
 

Основною ідеєю програми розвитку сучасної школи є створення 

освітнього закладу, який реалізує гуманістичні цінності, орієнтовані на 

підготовку освічених і творчих людей, що володіють високими 

моральними принципами і здатних до вирішення складних економічних і 

соціальних проблем. 

Мета основної школи на етапі ранньої предметної орієнтації – 

формування бази для вибору напрямку подальшої спеціалізації освіти та 

рівня освоєння окремих предметів. На перший план висувається завдання 

формування ціннісних утворень в структурі особистості дитини, зокрема, 

значущості загальної культури та інтелектуального розвитку для 

самореалізації у соціумі. Для вирішення даного завдання важливим є 

розвиток предметного розуміння школярами в процесі викладання 

основних шкільних дисциплін, що в подальшому дозволить кожній 

дитині знайти ту предметну область, де вона зможе найбільш яскраво 

проявити себе, і яка відповідає її індивідуальним якостям, 

характеристикам, нахилам. Випускник школи повинен адаптуватися у 

мінливих життєвих ситуаціях, самостійно критично мислити, бути 

комунікабельним, контактним у різних соціальних групах. Школа 

повинна створити умови для формування в учнів сучасних 

ключових компетенцій: загальнонаукової, інформаційної, пізнавальної, 

комунікативної . 

Модернізація освіти охоплює всі її ступені, в змістовному плані це 

стосується і гуманітарних дисциплін. 



Основне протиріччя лежить між традиційними технологіями в 

освіті та ключовими змінами вигляду сучасної моделі освіти. 

Інноваційний розвиток країни вимагає оновлення усіх навчальних 

програм і методів навчання на основі компетентнісного підходу. 

Традиційний спосіб навчання з кожним роком стає нездатним вирішити 

поставлені перед школою завдання. Виникає необхідність пошуку нових 

методів, технологій навчання, які б дозволили підготувати учнів більш 

високого рівня, зробити їх конкурентоспроможними не тільки в нашій 

країні, але й за кордоном. Одним з таких методів є проектний метод 

навчання. Найважливішим компонентом нової моделі шкільної освіти є її 

орієнтація на практичні навички, на здатність застосовувати знання, 

реалізувати власні проекти з використанням 

сучасних комп’ютерно орієнтованих засобів навчання. «Вимога 

необхідності формування інноваційної поведінки учнів, що означає 

розвиток затребуваних сьогодні і в майбутньому творчих здібностей, 

уміння застосовувати отримані в процесі базової освіти знання на 

практиці, ініціативності та відповідальності» (А. Фурсенко) повинна стати 

основою становлення педагогічного досвіду в галузі проектування 

креативної організації в процесі вивчення рідної мови». Вимоги до 

освітніх результатів школи як креативної організації, визначають і 

вимоги до вчителя, який повинен бути не просто фахівцем у викладанні 

навчального предмета, а й педагогом-професіоналом, здатним 

проектувати ситуації для розвитку учнів і створення умов для 

креативного розвитку особистості учня.  

                                                                                                                



Концепція проектування заснована на системно-діяльнісному, 

проектному, компетентнісному підходах у шкільній освіті. Об'єднує ці 

підходи ідея креативного розвитку дитини в освітньому процесі,що 

включає не передачу учню досвіду минулого, а проектування ситуацій 

розвитку і формування творчих здібностей до зміни діяльності і себе. 

Компетентнісний підхід визначає становлення системи 

компетентності учня і вчителя як універсальної здатності проектувати і 

реально забезпечувати нову якість освіти та новий освітній результат. У 

роботах А. В. Хуторського висвітлена технологія 

конструювання компетентнісного підходу, основною ідеєю якої є не 

тільки забезпечення учня запасом знань і умінь, а й гармонійний 

всебічний розвиток особистості. Саме на цій основі можливе 

формування компетенцій. Компетенції повинні конструюватися і 

формуватися засобами змісту осві Головна мета будь-якого проекту – 

формування різних ключових компетенцій, під якими в сучасній 

педагогіці розуміються комплексні властивості особистості, що 

включають взаємопов'язані знання, уміння, цінності, а також готовність 

мобілізувати їх в необхідній ситуації. 

У процесі проектної діяльності формуються наступні компетенції: 

1. Рефлексивні вміння: 

– уміння осмислити завдання, для вирішення якого недостатньо 

знань; 

– вміння відповідати на запитання; 

2. Пошукові (дослідницькі) вміння: 

– вміння самостійно залучати знання з різних галузей; 

– уміння самостійно шукати інформацію в інформаційному полі; 

– уміння знаходити декілька варіантів вирішення проблеми; 

– уміння висувати гіпотези; 

– уміння встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. 

3. Уміння та навички роботи у співпраці: 



– вміння колективного планування; 

– вміння взаємодіяти з будь-яким партнером; 

– вміння взаємодопомоги в групі у вирішенні спільних завдань: 

– навички ділового партнерського спілкування; 

– уміння знаходити і виправляти помилки в роботі інших 

учасників; 

4. Менеджерські вміння та навички: 

– вміння проектувати процес (продукт); 

– Вміння планувати діяльність, час, ресурси; 

– вміння приймати рішення і прогнозувати їхні наслідки; 

– навички аналізу власної діяльності. 

 

5. Комунікативні вміння: 

– уміння вступати в діалог, задавати питання і т.і.; 

– вміння вести дискусію; 

– вміння відстоювати свою точку зору; 

– вміння знаходити компроміс; 

– навички інтерв'ювання, усного опитування; 

6. Презентаційні уміння і навички: 

– навички монологічного мовлення; 

– вміння впевнено тримати себе під час виступу; 

– артистичні уміння; 

– вміння користуватися комп’ютерно-орієнтованими засобами 

наочності при виступі; 

– вміння відповідати на незаплановані питання. 



Пріоритет самостійності і суб'єктності індивіду в сучасному світі 

вимагає зміцнення загальнокультурного фундаменту освіти, розвитку 

умінь мобілізувати свій особистісний потенціал для вирішення різного 

роду соціальних, екологічних та інших завдань і розумного, доцільного 

перетворення дійсності.  Школа повинна готувати таких спеціалістів, що 

вступають в життя з уже сталим творчим, проектно-конструктивним і 

духовно-особистісним досвідом. 

Такий учень повинен усвідомлювати постановку самого завдання, 

оцінювати новий досвід, контролювати ефективність власних дій. 

Характерною особливістю проектної технології є моделювання життєво 

важливих професійних труднощів в освітньому просторі та пошук шляхів 

їх вирішення, самовизначення учня до виконання тієї чи іншої освітньої 

діяльності, здатність учня проектувати майбутню діяльність, бути її 

суб'єктом. Сенс проектної освіти - не стільки в передачі досвіду 

минулого, скільки в розширенні власного досвіду школяра, що 

забезпечує його особистісний і загальнокультурний рівень зростання. 

 


