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ПЕДАГОГІЧНе ПРОЕКТУВАННЯ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ
Статтю присвячено аналізу проблем педагогічного проектування. Проведено науковий огляд
праць, у яких зазначений феномен досліджується з різних аспектів: філософсько-історичні засади педагогічного проектування, його типологія, сутність та поліфункціональність; методичні та технологічні принципи проектування педагогічного процесу.
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А

ктуальність. Загальновизнано, що сутність феномену «педагогічне проектування» відображає реалізацію особистісно-орієнтованого підходу в освіті та сприяє
формуванню й удосконаленню вмінь особистості адаптовуватися до швидких
змін сьогодення в умовах глобалізованого світу.
Аналіз останніх досліджень. В українському та закордонному науковому дискурсі наявна значна кількість праць з проблематики педагогічного проектування, у яких зазначений
феномен досліджується в різних аспектах. Проте саме глобалізаційні процеси, що впливають на різні сфери життя, знов-таки привертають увагу до проблем педагогічного проектування.
Метою статті є проведення наукового огляду праць, присвячених феномену педагогічного проектування з огляду на актуальність імплементації компетентнісного підходу шляхом застосування особистісно-орієнтованих технологій.
Виклад основного матеріалу. У психолого-педагогічній літературі феномен педагогічного проектування досліджується в різних аспектах: філософсько-історичні засади педагогічного проектування, його типологія, сутність та поліфункціональність; методичні та технологічні принципи проектування педагогічного процесу. Значна увага приділяється питанням моделювання розвивального освітнього середовища як одному з етапів педагогічного проектування. Так, в працях Л. Іванової описано історико-теоретичні аспекти проблеми
проектування освітніх систем, розкрито результати історико-теоретичного аналізу проблеми та визначено специфічні принципи педагогічного проектування та його застосування у
вітчизняній та зарубіжній науковій літературі [1].
Теоретико-методологічним засадам проектування інноваційних педагогічних систем
присвячено праці В.В. Докучаєвої [2], Н.О. Брюханової [3] (акцентується увага на теорії і
методиці проектування системи педагогічної підготовки майбутніх інженерів-педагогів),
М.Г. Коляди [4] (розглядаються сутність педагогічного проектування на основі діяльнісного
підходу до його організації та принципи педагогічного проектування з опорою на систему
цілебачення), В.В. Костіної [5] (презентується педагогічне проектування освітнього середовища в двох площинах: як створення умов для розвитку учня з урахуванням його власних
потреб та запитів у процесі навчання та як підсистема педагогічних новоутворень майбутнього фахівця в системі його професійної підготовки), А. Цимбалару [6] (висвітлено семантику понятійного апарату проблеми педагогічного проектування).
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Зважаючи на той факт, що організаційне проектування в освітній галузі є основою
створення як широкомасштабних проектів, спрямованих на вирішення актуальних проблем в галузі освіти, так і проектів модернізації навчально-виховного процесу конкретного
освітнього закладу певного рівня системи освіти, то слід визнати, що сутності та поліфункціо-нальності педагогічного проектування присвячено значну кількість наукових досліджень
науковців: Н.П. Плахотнюк; О. Спірін; Л. Гурнік; Ю. Залевський; Г. Лепко; А. Тарара, В. Мадзігон, В. Вдовиченко; Т. Шиян; Г.А. Швецова [7–14].
У певній кількості наукових досліджень авторів В.А. Кавалерова, Л.К. Задорожної,
Г.М. Шкільової розглянуто зміст та компоненти, що впливають на якість освіти в контексті
організації науково-методичної роботи в закладах загальної середньої освіти, серед яких
актуальним визнано створення та впровадження цільових регіональних та шкільних проектів [15; 16].
Слід виокремити наукові праці, присвячені вивченню поняття «моделювання» у
зв’язку з розумінням його як етапу педагогічного проектування. Найбільш ґрунтовними є
праці Є. Лодатко, Н. Волкової, О. Тарнопольського [17–19].
Висновок. Таким чином, можна зробити висновок щодо вагомої прикладної значущості досліджень з проблем педагогічного проектування, зокрема моделювання як одного з його етапів, для впровадження інноваційних (регіональних, шкільних тощо) проектів в
освітньому просторі сучасної системи освіти України. Стаття не вичерпує всіх можливостей
вивчення означеної проблеми. Глибокого дослідження потребують питання проектування
розвивального освітнього середовища у вишах у процесі навчальної діяльності майбутніх
фахівців з урахуванням міжнародних професійних галузевих стандартів та умов глобалізації й активного впровадження електронного (дистанційного) навчання в системах підготовки та підвищення кваліфікації фахівців.
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Статья посвящена анализу проблем педагогического проектирования. Проведен научный обзор работ, в которых указанный феномен исследуется в разных аспектах: философско-исторические
основы педагогического проектирования, его типология, сущность и полифункциональность; методические и технологические принципы проектирования педагогического процесса.
Ключевые слова: педагогическое проектирование, научный обзор, проектирование учебной
деятельности для различных уровней образовательной системы.
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The article deals with the analysis of the problems of pedagogical design. This article presents a
scientific review of works in which the specified phenomenon is studied in its various aspects: philosophical
and historical foundations of pedagogical design, typology; the essence and multi-functionality of
pedagogical design; the methodological and technological principles of pedagogical process design.
Key words: pedagogical design, scientific review, designing of learning activities for different levels of
the education system.
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