УДК 373.5.016:004
Глазова В.В.
1

кандидат педагогiчних наук, старший викладач кафедри геометрiї та МВМ, ДВНЗ «ДДПУ»

e-mail: veraglazova@mail.ru
ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ПРОЕКТIВ У ВИКЛАДАННI
ШКIЛЬНОГО КУРСУ IНФОРМАТИКИ ТА МЕТОДИКИ ЇЇ
НАВЧАННЯ
У статтi висвiтленi особливостi застосування методу проектiв у викладаннi шкiльного
курсу iнформатики та методики її навчання. Визначено тематику проектiв з дисциплiни, розглянутi етапи роботи над проектом, обґрунтована важливiсть формування вмiння
користуватися методом проектiв для студентiв.
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Вступ
Останнiм часом все бiльше уваги придiляється проблемi включення в освiтнiй процес нових методiв навчання, що вимагають якiсно iншої пiдготовки майбутнiх фахiвцiв, зокрема, вчителiв iнформатики, основним завданням
яких є пiдготовка молодого поколiння до життєдiяльностi в iнформацiйному
суспiльствi. Умiння майбутнiх вчителiв творчо i критично осмислювати новi
методи, запропонованi для реалiзацiї в школi, їх компетентнiсть у визначеннi
найбiльш перспективних з них, їх власна позицiя багато в чому визначають
стан сучасного освiтнього простору.
Одним iз iнструментiв вирiшення цiєї проблеми є використання методу проектiв. Цей метод був започаткований у 20-тi роки минулого столiття в США Дж. Дьюї та його учнем В.Х.Кiлпатрiком. Використання проектної дiяльностi у сферi навчання особливо активiзувалося в другiй половинi 1990-х рр. У сучаснiй педагогiчнiй лiтературi наголошується, що використання методу проектiв значною мiрою дозволяє зняти складнощi поєднання теорiї з практикою. Змiстовi аспекти методу проектiв знайшли вiдображення в працях Г.Ващенка, В.Гузєєва, Є.Кагарова, Н.Матяш, Н.Морзе,
Т.Новiкової, Н.Пахомової, О.Петрова, Є.Полат, Н.Полiхун, В.Сiмоненка,
I.Чечель, В.Шапiро та iн. У центрi уваги науковцiв Л.Жеребчук, О.Зосименко,
В. Лутковського, С.Омельяненко, О.Фунтiкової та iн. були проблеми використання методу проектiв у навчальнiй дiяльностi студентiв вищих навчальних
закладiв.
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Основна частина
Метод проектiв визначають як сукупнiсть навчально-пiзнавальних прийомiв, що дозволяють вирiшити ту чи iншу проблему в процесi самостiйних
дiй з обов’язковою презентацiєю результатiв своєї роботи. В основi методу
проектiв лежить розвиток критичного мислення студентiв, вмiння самостiйно конструювати свої знання, орiєнтуватися в iнформацiйному просторi, аналiзувати отриману iнформацiю [1].
Навчання з використанням методу проектiв заохочує i пiдсилює дiйсне навчання учнiв, студентiв через те, що воно є: особистiсно-орiєнтованим, використовує безлiч дидактичних пiдходiв – навчання в справi, незалежнi заняття,
спiльне навчання, «мозковий штурм», рольова гра, евристичне i проблемне
навчання, дискусiя, командна дiяльнiсть; є самовмотивованим, тобто зростає
iнтерес i залученiсть до роботи в мiру її виконання; дозволяє вчитися на власному досвiдi i досвiдi iнших у конкретнiй справi; приносить задоволення вiд
продукту власної дiяльностi [2].
Невипадково метод проектiв вважається оптимальним засобом реалiзацiї
дiяльнiсного пiдходу до професiйної пiдготовки педагогiв, що дозволяє їм не
на словах навчитися застосовувати знання i умiння, отриманi пiд час вивченнi
рiзних навчальних дисциплiн на рiзних етапах навчання, i iнтегрувати їх в
процесi роботи над проектом з методики навчання iнформатики.
Метод проектiв може застосовуватися в межах вивчення окремих дисциплiн, найчастiше в синтезi з iншими методами навчання та формами органiзацiї навчального процесу. Вивчення дидактичних можливостей метода проектiв показало, що його використання дозволяє пiдвищити ефективнiсть навчання рiзним аспектам нових iнформацiйних технологiй. Навчання iнформатики є важливою ланкою iнформатизацiї освiти. Успiшнiсть процесу iнформатизацiї шкiльної освiти спирається на добре поставлене викладання
iнформатики. Адже, найчастiше, молодi вчителi, починаючи свiй професiйний шлях, орiєнтуються на сталий менталiтет, традицiйний пiдхiд до роботи старших колег. Таким чином, означене вимагає переорiєнтацiї пiдготовки
майбутнiх учителiв на оволодiння сучасними технологiями з урахуванням
нових пiдходiв.
Аналiз системи пiдготовки вчителiв iнформатики засвiдчив, що однiєю
з найважливiших є навчальна дисциплiна «Шкiльний курс iнформатики та
методика її навчання». Процес впровадження методу проектiв у викладання потребує визначення змiсту курсу з урахуванням використання методу
проектiв у навчаннi, визначення принципiв створення проектiв, розробки методики використання методу проектiв у навчаннi студентiв. Метод проектiв
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у пiдготовцi студентiв до майбутньої професiйної дiяльностi є самостiйною
дiяльнiстю студентiв, яка здiйснюється пiд гнучким керiвництвом викладача та спрямована на вирiшення дослiдницького завдання або проблеми, на
отримання результатiв своєї роботи. Пiд час вивчення дисциплiни «Шкiльний
курс iнформатика та методика її навчання» пiдсумком роботи може бути як
iдеальний продукт: зроблений на основi вивчення iнформацiї висновок, сформованi знання, так i матерiальний продукт: WEB-сайт, сценарiй проведення
заходу, маршрут навчальної екскурсiї, методичний посiбник, методичнi вказiвки, збiрка методичних матерiалiв, узагальнення передового педагогiчного
досвiду, програма навчання, навчальний план, довiдник, доповiдь, альбом,
газета тощо.
Метод проектiв є комплексним методом, який дозволяє будувати процес
навчання спираючись на iнтереси студентiв i надає їм бiльшу свободу в своїх
дiях. Метод проектiв, критично перероблений i адаптований пiд викладання
дисциплiни, зможе забезпечити розвиток творчої iнiцiативи i самостiйностi
студентiв у навчальнiй дiяльностi, допоможе знайти способи, шляхи розвитку самостiйного мислення, дасть можливiсть студентам не просто запам’ятовувати i вiдтворювати знання, якi вони отримують у вищому навчальному
закладi, а й допоможе сформувати вмiння застосовувати цi знання на практицi.
На основi аналiзу програми дисциплiни було визначено орiєнтовну тематику проектiв («Iнформацiя», «Сучасний вчитель iнформатики: яким вiн має
бути?», «Iгровi методи у викладаннi iнформатики», «Навчання iнформатики
у профiльнiй школi», «Iндивiдуальний практикум з iнформатики» та iн.).
Пiд час вибору теми проекту слiд враховувати такi аспекти як: розумовi,
психологiчнi можливостi студентiв, їх iндивiдуальнi особливостi, навчальноматерiальну базу, мiжпредметнi зв’язки, залучення знань iз рiзних галузей,
професiйно-орiєнтовану важливiсть проекту тощо.
В освiтньому просторi проектна дiяльнiсть не є самоцiллю, вона завжди
пiдпорядкована педагогiчним цiлям i виступає як засiб їх досягнення, тобто
йде навчання дiєю i у дiї. Робота над проектами пiд час вивчення дисциплiни «Шкiльний курс iнформатики та методика її навчання» вiдбувається
з дотриманням етапiв, якi переважно виокремлюють у методичнiй лiтературi – пошуковий, його ще називають попереднiм, стартовим, початковим
(вiдбуваються роботи з визначення теми проекту, пошук та аналiз проблеми,
висування гiпотези, постановка цiлi, обговорення методiв дослiдження), аналiтичний (аналiз вхiдної iнформацiї, пошук оптимального способу досягнення
цiлi проекту, побудова алгоритму дiяльностi, покрокове планування роботи),
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практичний (реалiзацiя проекту), презентацiйний (оформлення результатiв,
пiдготовка та проведення презентацiї, захист i оцiнка проекту), контрольний
(аналiз результатiв, коригування, оцiнка якостi проекту) [3]. Кожен учасник
проекту, залежно вiд своїх сильних сторiн, активно включається в роботу на
певному етапi. Пiд час роботи над проектом можуть iснувати декiлька варiантiв розподiлу видiв дiяльностi усерединi робочої групи. У пiдготовцi майбутнiх вчителiв iнформатики можлива реалiзацiя рiзних видiв проектiв (дослiдницьких, iнформацiйних, творчих, рольових, телекомунiкацiйних тощо),
але найчастiше використовуються змiшанi типи проектiв у яких, наприклад,
одночасно є ознаки дослiдницького i творчого, або ознайомчо-орiєнтованi i
дослiдницького.

Висновки
Для студентiв надзвичайно важливим є опанування методом проектiв,
оскiльки це вiдкриває новi можливостi для успiшного початку професiйної
дiяльностi, розвитку самостiйностi, креативностi, iнтелектуальних, вольових
якостей. Умiння користуватися методом проектiв – показник високої квалiфiкацiї викладача [4, с. 67]. Проживаючи в спецiально органiзованiй освiтнiй
ситуацiї, студент вiдтворює зразки професiйного життя i дiяльностi, тим самим розвиваючи свiй внутрiшнiй свiт, набуваючи i вдосконалюючи професiйнi компетенцiї.
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