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закладі загальної середньої освіти. Проаналізовано ризики проектного управління в 

закладах загальної середньої освіти. Виявлено, що відсутність ризиків у процесі 

реалізації проектів сприяє успішній проектній діяльності, розвитку ініціативи, 
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РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЭКТОВ 

Аннотация. В статье раскрыты проблемы управления проэктами в 

современном учреждении общего среднего образования. Проанализированы риски 

проэктного управления в учреждениях общего среднего образования. Выявлено, 

что отсутствие рисков в процессе реализации проэктов способствует успешной 

проэктной деятельности, развитию инициативы, командной работе, актуализирует 
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влиятельность руководителя учебного заведения на организацию на всех этапах 

достижения цели проэкта. Определены перспективы дальнейших исследований по 

данной проблематике. 
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Annotation. The article deals with the problems of project management in a 

modern institution of general secondary education. The risks of project management in 

institutions of general secondary education are analyzed. It is revealed that the absence of 

risks in the process of project implementation promotes successful project activity, 

development of the initiative, team work, actualizes the influence of the head of the 

educational institution on the organization at all stages of achieving the goal of the project. 

The prospect of further researches on this problem is determined.  
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Постановка проблеми. На сучасному етапі реформування вітчизняної 

шкільної освіти, беручи до уваги незаперечну цінність проектної технології, 

виникла проблема її відродження у педагогічній теорії та практиці. 

 Передумовою цього процесу можна вважати державну  політику в галузі 

освіти, в контексті якої педагогічна спільнота України успішно реалізує Концепцію 

«Нова українська школа» на період до 2029 року. Реалізація Концепції створює 

умови для реформування загальної середньої освіти з урахуванням досвіду 

провідних країн світу. Реформується і система управління загальною середньою 

освітою, зокрема, школа активно реалізує право розробляти та впроваджувати 

в

л

а
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Зміни, що відбуваються у сфері освіти потребують оновлення системи 

управління освітою на державному, регіональному та шкільному рівнях. Потреба 

управління освітою як системою призводить до зміни цільових орієнтирів, які 

пов'язані із забезпеченням соціальної функції освіти.  

У процесі цих перетворень актуальним постає питання підвищення 

результативності управління закладом загальної середньої освіти, що спрямоване 

на забезпечення інтелектуальної, творчої взаємодії педагогів та учнів засобами 

проектної діяльності .  

В економічно розвинених зарубіжних країнах управління проектами 

виділилося в особливий вид професійної діяльності. Зараз важко назвати хоча б 

одну світову компанію з відомим ім'ям, яка здійснює свої проекти без project 

management [12]. 

Головним елементом проектної діяльності в освіті  є процес проектування 

педагогічного  пошуку – від моделювання тренувальних умінь до постановки 

навчальної проблеми та її дослідження, до конструювання та  визначення 

оптимальних шляхів її розв'язання у вигляді проекту.  Оволодіння педагогами та 

іншими працівниками освіти проектними технологіями дозволить їм професійно 

здійснювати власну освітню  діяльність, готувати учнів до творчої самостійної 

роботи у формі учнівських проектів, що містять елементи наукової дослідницької 

роботи. Практика використання проектів та управління ними сприяє підвищенню 

якості освітніх послуг, спрощує вирішення проблем пов’язаних з управлінням та 

запровадженням інновацій.  

Аналіз теоретичних досліджень Теорія і практика управлінської діяльності, 

інформаційно-аналітичне забезпечення управління освітніми системами та шляхи 

впровадження принципів менеджменту в освітній  процес розкритті у дослідженнях 

Г. Єльникової, Ю. Конаржевського, М. Поташніка, Н. Кузьміної, Т. Шамової, В. 

Маслова, В. Олійника, В. Карамушки, З. Рябової, Т. Махіні, Г. Тимошко, Н. 
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Приходькіної, І. Андрощук та ін. 

В Україні метод проектів вчені почали активно культивувати з кінця  XX 

століття. На сьогодні це чи не найпопулярніша інновація, яка популяризує 

позитивні результати на різних рівнях розвитку вітчизняної освіти. 

Теоретичні аспекти проектування педагогічного процесу розглядаються в 

роботах В. Безрукової, І. Волкова, В. Галузинського, О. Дубініної, А. Лігоцького, 

О. Киричука, Ю. Кулюткіна, Г. Сухобської, Є. Суркова та інших вчених. Результати 

досліджень проектування навчального процесу аналізуються в роботах В. Бондаря, 

І. Підласого, І. Шапошнікової та ін. У ряді публікацій визначені шляхи і засоби 

підготовки майбутніх учителів до проектування виховної діяльності в школі 

(О. Безпалько, О. Дубасенюк, А. Капська, І. Коновальчук, С. Щербак і ін.). 

Для обгрунтування теоретичних основ проектування виховного процесу 

важливе значення мають дослідження психологів (Г. Балл, М. Боришевський, 

Л. Бурлачук, Л. Виготський, Г. Костюк, О. Леонтьєв, В. М'ясіщев, С. Рубінштейн.).  

Проблеми розвитку і виховання особистості засобами проектної діяльності 

досліджували вітчизняні педагоги (О. Алейнікова, С. Гончаренко, В. Маслов, 

О. Мороз, Н. Ничкало, В. Пікельна, А. Сиротенко, М. Стельмахович, 

В. Струманський, М. Сметанський, М. Ярмаченко та ін). 

Однак, незважаючи на інтенсивні пошуки вчених, поки залишаються 

недостатньо вивченими багато питань, починаючи з термінології даної 

проблематики й закінчуючи управлінням проектами.  

Мета статті. Розкрити теоретичні основи командної роботи у процесі 

реалізації освітніх проектів, проаналізувати основні ризики управління проектами 

та шляхи їх попередження.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Методи проектного управління 

з кожним роком, все інтенсивніше застосовуються у всіх галузях розвитку України.  

Проект (від лат. Projectus – кинутий вперед) в управлінні проектами – це 

обмежена в часі, ресурсах та вимогах якості унікальна сукупність процесів, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81
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спрямована на створення нової цінності [4]. 

Інститут управління проектами (США), у 1987 році запропонував таке 

визначення: «Проект є якимсь завданням з певними вихідними даними і бажаними 

результатами (цілями), які обумовлюють спосіб його вирішення» [9].  

На думку визнаного класика управління проектами Рассела Арчибальда, це  

«комплекс зусиль, здійснюваних з метою отримання конкретних результатів в 

рамках відведеного часу і в межах затвердженого бюджету, який виділяється на 

оплату ресурсів, що використовуються або споживаються в ході проекту»[1]. 

І.Сергєєв сутність проекту визнає як «пʼять П»: Проблема – Проектування 

(планування) – Пошук інформації – Продукт – Презентація + «шосте П» проекту – 

його Портфоліо, тобто папка, в якій зібрані всі матеріали проекту, у тому числі 

чернетки, денні плани, звіти тощо [14]. 

На нашу думку, проект – це процес що має сукупність абсолютно нових 

завдань та вимагає злагодженої командної роботи фахівців, прогнозованої на  

досягнення чітко визначених цілей в межах визначеного часу та відповідних 

ресурсів. 

Проект має ряд властивих йому ознак, наявність яких допоможе здійснити 

реалізацію проекту. Основними ознаками проекту є: зміна стану проекту для 

досягнення його мети; обмеженість у часі; визначення ресурсів; неповторність. 

Управління проектами – це область знань з планування, організації та 

управління ресурсами з метою успішного досягнення цілей та завершення завдань 

проекту [4]. Управління проектами – це методологія організації, планування, 

керівництва, координації трудових, фінансових і матеріально-технічних ресурсів, 

спрямована на ефективне досягнення його мети шляхом застосування сучасних 

методів, техніки та технології управління для досягнення визначених в проекті 

результатів за складом та обсягом робіт, вартістю, часом, якістю та задоволенню 

учасників проекту [10]. 

Успіх та результат проекту залежить не тільки від командного управління. 

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B5%D0%BB_%D0%90%D1%80%D1%87%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%80)&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D1%83%D1%80%D1%81
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_(%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8)
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П. Хохлова розглядає діяльність команди над проектом, як процес створення 

згуртованого колективу організації та ефективність командної роботи. На думку 

вченої, командна робота може включати:  

– визначення і роз’яснення цілей;  

– пошук більш інноваційних і творчих шляхів рішення завдань;  

– поліпшення управлінської практики в міжособистісній комунікації; 

– ухваленні рішень, делегуванні повноважень, плануванні, наставництві; 

– розвитку кар'єри, мотивації проектної діяльності; 

– активізацію взаємодії між членами команди;  

– психологізацію зовнішніх стосунків (із клієнтами та постачальниками);   

– діалогічну взаємодію з усіма членами команди [17]. 

У процесі формування команди потрібно перш за все враховувати фактори, 

які впливають на даний процес, а також безпосередньо на команду. Ці фактори 

можна поділити на три групи:  

1. Організаційні. До них відносяться різні організаційні труднощі, які часто 

не контролюють навіть самі члени команди. 

2. Управлінські. Фактори визначення цілей створення команди та очікуваних 

результатів; вибір напрямків діяльності команди; отримання необхідних 

матеріальних ресурсів та механізмів для підготовки членів команди; визначення 

перешкод, з якими може зіштовхнутися команда та пошук шляхів їх подолання.  

3. Індивідуальні фактори. При виборі членів команди необхідно враховувати: 

технічні та особисті навички та можливості, які необхідні для якісного виконання 

командної роботи; необхідність додаткового навчання і розвитку кожного 

співробітника для перетворення його в ефективного члена команди; мотивація 

кожного члена команди; визначення ключових ролей в команді [3.c.38].  

Визначені у процесі дослідження фактори розвитку командної роботи над 

проектами дають можливість визначитись із методами проектування. Приступаючи 

до впровадження методу проектів в освітню практику школи, необхідно врахувати 
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перш за все ризики проектної діяльності та управління нею. Застереженнями щодо 

таких «підводних каменів» можуть бути: 

1. Не чітко сформульована мета та завдання проекту . 

Мета – це: «детально відпрацьоване, узгоджене, лаконічне формулювання 

бачення майбутнього; коротке визначення того, який позитивний результат буде 

отримано від реалізації проекту; основа тих завдань, на виконання яких буде 

спрямована діяльність організації; позитивний кінцевий результат, який планується 

і буде здобутий, після вирішення поставленої проблеми» [16, с.17].  

Мета проекту пропонує конкретне вирішення зазначеної проблеми. Вона 

повинна бути сформульована як зміна ситуації, що склалася: чого ми хочемо 

досягти? У меті  проекту прогнозовані терміни  її виконання, сформульовані бажані 

результати. Формулювання мети повинне вміщатися в одне-два речення, які 

логічно пов'язані та витікають з потреб та проблем. В мету необхідно включити 

очікуваний результат (позитивний ефект або зміни, що мають бути наслідком 

вирішення існуючої проблеми); власне, саму проблему, яка потребує вирішення; 

цільову групу населення, якій адресовано проект; головний засіб отримання 

очікуваного результату. 

Чіткі, конкретні заходи, що піддаються вимірюванню у процесі реалізації 

проекту, без виконання яких його мета не буде досягнута, називаються завданнями 

проекту. Завдання, як і мета, мають бути реалістичними та формулюватися 

гранично чітко і ясно. Вони повинні містити кількісні дані про корисність проекту, 

щоб після виконання кожного завдання можна було легко оцінити, що досягнуто і 

яка частина проекту реалізована [16]. 

У робочій команді над проектом кожен повинен чітко розуміти свою роль і 

мету проекту від початку до кінця. «Коли кожен у команді ясно розуміє із самого 

початку мету проекту – це допомагає усунути двозначність, яка може зірвати проект», 

– заявляє Хуан Веласкес, фахівець з маркетингу фірми Do It Wiser, постачальника 

картриджів з тонером і канцелярських приладів. За словами Хуана, необхідно 
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проводити збори працівників, на яких менеджер повинен донести в 

найдрібніших деталях цілі та очікування проекту [11]. 

2. Недостатня проектна компетентність керівника проекту. 

Проектна компетентність – це професійна якість, заснована на проектних 

знаннях, особистому досвіді проектної діяльності та ціннісних орієнтаціях, 

розвиток якого є виразом інноваційного характеру професійної компетентності 

педагога, що забезпечує творчий стиль діяльності та наявність проектного 

мислення. Проектною компетентністю керівника на наше переконання є 

інтеграційна професійно-особистісна якість, заснована на проектних знаннях, 

особистому досвіді проектної діяльності і ціннісних орієнтаціях вчителя, розвиток 

якого є виразом інноваційного характеру професійної компетентності педагога, що 

забезпечує творчий стиль діяльності. 

Проектна компетентність може бути сформована в процесі проектної 

діяльності та відображає такі вміння: планувати діяльність, проводити рефлексію; 

орієнтуватися в ситуації, що створилася, прогнозувати ситуацію та розвиток 

проекту, здійснювати самоконтроль, проводити корекцію своїх дій. Проектна 

компетентність керівника впливає на позиціонування закладу на ринку освітніх 

послуг, комфортність учасників освітнього процесу, реалізацію ідей, зацікавленість 

організаторів довготривалих міжнародних проектів, новизну та інноваційність, 

зміну мислення та запровадження нового педагогічного досвіду, творчу атмосферу 

в закладі, критичне мислення [8]. 

3. Відсутність аналізу ризиків. 

Невизначеність, пов’язана з можливістю виникнення в ході реалізації проекту 

несприятливих умов, ситуацій та наслідків, називається ризиком [6]. 

Управління ризиком – це процес реагування на події та зміни ризиків у процесі 

виконання проекту. При цьому важливим є проведення моніторингу ризиків. 

Найбільш розповсюдженою характеристикою ризику є загроза або небезпека 

виникнення невдач у тій чи іншій діяльності, небезпека виникнення несприятливих 
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наслідків, змін зовнішнього середовища, які можуть викликати втрати ресурсів, 

збитки, а також небезпеку, від якої слід застрахуватися. 

Загальна послідовність оцінки ризиків типова, вона складається з п'яти 

етапів, що включають наступні дії: 

виявлення джерел і причин ризику, етапів і робіт, при виконанні яких   

виникає ризик; 

– ідентифікація всіх можливих ризиків, властивих даного проекту; 

– оцінка рівня окремих ризиків і ризику проекту в цілому, що визначає його 

економічну доцільність; 

– визначення допустимого рівня ризику; 

– планування  заходів щодо зниження ризику. 

Всі етапи оцінки можуть бути виконані з урахуванням конкретної ситуації та 

із застосуванням і аналізом загальної класифікації ризиків [7]. 

Лідер проекту безумовно є центральною ключовою фігурою. З точки зору 

дослідження ролі керівника проекту не можна не згадати про дослідницьку роботу 

польського вченого, Северина Спалека. З шести ключових визначених факторів, що 

впливають на успіх проекту, три – визначені як найважливіші - безпосередньо 

стосуються  керівника проекту: 

– керівник проекту має 93% впливу; 

– компетенція керівника проекту становить 88% впливу; 

– високий авторитет керівника проекту – 85% впливу; 

– чітко визначена мета проекту становить 90% впливу; 

– створення команди проекту становить 86% впливу; 

– підтримка управління проектами компанії становить 84% впливу [15]. 

Розв’язуючи всі перелічені питання, ми стикаємося з особливим мистецтвом 

це – «управління проектами» що передбачає організацію, планування, контроль і 

моніторинг всіх завдань і ресурсів, необхідних для досягнення поставлених цілей 

проекту та чітких правил гри під час роботи над проектом. Управління проектом є 
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управлінською задачею, яка повинна відрізнятися від виконання завдань 

оперативної проектної роботи та включає необхідність розв’язання таких питань: 

планування та координація реалізації проекту; залучення коштів із зовнішніх 

джерел фінансування для реалізації проекту; правильне використання коштів; 

досягнення максимальних прибутків за мінімальних витрат; створення команди 

працівників для реалізації проекту; 

мотивація персоналу до ефективної діяльності; уникнення конфлікту в команді 

проекту. У сучасному менеджменті концепція проектного управління є робочим 

інструментом, що використовується у багатьох сферах діяльності. Добре 

розроблений проект допомагає закладу освіти упішно розвиватися, реалізовувати 

перспективні плани, утверджувати позитивний імідж, залучати нових споживачів 

освітніх послуг. 

Висновки та перспективи подальших досліджень. Проект є тривалим 

процесом, тому реалізація самого проекту значною мірою залежать від якості 

процесу управління проектом на всіх його етапах.  

Кожен проект повинен бути спрямований на вирішення конкретної мети. 

Реалізація проекту прогнозує досягнення цілей із врахуванням факторів ризику в 

управлінській діяльності, принципів та функцій проектного менеджменту. 

Перспективним напрямом роботи в подальшому може бути обґрунтування 

особливостей управління міжнародною проектною діяльністю в закладах загальної 

середньої освіти. 
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