
Перелік варіантів* 

індивідуально-творчих завдань, одне з яких має виконати слухач курсів 

підвищення кваліфікації у межах опанування дисципліни 

«Основи проєктування в діяльності  

фахівця закладу освіти»  

Викладач – проф. Кічук Надія Василівна 

 

1. В чому полягає соціально-педагогічний сенс проєктування у діяльності 

фахівця закладу освіти? 

2.  Схарактеризуйте складові педагогічного проєктування 

(концептуальний, змістовий, процесуальний). 

3. Різновид педагогічних проєктів. Розкрийте алгоритм проєктування як 

педагогічної інновації. 

4. Доведіть конструктивність відповідного педагогічного проєкту (за 

параметром «місія проекту»). 

5. Проєктний менеджмент: ціль, сутність, прогнозовані результати.  

6. Спираючись на досвід реалізації певного Всеукраїнського проєкту 

(«Молодь обирає здоров'я», «Учнівський барометр», «Відкривай 

Україну» тощо), обґрунтуйте перспективність проєктування у 

педагогічній діяльності фахівця.  

7. Розкрийте базові принципи саме педагогічного проєкту.  

8. Типологія педагогічних проєктів. Специфіка інформаційно-

дослідницького проєкту (до прикладу – «Ми за здоровий спосіб життя» 

// Виховна робота в школі. 2020. № 5).   

9. Надайте стислу характеристику інноваційному проєкту «Обдарована 

дитина». 

10. Презентація результатів проєктувальної діяльності фахівців закладу 

освіти: педагогічні вимоги, різновид. 

 

 

*Обравши один із варіантів, виконуєте завдання у формі педагогічного есе 

(роздумів – розмислів) (мінімальний обсяг 2 сторінки) із додаванням списку 

використаних джерел. Титульна сторінка має віддзеркалювати обране 

завдання (назву), інформацію про виконавця (прізвище, місце професійної 

діяльності, дату виконання). 
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Інтернет ресурси: 

1. Бібліотека електронних уроків 

http://www.osvita.ua.com/biblioteka_urokov   

2. Про національну стратегію реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 р.р. та план заходів з 

реалізації її I етапу: Розп. КБ України від 09.08.2017 №562 (ел. Ресурс) 

– Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2017 

 

 

 

Виконані завдання просимо надіслати на електронну адресу 

kursiidgu@ukr.net до 17 квітня 2021 року (у темі листа вказуйте Ваші ПІБ та 

назву дисципліни). 
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