
ПРОГРАМА «INTEL�НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО» ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ОСВІТИ 

Наукові записки. Серія: Педагогіка. — 2008. — №8 
 

120

Працюючи над портфоліо, потрібно враховувати: 
� цільову аудиторію — для себе чи для перегляду іншими; 
� мету (наприклад, створення портфоліо для того, щоб показати ефективність застосу-
вання комп’ютерних технологій у навчанні учнів); 

� структуру — можна розміщувати, а також «живі свідчення» виконаної чи запланова-
ної роботи (стандарти та програми, плани уроків, приклади учнівських робіт); 

� відгуки на роботу вчителя, рекомендаційні листи. 
Ці матеріали створюються вчителями та учнями (їх роль відіграють слухачі-вчителі) з 

використанням комп’ютерних технологій (засобів створення мультимедійних комп’ютерних 
презентацій, текстового та графічного редактора, комп’ютерних програм для створення веб-
сайтів, здійснення пошуку інформації в Інтернеті, роботи з електронною поштою тощо). 

Професійне портфоліо за результатами вивчення курсу «Освітні технології» повинно міс-
тити набір кращих фрагментів уроків з використанням таксономії цілей за Б. Блумом, інтерак-
тивних технологій, технологічні карти уроків (за обраною спеціальністю), тестові завдання, 
найбільш ефективні методи педагогічної діагностики у процесі навчання і виховання, виховні 
заходи, статті, фотографії, вирізки з популярних та наукових видань, розроблену технологію 
власного професійного саморозвитку, технологію створення успіху в навчанні, створений 
«Портфель учня» тощо. Таке портфоліо можна переглянути і оцінити. 

Ефективний результат який отримано завдяки використанню методу проектів це сформо-
вані у студентів такі вміння самостійної роботи: 

� самостійно аналізують педагогічні явища та розв’язують педагогічні завдання; 
� використовують набуті знання та навички в процесі практичної роботи; 
� творчо мислять при вирішені професійних завдань; 
� об’єктивно аналізують свою діяльність з метою її вдосконалення. 

Апробація методу проектів в сучасних умовах засвідчила, що завдяки йому підвищується 
ефективність процесу навчання та виховання. Метод дає можливість реалізувати ряд найваж-
ливіших теоретичних положень, відкриває нові можливості в програмуванні та проектуванні 
навчально-виховного процесу. За допомогою методу проектів здійснюють міжпредметні 
зв’язки та отримують знання через взаємодію студентів між собою та викладачем, що є ключо-
вим для розвитку інтелектуальних, дослідницьких здібностей студентів в умовах особистісно-
орієнтованого навчання. 
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Оксана СТРУК 

РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНИХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ПРИ НАПИСАННІ ПРОЕКТІВ ПРОГРАМИ 

«INTEL�НАВЧАННЯ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО» 

Стаття присвячена аналізу недоліків, які виникають на різних етапах розробки навчального до-
слідження при написанні проектів програми «Intel�Навчання для майбутнього». Зроблено аналіз вікових 
особливостей психології школярів. Подано рекомендації щодо врахування таких особливостей при ство-
ренні проектів. 

Мета: дати рекомендації та вказати способи усунення помилок в розробці навчальних 
досліджень при написанні проектів програми «Intel�Навчання для майбутнього». 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. ТНПУ імені Володимира Гнатюка бере участь 
в програмі «Intel�Навчання для майбутнього» з квітня 2006 року, коли під керівництвом 
Н. В. Морзе і Н. П. Дементєєвської пройшов перший тренінг для викладачів ТНПУ. З того часу 
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тренінги програми «Intel�Навчання для майбутнього» проводяться систематично. Тренінги та-
кого роду передбачають створення та захист проекту на вибрану тему. Під час створення прое-
ктів у студентів виникають різного роду проблеми. Майже в 75% студентів виникають пробле-
ми на певних етапах розробки навчального дослідження. Дана стаття присвячена аналізу таких 
проблем, а також подано можливі шляхи їх розв’язання. 

Постановка проблеми. Метод проектів — це освітня технологія, яка націлена на при-
дбання учнями знань у тісному зв’язку з реальною життєвою практикою, формування в них 
специфічних вмінь і навичок завдяки системній організації проблемно-орієнтованого навчаль-
ного пошуку. 

Цей метод дозволяє формувати особистісні якості, які розвиваються лише в діяльності й 
не можуть бути засвоєні вербально. У ході роботи над проектом діти набувають досвід індиві-
дуальної самостійної діяльності. 

Результатом виконання проектів повинно бути: якщо це теоретична проблема — то її ко-
кретне розв’язання, якщо практична — готовий продукт проекту. 

Для студентів на тренінгах програми «Intel�Навчання для майбутнього» труднощі вини-
кають на різних етапах розробки навчального дослідження, а саме: 

� при постановці цілей і задач 
� в аргументації вибору; 
� у порівнянні отриманих результатів з очікуваними; 
� в об’єктивній оцінці своєї діяльності. 

Проектно-дослідницька технологія дає змогу вирішувати ряд важливих виховних за-
вдань: висувати теми проектів, визначати свою позицію, виробляти самостійний погляд на ви-
рішення проблеми, розуміти роль і значення групової роботи. 

У системі суб’єктних відносин при використанні проектної технології змінюється роль 
викладача. Викладач стає одним із членів проектно-дослідницького колективу і може брати на 
себе різноманітні соціальні ролі в малій групі — джерела ідей, інформації, порадника, рефері 
тощо. Він так само, як і інші члени проектної групи, вступає до системи відносин, взаємодії, 
співпраці, несе відповідальність за навчально-проектну діяльність. 

Проаналізувавши проекти, створені студентами ТНПУ імені Володимира Гнатюка за 
останні два роки, можна сказати, що в 22% проектів нездійснене дослідження через невміння 
визначити проблему та правильно сформулювати дослідницькі завдання. 

У 41% проектів під час навчального дослідження не проведено аналіз отриманих даних; у 
12% проектів аналіз даних проведений лише частково. 

У процесі навчального дослідження відбувається взаємодія: 
� об’єкту дослідження (явища, які відбуваються навколо, фізичні та соціальні закони); 
� суб’єкту дослідження (певний студент, колектив учнів); 
� керівника дослідження; 
� методів дослідження — експериментальних і теоретичних. 

Як навчити студентів визначати проблеми та правильно сформулювати дослідницькі за-
вдання? «Поганий вчитель подає істину, а добрий — вчить її знаходити» (Дистерверг) [9]. 

Т. В. Кудрявцев виділив 4 рівні проблемного навчання: 
1) проблемний виклад, при якому вчитель будує своє повідомлення у формі відтворення 

логіки пошуку, висування гіпотези, її обґрунтування та перевірки, а також оцінювання отрима-
них результатів; 

2) створення вчителем проблемної ситуації, у якій проблема формується та вирішується 
учнями за допомогою вчителя; 

3) проблема ставиться і вирішується самостійно учнями; 
4) учні самі бачать проблему та розв’язують її.  
Проблемне навчання має кілька рівнів: проблемна задача, проблемне питання, проблемна 

ситуація, проблемний урок. Проблемна задача містить елементи, які протирічать між собою і з 
наявними знаннями учнів. Проблемне питання відрізняється від інформаційного тим, що воно 
орієнтоване на ситуацію з протиріччями і стимулює до пошук невідомих, нових знань. Пробле-
мні питання і проблемні задачі породжують у свідомості проблемні ситуації.  
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Рівень проблемного навчання визначається складністю проблемних ситуацій. Проблемна 
ситуація виникає найчастіше тоді, коли є кілька варіантів розв’язання за умови обмеженої ін-
формації. Труднощі повинні виходити з недостатності наявних знань, і ця недостатність знань 
має бути усвідомлена учнями. Але не кожна проблемна ситуація породжує процес мислення. 
Він не виникає, коли пошук шляхів розв’язання проблемної ситуації є непосильним для учнів 
на даному етапі навчання у зв’язку з їхньою непідготовленістю до необхідної діяльності. Це 
потрібно враховувати, щоб не включати в навчальний процес непосильних завдань, які сприя-
ють не розвитку самостійного мислення, а відрази від нього і послаблення віри в свої сили. 

А. Брушлинський виділяє два типи проблемних ситуацій: 
1. Первинна — виникає тоді, коли учень, наштовхуючись на протиріччя, ще не усвідом-

лює його, хоч відчуває при цьому здивування, пізнавальний дискомфорт. 
2. Вторинна проблема — проблема усвідомлена і чітко сформульована [2, 38]. 
Вимоги до проблемних ситуацій: [21, 134]: 
� розв’язання проблемної ситуації повинне бути орієнтоване на максимальну самостій-
ність і творчу діяльність учня; 

� проблема повинна відповідати навчальній інформації, яку пізнає учень, а також інфо-
рмації, яка у нього є; 

� проблемна ситуація повинна створювати достатньо труднощів для розв’язання і в той 
же час бути посильною, тим самим сприяючи формуванню потреби її розв’язувати; 

� основу проблемної ситуації повинна складати суперечність інформації; 
� проблемна ситуація у процесі розв’язання повинна породжувати проблему при роз-
гляді нових ситуацій, пов’язаних з наявною; 

� формулювання проблемної ситуації повинно бути максимально прозорим і зрозумі-
лим; 

� проблемна ситуація повинна базуватися на основних дидактичних принципах на-
вчання (науковості, системності); 

� проблемна ситуація повинна кидати виклик для допитливості учнів. 
Під час проведення тренінгів тренерам варто детально аналізувати наведені приклади до-

слідницьких завдань, наводити багато проблемних ситуацій, пов’язаних з вибраними темами 
проектів учасниками тренінгу; аналізувати їх в групах. 

Зустрічаються також проекти, в яких тема проекту та наявне в ньому дослідження не від-
повідають віку дітей, наприклад, в проекті на тему «Чи добро перемагає зло?» учні 5-го класу 
досліджували праці філософів про добро і зло. 

Розуміння й оцінювання себе й інших приходить до людини не відразу, а розвивається, 
починаючи від народження, і закінчується дорослішанням. Розуміння себе й інших дитиною 
помітно відрізняється від розуміння цієї проблеми дорослими людьми. 

У молодших класах, досліджуючи себе, свою поведінку та спілкування з іншими людьми, 
дитина не йде в самопізнанні дальше, ніж оцінювання окремих конкретних вчинків. Починаю-
чи з 12–13 років, діти починають досліджувати свій характер, причому в 13–14 років спостері-
гається спалах самокритичності і афективного переживання через негативні риси свого харак-
теру. 

Діти, молодші 7–8 років, описують людей за зовнішніми ознаками. Першокласники, і на-
віть деякі п’ятикласники, характеризуючи ровесників, звертають увагу не на їх риси характеру, 
а на особливості поведінки за різних обставин, окремі вчинки та дії. Риси характеру особистос-
ті, які лежать в основі вчинків, залишаються абстракцією, якою діти ще не оволоділи. 

За даними психологів, підлітки під час свого розвитку починають усвідомлювати перш за 
все якості, пов’язані з виконанням провідної діяльності (працелюбність, посидючість), потім 
якості, які показують ставлення до людей (чуйність, здатність прийти на допомогу), потім яко-
сті, які відображають особливості особистості (скромність, самокритичність), і накінець — ба-
гатогранні відносини особистості (принциповість, ідейність). 

Тренерам варто нагадати про вікові особливості психології школярів різного віку при 
створені студентами учнівських робіт в проекті. Можна скористатися такою таблицею. 

Таблиця 1 
Вік Коло спілкування Провідна діяльність Особистісний вибір 
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Молодший шкільний 
вік, 7 – 12 років 

Школа та сусіди Навчальна Винахідливість, справність 

Підлітковий вік, 11-15 
років 

Ровесники та  
вчителі 

Інтимно-особисте 
спілкування 

Формування ідентичності 

Старший шкільний вік, 
15-16 років 

Друзі, колеги Навчально-професійна Інтимність 

Висновки. Для того, щоб уникнути помилок при розробці навчального дослідження під 
час створення проектів на тренінгах програми «Intel�Навчання для майбутнього», тренерам ва-
рто наводити багато проблемних ситуацій, пов’язаних з вибраними темами проектів учасника-
ми тренінгу; детально аналізувати їх в групах. 

При написанні проектів на тренінгах програми «Intel�Навчання для майбутнього»  
потрібно враховувати особливості психології дітей різного віку, а саме: діти молодшого та 
старшого підліткового віку об’єктивно усвідомлюють важливість поставленої проблеми, але не 
кожен може пояснити, що дають йому ці знання.  

Знання вікових особливостей психології дітей допоможе уникнути грубих помилок при 
написанні проектів на тренінгах програми «Intel�Навчання для майбутнього».  
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