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В умовах сучасного суспільства ставиться питання про відмову
від консервативних методик навчання, у яких школяреві приділяється пасивна або мінімально активна споглядальна роль. Усе
більше місце в шкільній освіті займають інноваційні форми й методи навчання. Учневі приділяється активніша роль у навчальному процесі, аніж учителю, а вчитель залишає собі лише спрямовуючу, узагальнюючу й рецензуючу функції.
Саме тому вища школа повинна приділяти більше уваги підготовці компетентних та висококваліфікованих спеціалістів, здібних
впроваджувати у шкільну практику новітні педагогічні технології.
У даному контексті мова йде про відхід від «класичного» формування знань, умінь і навичок і переходу до ідеології розвитку на
основі особистісно-орієнтованої моделі освіти, у якій дослідницькі,
творчі методи навчання відіграють провідну роль. В арсеналі подібних педагогічних засобів і методів навчання проектування розглядається як основний вид навчальної діяльності.
Майбутній педагог повинен мати певні знання і вміння не тільки у галузі обраної спеціальності, а й уміти проектувати, володіти
елементами проектної методики. Саме з цією метою (аналізу володіння фаховими знаннями, вміннями і навичками з обраної спеціальності) рекомендуємо ввести підготовку студентів педагогічних
вузів на засадах проектної технології.
Одним із компонентів професійно-педагогічної компетентності вчителя є проектна діяльність. Участь у ній забезпечує самореалізацію педагога, розкриття інтелектуального потенціалу, здатність здійснювати
творчий процес, запроваджувати новаторські ідеї в практику.
У практичній діяльності у вищому навчальному закладі повинні бути присутні як педагогічні проекти, які здійснюються з
метою підвищення власного професіоналізму кожного викладача,
так і студентські проекти, які розробляються під керівництвом викладача і сприяють розвитку у майбутніх педагогів певного рівня
знань і умінь у здійсненні технологічного підходу.
Метод проектів завжди зорієнтований на самостійну діяльність
студентів чи учнів – індивідуальну, парну, групову, яку студенти виконують протягом визначеного часу. Робота над проектом – практика
особистісно орієнтованого навчання в процесі конкретної праці учнів
чи студентів, на основі їх вільного вибору, з урахуванням їх інтересів.
Для розв’язання типових проблем, а також методичної допомоги у підготовці проектів, було розроблено даний посібник для
студентів і викладачів педагогічного вузу.
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