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Про дисципліну 
 Навчальна дисципліна покликана 

зруйнувати стереотипний підхід до 

планування й проєктування в закладах 

освіти.  

 
 Поєднання педагогічного та проєктного 

підходів, швидка реакція на зміни та варіації 

у подіях – запорука успіху в роботі 

сучасного вчителя. 

 

 Програма дисципліни дозволить 

здобувачам вищої освіти зрозуміти витоки 

проблем проєктної діяльності в закладах 

освіти: пасивність вчителів у роботі, 
відсутність мотивації, конфлікти в команді, 

зниження якості, змарновані ресурси, 

зростання термінів виконання, гасіння 

«пожеж». 



Для кого цей курс? 

 
 Для амбітних та ініціативних студентів магістратури, які 

вже набули базовий практичний досвід і прагнуть 

подальших удосконалень; 
 

 Для тих хто бажає застосовувати цілісний, комплексний 
підхід до реалізації педагогічних проєктів, вирішуючи 

методичні, управлінські, інноваційні завдання. 
 

 Для студентів, які мають намір зробити акцент на 

індивідуальній та командній реалізації проєктів, 

стратегічній перспективі отримання фінансування  

для реалізації своїх ідей. 



Зміст дисципліни 

 СтартАП менеджмент  

 Концепція та ініціація проєкту 
 PEST-аналіз та SWOT-аналіз 

 Лідерство та управління проєктом 

 Планування проєкту та аналіз його 

ефективності 

 Управління часом та якістю проєкту 

 Формування фінансових ресурсів проєкту 

 Формування та розвиток проєктної команди 

 Залучення фінансування. Грант 

менеджмент 
 Управління ризиками проєкту 

 Програмне забезпечення та сервіси з 

планування і виконання проєктних дій  

 Управління процесами моніторингу, 
контролю виконання та завершення проєкту 



Результати  

По завершенні курсу ви навчитесь: 
 

 Формувати концепцію проєкту; 
 Здійснювати планування та аналіз 

ефективності проєктів; 

 Керувати проєктами та 

організовувати командну взаємодію; 
 Формувати фінансові ресурси 

проєкту; 

 Знаходити джерела фінансування 

проєктів; 
 Планувати та керувати ризиками; 

 Здійснювати моніторинг якості 

реалізації проєкту. 



До зустрічі в аудиторіях!!! 

Давайте ініціювати розвиток  

освіти разом!!! 


