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Найменування показникiв
Характеристика дисциплiни за

формами цавчання
денна заочна

< Т ехн оло zii' с оцi альн о е о пр о екmу в ання ))

Курс 4
Семестр 7
Обсяг кредитiв 2
0бсяг годин, в томy числi: 60

ýлиторнi 28
Модульний контроль 4
Семестровий контроль
Самостiйна робота 28

Форма семестрового контролю запiк

1. Опис навчальноi дисциплiни

2. lVIeTa та завдання навчаJIьноi дисциплiни
метою викладання навчальноi дисциплiни <<технологii

проектування> е: оволодiння студентами основами соцiального
соцiального

проектуваннrI
як iHcTpyMeHTy професiйноi дiяльностi, формування практичних навичок
використання проектного пiдходу до розв'язання

Основними завдацнями вивченнrI
соцiального проектування>> е:

- розвиток здатностi до когнiтивноi
професiйних питань;

- сприяти формуванню у студентiв вмiння оптимilJIьно використовувати
технологii соцiальноi роботи;

- формуВаннЯ здатностi дО розроблення та управлiння соцiалъними
проектами. Вмiння розробляти
проекти;

- вiдпрацювання навичок
центрi практичноi пiдготовки
роботи>>.

соцiалъних проблем.
дисциплiни <<Техцологii

гнучкостi при розв'язаннi

та впроваджувати соцiальнi програми та

розробки соцiальних проектiв та програм в
сryдентiв <<Щентр технологiй соцiальноi

соцiалъного

3. Результати навчання за дисциплiною
Пiсля вивченнrI курсу студенти булуть:
- вмiти оптимаJIьно використовувати технологii

проектуваннrI з рiзними категорйми отримувачiв послуг;
- вмiти розроб;ятr,1 та впроваджувати рiзнi категорii тренiнгових програм

для рiзних груп отр]I}Iчвачiв послуг у зацежностi вiд Тх потреб;
- знати crIcтe}Iy основних понять i категорiй, а також

органiзацii проектнс-li :iя;rьностi ;

принципiв

- знати видИ проектiв, cl^racHi моделi та технологii проектування,



монiторингу, оцiЕки
соцiальноi програми.

та управлiння проектами та технологiю розробки

4. Струкryра цавчальноi дисциплiни
Тематичний план для денноi форми навчання

Назва змiстових модулiв, тем
lr

о

Розподiл годин мiж видами
р!qц_-

Аудиторна:
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2
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Ф
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ц
ф

Змiстовий модуль 1 <<Теоретик
проект

о-ме
YBa]

Тема 1. Соцiалъне проектуваншI як
л..пбптлптrй вип пi япъностi

9 2 2 5

T.*u Z. Проектування як засiб

перетвореЕня навколишнъоi

дiЙсностi Технологiя розробки та
лоо -iаяттiТ гпттi я пьного пDоекТl/

9 2 2 5

Тем;3. Технологiя розробки та

реа-гriзаuiТ соцiального проекту

Характеристика процесу управлlння
пr.rлётa'гя\лт,r

16 4 4 8

2пл rлй rспнтполь
Разом зб 8 8 18

iHcTpyMeHT дiяльностiЗмiстовий модуль 2 <<Проектуванн
лrrrтi я rrт-Irпго rrnarriBHиI(a>>

яя

Тема 1. Характеристика процесу
.rrrпярпiння ппоектами

6 2 2 2

Тема 2. Проектна культура
nnTTi я пьтlого ппаттiвника

7 2 2
aJ

T.ru З. Проекryвання соцiалъного
плат!тлткv п спби сто CTi

9 2 2 5

2]\л rдй rспнтполь
Разом 24 6 6 10

Усього 60 |4 1,4 28



5. Програма навчальноi дисциплiни

ЗМIСТОВИИ МОДУЛЬ 1

<<теоретико-методичнi засади соцiального цроектування>>

Тема 1. Соцiальне проектування як особливий вид дiяльностi (2 гол.)

Пошrггя i cyTHicTb соцiального проектувlння. Пiдходи до проектуванЕя,

СоцiалъНе проектУваншI як метод наукового пiзнання, перетвореннrI дiйсностi
та соцiалъногО управлiння. Предмет i об'ект дiяльностi в соцiальному

проектуВаннi. вЬапИ соцiалъногО проектування. КонцепryаJIьЕа стадiя

.rро.*ryuання. Умови органiзацii та ефективностi соцi€lлъного проектування.

оЪнакИ соцiальногО проекту. Життевий цикл 11роекry. Класифiкацiя типiв

проектiв.
ключовi слова: проектна дiяльнiсть, соцiалъне проектування, проект,

соцiальний проект, життсвий цикл проекту.
практичне заняття 1. Соцiальне проектування як особливий вид

дiяltьностi (2 гол.)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2,3
,.Щодатковi: |,2

Тема 2. ПроекryваннЯ як засiб перетворення навколишньоi дiйсностi (2 год.)

природа соцiального проектування. Механiзми перетворення

навколишньоi дiйсностi. дналiз сиryачii - всебiчна дiагностика проблем i чiтке

визначення ix джерела i характеру. пошук та розробка BapiaHTiB рiшень

розглянутоi проблъми ("а iндивiдуалъному та соцiальному рiвнях) з

урахуванням наявних pecypciB i оцiнка можJIивих наслiдкiв реалiзаuiT кожного

з^ BapiaHTiB. Вибiр найбiлъш оптим€шьного рiшення i його проектне

оформлення.
ключовi слова:

соцiальний проект.
проектна дiялънiстъ, соцiа.гrьне прооктування, проект,

Практичне занятт я 2. Характеристика
(2 год.)

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: t,З,4
Щодатковi: 1

процесу управлiння проектами

Тема 3. Технологiя розробки та реалiзацii соцiального проекту i+ гол,)

поняття та сугнiсть технологii розробки та реалiзачii соцiального
(iдеi) проекту. Соцiалъне дiагносryвання в

Концепцiя проекту та обrрунтування його
проекту.
процесi

Визначення задуIчtу

розробки проекту.
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актуальностi. Логiко-структурна схема проекту. Мета проекту, вимоги до iT
формулювання. Визначення завдань проекту. Очiкуванi резулътати. Змiстове
наповнення (планування) проекту. Бюджет проекту. Проектнi ризики. Поняття
монiторинry. ФункчiТ монiторингу. Поняття iндикаторiв. Iнструментарiй
монiторинry. Поняття оцiнки. Види оцiнки.

Ключовi слова: логiко-структурна схема проекту, цикJI, соцiальна
дiагностика, пок€tзники, мета, завданнrI, методи, план, кошторис, бюджет,

ризик, проектна пропозицiя.
Практичне заняття 3, 4. Технологiя розробки та реалiзацiТ соцi€шьного

проекту (4 год.)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2, З, 4

,Щодатковi:1,,2

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ 2
<<Проектування як iHcTpyMeHT дiяльностi соцiального працiвника>>

Тема 1. Характеристика процесу управлiння проектами (2 год.)
Поняття проектного менеджменту (управлiння проектом).

Функцiон€Lльна структура управлiння. Матрична структура управлiння.
Проектне 1тrравлiння. Принципи проектного управлiння. Етапи управлiння
проектом. Функцii менеджера проекту. Звiт по результатах проекту.

Ключовi слова: управлiння, проектний менеджмент, проектне

управлiння, звiт.
Практичне заняття 5. Характеристика процесу управлiння проектами

12 гол.)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2,4
Щодатковl,: t,2

Тема 2. Проектна культура соцiального працiвника(2 год.)
Поняття (проектна культура). Вивчення рiвня проектноТ кульryри

соцiального педагога. Органiзацiя роботи соцiа-пьним працiвникам по
проектуванню та моделюванню.

Ключовi слова: проектна культура.
Практичне заняття 6, Проектна культура соцiального працiвника

(2 год.)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: 1,3
.Щодатковi: 2

Тема 3. Проекryвання соцiального розвитку особистостi (2 год.)
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Соцiально-педагогiчна дiяльнiсть як управлliння соцiальним
розвитком особистостi. Особливостi проектувЕlння розвитку особистостi.

Ключовi слова: соцiальний розвиток о соцiальний менеджер.
Пракгичне заняття 7. Проекryвання соцiалtьного розвитку особистостi

(2 гол.)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2,З
Додатковi: 1,2

6. Контроль навчальних досягнень

б.1. Система оцi. Lистема оцlнювання навчаль пих досягнень стyдентlв

Вид дiяльностi студента

I

дql

Е.е 9
Zijltsчi
Е 

- 
l

,l чl ýg\о ЕсýдýlзFЕ{
acJб

Модуль 1 Модуль 2

Lд
9iJ
<| iJ

!!i.-: r{

а
Ебiд\о

z(J
Jл
сЕ .э
=у

LдU:1
al lI

Fit.] Er
улt

д\о
зд
ze)
Zд
ly

вивцування лекцiй 1 4 4 aJ a
1

Вйвiдування семiнарських
занять

1

Вiдвiдування практичних
занять

1 4 4 aJ aJ

Робота на ceMiHapcbкoмy
заняттi

10

Робота на практичномy заняттi 10 4 40 aJ 30
Лабораторна робота (в тому
числi допуск, викоцання,
захист)

10

Виконання завдань для
самостiйнот роботи

5 1 5 1 5

виконання модyльноi роботи )< 1 25 1 25
Виконання IНЩЗ 30
Разом 78 66
Максимальна кiлькiсть балiв: 144
144:100=tr44. Сryлент набрав Х балiв; Розрахунок: Х:1,44: загальна
кiлькiсть балiв.
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б.2. Завдання для самостiйноI роботи та критерiiiТ оцiнювання.

ЗМIСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

<<Теоретико-методичнi засади соцiального проектування)>

1. Проаналiзувати кiлька аплiкацiйних форм рiзних донорських органiзацiй та
заповнити таблицю:
Назва органiзаrriТ лонора типовi компоненти

форми
,Щодатковi компоненти

форми

Критерii оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова - 4 балм (див. завдання)

оформлення)

ЗМIСТОВИИ МОДУЛЬ 2

<<Проекryвання як iHcTpyMeHT дiяльностi соцiального працiвника>>

1. Розробити проектну прогrозицiю.

2. Оформлення текстового документа - 1 ба;r (див. Вимоги до

Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2,З,4
!одатковi: t,2

Вимоги до оформлення:
Обсяг роботи вiд 3 до 5 cTopiHoK набраних у редакторi WORD у виглядi

комп'ютерного фйла з розширенням *.doc. Шрифт TimesNewRoman 1,4.

Мiжрядковий iнтерва-ш 1,5. Поля з ycix cTopiH 20 мм.
Виконане завдання розмiщуеться студентом на сторiнцi електронного

курсу.
КритерiТ оцiнювання:
1. Змiстова скJIадова- 4 баsш (д"u. завдання)
2. Оформлення текстового документа - 1 бал (д"". Вимоги до

оформлення)
Рекомендованi джерела :

OcHoBHi: |,2,З,4
,.Щодатков\: t,2

6.3. Форми проведення модульного контролю та критерii очiнювання.
Модульний контроль здiйснюеться у виглядi тестування в електронному

*'О'Ъrrоентами 
пропонуються TecToBi завдання у кiлькостi 25 питань.

вudu mесmовuх завdань:
Iз вибором однiеi правилъноТ вiдповiдi;
На встановленнrI вiдповiдно cTi запропонованих наборiв тверДжень;



9

Завдання на розпiзнавання та вiдтворення правильноi вiдповiдi по
пам'ятi;

пам'ятi;
Завдаrпrя вiдкритого типу, що перед бачае розгорнуту вiдповiдь.

Kpumepit оцiнювання:
Вrдсонаrrня тестових завдань - максимум 25 балiв.

б.4. Форми проведення семестрового контролю та критерiТ оцiнювання.
За змiстовим модулем - залiк.

6.5. Орiснтовний перелiк питань для семестрового комплексного
контроля.

1. Щайте визначення поняттю ксоцiа-пьне проектування)).
2. Соцiальне проектування як метод наукового пiзнання, перетворення
дiйсностi та соцiа.гrъного управлiння.
3. Що е предметом i об'ектом дiяльностi в соцiальному проектуваннi? Якi
етапи соцiального проектування?
4. Розкрийте змiст концептуалъноТ стадii проектуваншI. Умови органiзацii та
ефективностi соцiального проектування. Ознаки соцiального проекту.
Хtиттсвий цикл проекту.
5. Назвiть класифiкацiйнi ознаки типiв проектiв.
6. Поняття та cyTHicTb технологii розробки та реалiзацiТ соцiаrrьного проекту.
Визначення задуму (iдеi) проекту.
7. Щайте визначення гIоняттю кмонiторинг). Назвiть функцii монiторингу.
8. Щайте виЗначення поняттю кiндикатор>. Назвiть iнструменти монiторинry.
9. Щайте визначення поняттю коцiнка>. Назвiть ocHoBHi види оцiнки.
10. Назвiть складовi типовоi структури цiльових програм.
1 1. Охарактеризуйте складовi типовоТ структури проектiв.
б.6. Шкала вiдповiдностi оцiнок
Оцiнка кiлькiсть балiв
Вiдмiнно 100_90

Дуже добре
Щобре

82_89
75-в 1

Задовiлъно
Щостатньо

69-74
60-68

Незадовiльно 0-59
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