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«Людина починається там і тоді, 
де і коли вона починає мислити проектно».

Н. В. Маслова 



Богосвятська Анна-Марія. 
Проектно-діяльнісна технологія 

навчання / Анна-Марія Богосвятська // Всесвітня 
література та культура в навчальних закладах 
України : наук.-метод. журн. – 2013. – № 3. – С. 20 
– 27. – Бібліогр.: с. 27 (13 назв). 

У статті аналізується проектність як 
універсальна здатність людського мислення, 
окреслено історію виникнення методу 
проектів, типологію освітніх проектів, етапи 
роботи над проектом.



Сазоненко Г.  
Педагогічні технології / Г. Сазоненко // 

Хімія. Біологія. Бібліотека. – 2009. – № 9. –
С. 4–126.

Розглядаються методологічні підходи до 
впровадження перспективних освітніх 
технологій у процесі експериментально-
пошукової роботи. Науковці, педагоги 
Українського гуманітарного ліцею 
Національного університету імені Тараса 
Шевченка, під керівництвом його директора, 
Г. С. Сазоненко, народного учителя України, 
об’єднали свої зусилля для пошуку нового 
змісту освіти, творення педагогічних систем, 
заснованих на філософії дитиноцентризму, 
українознавства, життєтворчості, в центрі якої 
– плекання громадянина України, людини-
творця.



74.104
П 79
Проектні технології у дошкільному навчальному 
закладі : посіб. / упоряд. Ю. Д. Буракова. – Х. : 
Основа, 2009. – 204 с.

У посібнику дається теоретичне 
обґрунтування доцільності впровадження 
проектних технологій у дошкільному 
навчальному закладі та пропонується ціла 
низка різноманітних за тематикою практичних 
розробок проектів, складених відповідно до 
вікових особливостей дошкільників.



Лазарев В. С. 
Новое понимание метода проектов в 

образовании / В. С. Лазарев // Педагогика. – 2011. 
– № 10. – С. 3–11. – Библиогр.: 6 наим.

Обсуждается проблема эффективного 
включения учащихся в проектную 
деятельность. Обосновывается 
необходимость и возможность, опираясь на 
достижения педагогики, психологии и 
проектирования, по-новому осмыслить 
назначение метода проектов и строить его 
применение на современной теоретической 
базе.



74.580
К 73
Котелянець Ю.  

Суть та структура проектної діяльності 
студентів / Ю. Котелянець // Наукові записки 
КДПУ. Серія: Педагогічні науки. – Кіровоград : РВВ 
КДПУ ім. В. Винниченка, 2011. – Вип. 97. – С. 143–
146. – Бібліогр.: 9 назв.

В статті розкривається сутність, ознаки та 
структура проектної діяльності студентів.



74.580
Н34
Лисенко Людмила Олександрівна. 

Метод проекту як пріоритетний напрям 
розвитку творчого потенціалу учнів ЗНЗ / 
Л. О. Лисенко // Наукові записки КДПУ. Серія: 
Педагогічні науки / ред кол.: В. В. Радул [та ін.]. –
Кіровоград : КДПУ, 2012. – Вип. 103. – С. 176–183.

Статтю присвячено особливостям та ролі 
методу проектів як пріоритетного напрямку 
розвитку творчого потенціалу учнів 
загальноосвітніх навчальних закладів.



Цимбалару А.  
Організація проектної діяльності 

сучасного вчителя / А. Цимбалару // Початкова 
освіта. – 2008. – № 32. – С. 16–31 : табл. – Бібліогр.: 
9 назв.

В статті розкриваються сутність, ознаки, 
характеристика педагогічного проектування та 
організація проектної діяльності вчителя в 
системі науково-методичної роботи ЗНЗ.



Баранова А.  
Проектна технологія як засіб 

формування інтересу до навчання молодших 
школярів / А. Баранова // Освіта і 
управління. – 2011. – Т. 14, № 2/3. – С. 102–
105. – Бібліогр.: 10 назв.

У статті наголошено, що освіта та її роль є 
пріоритетними у розвитку сучасного 
суспільства. Доведено, в учнів потрібно 
виховувати інтерес до навчання, що 
сприятиме самовихованню та бажанню 
отримувати і засвоювати знання. Автор 
аргументує, що сучасну молодь потрібно 
виховувати і навчати інноваційними 
методами і технологіями, серед яких важливе 
місце займає проектна технологія. Розкрито 
питання виникнення та розвитку проектної 
технології. Виокремлено творчі, ігрові та 
інформаційні проекти як найбільш доступні 
для молодших школярів під час навчання.



Бабська Л.  
Проект як основа творчого розвитку / 

Л. Бабська // Відкритий урок: розробки, 
технології, досвід. – 2011. – № 12. – С. 55–64.

В статті розкрито особливості використання 
методу проектів в навчально-виховному 
процесі. Представлено класифікацію та 
типологію проектів, визначено загальні 
підходи до структурування проекту і 
параметри зовнішньої оцінки проекту, 
окреслено принципи проектної діяльності, 
висвітлено структуру організації роботи над 
створенням проекту.



Гейко В.  
Метод проектів: від теорії до практики / 

В. Гейко // Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід. – 2009. – № 12. – С. 26–31.

Розкрито теоретичні засади, характерні риси 
методу проектів, їх класифікація та практична 
реалізація проектної технології на уроці курсу 
"Ми - громадяни" в 9-му класі на тему 
"Сучасна демократія: що це таке".

Проектна діяльність – найважливіший засіб активізації 
пізнавальної діяльності учнів.



Григоряк О. В. 
Формування культури проектної 

діяльності: перешкоди та шляхи їх усунення / 
О. В. Григоряк // Виховна робота в школі : 
наук.-метод. журн. – 2013. – № 8(серпень). –
С. 50–52.

В статті висвітлено особливості груп 
психологічних та організаційних труднощів, які 
гальмують пошук нових ідей, ускладнюють 
пошук рішень, затримують роботу над 
проектом; подано рекомендації щодо 
подолання цих перешкод.



«Проектна діяльність як інноваційна форма роботи»

Астраханцева С. В. Проектирование воспитательной работы в контексте 
социально-педагогической парадигмы / С. В. Астраханцева // Педагогика. 
– 2008. – № 4. – С. 37–43. – Бібліогр. : 6 назв. 

Богосвятська А. І. Проектно-діяльнісна технологія навчання /
А. І. Богосвятська // Зарубіжна література в школах України : наук.-метод. 
журн. – 2012. – № 10. – С. 24–31. 

Бодько Лідія. Метод проектів як засіб реалізації особистісно 
орієнтованого навчання / Л. Бодько // Початкова школа : наук.-метод. 
журн. – 2013. – № 10. – С. 1–4.

Рекомендаційний список до віртуальної виставки
підготувала

бібліограф I категорії
Оньша Тетяна  Павлівна

«Не досить оволодіти премудрістю, 
потрібно також уміти користуватися нею»

Ціцерон



За більш детальною інформацією ви можете звернутись до бібліотеки, 
інформаційно-бібліографічний відділ.

Веракса Микола. Організація проектної діяльності у дитячому садку: творчі 
проекти / Микола Веракса, Олександр Веракса // Вихователь-методист 
дошкільного закладу. – 2010. – № 2. – С. 31–36. 

Войтович О.  Упровадження методу проектів у виховний процес
/ О. Войтович // Відкритий урок: розробки, технології, досвід. – 2008. – № 9. –
С. 33–36. 

Ільницька Т.  Проектна діяльність очима вчителя / Т. Ільницька, 
О. Грохотська // Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 5. – С. 16–
19.

Корнишев В.  Інформаційні технології в проектній діяльності / В. Корнишев 
// Трудова підготовка в закладах освіти. – 2011. – № 2. – С. 19–20. – Бібліогр.: 
7 назв. 

Мариновська О.  Метод проектів як форма відображення проектної культури 
в освіті / О. Мариновська // Управління освітою. – 2008. – № 16(червень). –
С. 19–29. 

Метод проектів у сучасних умовах // Відкритий урок: розробки, технології, 
досвід. – 2008. – № 7/8. – С. 80–82 : фото. 
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