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ЗНАЧЕННЯ ТА МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРОЕКТИВНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ В ПРОЦЕСІ ПРОФЕСІЙНОЇ

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ

Сучасний етап розвитку вищої школи, базуючись на таких
принципах як інтерактивність, паритетність, персоніфікація, мо-
більність у зміні форм взаємодії, професійна спрямованість, по-
винен забезпечити залучення студентів до проектної діяльності у
процесі навчання, що сприяє максимальному наближенню до ре-
альних умов майбутньої професійної діяльності.

Соціально-проективна діяльність студентів — процес особливої,
специфічної організації професійної підготовки з метою засвоєння
змісту соціального проектування та основних навичок його прове-
дення. Суб’єктом виступають студенти, які задіяні в процесі соціа-
льного проектування, а його специфічність обумовлює активне
«втручання» суб’єкта в навчальний процес, можливість вносити в
нього корективи (В. В. Давидов, І. О. Зимня, В. А. Якунін).

Спираючись на результати досліджень [1; 2], це означає, що в
підготовці до застосування методу проектів у професійній діяльнос-
ті майбутніх фахівців необхідно враховувати і розглядати як загаль-
ні елементи соціального проектування (об’єкт, суб’єкт, етапи, стадії,
умови), так і специфічні, що визначаються як зовнішніми чинника-
ми проектної діяльності (структурна форма, методи, засобами здій-
снення), а також і внутрішні, психологічні (постановка і утримання
мети, особливості сприйняття і розуміння соціальних зв’язків у різ-
них сферах життєдіяльності суспільства, мотиви творчого освоєння
соціальної або економічної дійсності тощо).

Під методом проектів ми розуміємо організацію навчання, за
якою студенти реально застосовують, збагачують, розвивають влас-
ний досвід у процесі планування й виконання практичних завдань
— проектів. Саме тому впровадження методу проектів на основі
технології соціального проектування на різних рівнях освіти може
суттєво впливати на зміст професійної підготовки майбутніх фахів-
ців. Це дозволить, з одного боку, студентам уявити змістовність
професійних функцій, усвідомити механізми особистісного станов-
лення та саморозвитку, а з іншого, охарактеризувати реальні зовні-
шні обставини та умови професійної діяльності.
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Значення та можливості застосування технології соціально-
проективної діяльності при викладанні певних навчальних дис-
циплін залежить від дотримання певної сукупності організацій-
но-педагогічних умов:

— наявність значущої проблеми, що вимагає дослідницького
та творчого пошуку шляхів її розв’язання;

— відповідність проектів тематиці навчальних модулів та ди-
дактичним цілям теми заняття;

— наявність реально значущого результату, що передбачається;
— відповідність оформлення та захисту, що дозволяє чітко

визначати критерії для організації роботи експертів та для само-
оцінки проекту, діяльності, результатів, переваг та помилок.

Крім того, технологічне впровадження в навчальний процес ме-
тоду проектів передбачає послідовну реалізацію таких етапів: по-
шуковий, аналітичний, практичний, презентаційний, контрольний.
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ПРО МОЖЛИВІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ НАУКОВИХ РОЗРОБОК
КАФЕДРИ ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ У ПРАКТИКУ

ДІЯЛЬНОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ

За останні п’ять років викладачами кафедри педагогіки та
психології нашого університету проведені наукові дослідження,
результати яких доцільно впровадити у практику діяльності еко-
номічних університетів, що забезпечить суттєві позитивні зміни в
організації та реалізації навчального процесу.




