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І. Опис навчальної дисципліни  

 

  
Предмет:  

Організація проектної діяльності в 

освітньому середовищі 

 
 

Напрям, спеціальність, 

освітньо-кваліфікаційний рівень 
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Рівень вищої освіти: 

другий (магістерський) 

Спеціальності: 

011 «Освітні, педагогічні 

науки» 
(шифр і назва) 

 

Модулів: 1 

 

 

 

Спеціальності: 

011 «Освітні, педагогічні 
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Семінарські: 8 год. 
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2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Метою викладання навчальної дисципліни «Організація проектної 

діяльності в освітньому середовищі» є: набуття студентами компетентності 

в організації проектної діяльності, оволодіння навичками практичної 

діяльності щодо управління проектною діяльністю.  

 

Основні завдання вивчення дисципліни «Організація проектної 

діяльності в освітньому середовищі»:  

 - теоретична і практична підготовка майбутніх педагогів до організації 

проектної діяльності у вищій школі;   

- підготовка фахівців до створення проблемних ситуацій та запитань як основи 

проектної діяльності;  

-  підготовка до управління дослідно-творчою діяльністю студентів;  

- оволодіння майбутніми педагогами способами презентації та оцінювання 

результатів проектної діяльності студентів;  

- підвищення освітнього і фахового рівня, особистісне самовдосконалення; - 

 виховання бажання отримати сучасні знання в галузі проблемного навчання. 

 

У процесі вивчення студентами навчальної дисципліни «Організація 

проектної діяльності в освітньому середовищі» опанування ними методами 

науково-педагогічного дослідження, організацією науково-

експериментальних умов та проведення  наукового дослідження формуються 

програмні компетентності. 

 

 

Знання: 

- володіти  здатністю добирати та застосовувати у процесі організації 

проектної діяльності ефективні педагогічні технології навчання, враховуючи 

індивідуальні та вікові особливості  

- володіти творчим та інноваційним потенціалом в синтезі рішень і в розробці 

проектів 

- володіти інформацією передових досягнень при проектуванні 

 
 

                          ПРН 4. – ФК 3. – ЗК 8. 

 

Уміння 

- реалізовувати глибоку інтеграцію навчального змісту навколо проблемних 

питань у процесі проектної діяльності; впроваджувати компетентнісний й 

особистісно зорієнтований підхід у процесі проектної діяльності  

- демонструвати розуміння досліджуваної проблем 

- демонструвати практичні навички представлення проектів 

- ідентифікувати фактори, що впливають на витрати в проектах, та керувати 

ними 

- керувати проектами і оцінювати їх результат 



 

 

    ПРН 9. – ФК 7. – ЗК 3. 

 

 

Комунікація 

-організовувати  комунікативну взаємодію у підсистемах «викладач-студент», 

«викладач-викладач», «викладач-адміністрація». Формування комунікативної 

компетентності майбутнього фахівця 

- працювати в групі над великими проектам 

-  продемонструвати знання методів управління, які можуть бути використані 

для досягнення поставлених цілей 

 

 
  ПРН 19. – ФК 9. – ЗК 5. 

 

Автономія і відповідальність 

– демонструвати здатність виконувати навчально-дослідні завдання на 

основі аналітико-синтетичної розумової діяльності, самостійної 

професійної діяльності, пов’язаної з вирішенням педагогічних ситуацій 

у процесі організації проектної діяльності  
– застосовувати системний підхід до вирішення проблем 

 

             ПРН 25. – ФК 17. – ЗК 7. 

 

3. Програмні результати навчання:  

  

в когнітивній сфері:  

− впорядковувати знання із психології, педагогіки та інноваційного 

педагогічного досвіду, достатні для успішної педагогічної діяльності;  

− демонструвати вміння ефективно і гнучко використовувати проектну 

діяльність у власній професійній діяльності;   

− аналізувати здатність моделювати навчально-виховний процес із 

стосуванням проектної діяльності;  

- оцінювати навчальні досягнення та результати впровадження проектної 

діяльності; 

- організовувати пошук і огляд інформації у спеціальних наукових джерелах, 

використовуючи різноманітні ресурси: періодичні видання, бази даних, веб- 

сайти, портали; 

- аналізувати здатність працювати як самостійно, так і в команді, 

демонструючи якості лідерства, вміння ефективно спілкуватися й досягати 

очікуваного результату 



 

в афективній сфері:  

 

 − демонструвати досвід аналізу, самоаналізу та самооцінки педагогічних 

явищ і ситуацій;   

− практикувати здійснення інноваційної педагогічної діяльності;  

- виявляти перспективний досвід студентів для подальшого його творчого 

впровадження. 

3. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 

 
ТЕХНОЛОГІЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ  ПРОБЛЕМНОГО 

НАВЧАННЯ 

 

 

Лекція 1. Теоретичні засади проблемного навчання. Проектна технологія: 

історія виникнення та сучасний стан  

 

1.Проблемне навчання. Д.Дьюї – засновник проблемного навчання та методу 

проектів. Проблема. Проблемна ситуація. Алгоритм рішення проблемних 

ситуацій. Постановка проблемних питань. Принципи проблемного навчання.  

2. Методи проблемного навчання. Метод проектів. Ключові поняття: 

проблема, проблемне питання, проблемна ситуація, методи проблемного 

навчання, метод проектів.  

3. Історія зародження метод проектів. Д. Дьюї та К. Кілпатрик – засновники 

проектного методу.  

4.Досвід впровадження проектного методу у вітчизняній освіті 20-х років ХХ 

сторіччя. Школи С. Френе. Виникнення проектування як технології. Проект 

«Інтел: навчання для майбутнього.  

 

Рекомендована література: 

 

1. Андрущенко В. Австрія і Україна в структурі європейських освітніх 

стратегій : проблеми взаємодії / В. Андрущенко / Австрія й Україна у 

контексті європейської інтеграції й співробітництва : [збірник наукових 

праць]. – К. : НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2005. – 160 с.  

2. Арчибальд Р. Управление высокотехнологичными программами и 

проектами / Р. Арчибальд; [пер. с англ. Мамонтова Е. В.; под ред. 

Баженова А. Д., Арефьева А. О]. – М. : Компания АйТи; ДМК Пресс, 

2004. – 472 с. 

3. Ассаул В. Метод проектів у виховній роботі / Проектна діяльність у 

ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика : науково-



методичний посібник / В. Ассаул; [за редакцією С. М. Шевцової, І. Г. 

Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька]. – К. : Департамент, 2008. – 520 

с.  

4. Василевська Л. С. Проектна діяльність методиста як засіб 

удосконалення професійної майстерності педагогів [Електронний 

ресурс] / Л. С. Василевська / Наукові записки Ніжинського державного 

університету імені Миколи Гоголя. Серія: «Психолого-педагогічні 

науки». – 2012. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-

pdf/Nzspp_2012_6_32.pdf. 6. Гитман Е. Проект в образовательной 

области «Технология» / Е. Гитман, М. Гитман // Школьные технологи. – 

2002. – №6. – С. 136-137. 7 

 

Лекція 2. Класифікація проектів. Структура творчого проекту   
1.Підходи до класифікації проектів. Типи проектів за характером домінуючої 

діяльності, предметно-змістовними галузями, кількістю учасників та 

характером контактів у проекті, тривалістю виконання, характером 

координації проектів. 

2.Мікропроекти та макропроекти.  

3.Структурні одиниці проекту.    

 

Рекомендована література: 

 

1. Килпатрик В. Х. Метод проектов. Применение целевой установки в 

педагогическом процессе / В. Х. Кильпатрик; [пер. с англ. Е. Н. Янжул]. 

– Л. : Брокгауз-Ефрон, 1925. – 43 с.  

2. Матяш Н. В. Генезис и сущность понятия «Проектная деятельность 

школьников» / Совершенствование технологического образования 

учащайся молодѐжи : сб. материалов международной 

научнопрактической конференции «Технологическое образование 

сельских школьников в современных условиях». 19-21 сентября 2000 

года / Н. В. Матяш / [под ред. Р. А. Галустова]. – Армавир, АГПИ, 2000. 

– С. 146–154.  

3. Мохонько І. П. Управління проектами / І. П. Мохонько, Л. Є. Довгань, 

Г. А. Малик. – К. : КПІ ім. Ігоря Сікорського, 2017. – 420 с. 13. Петрова 

І. В. Проектування в соціально-культурній сфері : [навчальний посібник] 

/ І. В. Петрова. – К. : Вид-во КНУКіМ, 2007. – 372 с. 14. 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 

 
ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА РОБОТИ В ПРОГРАМІ «ОСВІТА ДЛЯ 

ЖИТТЯ» 

 



Лекція 3.Інтегроване тематично-проектне навчання  

1. Інтеграція. Види інтеграції. Чинники інтеграції.  

2. Інтегроване навчання. Інтегроване тематично-проектне навчання. 

Інтегровані види діяльності. Інтегровані тижні та дні.  

3. Макро та мікропроекти. Структура інтегрованих днів та тижнів. 

Програма «Освіта для життя».  

 

 

Рекомендована література: 

 

1. Генкал С. Є. Дидактичні можливості індивідуальних освітніх проектів 

учнів профільних класів / С. Є. Генкал // Наук. зап., Сер.: Педагогіка і 

психологія. – Вінниця, 2005. – №14. – С.15-17.  

2. Ильяшева Е. В. Подготовка будущих учителей технологии к проектной 

деятельности / Е. В. Ильяшева // Автореф. дисс. канд. пед. наук. – 

Магнитогорск, 2001. – 23с. 

3. Матяш Н. В. Проектный метод обучения в системе технологического 

образования / Н. В. Матяш / /Педагогика, 2000. – №4. – С.38-44.  

4. Огієнко О. І. Тенденції розвитку проектної технології у зарубіжній 

педагогіці XX століття [Електронний ресурс] // Порівняльна професійна 

педагогіка. -  2011. - № 1. Режим доступу: 

http://www.khnu.km.ua/root/res/2-7001-15. 

 

Лекція 4. Організація роботи на різних етапах проекту. Технології 

постановки завдань, правила зворотнього зв’язку та контроль 

 

1. Етапи впровадження освітнього проекту: підготовчий, досліднотворчий, 

заключний. Етапи проектного дня: організаційний, інформаційний, 

дослідницький, творчий, підсумковий.  

2. Види діяльності на кожному етапі проекту. Управління діяльністю дітей на 

кожному етапі проекту. Позиція педагога-фасилітатора. Рівні педагогічної 

взаємодії. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія. Рефлексивне управління. 

Опосередкований контроль.  

3. Формувальне оцінювання. Інтерактивне навчання. Групова взаємодія. 

Етапи впровадження групової взаємодії. Робота в парах, трійках, четвірках. 

Підходи до створення мікрогрупи. Розподіл ролей у групі.  

4. Когнітивне створення інформації, контроль комунікації з командою, 

психотипи людей, адаптація та корпоративна культура 

5. Інтерактивні методи: колективно групової роботи, кооперативного 

навчання, відпрацювання дискусійних питань, ситуаційного моделювання. 

Інтелектуальні карти. Методика ведення навчального діалогу.  

http://www.khnu.km.ua/root/res/2-7001-15


 

Рекомендована література: 

 

1. Бондар С. П. Перспективні педагогічні технології в шкільній освіті / С.П. 

Бондар, Л.Л. Момот, Л.А. Липова, М.І.Головко – Рівне : Тетіс, 2003. – С. 30 – 

31.  

2. Коберник О. М. Проективна педагогіка і національна школа / О.М.Коберник 

// Шлях освіти – 2006. – № 7. – С. 7 – 9. 

3. Пахомова Н. Ю. Метод учебного проекта в образовательном учреждении: 

Пособие для учителей и студентов пед. вузов / Н. Ю. Пахомова. – М.: АРКТИ, 

2003. – 112с. 10. 

 

4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

Тема 

Кількість годин, 

відведенихна:  

Лекції 
Семінарські Самостійна

робота 

Змістовий модуль I. ТЕХНОЛОГІЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ У 

КОНТЕКСТІ  ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

 

Тема 1.. Теоретичні засади 

проблемного навчання. Проектна 

технологія: історія виникнення та 

сучасний стан. 

 

 

2 

 

2 

 

26 

Тема 2. Класифікація проектів. 

Структура творчого проекту. 

 

2 

 

                2 

 

26 

 

Змістовий модуль 2. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА РОБОТИ В 

ПРОГРАМІ «ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ» 

 

Тема 3.Інтегроване тематично-

проектне навчання 

  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

26 

Тема 4. Організація роботи на різних 

етапах проекту. Технології 

постановки завдань, правила 

зворотнього зв’язку та контроль  

 

 

2 

 

 

2 

 

 

26 



 

Всього годин: 

 

 

 

8 

 

 

8 

 

 

104 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Теми семінарських занять 

№ 

з/п 
Назва теми 

К-сть 

годин 

Програмні  

результати навчання 

 

1. 

Теоретичні засади проблемного навчання. 

Проектна технологія: історія виникнення та 

сучасний стан 

 

2 

ПРН 4. – ФК 3. – ЗК 

8. 

 

2. Класифікація проектів. Структура творчого 

проекту 
2    ПРН 25. – ФК 17. 

– ЗК 7. 

 

3 Інтегроване тематично-проектне навчання 2  ПРН 19. – ФК 9. – 

ЗК 5. 

 

4. Організація роботи на різних етапах проекту. 

Технології постановки завдань, правила 

зворотнього зв’язку та контроль 

2 ПРН 9. – ФК 7. – ЗК 

3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.ТЕМИ  ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ  (не передбачені) 
7. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

Підготувати навчальний проект (25 год.) 

 



Орієнтовані теми проектів: 

.  

1. First Aid Kit - Проект „First -AidKit для студентських гуртків ”,  

присвячений управлінню студентськими організаціями; 

2. «Академія Публічної Служби» - Це проект ціль якого поширювати 

ідею публічної служби серед всіх хто зацікавлений працею з 

людьми та прагне зробити свій вклад в розвиток країни; 

3. «Антитоталітарне Товариство – Крик свободи» - ціль якого – 

звернути увагу на небезпеку, яку несе тоталітаризм. Ціль 

діяльності – це усвідомлення громадянам власних прав і 

обов’язків; 

4. Проект «Створення путівника по місту для інвалідів»; 

5. «Вивчення англійської мови дітьми, які перебувають на 

довгостроковому лікуванні»;  

6. «Розвиток підприємницьких якостей студентів»; - «Засвоєння 

через гру складних теоретичних понять»;  

7.  Профорієнтаційний проект “Цікавий менеджмент”. 

Вітаються пропоновані студентами для виконання власні теми проектів!!! 

ПРН 1- ПРН 4. 
 
Тема 1. Відшукайте у сучасній педагогічній системі (на рівні взаємодії викладача та 

студентів у навчальній аудиторії) такий її елемент, зміна якого забезпечила б позитивні 

зміни у процесах навчання впродовж життя. Відповідно до цього запропонуйте авторський 

метод педагогічної взаємодії викладача та студентів (11 год.) -  ПРН 7; ПРН 9; ПРН 10. 

 

 

Тема 2. Ознайомтеся з досвідом тренінгової компанії «Інфлексил». В центрі уваги – їх 

рекламний ролик щодо організації зворотного зв’язку: https://www.youtube.com/watch?v=C-

fj_aN5k10. Перегляньте цей ролик і проаналізуйте побачене, результати аналізу подайте у 

вигляді наведеного алгоритму.  

1) Для того, хто навчає  

2) Для того, хто навчається 

3) Які прийоми організації зворотного зв’язку відображені в ролику? 

4) Які прийоми, на вашу думку, корисні в університетській освіті?  

5)Які зауваження щодо організації зворотного зв’язку за поданою в ролику 

методикою ви можете зробити? (15 год.)   ПРН 11- ПРН 16. 

 
 

Тема 3. Оберіть одну з фахових дисциплін за спеціальністю, за якою навчаєтеся. Розробіть 

карту пам’яті, що відображатиме зміст обраної дисципліни і можливості реалізації на 

заняттях усіх елементів змісту освіти й очікуваних результатів навчання. 

 На карті зобразіть:  

1) зміст освіти за В. В. Краєвським та І. Я. Лернером; 

 2) результати навчання для 21-го століття, сформульовані фахівцями 21 ст.;  

3) конкретизацію щодо змісту обраної дисципліни (11 год.)    ПРН 16- ПРН 18. 

   



Тема 4. Експерти «Fast Future» здійснили в 2010 році дослідження на замовлення уряду 

Великобританії. Вони склали список нових професій, що з'являться у найближчі двадцять 

років: 1) фахівець із виробництва органів; 2) фахівець із наномедицини; 3) фахівці з 

вирощування генно-модифікованих сільськогосподарських культур і розведення худоби із 

застосуванням генної інженерії; 4) велнес-консультант для літніх людей; 5) хірург зі 

збільшення пам'яті; 6) фахівець із етики нової науки; 7) космонавти, космічні гіди та 

архітектори; 8) фахівець вертикальних ферм; 9) фахівець із боротьби зі зміною клімату; 10) 

фахівець із карантину; 11) погодна поліція; 12) віртуальний юрист; 13) менеджер аватарів / 

віртуальний вчитель; 14) розробник альтернативних видів транспорту; 15) фахівець із 

адресного віщання; 16) фахівець із утилізації непотрібної інформації; 17) фахівець із 

упорядковування віртуального простору; 18) часовий брокер; 19) соціальний працівник у 

соціальних мережах; 20) фахівець із персонального брендингу. Нині з деяких назв нам 

навіть не зрозуміло: чим конкретно має займатися фахівець. З іншого боку, сучасні заклади 

вищої освіти мають завдання підготувати випускників до успішної професійної діяльності 

в майбутньому.  

Яким чином забезпечити виконання цього завдання в контексті такого елемента 

педагогічної системи, як зміст освіти? Відповідь обґрунтуйте (при цьому візьміть до уваги 

те, як справдилися чи не справдилися на поточний момент прогнози футурологів) (15 год.) 

-  ПРН 20, ПРН21, ПРН 30. 

 
Тема 5. Розгляньте поняття мікропроектів та макропроектів. Підготуйте алгоритм власних 

мікро – та макропроектів та представте їх (15 год.) ПРН  22, ПРН23, ПРН25. 

 
Тема 6. Запропонуйте дискусійні теми щодо проектної діяльності в освітньому середовищі, 

обговоріть проблемні питання та відшукайте шляхи їх вирішення (12 год.) ПРН 4, ПРН8- 

ПРН10.  

 

Усього годин: 104 год. 

8. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
1. Відшукайте у сучасній педагогічній системі (на рівні взаємодії викладача та студентів у 

навчальній аудиторії) такий її елемент, зміна якого забезпечила б позитивні зміни у 

процесах навчання впродовж життя. Відповідно до цього запропонуйте авторський 

метод педагогічної взаємодії викладача та студентів (5 б.) ПРН8, ПРН11, ПРН13, ПРН16. 

2. Ознайомтеся з досвідом тренінгової компанії «Інфлексил». В центрі уваги – їх рекламний 

ролик щодо організації зворотного зв’язку: https://www.youtube.com/watch?v=C-fj_aN5k10. 

Перегляньте цей ролик і проаналізуйте побачене, результати аналізу подайте у вигляді 

наведеного алгоритму.  

1) Для того, хто навчає  

2) Для того, хто навчається 

3) Які прийоми організації зворотного зв’язку відображені в ролику? 

4) Які прийоми, на вашу думку, корисні в університетській освіті?  

5)Які зауваження щодо організації зворотного зв’язку за поданою в ролику 

методикою ви можете зробити? (5 б. ) ПРН 11- ПРН 16. 

 

3. Оберіть одну з фахових дисциплін за спеціальністю, за якою навчаєтеся. Розробіть карту 

пам’яті, що відображатиме зміст обраної дисципліни і можливості реалізації на заняттях 

усіх елементів змісту освіти й очікуваних результатів навчання. 

 На карті зобразіть:  

1) зміст освіти за В. В. Краєвським та І. Я. Лернером; 



 2) результати навчання для 21-го століття, сформульовані фахівцями 21 ст.;  

3) конкретизацію щодо змісту обраної дисципліни (10 б. ) ПРН 16- ПРН 18 

 

9. Методи навчання 

Робочою навчальною програмою передбачено: 

 

Проведення лекцій з використанням наочних: ілюстрацій, прозірок  і словесних 

методів: пояснення, розповіді, бесіди, дискусії, проблемного викладу матеріалу. 

Проведення семінарських занять з використанням інтерактивних методик навчання: 

«мозкового штурму», «снігової кулі», кола ідей, аналізу ситуацій, методу вправ, 

проблемних ситуацій, проектів.  

 

 

 

 

10. МЕТОДИ ОЦІНЮВАННЯ 

Робочою програмою передбачається: 

 поточний контроль навчально-пізнавальної діяльності студентів у час 

практично-семінарських занять (доповідь, повідомлення, розв’язання 

проблемних завдань, участь у дискусіях, презентації тощо);  модульний 

контроль, виконання самостійної роботи; 

 тести (укладено відповідно до тем і завдань самостійної роботи); 

 оцінення індивідуальних завдань.  
 

 

11. Розподіл балів, які отримують студенти 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за 

таким співвідношенням:  

Практичні заняття – 4 (4 практичних по 5 балів за роботу на практичному). 

Відповіді на тестові питання –  30 балів  

Індивідуальні завдання – 20 б. 
Навчальний проект – 30 балів. 

 Модуль 1 (поточне діагностування) Модуль 

2 

(НП) 

Сума 

 

100 

 Змістовий модуль 1 

Т1 Т2 Т3 Т4 ІЗ МК1 



5 5 5 5 20 30 30 

 

ІЗ – індивідуальні завдання 

НП – навчальний проект 

Політика виставлення балів. Враховуються бали, набрані студентом під час 

практично-семінарських занять, проміжного модульного контролю 

(тестування). При цьому враховується активність студента під час 

практичного заняття; самостійність, оригінальність, творчий підхід і своєчасне 

виконання завдань; недопустимість пропусків, списування та плагіат тощо.  

Дотримання норм академічної доброчесності забезпечується забороною 

плагіату та списування. Про це викладач повідомляє студентів на початку 

курсу. Академічна доброчесність забезпечується особистою присутністю всіх 

студентів на заняттях, окрім випадків, викликаних поважними причинами. 

Студенти самостійно виконують навчальні завдання поточного та 

підсумкового контролю. За умови виконання письмових робіт в 

позааудиторний час їх автентичність перевіряється на плагіат відповідним 

програмним ресурсом. Жодні форми порушення академічної доброчесності не 

толеруються. 

 

 

 

 

 

Шкала оцінювання: університету, національна та ECTS:  

90–100 балів – відмінно (А);  

75–89 балів – добре(ВС);  

60–74 балів – задовільно (DE);  

35–59 балів – незадовільно з можливістю повторного складання (FX);  

1–34 балів – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (F). 

 

12.  Методичне забезпечення 

 підручники, посібники, наукові статті наведені у списку літератури; 

 нормативні документи; 

 ілюстративні матеріали до курсу (прозірки, структурно-логічні схеми, 

рисунки); 

 комплекс навчально-методичного забезпечення навчальної дисципліни. 
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