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ВСТУП 
 

Програму вивчення навчальної дисципліни «Організація проектної 

діяльності в освітньому середовищі» складено відповідно до освітньої 

програми підготовки другого (магістерського) рівня спеціальності 011 – освітні, 

педагогічні науки, кваліфікації: магістр освітніх, педагогічних наук; 

професіонал з управління та експертизи освітнього простору. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є організація проектної 

діяльності, оволодіння практичними навичками щодо управління проектною 

діяльністю.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Філософія», «Психологія вищої школи», 

«Педагогіка вищої школи», «Освітній менеджмент» тощо. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. ТЕХНОЛОГІЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ У 

КОНТЕКСТІ  ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

 

Змістовий модуль 2. ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА РОБОТИ В 

ПРОГРАМІ «ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ» 

 

 

1. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Змістовий модуль 1  

 

ТЕХНОЛОГІЯ ТВОРЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ У КОНТЕКСТІ  

ПРОБЛЕМНОГО НАВЧАННЯ 

  

Тема 1. Теоретичні засади проблемного навчання. Проектна технологія: 

історія виникнення та сучасний стан 
 Проблемне навчання. Д.Дьюї – засновник проблемного навчання та методу 

проектів. Проблема. Проблемна ситуація. Алгоритм рішення проблемних 

ситуацій. Постановка проблемних питань. Принципи проблемного навчання. 

Методи проблемного навчання. Метод проектів. Ключові поняття: проблема, 

проблемне питання, проблемна ситуація, методи проблемного навчання, метод 

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

засновники проектного методу. Досвід впровадження проектного методу у 

вітчизняній освіті 20-х років ХХ сторіччя. Школи С. Френе. Виникнення 

проектування як технології. Проект «Інтел: навчання для майбутнього.  

 

Тема 2. Класифікація проектів. Структура творчого проекту 

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. Мікропроекти та макропроекти. Структурні одиниці проекту.    

 

Змістовий модуль 2  

 

  

ПРОЕКТУВАННЯ ЯК ОСНОВНА ФОРМА РОБОТИ В ПРОГРАМІ 

«ОСВІТА ДЛЯ ЖИТТЯ» 

  

Тема 3.  Інтегроване тематично-проектне навчання 

 Інтеграція. Види інтеграції. Чинники інтеграції. Інтегроване навчання. 

Інтегроване тематично-проектне навчання. Інтегровані види діяльності. 

Інтегровані тижні та дні. Макро та мікропроекти. Структура інтегрованих днів 

та тижнів. Програма «Початкова школа: Освіта для життя.  

.  

  

Тема 4. Організація роботи на різних етапах проекту. Технології 

постановки завдань, правила зворотнього зв’язку та контроль 

 Етапи впровадження освітнього проекту: підготовчий, досліднотворчий, 

заключний. Етапи проектного дня: організаційний, інформаційний, 

дослідницький, творчий, підсумковий. 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. Формувальне 

оцінювання. Інтерактивне навчання. Групова взаємодія. Етапи впровадження 

групової взаємодії. Робота в парах, трійках, четвірках. Підходи до створення 

мікрогрупи. Розподіл ролей у групі. Інтерактивні методи: колективногрупової 

роботи, кооперативного навчання, відпрацювання дискусійних питань, 

ситуаційного моделювання. Інтелектуальні карти. Методика ведення 

навчального діалогу. Когнітивне створення інформації, контроль комунікації з 

командою, психотипи людей, адаптація та корпоративна культура. 

 

 

3. ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ПІДРУЧНИКІВ, МЕТОДИЧНИХ 

ТА ДИДАКТИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ 

Основна (базова) 

 

1. Ассаул В. Метод проектів у виховній роботі // 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.  

2. Василевська Л. С. Проектна діяльність методиста як засіб удосконалення 

професійної майстерності педагогів [Електронний ресурс] / Л. С. Василевська. 

// Наукові записки [Ніжинського державного університету ім. Миколи Гоголя]. 

Сер. : Психолого-педагогічні науки . – 2012. – № 6. – Режим доступу: 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_6_32.pdf.  

3. Гитман Е. Проект в образовательной области «Технология» Е. Гитман, М. 

Гитман // Школьные технологи. – 2002. – №6. – С. 136-137.  

4. Гончаренко С. У. Український педагогічний словник / Семен Устимович 

Гончаренко. – Київ: Либідь, 1997. – 376 с.  

5. Джонс Дж. Методы прогнозирования / Дж. Джонс. – М.: Мир, 1986. – 524 с. 

6. Енциклопедія освіти / гол. ред. В. Г. Кремінь. – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 

1040с. 6. 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: Науковометодичний посібник / 

За редакцією С. М. Шевцової, І. Г. Єрмакова, О. В. Батечко, В. О. Жадька. – К.: 

Департамент, 2008. – 520 с.  

7. Ізбаш С. С. Проектна діяльність як фактор соціально-професійної адаптації 

студентів педагогічного університету [Текст] : дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / 

Світлана Сергіївна Ізбаш; Мелітопольський держ. педагогічний ун-т. – 

Мелітополь, 2007. – 290 арк.: рис., табл. – арк. 265-290.  

8.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. 

9. Лук’янова Л. Технологія організації проектної діяльності//Імідж сучасного 

педагога / Л. Лук’янова − 2009. − № 10. – С. 16-21.  

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

школьников» // Совершенствование технологического образования учащайся 

http://nbuv.gov.ua/j-pdf/Nzspp_2012_6_32.pdf


молодёжи. Сб. материалов международной научно-практической 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.  

11. Петрова І. В. Проектування в соціально-культурній сфері: Навчальний 

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

 

 

Додаткова  (допоміжна) 

 

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

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

2003. – 112с. 10. 

13. Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – М.: 

Педагогика-Пресс, 1996.  

14.Роменець В. А. Психологія творчості: Навч.посібник. 3-те вид. / В. А. 

Роменець. – К.: Либідь, 2004. – 288 с.  

15. Слободчиков В. И. Психологические основы личностно-ориентированного 

образования / В. И. Слободчиков // Мир образования – образование в мире. – 

2001. − №1. – С. 14-18.  

16. Сучасні педагогічні технології. Навчально-методичний посібник / Автор-

укладач Е.І. Федорчук. – Кам’янець-Подільський: АБЕТКА, 2006. – С. 57. ISSN 

2075146X. Витоки педагогічної майстерності. 2014. Випуск 13 263  

17. Токаренко Н. Проектна діяльність із дітьми старшого дошкільного віку 

[Текст] / Н. Токаренко // Вихователь-методист дошкільного закладу : спеціаліз. 

журн. – 2013. – № 10. – С. 11- 18.  

18. Хоружа Л. Проектна культура вчителя: етичний компонент / Л. Хоружа // 

Шлях освіти. – 2006. – № 4. – С.11-15.  

19. Шмальгаузен И. К. Пути и закономерности эволюционного процесса / И. К. 

Шмальгаузен // Избранные труды. – М., 1983. – 360 . 

 

 

4. ЗАСОБИ ДІАГНОСТИКИ УСПІШНОСТІ НАВЧАННЯ  
 

Навчальною 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.  
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