
 

Дисципліна Проектні технології та командна робота в освітній галузі. 

Рівень ВО Перший  (бакалаврський). 

Мова викладання Українська. 

Вимоги до початку 

вивчення 

До початку вивчення дисципліни “Проектні технології та командна 

робота в освітній галузі” здобувач вищої освіти повинен володіти 

достатнім рівнем теоретичних знань і практичних вмінь з дисциплін 

професійно-педагогічної підготовки, а саме «Професійна педагогіка», 

«Методика викладання спеціальних дисциплін», «Методика виховної 

роботи»  

Що буде вивчатися 

У результаті вивчення навчальної дисципліни здобувач вищої освіти 

повинен знати: концепції, принципи і методи побудови ефективної 

роботи в команді; переваги та обмеження командної роботи в організації; 

класифікацію групових та управлінських ролей, етапи становлення 

ефективної команди; чинники, які впливають на продуктивність роботи 

команди, механізми лідерства і влади, особливості вироблення спільного 

рішення; основних завдань корпоративної культури та її значення для 

структур освітньої сфери. Вміти: застосовувати конкретні методи і 

технології, спрямовані на підвищення ефективності роботи команди в 

різні періоди її розвитку; застосовувати ігрові методи роботи, 

моделювання, метод критичних ситуацій та ін. з метою вироблення 

ефективних спільних рішень в організації; використовувати корпоративну 

культуру для зміцнення іміджу організації; використовувати прийоми 

зміни корпоративної культури для оптимізації зв'язків організації з 

громадськістю; планувати оцінку ефективності діяльності команди, 

формувати команду для вирішення поставлених цілей, управляти 

конфліктами і стресами в команді; реалізувати заходи, пов’язані із 

організацією інформаційного обміну та досягнення порозуміння між 

окремими групами в колективі та визначати етап розвитку команди; 

визначати ступінь виразності компетенцій керівника, виявляти стратегії 

його мислення. 

Чому це цікаво/треба 

вивчати 

Навчальна дисципліна “Проектні технології та командна робота в освітній 

галузі” дає можливість майбутньому педагогу професійної школи 

формувати компетентності щодо управління розвитком команд, 

діагностування проблем групи та вироблення рішень, спрямованих на 

підвищення ефективності роботи команди.  

Чому можна 

навчитися/результати 

навчання (ПРН) 

ПР 1. Уміти використовувати інструменти демократичної правової 

держави в професійній та громадській діяльності, приймати рішення на 

підставі релевантних даних та сформованих ціннісних орієнтирів. 

ПР 2. Володіти інформацією чинних нормативно-правових документів, 

законодавства, галузевих стандартів професійної діяльності в установах, 

на виробництвах, організаціях галузі/сфери (відповідно до спеціалізації). 

ПР 4. Розуміти особливості комунікації, взаємодії та співпраці в 

міжнародному культурному та професійному контекстах. 

ПР 5. Володіти культурою мовлення, обирати оптимальну комунікаційну 

стратегію у спілкуванні з групами та окремими особами. 

ПР 11. Володіти психолого-педагогічним інструментарієм організації 

освітнього процесу, уміти проектувати і реалізувати 

навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 12. Уміти проектувати і реалізувати навчальні/розвивальні проекти. 

ПР 18. Розв’язувати типові спеціалізовані задачі, пов’язані з вибором 

матеріалів, виконанням необхідних розрахунків, конструюванням, 

проектуванням технічних об’єктів у предметній галузі (відповідно до 

спеціалізації). 

Як можна 

користуватися 

Згідно з вимогами освітньої програми здобувачі вищої освіти мають 

здобути компетентності: 



набутими знаннями і 

уміннями 

(компетентності) 

ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя. 

ЗК 3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово. 

ЗК 5. Здатність приймати обґрунтовані рішення. 

ЗК 8. Здатність працювати в команді. 

ЗК 10. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість. 

ЗК 11. Усвідомлення рівних можливостей та гендерних проблем. 

Інформаційне 

забезпечення 

Робоча програма навчальної дисципліни, конспекти лекцій, навчальні 

посібники, підручники, навчально-методичні посібники, методичні 

рекомендації до проведення лабораторних занять та самостійної роботи. 

Форма проведення 

занять 

Лекційні, практичні заняття, самостійна робота, індивідуальні завдання. 

Семестровий 

контроль 
Залік. 

 


