небудь об’єкт, явище, на ознайомлення учасників проекту з цією інформацією, її 

аналіз і узагальнення фактів. Такі проекти потребують добре продуманої структури, можливості 

систематичної корекції у ході роботи над проектом. Структуру такого проекту можна позначити 

таким чином: мета проекту, його актуальність; методи отримання (літературні джерела, засоби 

масової інформації, бази даних, у тому числі й електронні інтерв’ю, анкетування тощо) та обробки 

інформації (її аналіз, узагальнення, зіставлення з відомими фактами, аргументовані висновки); 
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результат (стаття, доповідь, реферат, відеофільм); презентація (публікація, у тому числі в електронній 

мережі, обговорення у телеконференції). Такі проекти можуть бути органічною частиною 

дослідницьких проектів, їхнім модулем. Практико-орієнтовані проекти результат діяльності 

учасників чітко визначено з самого початку, він орієнтований на соціальні інтереси учасників 

(документ, програма, рекомендації, проект закону, словник, проект шкільного саду). Проект потребує 

складання сценарію всієї діяльності його учасників з визначенням функцій кожного з них. Особливо 

важливими є організація координаційної роботи у вигляді поетапних обговорень та презентація 

одержаних результатів і можливих засобів їх упровадження у практику. Якщо короткотермінові 

проекти можуть виконуватися на уроках з одного предмету, то довготермінові проекти (від одного 

місяця до року) присвячені доволі великій або декільком пов’язаним проблемам, і відповідно є 

міждисциплінарними та аналізуються здебільшого в позаурочний час. У реальній практиці 

здебільшого застосовуються змішані типи проектів, де, наприклад, поєднуються ознаки як 

предметних так і між предметних [9]. 

Змістовий аспект проекту визначає тематичну спрямованість проектів. Залежно від ситуації добір 

тематики проектів може бути різним: 

в одних випадках ця тематика може формулюватися науковцями, які працюють у галузі освіти, в 

рамках затверджених навчальних програм; у других – ініціативно висуватися вчителями з 

врахуванням навчальної ситуації та стану викладання предмету, природних професійних інтересів, 

уподобань та здібностей учнів; у третіх – тематика проектів може пропонуватися й учнями, які 

природно орієнтуються на власні інтереси, не лише пізнавальні, а й творчі, прикладні. 

Теми проектів найчастіше сьогодні стосуються конкретного практичного питання, що є 

актуальним для реального життя. Разом з тим, це вимагає залучення знань учнів не лише з одного 

предмету, але й з різних галузей, стимулює систематичне творче мислення, «вмикання» навичок 

дослідницької роботи. Саме таким чином досягається природна інтеграція знань. 

Аналіз досліджень показав, що проекти застосовуються у навчально-виховному процесі при 

вивченні будь-якого предмету, курсу. 

Проектна діяльність студентів забезпечує пріоритет соціально-значимих знань і умінь, що 

найбільше відповідає парадигмі особистісно-орієнтованої освіти, тому що саме ці знання і вміння 

дозволяють молоді упродовж життя успішно реалізуватися у професійній діяльності. 

Отже, аналіз педагогічної літератури з цього питання дає можливість з’ясувати, що технологія 

проектів на сьогодні це одна з найбільш розповсюджених видів дослідницької роботи студентів. Вона 

розглядається як альтернатива аудиторній системі навчальних закладах, але вона зовсім не повинна 

витіснити її і стати панацеєю. Проектна технологія має бути використана як доповнення до інших 

видів прямого або непрямого навчання, як засіб прискореного росту і в особистому плані, і в 

академічному. 

Таким чином, проектне навчання стимулює і посилює позитивну мотивацію до навчання, тому що 

воно: особистісно-орієнтоване; активізує безліч дидактичних підходів – навчання у процесі 

діяльності, сумісне навчання, мозковий штурм, рольові ігри, евристичне та проблемне навчання, 

дискусія, командне навчання; само мотивуюче, що означає зростання інтересу та включення в роботу 

в міру її виконання; дозволяє вчитись на власному досвіді та досвіді інших; приносить задоволення 

студентам, які бачать продукт своєї власної праці.  
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Project activities in practice of higher pedagogical establishments 

Savchenko L. 
Kryvyi Rih National University, Kryvyi Rih, Ukraine 

In article the considered problems of design activity in the highest to school, types of projects, criteria on 

which distinguish projects. It is studied the concepts "project". The essence of the concept "project" is 

opened. The design technology provides existence of a problem which demands the integrated knowledge 

and research search of its decision. Results of design activity have to have the practical, theoretical, 

informative importance. The main component of a method is independence of the student 
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Історико-педагогічна культура як передумова становлення демократичного світогляду 

майбутнього філолога 

У статті висвітлюється роль та значення історико-педагогічної культури у становленні 

демократичного світогляду майбутнього філолога. Розкривається взаємозв’язок складників 

історико-педагогічної культури та демократичного світогляду особистості; обґрунтовується 

єдність змістових та процесуальних аспектів формування демократичного світогляду молодої 

людини під час її професійної підготовки та історико-педагогічної культури майбутнього 

спеціаліста-філолога. 

Ключові слова: історико-педагогічна культура, майбутні філологи, демократичний світогляд, 

процесуальна та змістова єдність, професійна підготовка. 

Докорінні суспільно-політичні зміни в українській державі висунули на перший план проблеми 

взаєморозуміння людей та соціальних спільнот. Адже нестача навичок діалогічного спілкування, 

невміння адекватно передати співбесіднику свої знання, думки, почуття, свою точку зору ведуть до 

непорозуміння,  загострення міжособистісних стосунків і, в решті-решт, призводять до руйнації 

єдності українського суспільства. Тому одне із найважливіших завдань сьогодення – формування 

особистості з демократичним світоглядом, здатної плідно працювати не лише в команді однодумців, 

а й з людьми, що мають різні життєві цінності, установки, інколи – діаметрально протилежні 

світоглядні позиції. Розв’язати завдання формування такої особистості покликана система вищої 

професійної освіти, у тому числі – педагогічної. Процес фахової підготовки відкриває широкі 

можливості для становлення майбутнього спеціаліста, що навчений діяти в демократичних умовах, є 

конкурентоспроможнім, здатним навчатися протягом життя, відкритим до інновацій на нововведень.  

Особливості професійної підготовки майбутніх педагогів-фахівців висвітлюються в численних 

працях українських та зарубіжних вчених. Аксіологічне підґрунтя такої підготовки створюють у 

своїх дослідженнях видатні українські й зарубіжні вчені: В.Андрущенко, І.Бех, Н.Бібік, 

М.Богуславський, Є.Бондаревська, С.Гончаренко, М.Євтух, І.Зязюн, В.Кремень, В.Лозова, 

В.Луговий, Н.Ничкало, О.Савченко, Г.Сагач, Б.Федоришин, Л.Хомич. Акмеологічні засади вищої 

освіти обґрунтовують О.Бодальов, О.Деркач, Н.Кузьміна, З.Сіверс, Г.Данилова, В.Сластьонін. 

Процесуальні та змістові аспекти фахової підготовки майбутніх філологів у структурі вищої 

педагогічної освіти висвітлюють у своїх дослідженнях вітчизняні науковці - З.Бакум, Н.Волошина, 

С.Жила, О.Заболотська, Є.Пасічник, І.Семенчук, Б.Степанишин, Г.Токмань та інші.  

Попри розмаїття наукової проблематики, концепцій, методологічних підходів погляди вчених 

збігаються в тому, що професійна підготовка майбутнього філолога повинна відповідати вимогам і 
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