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1. ВСТУП

Навчальна дисципліна «Проектна діяльність вчителя спеціальної освіти» 
є вибірковою і вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців 
другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціалізацією «Спеціальна 
освіта». Актуальність дисципліни визначається: необхідністю впровадження 
інтеграційних процесів у системі освіти; необхідністю формування з високим 
рівнем професійної компетентності фахівця спеціальних закладів та закладів 
з інклюзивною формою навчання; введенням ринкових механізмів в освітню 
практику і у зв’язку із цим організацію теоретико-методичних засад 
управління проектами в різних сферах, зокрема навчально-виховного 
процесу у новітній школі, де мають забезпечувати спеціалісти з високим 
рівнем професійної підготовки, провідною складовою діяльності яких є 
компетентність, мобільність та вміння адаптуватися в мінливих умовах 
сьогодення.

Об’єктом вивчення є проектна діяльність вчителя спеціальної освіти.
Структурними складовими об’єкту вивчення є: теоретико-методичні 

засади управління проектами в умовах спеціального чи інклюзивного 
закладу освіти. Предметом дисципліни «Проектна діяльність вчителя 
спеціальної освіти» є: вивчення загальних основ, теорії та практики 
організації проектної діяльності вчителя в спеціальних закладах освіти.

Міждисциплінарні зв’язки. Дисципліна інтегрує відповідно до свого 
предмету знання з іншими галузями знань: філософських, соціологічних, 
педагогічних, психологічних наук тощо. Крім того, згідно навчального плану 
підготовки магістрів за спеціалізацією «Спеціальна освіта», дисципліна 
«Проектна діяльність вчителя спеціальної освіти» вивчається одночасно з 
такими взаємопов’язаними між собою дисциплінами, як «Спеціальна 
педагогіка і психологія», «Логопедія», «Сурдопедагогіка, Тифлопедагогіка».

Програмний матеріал навчальної дисципліни «Проектна діяльність 
вчителя спеціальної освіти» відображає основні сутнісні характеристики 
організації проектної діяльності вчителя з учнями з порушеннями 
психофізичного розвитку; об'єктивні і суб'єктивні причини їх відставання у 
розвитку; методологічні основи навчання і виховання дітей з обмеженими 
можливостями життєдіяльності; особливості їх адаптації до нових вимог 
навчально-виховного процесу; корекційного спрямування навчання і 
виховання; технологію формування мультидисциплінарної команди, яка б 
супроводжувала інклюзивну форму навчання.

До робочої програми входять навчальна програма дисципліни за 
відповідними темами та планами лекційних і практичних занять; структура 
та тематику контрольних робіт; перелік рекомендованих джерел, що 
дозволить поглибити і розширити знання студентів з даної навчальної 
дисципліни, розвинути практичні вміння застосування набутих знань у 
практиці професійної діяльності. Здобувачі вищої освіти мають опанувати 
базовими знаннями, які слугують актуалізації і розумінню проблемних 
питань та структурують змістовну частину курсу.



Самостійна робота є основним засобом засвоєння здобувачами вищої 
освіти навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних занять. 
Презентація навчальних досягнень здобувачів вищої освіти є певним 
підсумковим засобом контролю формування професійних компетентностей в 
організації спеціальної форми навчання в закладі освіти.

Форма підсумкового контролю -  залік.
Навчальний курс розраховано на 8 годин очного навчання (4 лекційні та 

4 практичні) та 164 години самостійної роботи. Усього 180 годин, що 
відповідає 6.0 кредитам Європейської кредитно-трансферної системи.

2. Опис навчальної дисципліни «Управління проектами вчителя 
спеціальної освіти»

Курс 2
Семестр 6
О бсяг кредитів 6
О бсяг годин, в тому числі: 180

Аудиторні 12
М одульний контроль -
С еместровий контроль -
Самостійна робота 164

Ф орма семестрового контролю Залік

Статус дисципліни: вибіркова
3. Мета та завдання навчальної дисципліни
Метою викладання навчальної дисципліни «Управління проектами 

вчителя спеціальної освіти” є ознайомлення студентів з основними 
поняттями дисципліни, вивчення теоретичних засад управління проектами 
в різних сферах.

Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння певних 
знань, умінь, навичок, закріплення та систематизація здобутих знань, їх 
застосування при виконанні практичних завдань та наукових робіт, а також 
виявлення прогалин у системі знань із предмета, вивчення особливостей 
проведення реформ в Україні.

4. Компетентності та програмні результати навчання за дисципліною
За результатами оволодіння знаннями та навичками з навчальної 

дисципліни «Управління проектами вчителя спеціальної освіти» здобувач 
вищої освіти повинен сформувати такі компетентності :

- загальні: світоглядна, морально-ціннісна, функціонально- 
поведінкова, культурологічна, громадянська, лідерська;

- професійні: теоретико-методологічна, предметно-методична і 
предметно-діяльнісна, корекційно-педагогічна/корекційно-розвиткова, 
комунікативно-педагогічна, управлінська, проектувально-корекційна, 
організаційна, технологічна, науково-дослідницька, етико-педагогічна, 
культурно-педагогічна, професійно-творча; знати теоретичні засади та



практичні механізми управління проектами; вміти визначати актуальність, 
основні принципи, етапи розробки соціальних проектів на
загальнонаціональному, регіональному та місцевому рівнях.



3. Структура навчальної дисципліни 

Тематичний план для заочної форми навчання

Розподіл годин між видами робіт

£ £ о

Аудиторна:

вН
И

ш

Назва змістових модулів, тем
= і :іе

Змістовий модуль 1. Теоретико-методологічні засади соціального
проектування

Тема 1. Сучасні підходи до 
соціального проектування

2 2 - - - 20

Тема 2. Технологія розробки 
соціального проекту

2 2 - - - 20

Тема 3. Текстове оформлення
соціального проекту
Тема 4. Моніторинг та оцінка
соціальних проектів
Тема 5. Характеристика
процесу управління проектом

2 20

20
Змістовий модуль 2. Методика організації проектної 
діяльності дітей з особливими освітніми потребами

Тема 6. Методика організації 
тематичних проектів дітей з 
особливими освітніми 
потребами

2 2 24

Тема 7.
Підготовка та проведення 
тематичних проектних днів у 
закладі освіти
Тема 8. Організація діяльності 
дітей з особливими освітніми 
потребами на різних етапах

2 2 24

проекту
Тема 9. Форми та методи роботи
на різних етапах проекту 20
Тема 10. Форми презентації 
результатів проектної діяльності 
учнів 20

Усього 4 4 8 - - - 164



Програма навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.
Т еоретико-методологічні засади соціального проектування
Тема 1. Сучасні підходи до соціального проектування
Сутність понять «проект», «проектування». Проект і специфіка проектної 

діяльності. Сутність управління проектами. Види проектів. Фази життєвого 
циклу проекту. Структура і середовище проекту. Учасники проекту. 
Особливості соціального проекту вчителя спеціальної освіти.

Ключові слова: проектування, соціальне проектування, проект, типологія 
проектів, соціальний проект вчителя спеціальної освіти.

Тема 2. Технологія розробки соціального проекту
Життєвий цикл проекту. Принципи та види соціальної діагностики. 

Вимоги до формулювання мети і завдань проекту. Фінансове забезпечення 
проекту. Загальна логіка соціального проекту.

Ключові слова: життєвий цикл проекту, соціальна діагностика, 
діагностичний інструментарій, мета проекту, бюджет проекту.

Тема 3. Текстове оформлення соціального проекту
Поняття аплікаційної форми. Компоненти текстового оформлення 

проекту. Види текстового оформлення проекту.
Ключові слова: проектна пропозиція, аплікаційна форма, критерії відбору 

проекту

Т ема 4. Моніторинг та оцінка соціальних проектів
Поняття моніторингу. Процедура моніторингу соціальних проектів. 

Сутність та види оцінки соціальних проектів.
Ключові слова: моніторинг, види моніторингу, оцінка, індикатор, 

критерії, види оцінки.

Т ема 5. Характеристика процесу управління проектом
Поняття управління проектом (проектний менеджмент). Середовище 

реалізації проекту. Складові системи управління соціальними проектами.
Ключові слова: управління, менеджмент, структура проекту, середовище 

проекту, проектна команда.

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Методика організації проектної діяльності 
дітей з особливими освітніми потребами

Тема 6. Методика організації тематичних проектів дітей з 
особливими освітніми потребами

Інтегрований підхід до сучасного навчання. Поняття тематичного 
проекту. План роботи вчителя спеціальної освіти при складанні тематичних



проектів сумісної діяльності. Етапи роботи над проектом спільно з дітьми. 
Організація підготовчої роботи. Організація пізнавально-творчої та пошукової 
діяльності дітей. Види тематичних проектів. Групові та індивідуальні 
тематичні проекти. Міжгрупові проекти.

Ключові слова: тематичний проект, груповий проект, колективний 
проект, міжгруповий проект.

Тема 7. Підготовка та проведення тематичних проектних днів у 
закладі освіти

Змістові та структурні характеристики інтегрованого тематичного дня у 
закладі освіти. Структура інтегрованого проектного заняття. Поетапне 
залучення до проектної діяльності дітей. Колективні міні-проекти у 
початковій школі. Групові міні-проекти у середній школі.

Ключові слова: тематичний проектний день, міні-проект, інтегроване 
проектне заняття, проектна діяльність.

Тема 8. Організація діяльності дітей з особливими освітніми 
потребами на різних етапах проекту

Програма з корекційно-розвиткових занять для дітей сліпих та зі 
зниженим зором, для дітей глухих та зі зниженим слухом, для дітей з тяжкими 
порушеннями мовлення, для дітей із затримкою психічного розвитку, для 
дітей з порушенням опорно-рухового апарату, для дітей з інтелектуальними 
порушеннями на різних етапах проекту.

Ключові слова: діти з особливими освітніми потребами, різні етапи 
проекту, проектна діяльність дітей з особливими освітніми потребами.

Т ема 9. Форми та методи роботи на різних етапах проекту
Форми та методи роботи на різних етапах проекту. Етапи впровадження 

проекту: підготовчий (мотиваційний), пізнавально-творчий (інформаційний, 
репродуктивний, узагальнювальний, творчий) заключний (рефлексивно- 
оцінювальний). Зміст, форми і методи роботи на кожному етапі проекту. 
Управління діяльністю дітей на кожному етапі проекту. Особливості 
використання форм і методів роботи у різних видах проектів.

Ключові слова: форма, метод, підготовчий етап, дослідно-творчий етап, 
заключний етап.

Тема 10. Форми презентації результатів проектної діяльності учнів
Презентація проектів у різних вікових групах. Екологічні, літературні, 

соціальні, ігрові проекти. Форми презентації: демонстрація, виставка, свято, 
фестиваль, подарунок; газета, книжка, енциклопедія, збірка. Спільна робота з 
батьками. Сімейні проекти. Критеріальні вимоги до проектної діяльності 
дошкільників. Оцінювання проектів.

Ключові слова: презентація, результат проекту, заключний етап проекту



7. Контроль навчальних досягнень

7.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів

В ид діяльності студента

*  .ї ї
ю  ч

І

1 І
сз Ей
3  ^К О 
О  СЗ

Ш 2 
3  в

М одуль 1 М одуль 2

кі
ль

кі
ст

ь 
од

ин
иц

ь

ма
кс

им
ал

ьн
ак

іл
ьк

іст
ь

ба
лі

в

кі
ль

кі
ст

ь
од

ин
иц

ь

».о
ео

'2
£
§
ж

ако
Ы

^  . 3

Відвідування лекцій 1 2 2 2 2
Відвідування сем інарських занять 1 3 3 2 2
Відвідування практичних занять - - - - -
Робота на семінарському занятті 10 3 30 2 20
Робота на практичному занятті - - - - -
Л абораторна робота (в тому числі 
допуск, виконання, захист)

- - - - -

В иконання завдань для самостійної 
Роботи

5 1 5 3 15

В иконання модульної роботи 25 1 25 1 25
В иконання ІНДЗ 30 - - - -
Разом - 65 - 64
М аксимальна кількість балів: 159
159:100=1,59. С тудент набрав Х  балів; Розрахунок: Х :1,59 = загальна кількість 
балів.

-

7.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання.



Самостійна робота 1.
Проаналізуйте історію та перспективи розвитку управління проектами. 

Самостійна робота 2.
І.Розробити опитувальник для визначення актуальності проблеми, обраної для 
підготовки проекту «Створення концептуального молодіжного кафе для осіб з 
особливими потребами» (зразки подано у додатку Б: Безпалько О.В. Соціальне 
проектування. Навчальний посібник. -  К., 2010. -  Режим доступу:
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_SP_IL_KUBG.pdf).

Самостійна робота 3.
1. Запропонуйте власну проектну пропозицію (визначить цільову (цільові) 
групи проекту, мету, завдання, можливий склад проектної команди до вашого 
соціального проекту).
2. Побудуйте структурну схему робіт за життєвим циклом та за 
результатами для проекту. Складіть план реалізації вашого проекту (етапи, 
заходи, результати кожного етапу, ресурси).

Самостійна робота 4.
Охарактеризуйте види оцінки проекту. Запропонуєте механізм виміру 
успішності вашого проекту (кількісні, якісні показники оцінки результатів, 
критерії моніторингу ефективності).

Критерії оцінювання:
- змістовність -  3 бали
- відповідність темі та стилю оформлення -  2 бали.

7.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання.

Модульний контроль здійснюється у вигляді тестування.
Студентами пропонуються тестові завдання у кількості 25 питань.

Види тестових завдань:
вибором однієї правильної відповіді;

-  На встановлення відповідності запропонованих наборів тверджень;
-  Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті;
-  Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань понять) по 

пам’яті;
-  Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь.

Критерії оцінювання:
- виконання тестових завдань -  максимум 25 балів.

ЗАВДАННЯ ДЛЯ ІНДЗ

Індивідуальна навчально-дослідна робота є видом позааудиторної

http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_SP_IL_KUBG.pdf


індивідуальної діяльності студента, результати якої використовуються у 
процесі вивчення програмового матеріалу навчальної дисципліни. 
Завершується виконання ІНЗД прилюдним захистом навчального проекту.

Індивідуальне навчально-дослідне завдання (ІНДЗ) з курсу «Управління 
проектами» -  це вид науково-дослідної роботи студента, форма самостійного 
вивчення актуальних проблем, передбачених навчальною програмою курсу.

ІНДЗ -  початковий етап науково-педагогічного дослідження, воно 
обов’язково має містити результати власного пошуку і висновків, відображати 
певний рівень навчальної компетентності студента щодо вирішення 
поставлених завдань.

Мета ІНДЗ: самостійне вивчення частини програмового матеріалу, 
систематизація, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань із 
навчального курсу, удосконалення навичок самостійної навчально-пізнавальної 
діяльності.

Зміст ІНДЗ: завершена теоретична або практична робота у межах 
навчальної програми курсу, яка виконується на основі знань, умінь та навичок, 
отриманих під час лекційних, семінарських, практичних занять і охоплює 
декілька тем або весь зміст навчального курсу.

Орієнтовна структура ІНДЗ -  навчально-педагогічного дослідження у 
вигляді реферату: вступ, основна частина, висновки, додатки (якщо вони є), 
список використаних джерел.

Критерії оцінювання ІНДЗ (навчально-педагогічного дослідження у 
вигляді есе)

№ з/п Критерії оцінювання роботи Максимальна 
оцінка 

(у балах)
1 Формулювання мети і завдань роботи 2
2 Складання плану, чіткість і послідовність викладу 

Матеріалу
4

3 Обґрунтоване розкриття проблеми, аналіз різних 
інформаційних джерел (наукових видань, 
навчальної 12 літератури, періодичних видань, 
матеріалів мережі Ш:ете4), критична та незалежна 
оцінка різноманітних точок зору, позицій, 
Аргументів

12

4 Зв’язок з реальною практикою, аналіз діяльності 
окремих організацій, конкретних проблемних 
Ситуацій

4

5 Доказовість висновків, обґрунтованість власної 
позиції, пропозиції щодо розв’язання поставлених 
завдань, творчий підхід до виконання ІНДЗ

4

6 Якість оформлення роботи 1

Тематика реферативного дослідження:



1. Історія та перспективи розвитку управління проектами.
2. Управління проектами як специфічна галузь менеджменту.
3. Особливості управління проектами в соціальній сфері.
4. Характеристика проектів соціального розвитку України.
5. Методичні основи контролю проектів вчителя спеціальної освіти
6. Концепція управління якістю проектів.
7. Система норм і стандартів в Україні.
8. Етапи розробки та впровадження системи управління якістю.
9. Міжнародна організація зі стандартизації.
10. Етапи розвитку та сучасний стан теорії і практики управління якістю в 

економічно розвинутих країнах.
11. Нормативні документи зі стандартизації.
12. Процедури закупівель.
13. Основні завдання проведення торгів за проектами.
14. Система державного нагляду, контролю та координації у сфері 

закупівель.
15. Проблеми реформування системи державних закупівель в Україні.
16. Особливості торгів на закупівлю послуг.
17. Досвід організації та здійснення державних закупівель за кордоном.

7.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії 
оцінювання.

Залік.

7.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового комплексного 
контролю.

1. У чому полягає сутність процесу проектування вчителя спеціальної 
освіти?

2. Які особливості соціального проектування?
3. Що таке проект?
4. Перелічить типи проектів.
5. Назвіть основні характеристики соціального проекту.
6. Що таке «життєвий цикл» проекту?
7. Які існують види соціальної діагностики?
8. Перелічить методи соціальної діагностики.
9. Охарактеризуйте вимоги до формулювання мети і завдань проекту.
10. Що необхідно враховувати при розробці видів діяльності в межах 

проекту?
11. Що таке аплікаційна форма?
12. Які основні складові аплікаційної форми?
13. Яких типових помилок слід уникати при текстовому оформленні 

проекту?
14. Дайте визначення моніторингу проекту.
15. Які основні функції моніторингу проекту?
16. Що таке індикатори моніторингу?
17. Яке завдання оцінки проекту?
18. Охарактеризуйте види оцінки проекту.



19. Здійсніть порівняння моніторингу та оцінки соціального проекту.
20. Що таке управління проектами?
21. Чому необхідний менеджмент соціальних проектів?
22. Які чинники середовища необхідно враховувати у процесі реалізації 

проекту?
23. Охарактеризуйте складові проектного менеджменту соціальних 

проектів.

7.6. Шкала відповідності оцінок
Оцінка Кількість балів
Відмінно 100-90
Дуже добре 82-89
Добре 75-81
Задовільно 68-74
Достатньо 60-67
Незадовільно 0-59

8. Рекомендовані джерела 
Основна (базова)
1. Власова Н.О. Управління проектами : навч. посібник / Н.О. Власова, 

В.А. Гросул, Т.С. Пічугіна та ін. -  Харків : ХДУХТ, 2011.
2. Єрмаков І.Г. На шляху до школи життєвої компетентності: проектний 

підхід // Метод проектів: традиції, життєві результати. -  К.: Департамент, 2003.
-  С. 15-16.

3. Филипенко, О. М. Управління проектами : конспект лекцій / О. М. 
Филипенко, Т. С. Колєснік. -  Харків : ХДУХТ, 2016. -  99 с.

4. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник / Г. М. Тарасюк.
-  4-е вид. -  К.: Каравела, 2012. -  320 с.

5. Ноздріна Л. В. Управління проектами: Підручник / Л. В. Ноздріна, В. І. 
Ящук, О. І. Полотай. -  К. : ЦУЛ, 2010. -  432 с. [Електронний ресурс]. -  Режим 
доступу: http://ebooktime.net/book 110.html

6. Коган М.С. Метод проектов и условия его эффективного применения в 
воспитательной работе. Електронний ресурс. Режим доступу: 
www.websib.ru/vospitanie/04-05/metod 1/Ыт

7. Курбатов В.И., Курбатова О.В. Социальное проектирование. -  Учебное 
пособие. -  Ростов н/Д.: Фенікс, 2001. -  416 с.

8. Лесникова С.Г. Проектная деятельность как средство развития 
социальной инициативности подростка в условиях детской общественной 
организации: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01. -  М., 2005. -  185 с.

9. Луков В.А. Социальное проектирование: Учеб. пособие. -  3-е изд. -  М.: 
Флинта, 2003. -  240с.

10. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних 
проектів / О.О.Яременко, О.Р.Артюх, О.М.Балакірєва та ін. -  К.:ДЦССМ, 2002.
-  132с.

http://ebooktime.net/book
http://www.websib.ru/vospitanie/04-05/metod


11. Никончук А.С. Социально-педагогический проект: просто о сложном 
// Сациально-педагагічна работа. Часопис. - №1. -  2000. -  С.45-54.

12. Плышевский В.Г. Прогнозирование, проектирование и моделирование 
в социальной работе. -  М.: Социально-технологический институт МГУС, 2001.
-  95с.

13. Подобедова Т.Ю. Подготовка будущих учителей гуманитарного 
профиля к педагогическому проектированию: Дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04.
-  Ялта, 2005. -  241 с.

14. Полат Е., Петров А., Бухаркина М., Моисеева М. Что такое проект. 
Типология проектов // Відкритий урок. Розробки. Технології. Досвід. -  2004. -  
№5-6. -  С. 10-17.

15. Пометун О.І. Молодь обирає дію: Соціальне проектування -  новий 
підхід до виховання молоді // Метод проектів: традиції, перспективи, життєві 
результати: Практико зорієнтований збірник. -  К.: Департамент, 2003. -  С. 327
333.

16. Соціальна робота: технологічний аспект: Навчальний посібник / За 
ред. А.Й. Капської. -  К.: Центр навчальної літератури, 2004. -  352 с.

Додаткова:
Накази про організацію навчання дітей з особливими потребами:
17. НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої

програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей 
з особливими освітніми проблемами” від 12.06.2018 №627

18. НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої
програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІІ ступеня для дітей 
з особливими освітніми проблемами” від 21.06.2018 №668

19. НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої
програми спеціальних закладів загальної середньої освіти І ступеня для дітей з
особливими освітніми проблемами” від 25.06.2018 №693

20. НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої
програми спеціальних закладів загальної середньої освіти ІІ ступеня для дітей 
з особливими освітніми проблемами” від 26.07.2018 №813

21. НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої програм 
початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти для дітей з 
особливими освітніми проблемами” від 26.07.2018 №814

22. НАКАЗ МОН України “Про внесення змін до наказу МОН України 
від 12.06.2018 №627” від 26.07.2018 №815

23. НАКАЗ МОН України “Про затвердження типової освітньої
програми початкової освіти спеціальних закладів загальної середньої освіти 
для учнів 1 класів з інтелектуальними порушеннями” від 26.07.2018 №816

24. Лист МОН України “Організаційно-методичні засади освітнього 
процесу у спеціальних закладах освіти в 2018-2019 навчальному році” №1/9- 
485 від 06.08.


