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Назва дисципліни Розвиток дизайн-мислення 

Адреса викладання 
дисципліни 

м. Львів, вул. Туган Барановського,7 

Факультет та кафедра, за 

якою закріплена дисципліна 

Факультет педагогічної освіти, кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи 

Галузь знань, шифр та назва 
спеціальності 

23 Соціальна робота 
231 Соціальна робота 

Викладач (-і) Лобода Вікторія Віталіївна, кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри соціальної педагогіки 

та соціальної роботи факультету педагогічної освіти (лекційні та практичні заняття) 

Контактна інформація 

викладача 

ел. пошта: viktoriya.loboda@lnu.edu.ua 

Консультації з питань 

навчання по дисципліні 

відбуваються 

Вівторок 10.00-11.30 год. 

(Кафедра соціальної педагогіки та соціальної роботи, вул. Туган-Барановського, 7) 

Також, консультації можуть бути в день проведення лекційних/практичних занять (за попередньою 

домовленістю). Передбачені онлайн-консультації в Zoom. Для погодження часу онлайн-консультацій слід 

надіслати запит на електронну пошту викладача 

Сторінка курсу https://pedagogy.lnu.edu.ua/course/rozvytok-dyzayn-myslennia-dvv  

Інформація про дисципліну Дисципліна «Розвиток дизайн-мислення» є дисципліною вільного вибору студентів із циклу загальної 

підготовки для освітньої програми першого (бакалаврського) рівня рівня вищої освіти, яка викладається 

у 6 семестрі в обсязі 3 кредитів (за Європейською Кредитно-Трансферною Системою ECTS). 

Коротка анотація 

дисципліни 

Навчальна дисципліна побудована як навчальний тренінговий курс і спрямована на розвиток у студентів 

навичок дизайн-мислення як орієнтованого на користувача методу творчого вирішення проблем у співпраці, 

а також як набору поглядів, установок і способу мислення. Практика дизайн-мислення найкращим чином 

реалізується у міжфункціональних командах, що володіють різноманітним досвідом. Етапи дизайн-

мислення включають: дослідження, генерування ідей, візуалізацію і сторітелінг, прототипування, тестування 

та уточнення.  

Мета та цілі дисципліни Мета навчальної дисципліни «Розвиток дизайн-мислення» - ознайомити студентів із сучасним поглядом на 

дизайн-мислення як на творчий спосіб вирішення проблем, націлений на створення нестандартних рішень 

та інновацій.  

Завдання курсу: сприяти розвитку навиків творчого мислення молодої людини для досягнення професійних, 

особистих цілей; формування особистості нової генерації. 

В результаті вивчення дисципліни студенти знатимуть про різницю між дивергентним та конвергентним 

мисленням; про основні підходи до визначення проблеми та до створення команди; про творчий хаос та 

його роль у дизайн-мисленні; про створення прототипу та тестування; а також вмітимуть застосовувати 

mailto:viktoriya.loboda@lnu.edu.ua
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навички дизайн-мислення у повсякденному житті при вирішенні різноманітних проблем; ретельно 

досліджувати, уточнювати та визначати проблему; створювати ефективну команду; генерувати ідеї; 

готувати та презентувати (пітч-дек) концепції командного проєкту. 

Література для вивчення 

дисципліни 

 Основна література: 

1. Б. Білл, Е. Дейв. Дизайн-мислення. Спроектуй своє життя. – Київ: Наш формат, 2019. – 224 с  

2. Лобода В.В. Управління знаннями: електронне навчання управління проєктами в спільноті практик: 

сталий розвиток : навч. посібник // За заг. ред. І.Катерняка, Т.Маматової. – Київ : Швейцарсько- 

український проєкт «Підтримка децентралізації в Україні» DESPRO, 2021. – 193 с. 

3. Лобода В. В. Соціальні проєкти сталого розвитку / Лобода В. В. // Матеріали звіт. наук. 

конференцій ф-ту педагогічної освіти. – Львів : ЛНУ імені Івана Франка, 2021. – Вип. 6. – С. 95-99. 

4. Льюрік М., Томмен Ж.-П., Лайфер Л. Дизайн-мисленнєве життя. Практичний посібник. – К. : 

ArtHuss, 2021. 

5. Семез А.А. Соціально-педагогічне проектування: Навч.-метод. посібник для студ. вищих пед. навч. 

закладів спец-ті 6.010106 Соц.педагогіка. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В.Винниченка, 2012.-132 с. 

6. E. de Bono. Lateral thinking: creativity step-by-step. - 2014. 

7. Kelley T., Kelley D. Creative Confidence. Unleashing the Creative Potential Within Us All. – Harper 

Collins Publishers, 2015. 

8. Solving problems with design thinking: ten stories of what works / Liedtka J., King A., Bennett K. – New 

York : Columbia University Press, 2013. 

9. The right way to lead design thinking / Bason C., Austin R.D. // Harward Business Review, March-April 

2019.  

 Додаткова література: 

10. Д. Гоумен. Емоційний інтелект. – Київ: Vivat, 2018. – 512 с.  

11. М. Кусумано, Д. Йоффі. Стратегії геніїв. П’ять найважливіших уроків від Білла Ґейтса, Енді Ґроува 

та Стіва Джобса. – Харків, 2018. – 256 с 

12. Gray, D., Brown, S. & Macanufo, J. (2010). Gamestorming: A playbook for innovators, rulebreakers and 

changemakers, Sebastopol, CA: O’Reilly Media.  

 Інтернет-джерела: 

13. Гід дизайн-мисленням. – Режим доступу: http://bydesign.platfor.ma/  

14. Дизайн-мислення для інновацій [Електронний курс]. – Режим доступу: 

https://courses.prometheus.org.ua/courses/course-v1:Prometheus+DTI101+2017_T3/about 

15. Richardson, A. (2010). Using customer journey maps to improve customer experience, Harvard Business 

Review. Retrieved 14 January 2024 from https://hbr.org/2010/11/using-customer-journey-maps-to 

16. This is design thinking [website]. Retrieved 14 January 2023 from http://thisisdesignthinking.net/ 

Обсяг курсу 
Для денної форми навчання: 
32 годин аудиторних занять. З них 16 годин лекцій, 16 годин практичних занять та 58 годин самостійної 
роботи. 
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Очікувані результати 

навчання 

Інтегральна компетентність: 

ІК. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі та практичні проблеми у галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування певних теорій та методів соціальної роботи 

і характеризується комплексністю та невизначеністю умов. 
Загальні компетентності: 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності 

громадянського (вільного демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства 

права, прав і свобод людині громадянина в Україні. 

ЗК11. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
ЗК15. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Фахові компетентності: 

ФК5. Здатність до виявлення, соціального інспектування і оцінки потреб вразливих категорій громадян, у 

тому числі, які опинилися в складних життєвих обставинах. 

ФК7. Здатність до співпраці у міжнародному середовищі та розпізнавання міжкультурних проблем у 

професійній практиці. 

ФК12. Здатність ініціювати соціальні зміни, спрямовані на піднесення соціального добробуту. 

ФК13. Здатність до розробки та реалізації соціальних проектів і програм. 
ФК17. Здатність виявляти і залучати ресурси організацій партнерів з соціальної роботи для виконання 
завдань професійної діяльності. 
ФК18. Здатність до генерування нових ідей та креативності у професійній сфері. 
ФК21. Здатність здійснювати соціально-педагогічну діяльність у закладах освіти різного типу на засадах 
партнерської взаємодії, створювати умови для гармонійного розвитку особистості, її здібностей, організації 
її дозвілля. 
Програмні результати навчання: 

ПРН2. Вільно спілкуватися усно і письмово державною та іноземною мовами з професійних питань. 

ПРН5. Теоретично аргументувати шляхи подолання проблем та складних життєвих обставин, обирати 

ефективні методи їх вирішення, передбачати наслідки. 

ПРН6. Розробляти перспективні та поточні плани, програми проведення заходів, оперативно приймати 

ефективні рішення у складних ситуаціях. 

ПРН7. Використовувати спеціалізоване програмне забезпечення у ході розв’язання професійних завдань 

ПРН12. Визначати зміст співпраці з організаціями-партнерами з соціальної роботи для виконання завдань 

професійної діяльності. 
ПРН22. Демонструвати уміння креативно вирішувати проблеми та приймати інноваційні рішення, мислити 
та застосовувати творчі здібності до формування принципово нових ідей. 

ПРН23. Конструювати процес та результат соціальної роботи в межах поставлених завдань, 

використовувати кількісні та якісні показники, коригувати план роботи відповідно до результатів оцінки. 



Ключові слова Дизайн-мислення, р ефр ей мі н г ,  концепція проєкту, Smart, SWOT-аналіз, інновації, альтернатива, 

бенефіціари, проєктна команда, стейкхолдери, сторітелінг, пітч-дек, ідеація, мозковий штурм, 

дивергентне і конвергентне мислення, синтез, креативне мислення, прототипування, мінімально 

життєздатний продукт, канва ціннісної пропозиції. 

Формат курсу Очний. Проведення лекцій-дискусій, практичних тренінгових занять та консультацій для кращого 

розуміння тем, кейсів, ситуативних завдань.  

Теми ДОДАТОК (схема курсу) 

Підсумковий контроль, 

форма 
залік 

Пререквізити Для вивчення курсу студенти потребують базових загальних та фахових знань, отриманих протягом 

п’яти семестрів на першому рівні вищої освіти. 

Навчальні методи та 

техніки, які будуть 

використовуватися під час 

викладання курсу 

Лекція, презентація, бесіда, інтерактивні методи / колаборативне навчання (робота в малих групах, 

мозковий штурм, кейс-метод, рольові ігри, дискусія), проєктно-орієнтоване навчання ( виконання 
індивідуального ситуативного завдання, виконання командного проєкту). 

Необхідні обладнання Мультимедійний проєктор, роздатковий матеріал, фліпчарт, маркери, персональний комп’ютер.  

Критерії оцінювання 

(окремо для кожного виду 

навчальної діяльності) 

Оцінювання проводиться за 100-бальною шкалою. Бали нараховуються за наступним співвідношенням: 

- за виконання індивідуальних завдань (4х10 = макс. 40 балів),  

- за виконання командного завдання / проєкту (макс. 40 балів)  

- за пітч-презентацію проєкту (макс. 20 балів),  

На підставі додавання балів за практичні/самостійні та контрольні роботи відбувається оформлення заліку, 

максимальна кількість балів 100. Загалом протягом семестру 100 балів 
Письмові роботи: Очікується, що студенти виконають декілька видів індивідуальних письмових робіт 

(аналіз кейсів) та командне завдання, які завантажать в е-курсі на платформі Moodle.   

Академічна доброчесність: Очікується, що роботи студентів будуть їх оригінальними дослідженнями чи 

міркуваннями. Відсутність посилань на використані джерела, фабрикування джерел, списування, втручання 

в роботу інших студентів становлять, але не обмежують, приклади можливої академічної недоброчесності. 

Виявлення ознак академічної недоброчесності в письмовій роботі студента є підставою для її 

незарахуванння викладачем, незалежно від масштабів плагіату чи обману. 
Відвідування занять є важливою складовою навчання. Очікується, що всі студенти відвідають усі лекції і 

практичні зайняття курсу. Студенти мають інформувати викладача про неможливість відвідати заняття. 



У будь-якому випадку студенти зобов’язані дотримуватися усіх строків, визначених для виконання усіх 

видів письмових робіт, передбачених курсом. 

Література. 

Уся література, яку студенти не зможуть знайти самостійно, буде надана викладачем виключно в освітніх 

цілях без права її передачі третім особам. Студенти заохочуються до використання також й іншої літератури 

та джерел, яких немає серед рекомендованих. 

Політика виставлення балів. 

Враховуються бали, набрані за виконання п о т о ч н и х  індивідуальних завдань, за виконання 

командного завдання / проєкту та його пітч-презентацію,  за контрольні заміри (модулі). 

При цьому обов’язково враховуються присутність на заняттях та активність студента під час практичного 

заняття; недопустимість пропусків та запізнень на заняття; користування мобільним телефоном, планшетом 

чи іншими мобільними пристроями під час заняття в цілях не пов’язаних із навчанням; списування та плагіат; 

несвоєчасне виконання поставленого завдання і т. ін. 

Жодні форми порушення академічної доброчесності не толеруються. 

Питання до заліку 1. Сутність дизайн-мислення  

2. Характерні ознаки та категорії дизайн-мислення  

3. Моделі дизайн-мислення  

4. Інструменти дизайн-мисленнєвого підходу  

5. Аналіз заінтересованих сторін (стейкхолдерів) 

6. Характеристики якісно розробленого рішення 

7. Етап дослідження у процесі дизайн-мислення 

8. Роль емпатії на етапі визначення проблеми 

9. Ідеація і синтез 

10. Дивергентне і конвергентне мислення 

11. Різні методи проведення мозкового штурму 

12. Фасилітатор і його роль на етапі ідеації 

13. Візуалізація і сторітелінг 

14. Прототипування і тестування 
15. MVP – мінімально життєздатний продукт / послуга 

Опитування Анкету-оцінку з метою оцінювання якості курсу студентам буде надано після завершення курсу. 



ДОДАТОК 

Схема курсу 
Тиждень Тема, план, короткі тези Форма 

діяльності 
Література. 
Ресурси в 

Завдання, год Термін 
виконання 

(заняття)* Інтернеті 

*лекція,  

самостійна,  

дискусія,  

групова робота)  

1. Тема 1. Вступ до дизайн-мислення. Етапи і 
переваги дизайн-мислення. 

• Ключові терміни дизайн-мислення 

• Значення дизайн-мислення як способу 

вирішення проблем 

• Процес проєктування 

• Етапи дизайн-мисленнєвого процесу 

• Методологія дизайн-мислення 

• Тип мислення, який використовується у 

дизайн-мисленні 

Лекційне та 
практичне 
заняття 
(групова 
дискусія, 
кейси) 

Основна 
література: 
2, 3, 5, 6, 9. 

Допоміжна 
література:  
10, 11, 12. 
Інтернет 
ресурси. 

Лекційне заняття - 2 год.,  
Практичне заняття - 2 год. 

 Самостійна робота - 7 год.  
Завдання: 

• Дайте визначення ключових термінів 

дизайн-мислення 

• Опишіть значення дизайн-мислення як 

способу вирішення проблем 

• Визначте, як діаграма «3 кола» 

використовується у процесі 

проєктування 

• Визначте етапи дизайн-мисленнєвого 

процесу  

• Визначте ключові риси, пов'язані з 

методологією дизайн-мислення 

• Визначте тип мислення, який 

використовується у дизайн-мисленні 

Згідно з 
розкладом 

2. Тема 2. Характеристики якісно розробленого 
рішення. 

• Чітке визначення проблеми 

• Пошук та аналіз альтернативних варіантів 

розв'язання проблеми 

• Ідентифікація основних заінтересованих сторін 

проєкту 

• Канва ціннісної пропозиції 

Лекційне та 
практичне 
заняття 
(групова 
дискусія, 
аналіз кейсу, 
рольова гра) 

Основна 
література:  
1, 2, 4, 6. 
Допоміжна 
література:  
10, 11, 12. 
Інтернет 
ресурси. 

Лекційне заняття - 2 год.,  
Практичне заняття - 2 год.  
Самостійна робота - 7 год.  
Завдання: 

• Визначте характеристики рішення, 

яке:  

 має мету,  

 є корисним, зрозумілим, чесним, 

екологічним (сталим), довговічним 

(тривалим),  

 відповідає контексту,  

 є переконливим і простим. 

• Заповніть канву ціннісної пропозиції 

Згідно з 
розкладом 



3. Тема 3. Дослідження та уточнення 

проблеми .   

• Під-етап дослідження у процесі дизайн-

мислення 

• Роль емпатії при дослідженні проблеми 

• Виокремлення цільової групи та бенефіціарів 

серед ключових сторін,  заінтересованих у 

проєкті, визначення їх потреб і вимог 

• Характер участі, група важливості та впливу 

заінтересованих сторін 

Лекційне та 
практичне 
заняття 
(мозковий 
штурм, 
групова 
дискусія, 
аналіз кейсу) 

Основна 
література:  
2, 4, 6, 8, 9. 

Допоміжна 
література:  
10, 12. 

Інтернет 
ресурси. 

Лекційне заняття - 2 год.,  
Практичне заняття - 2 год. 
Самостійна робота - 7 год.  
Завдання: 
• Визначте значення і мету дослідження 

• Визначте, як контекст впливає на 
дизайн-мислення 

• Визначте завдання, пов'язані з 

дослідницьким етапом дизайн-
мислення 

• Зазначте основні сфери застосування 
дослідження у дизайн-мисленнєвому 

підході 

Згідно з 

розкладом 

4. Тема 4. Ідеація (процес генерування ідей) і 

синтез. 

• Інноваційність проєкту 

• Генерування та відбір ідей для створення 

прототипу 

• Дивергентне і конвергентне мислення 

• Різні інструменти проведення мозкового 

штурму 

• Роль візуалізації і сторітелінгу 

Лекційне та 
практичне 
заняття 
(мозковий 
штурм, 
групова 
дискусія, 
аналіз кейсу, 
рольова гра) 

Основна 
література: 
1, 2, 4, 5, 6, 7, 
9. 
Допоміжна 
література:  
11, 12. 
Інтернет 
ресурси. 

Лекційне заняття – 2 год.,  
Практичне заняття - 2 год.  
Самостійна робота - 7 год.  
Завдання: 

• Визначте мету дивергентного 

мислення / ідеації 

• Визначте стратегії (методи) для 

дивергентного мислення / ідеації 

• Визначте ознаки, які говорять про те, 

що зібрано достатню кількість ідей 

• Визначте мету візуалізації 

• Визначте мету конвергентного 

мислення / синтезу 

• Визначте стратегії (методи) 

конвергентного мислення / синтезу 

Згідно з 
розкладом 



5. Тема 5. Креативне мислення. 

• Принципи формування проєктної команди 

• Роль фасилітатора на етапі ідеації 

• Значення навичок комунікації та вирішення 

конфліктів 

• Документування результатів роботи команди 

Лекційне та 
практичне 
заняття 
(мозковий 
штурм, 
групова 
дискусія, 
кейси, 
рольові ігри). 

Основна 
література: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 
9. 
Допоміжна 
література:  
11, 12. 
Інтернет 
ресурси. 

Лекційне заняття - 2 год.,  
Практичне заняття - 2 год.  
Самостійна робота - 7 год.  
Завдання: 

• Визначте способи подолання 

творчого хаосу 

• Встановіть чіткі правила на етапі 

ідеації 

• Здійсніть SMART- аналіз, GAP-аналіз 

та SWOT-аналіз  

• Застосуйте дивергентно-конвергентні 

стратегії, щоб перевірити потенційні 

рішення відповідно до визначених 

критеріїв 

Згідно з 
розкладом 

6. Тема 6. Прототипування та тестування. 
• Для чого потрібно створювати прототип 
• Яким чином цикли ітерацій можуть допомогти 
удосконалити ідею і перетворити її на 
ефективне рішення 
• Створення MVP - мінімально життєздатного 
продукту 
• Рівні точності прототипів та методи 
прототипування для кожного рівня точності 
• Етап тестування продукту користувачами 
• Перехід від створення прототипу до готового 
рішення 

Лекційне та 
практичне 
заняття 
(мозковий 
штурм, 
групова 
дискусія, 
кейси, 
рольові 
ігри). 

Основна 
література: 
1, 2, 3, 4, 6, 7, 
9. 
Допоміжна 
література:  
11, 12. 
Інтернет 
ресурси. 

Лекційне заняття – 2 год., 
 Практичне заняття - 2 год.  
Самостійна робота - 7 год.  
Завдання: 
• Визначте цінність / призначення 
прототипу 
• Визначте різні рівні точності 
прототипів 
• Визначте методи прототипування 
для кожного рівня точності 
• Визначте стратегії (методи) 
тестування прототипів за участю 
користувачів 
• Визначте ознаки та сигнали, які 
свідчать про перехід до наступного 
рівня / завершення етапу 
прототипування  
• Визначте процес переходу від 
створення прототипу до готового 
рішення 

Згідно з 
розкладом 



7. Тема 7: Дизайн-мисленнєве життя. 

• Усвідомлення, прийняття і розуміння 

• Рефреймінг 

• Спостереження і сприйняття нас іншими 

людьми 

• Інструмент АСВОК 

• Тестування життєвих установок 

• Начерк планів та етапів самоефективних дій 

• Рефлексія 

Лекційне та 
практичне 
заняття 
(групова 
дискусія, 
робота в 
команді, аналіз 
кейсів, 
рольова  гра). 

Основна 
література:  
2, 5, 8. 
Допоміжна 
література:  
10, 11.  
Інтернет- 
ресурси. 

Лекційне заняття – 2 год.,  
Практичні заняття - 2 год.  
Самостійна робота - 8 год.  
Завдання: 

• Вести журнал активності 
• Провести аналіз власної ситуації із 

застосуванням інструменту АСВОК 
Створити власну контекстуальну мапу 

• Визначити точку зору 

• Отримати зворотний зв'язок за 
запропонованою сзхемою. 

Згідно з 
розкладом 

8. Тема 8: Презентація концепції проєкту. 

• Пітч-дек, основні принципи проведення 

• Яким чином здійснювати просування ідеї 

проєкту 

• Як залучити заінтересовані сторони і 

налагодити взаємодію з ними 

Лекційне та 
практичне 
заняття 
(групова 
дискусія, пітч- 
дек, взаємо-
оцінювання). 
Залік. 

Основна 
література:  
2, 3, 4, 8, 9. 
Допоміжна 
література:  
10, 11. 
Інтернет- 
ресурси. 

Лекційне заняття – 2 год.,  
Практичне заняття - 2 год.  
Самостійна робота - 8 год.  
Завдання: 
• Визначте завдання, пов'язані з 
завершенням процесу проєктування 
• Застосуйте те, що ви дізналися про 
дизайн-мислення, до різних 
сценаріїв на робочому місці та/або у 
приватному житті 

• Підготуйтесь командою до пітч-
презентації концепції проєкту 

• Надайте зворотний зв'язок на 
презентації інших команд 

Згідно з 

розкладом 

  

РАЗОМ: 

Лекційних занять – 16 год., 

Практичних занять – 16 год. 

 Самостійна робота – 58 год. 

 

 


