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Анотація 

У статті розглянуто класифікацію проектів та виділено інформаційні, практичні, 

творчі, дослідницькі, ігрові, навчально-телекомунікаційні проекти. Розкрито поняття 

«проектна технологія». Зазначено вплив кожного типу проектів на патріотичну 

самосвідомість підлітків. Акцентовано увагу на кожен тип проектів, виявлено 

структуру кожного з них. Запропоновано заходи з патріотичного виховання в рамках 

кожного типу. Розглянуто мету та сутність кожного типу. Зроблено висновки, що 

набуваючи знання про країну, формується ціннісне ставлення підлітків до держави, її 

минулого та майбутнього. 

  

Annotation 

The article deals with the classification of the projects and highlighted information, 

practical, creative, research, game, training and telecommunication projects. The concept of 

"design technology" is opened. The impact of each type of projects on Patriotic consciousness 

of adolescents is indicated. The attention is focused on every type of project, identified the 

structure of each of them. Activities on Patriotic education in the framework of each type are 

proposed. The purpose and nature of each type is reviewed. Made the conclusion that 

acquiring knowledge about the country, forming value attitude of teenagers to the state, its 

past and future. 
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Вступ 

Нагальною проблемою нашої держави сьогодні є розвиток всебічно розвиненої 

освіченої особистості та виховання людини-патріота, людини, яка буде освічена в 

політичній і соціальній сферах життя. Патріотичне виховання має базуватися на 

формуванні моральних якостей, фізичному та інтелектуальному розвитку дитини, 

починаючи з дитинства. Школа виконує головну роль в цьому напрямку. Завданням 

школи є прищеплення любові до Батьківщини, рідного краю, рідного міста, поваги до 

громадян країни, допомоги в пізнанні минулого та розумінні сьогодення, знайомство зі 

звичаями та історичними набуттями минулих поколінь. Успіхи в вихованні дітей 

визначаються багатьма факторами. Один із факторів – це педагог, який бере на себе 

роль вихователя. Другим, і не менш важливим фактором є педагогічна технологія, яку 

обирає вихователь для впливу на учня. Творчо працюючий педагог завжди веде 

активний пошук дидактичних засобів, які допоможуть зробити процесс виховання 

найбільш цікавим та успішним. Тому важливим є правильний вибір форм і методів 

роботи з молоддю в позанавчальний час. Одним з ефективних сучасних методів 



 
 

566 

організації виховання є робота дітей над проектами. Проаналізувавши наукову 

літературу, бачимо, що актуальним об’єктом дослідження сьогодні є патріотичне 

виховання. Ця проблема розкривається в роботах філософів, істориків, психологів, 

педагогів. Різні аспекти патріотичного виховання описані в працях І.Беха, А.Бойко, 

М.Боришевського, О.Вишневського, В.Вугрич, П.Ігнатенка, В.Івашковського, 

С.Карпечук, О.Киричука, О.Коркішко, Н.Косарєва, О.Кузьменко, А.Корицької, В.Кузя, 

В.Мачурського, Б.Мельниченко, Н.Нікітіної, Р.Петронговського, О.Пометун, 

В.Поплужного, О.Рацул, Ю.Римаренка, Ю.Руденка, О.Сухомлинської, К.Чорної. У 

своїх працях вони досліджували поняття «патріотизму» та наголошували на 

усвідомлені безперечної цінності Батьківщини. М. Болдирєв, М. Гончаров, Ф.Корольов, 

Т.Ільїна, І.Огородніков, Г. Щукіна класифікували методи виховання. Багато вчених 

приділяли увагу дослідженню та вивченню саме проектної діяльності. 

Науковці та дослідники С.Гончаренко, О.Козина, Є.Полат, О.Рибіна, Ю.Хотунцев 

дають визначення терміну «проектна технологія». 

Дослідники О.Ільяшева, В.Копилова, Н.Пахомова, О.Рибіна, І.Соловйова, І.Чечель 

розглядали метод проектів, як технологічну діяльність, яка потребує моральної та 

інтелектуальної підготовки, як педагога, так і учня.  

 Проектна технологія вже посіла певне місце в навчальному процесі школи. Але 

останніми часом виникає нагальна необхідність змінити підходи до організації 

виховної роботи з молоддю. У підлітковому віці виникає ряд проблем: проявляється 

жорстокість, негативне ставлення до оточуючих, небажання навчатися, на задній план 

відходять загальнолюдські цінності, мораль, гуманізм, любов до своєї Батьківщини. 

Головну проблему патріотичного виховання можна сформулювати так: відсутність 

сформованої патріотичної ідеї серед юнаків. Для відновлення бажання відстоювати 

честь країни, шанобливо ставитися до її минулого, поважати та цінувати символи 

України, працювати на її розвиток і процвітання, необхідно вдосконалювати систему 

виховання з метою підвищення зацікавленості серед підлітків. Для цього необхідно 

впроваджувати інноваційні форми виховання під час занять та в позаурочній 

діяльності. 

 

1. «Метод проектів» - це…  

 

Існує дуже багато педагогічних технологій, форм і методів роботи з сучасними 

підліткам: традиційні методики, розвиваючого, особистісно-оріентованого навчання, 

виховання індивідуальної навчальної та виховної перспективи, метод ситуацій тощо. 

Для всіх методик та технологій є необхідним мобільність, цілісність та ефективність 

використання. 

На нашу думку, найбільш цікавим та ефективним є метод проектів. Бо саме ця 

технологія надає можливість свідомої діяльності вчителя та учнів, робить виховання 

відкритим, валеологічним, проектованим та найбільш прогнозованим. 

Науковці, педагоги, дослідники дають наступні визначення методу проектів. 

Професор Є.Полат: «Метод проектів передбачає певну сукупність навчально-

пізнавальних прийомів, що дозволяють вирішити певну проблему під час самостійних 

дій з обов’язковою презентацією результатів. Якщо говорити про метод проектів як 

педагогічну технологію, то вона передбачає сукупність дослідницьких проблемних 

методів, творчих за своєю діяльністю»[5]. О.Рибіна дає таке визначення методу 

проектів: «Метод проектів – це педагогічна технологія, орієнтована не на інтеграцію 

фактичних знань, а на їх використання й здобуття нових (іноді і шляхом самоосвіти)» 

[6]. С.Гончаренко зазначає, що метод проектів – це організація навчання, коли 

набуваються знання та навички в процесі планування й виконання практичних завдань 
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– проектів [1]. Дійсно, метод проектів як педагогічна технологія передбачає самостійне 

вивчення існуючої проблеми та є результатом самостійної, групової або колективної 

роботи. Співробітництво – це одна з характерних рис проектної діяльності учнів. 

 Метод проектів у виховній роботі – це інтерактивне виховання дітей, яке здатне 

підвищити самостійну активність, спонукати для знаходження різноманітної 

інформації, використовувати отримані знання в нових ситуаціях. Такий спосіб 

опрацювання самостійно знайденого матеріалу дозволяє якісно покращити знання та не 

знижує інтерес дітей до проблеми. Особливе значення методу проектів в організації 

роботи з патріотичного виховання з підлітками полягає в тому, що його можна 

розглядати як механізм залучення до взаємодії батьків , як джерела інформації та 

учасників виховного процесу. Проектна технологія пройшла розвиток від соціально-

педагогічної теорії Д.Дьюи до методу проектів У.Х.Кільпатріка й завжди в її основі 

найбільше виховне значення мав дитячий життєвий досвід. Реалізація виховного 

проекту - це результат перетворення особистості. За визначенням Д.Пітта « метод 

проектів – це не алгоритм, що складається із чітких етапів, а модель творчого мислення 

та прийняття рішень». Основна мета використання методу проектів у виховному 

процесі – це створення таких умов для дітей, щоб вони здобували знання, досліджували 

проблеми, розвивали в собі певні риси характеру та творчо використовували їх для 

реалізації життєвих планів. 

 

2. Типи проектів 
 

Робота над проектами в позанавчальній виховній роботі може стати ланцюжком у 

розвитку особистості підлітків і всієї системи патріотичного виховання. Система 

формування ціннісного ставлення дитини до своєї країни в сучасній новітній школі має 

бути реалізована через втілення проектної технології в усі ланки виховного процесу. 

Проаналізувавши наукову літературу можемо виділити наступні типи проектів:  

2.1. Інформаційні проекти (збирання інформації, її опрацювання та представлення її 

широкій публіці). Мета: розвиток патріотизму шляхом критичного мислення, коли 

підлітки не лише знаходять і обирають головну інформацію, але й опрацьовують її та 

роблять власні висновки. Структура: мета, актуальність, методи отримання інформації, 

аналіз, результат та презентація. Результатом такої роботи може бути: кінофільм, 

доповідь, стаття, вистава тощо. Завдяки такій роботі розвиваються вміння й навички 

підлітків формулювати та висловлювати власну думку. Це є важливою рисою 

громадянина держави, здатного адекватно оцінювати всі процеси історії та сьогодення.  

2.2. Практичні проекти (такі проекти орієнтовані на інтереси самих юнаків). Мета: 

виховання патріотичних почуттів, пробуджуючи зацікавленість в набутті знань з історії 

країни, її звичаїв, вдосконалення знань рідної мови, законів, пізнання біографії відомих 

діячів культури та ін. Структура: мета, актуальність, написання сценарію, результат. 

Для використання таких типів проектів вчителю необхідно добре знати колектив й 

інтереси кожного учня окремо, використовуючи індивідуальний підхід. З цією метою 

потрібно почати з анкетування або дружньої бесіди. Спираючись на результати 

опитування, педагог може об’єднати групи за інтересами, що допоможе підліткам стати 

більш комунікабельними та відкритими до спілкування. Головним принципом роботи 

груп стає обмін інформацією.  

2.3. Творчі проекти (координована педагогом робота, направлена на набуття нових 

знань та виховання засобами індивідуальної або групової роботи). Мета: виховання та 

розвиток патріотизму за допомогою пробудження інтересу до певних фактів, 

знаходження нової та опрацювання накопиченої людством інформації. Структуру такої 

роботи неможливо виділити, намічається лише план виконання, а сама структура 
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залежить від кінцевого результату. Результатом таких типів проектів можуть бути 

створені патріотичні відеофільми, презентації, розробки сценаріїв національних свят 

(до Дня гідності та свободи, Дня Соборності, Дня захисника України, Дня пам’яті та 

примирення та ін.), твір на будь-яку тему («Україна – наш дім», «Видатні письменники 

сучасної України», «Фестиваль української пісні», «Звичаї та культура нашого народу» 

та ін.) або гра. Таким чином, підлітки здобувають знання не лише для себе, але й 

діляться ними з аудиторією, виховуючи оточуючих.  

2.4. Дослідницькі проекти (експериментальна та дослідницька робота молоді над 

проблемою). З метою комплексного та ефективного виховання молоді справжніми 

громадянами власної країни необхідно правильно визначити мету та структуру 

проекту, а також і методи опрацювання й презентації кінцевого результату. Мета: 

набуття якостей громадянина, прищеплення любові до Батьківщини та поваги до 

громадян, спираючись на принцип автентичності. Структура: проблема, задача, 

актуальність, визначення методів, план, результати, висновки. Результат: виступи на 

конференціях, конкурсах, прийняття участі у проектах МАН та ін. Такі проекти мають 

позитивний характер, дуже ефективно впливають на дослідників і аудиторію, яка 

сприймає вже готову інформацію. Ці проекти носять як науковий, так і виховний 

характер, допомагають дізнаватися нових фактів з історії країни, розвитку та 

походженню мови та літератури, етапів формування народної пісні, звичаїв тощо. Діти 

можуть побачити та проаналізувати зміни сучасного суспільства, зробити прогнози 

подальшого розвитку запропонованої проблеми. 

2.5. Ігрові проекти (виховання на основі ігрової технології). Мета: виховання 

молоді за допомогою ігор різної форми й тематики з урахуванням віку та інтересів 

юнаків. Структуру даних проектів теж виділити дуже складно, але обов’язково треба 

визначити мету та прийоми роботи. Спрямовані на креативність та інноваційність, 

ігрові проекти формують творче мислення, розвивають уяву та критичне мислення, 

уміння оцінити свою діяльність. Діти отримують інформацію, аналізують, роблять 

висновки з отриманих матеріалів, вносять власні корективи та пропонують її іншим. 

Молодь отримує завдання знайти та проаналізувати навчальні, історичні, 

документальні, художні фільми з точки зору їх навчально-виховної цінності або беруть 

на себе певні ролі літературних персонажів, діячів культури, науки, імітують соціальні 

та ділові відносини. Таким чином, підлітки пробують себе в ролі Українських видатних 

людей, вивчаючи їх біографію, звички, їх поведінку в певній ситуації.  

2.6. Навчально-телекомунікаційні проекти (діяльність учнів-партнерів). Мета: 

формування патріотизму підлітків на основі міжнаціонального виховання. Сьогодні 

існує платформа спілкування «e-Pals», за допомогою якої сучасна молодь спілкується з 

учнями інших держав, дізнаючись багато нового з їх культури, святкування визначних 

дат, історичні факти, державний устрій, державні символи та розказують про свою 

Батьківщину. Українські діти виконують пошукову роботу з обраної тематики, 

надсилають її партнеру. Інформація опрацьовується, створюється проект та 

публікується на цій же платформі. Треба зазначити, що партнери не обов’язково 

повинні бути з інших країн, вони можуть бути з інших, міст, районів або регіонів однієї 

країни (форма проведення проектів – дебати). Чіткої структури для виконання проекту 

немає, але повинна бути чітко сформульована тема для спілкування та розробки 

проектів.  

За терміном виконання проекти можна поділити на короткотривалі ( довжиною в 

одне заняття), середньотривалі (від тижня до місяця), довготривалі (декілька місяців) 

[2, 3, 4]. Строк виконання проектів залежить від поставленого завдання, тематики та 

типу проекту. Наприклад, творчій або навчально-телекомунікаційний проект не може 

бути короткотривалим. Строк виконання корегує та контролює педагог. 
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Сутність проектного виховання полягає в наступному: 

- створюються умови для позитивного накопичування знань з досліджуваної 

проблеми; 

- розвиваються вміння бачити та формулювати проблеми всіма суб’єктами 

виховного процесу; 

- навчаються прогнозувати результат та розробляти шляхи вирішення проблем; 

- своєчасно корегується процес виховання ; 

- засвоюються прийоми оцінки та презентації отриманих результатів.  

Кожен з цих проектів несе в собі певні педагогічні функції, які виконують 

розвивальні, виховні та соціальні завдання. 

 

Заключення 

 

Завдяки комплексній роботі на уроках і в позанавчальний час, правильно 

підібраним формам і методам роботи, комплексному підходу до виховної діяльності, 

можливо виховати справжнього патріота власної держави: щирого, небайдужого, 

непідкореного, незламного. Така робота не може проводитися лише з використанням 

стандартних форм і методів роботи. Спираючись на думку, О. Сухомлинської, 

виховання повинно «не заганяти ідеї патріотизму в знаннєві конструкти, а пропонувати 

учням вправляння в діях, в конкретній емоційно-діяльнісній сфері чи то у вигляді 

трудових зусиль, чи в вигляді емоційно-ціннісних, вільних від оцінювання переживань, 

не позбавляючи особистості й суспільство в цілому могутнього стимулу позитивного 

розвитку в цьому напрямі» [7, с. 14]. Саме тому необхідно проводити виховну роботу з 

використання інноваційних форм і методів роботи, вдосконалювати інноваційні 

прийоми виховної діяльності. Однією з перспективних сучасних педагогічних 

технологій є проектний метод, адже за його допомогою досягається поетапний супровід 

дитини до зазначеної мети виховання.  

Таким чином, проектна діяльність як інтегративна модель патріотичного виховання 

має вагоме значення для ефективного поєднання педагогічного керівництва з 

ініціативою та самостійною діяльністю учнів, зв'язку виховання з життєвим досвідом 

дитини, що значно активізує та прискорює процес виховання.  
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