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Інформація про 
дисципліну 

Навчальна програма курсу «Організація проектної діяльності в освітньому середовищі» призначена для 
магістрів заочної форми навчання факультету педагогічної освіти. Навчальна програма передбачає: набуття 
студентами компетентності в організації проектної діяльності, оволодіння навичками практичної діяльності 
щодо управління проектною діяльністю; підготовку фахівців до створення проблемних ситуацій та запитань 
як основи проектної діяльності; оволодіння майбутніми педагогами способами презентації та оцінювання 
результатів проектної діяльності студентів. 
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Коротка анотація 
дисципліни 

Курс передбачає володіння психолого-педагогічними знаннями, знаннями із навчальної дисципліни, здатністю 
добирати та застосовувати у процесі організації проектної діяльності ефективні педагогічні технології 
навчання, враховуючи індивідуальні та вікові особливості; вміннями демонструвати навички ефективно і 
гнучко використовувати проектну діяльність у власній професійній діяльності;  аналізувати здатність 
моделювати навчально-виховний із застосуванням проектної діяльності  
Навчальним планом передбачено в рамках курсу 120 годин аудиторних занять (8 год. лекцій та 8 год. 
практичних) і 104 годин самостійної роботи 

Мета та цілі дисципліни Курсу «Організація проектної діяльності в освітньому середовищі» набуття студентами компетентності в 
організації проектної діяльності, оволодіння навичками практичної діяльності щодо управління проектною 
діяльністю.  
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ім. Миколи Гоголя]. Сер. : Психолого-педагогічні науки . – 2012. – № 6. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-
pdf/Nzspp_2012_6_32.pdf 
3. Єрмаков І. Г. Метод проектів у контексті життєвих результатів діяльності учнів І.Г. Єрмаков, С.М. Шевцова 
// Проектна діяльність у ліцеї: компетентнісний потенціал, теорія і практика: Науково методичний посібник / 
За редакцією С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. – К.: Департамент, 2008. – 520 с.  
4. Литвинюк Г.І. Л 64 Проектна діяльність в освітньому середовищі / Г.І. Литвинюк, О.І. Когут, О.Р. 
Кульматицька. — Тернополь : Навчальна книга — Богдан, 2014. — 128 с. 
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Обсяг курсу 120 годин аудиторних  
З них 8 годин лекцій 
8 годин практичних занять 
104 годин самостійної роботи 

 

 

Очікувані результати 
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 і 
забезпечують такі програмні результати навчання: 

Основні завдання вивчення дисципліни «Організація проектної діяльності в освітньому 
середовищі»:  
 - теоретична і практична підготовка майбутніх педагогів до організації проектної діяльності у вищій школі;   

http://otherreferats.allbest.ru/�


- 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;  
 
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  
(ПРН 1-ПРН 2-ПРН 4. – ПРН 7 - ПРН 9. - ПРН 19. - ПРН 25.) 
 
Знання: 
- володіти  здатністю добирати та застосовувати у процесі організації проектної діяльності ефективні 
педагогічні технології навчання, враховуючи індивідуальні та вікові особливості учасників освітнього процесу 
- знання основ проектної діяльності  
- володіти сучасними технологіми проектування 
- знання базової структури, сучасних підходів до організації розробки проектів 
 
                           
Уміння 
- реалізовувати інтеграцію навчального змісту навколо проблемних питань у процесі проектної діяльності;  
- впроваджувати компетентнісний й особистісно зорієнтований підхід у процесі проектної діяльності  
- демонструвати розуміння досліджуваної проблеми та шляхів її вирішення 
- демонструвати практичні навички презентації проектів 
- ідентифікувати фактори, що впливають на витрати в проектах 
- керувати проектами і оцінювати їх результати 
- володіти творчим та інноваційним потенціалом в синтезі рішень і в розробці проектів 
 
 
 



 
Комунікація 
-організовувати  комунікативну взаємодію у підсистемах «викладач-студент», «викладач-викладач», 
«викладач-адміністрація» у процесі розроблення проектів 
- організовувати групову взаємодію у процесі роботи над проектом 
 
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 

-  демонструвати здатність розподілу ролей у процесі реалізації роботи над проектами 
 

Ключові слова проектна діяльність, проекти, індивідуальні особливості, налагодження міжособистісної взаємодії 
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теми 
ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 
форма 

залік 

Пререквізити 
 

Для вивчення курсу студенти потребують базових знань з дисциплін педагогіки, філософії, психології 



Навчальні методи та 
техніки, які будуть 
використовуватися під 
час викладання курсу 

Лекція, бесіда, інтерактивні методи (робота в малих групах, мозковий штурм, акваріум), виконання 
індивідуальних завдань, проектів 

Необхідні обладнання Мультимедійний проектор, фліпчарт, маркери. 

Критерії оцінювання 
(окремо для кожного 
виду навчальної 
діяльності) 

Академічна доброчесність: очікується самостійне виконання студентами навчальних завдань, завдань 
поточного та підсумкового контролю результатів навчання. Студенти мають здійснювати посилання на 
джерела інформації у разі використання ідей, тверджень, відомостей. Виявлення ознак академічної 
недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її незарахуванння викладачем, незалежно від 
масштабів плагіату чи обману. Відвідання занять є важливою складовою навчання. Всі студенти повинні 
відвідати усі лекції і практичні  заняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість 
відвідати заняття. Студенти зобов’язані дотримуватися термінів, визначених для виконання усіх видів 
письмових  робіт, передбачених курсом. 

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 

 
Політика виставлення балів. 

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. 
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.) 

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. ) 
 

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. ) 
 
Навчальний проект – 30 балів. 

Питання до заліку чи 
екзамену 

1.Проблемне навчання. Д.Дьюї – засновник проблемного навчання та методу проектів. 2.Проблема. 
Проблемна ситуація. Алгоритм рішення проблемних ситуацій. Постановка проблемних питань. Принципи 
проблемного навчання.  
3. Методи проблемного навчання. Метод проектів. Ключові поняття: проблема, проблемне питання, 
проблемна ситуація, методи проблемного навчання, метод проектів.  
4. Історія зародження метод проектів. Д. Дьюї та К. Кілпатрик – засновники проектного методу.  
5.Досвід впровадження проектного методу у вітчизняній освіті 20-х років ХХ сторіччя. Школи С. Френе.  
6.Виникнення проектування як технології. Проект «Інтел: навчання для майбутнього.  
7.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. 
8.Мікропроекти та макропроекти.  
9.Структурні одиниці проекту.    



10. Інтеграція. Види інтеграції. Чинники інтеграції.  
11.Інтегроване навчання. Інтегроване тематично-проектне навчання.  
12.Інтегровані види діяльності.  
13.Макро та мікропроекти. Структура інтегрованих днів та тижнів. Програма «Освіта для життя». 
14.Етапи впровадження освітнього проекту: підготовчий, досліднотворчий, заключний. Етапи проектного дня: 
організаційний, інформаційний, дослідницький, творчий, підсумковий.  
15.Види діяльності на кожному етапі проекту. Управління діяльністю на кожному етапі проекту.  
16.Позиція педагога-фасилітатора. Рівні педагогічної взаємодії. Суб’єкт-суб’єктна взаємодія. Рефлексивне 
управління. Опосередкований контроль.  
17.Формувальне оцінювання.  
18.Інтерактивне навчання. Групова взаємодія. Етапи впровадження групової взаємодії. Робота в парах, 
трійках, четвірках.  
19.Підходи до створення мікрогрупи. Розподіл ролей у групі.  
20.Інтерактивні методи: колективногрупової роботи, кооперативного навчання, відпрацювання дискусійних 
питань, ситуаційного моделювання. Інтелектуальні карти. Методика ведення навчального діалогу. 
   

Опитування  Усне та письмове опитування. 



ДОДАТОК 
Схема курсу «Організація проектної діяльності в освітньому середовищі» 

Тиж. / дата / 
год.- 

 

Тема, план, короткі тези Форма 
діяльності 
(заняття)* 
*лекція, 

самостійна, 
дискусія, 
групова 
робота) 

Матеріали 
 

Література.*** 
Ресурси в 
Інтернеті 

 

Завдання, год 
 
 

Термін 
виконання 

 

1 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 

Лекція, 2 год. 
Практичне,  
2 год. 
 

Презентація 
Навчально-
методичні матеріали 

 

1,2,3,4 Відшукати 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. 
 

 1 день 



проектного методу у 
вітчизняній освіті 20-х років ХХ 
сторіччя. Школи С. Френе. 
Виникнення проектування як 
технології. Проект «Інтел: 
навчання для майбутнього.  
 
 

2 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.    
 

Лекція, 2 год. 
Практичне,  
2 год. 
 

Презентація 
Навчально-
методичні матеріали 
 

5,6,7 Ознайомитися 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.  
 

2 день 



3 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».  

 

Лекція, 2 год. 
Практичне,  
2 год. 
 

Презентація 
Навчально-
методичні матеріали 
 

8,9,10 Розробити карту пам’яті, що 
відображатиме зміст обраної 
дисципліни і можливості реалізації 
на заняттях усіх елементів змісту 
освіти й очікуваних результатів 
навчання 

3 день 

4 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 

Лекція, 2 год. 
Практичне,  
2 год. 
 

Презентація 
Навчально-
методичні матеріали 
 

4,7,9 Модульний контроль 
 

4 день 



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.    
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