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1. Опис навчальної дисципліни 
 

Найменування показників 
Характеристика дисципліни за 

формами навчання 
денна заочна 

Вид дисципліни  обов’язкова  
Мова викладання, навчання та оцінювання українська 
Загальний обсяг кредитів / годин 4 / 120 
Курс 5  
Семестр 10  
Обсяг кредитів 4  
Обсяг годин, в тому числі:   
Аудиторні 32  
Модульний контроль 8  
Самостійна робота 80  
Форма семестрового контролю залік  

 
1. Мета та завдання навчальної дисципліни 
 
Метою викладання навчальної дисципліни «Управління соціальними 

проектами та програмами» є: формування та розвиток знань і вмінь щодо 
управління соціальними проектами та програмами. 

Завдання:  
1. Ознайомити з проектною діяльністю у вирішенні соціальних проблем. 
2. Відпрацювати навички розроблення, апробації та втілення соціальних 

проектів і технологій.  
3. Відпрацювати навички використання основних методів та інструментів 

моніторингу та оцінки у проектному менеджменті; 
4. Вивчити логічно-структурний метод проектування та моніторингу 

виконання проекту. 
5. Ознайомити з основами фандрайзінгу в проектній діяльності. 
6. Ознайомити з методами керування часом (time management) в 

управлінні соціальним проектом чи програмою. 
 

2. Результати навчання за дисципліною 
� Здатність критично оцінювати результати наукових досліджень і 

різні джерела знань про практики соціальної роботи, формулювати 
висновки та рекомендації щодо їх впровадження.  

� Здатність самостійно й автономно знаходити інформацію 
необхідну для професійного зростання, опановувати її, засвоювати 
та продукувати нові знання, розвивати професійні навички та 
якості.  
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� Здатність організовувати спільну діяльність фахівців різних 
галузей і непрофесіоналів, здійснювати їх підготовку до 
виконання завдань соціальної роботи, ініціювати 
командоутворення та координувати командну роботу.  

� Здатність визначати методологію прикладного наукового 
дослідження та застосовувати методи кількісного та якісного 
аналізу результатів, у тому числі методи математичної статистики.  

� Здатність розробляти критерії та показники ефективності 
професійної діяльності, застосовувати їх в оцінюванні виконаної 
роботи, пропонувати рекомендації щодо забезпечення якості 
соціальних послуг та управлінських рішень.  

� Здатність розробляти соціальні проекти на високопрофесійному 
рівні.  

� Здатність самостійно будувати та підтримувати цілеспрямовані, 
професійні взаємини з широким колом людей, представниками 
різних спільнот і організацій, аргументувати, переконувати, вести 
конструктивні переговори, результативні бесіди, дискусії, 
толерантно ставитися до альтернативних думок. 
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3. Структура навчальної дисципліни 
 
Тематичний план для денної форми навчання 
 

Назва змістових модулів, тем 

У
сь

ог
о 

Розподіл годин між видами робіт 
Аудиторна: 

С
ам

ос
ті

йн
а 

Л
ек

ці
ї 
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ем

ін
ар

и 

П
ра

кт
ич

ні
 

Л
аб

ор
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ор
ні

 

Ін
ди

ві
ду

ал
ьн

і 

Модуль 1 «Програми, проекти та гранти –  планування та життєвий цикл» 
Тема 1. Планування та виконання проектів 
 

4 2 2 - - - - 

Тема 2. Проекти та донори 
 

6 2 2 2 - - - 

Самостійна робота 1-2. Донори соціальних проектів 
в Україні. Вимоги донорів. 

20 - - - - - 20 

Модульний контроль 1 2  
Разом 32 4 4 2 - - 20 

Модуль 2 «Моніторинг та оцінка виконання програм, проектів та грантів» 

Тема 1. Моніторинг – важлива функція виконання 
 

8 2 2 4 - - - 

Самостійна робота 3-4. Індикатори в соціальних 
проектах громадських та державних організацій. 

25 - - - - - 25 

Модульний контроль 2 2  
Разом 35 2 2 4 - - 25 

Модуль 3 «Логічно-структурні схеми проекту» 
Тема 1. Побудова логічно-структурної схеми 
 

8 2 2 4 - - - 

Самостійна робота 5-6.  25 - - - - - 25 
Модульний контроль 3 2  

Разом 35 2 2 4 - - 25 
Модуль 4 «Оцінка ризиків та успішності виконання проектів» 
Тема 1. Вплив проекту на соціум 
 

6 2 2 2 - - - 

Самостійна робота 7-8.  10 - - - - - 10 
Модульний контроль 4 2  

Разом 18 2 2 2 - - 10 
Усього 120 10 10 12 - - 80 

.    
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4. Програма навчальної дисципліни  
Денна форма навчання 
 

Модуль 1. Програми, проекти та гранти – етапи планування та 
життєвий цикл.  

Лекція 1. Планування та виконання проектів 
Соціальні програми, проекти та гранти. Сутність та різниця. Етапи 

планування. Цикли виконання проекту.  
Основні поняття теми: програма, проект, грант, соціальне 

проектування, планування, цикл, мета, критерії формування завдань. 
Рекомендовані джерела:  
Основні: 1, 2, 3 
Додаткові: 1, 2  
 
 
Лекція 2. Проекти та донори 
Бюджетування та пошук донорів. Фандрейзінг. Вимоги донорів, політики. 
Основні поняття теми: донор, бюджет, представлення проекту донору, 

політики організацій та донорів, додаткові ресурси проекту 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1 
 
 
Модуль 2. Моніторинг та оцінка виконання програм, проектів та 

грантів» 
Лекція 3. Моніторинг – важлива функція виконання 
Індикатори виконання проекту (прямі та непрямі).  Внутрішня та 

зовнішня оцінка виконання проекту. 
Основні поняття теми: класифікація індикаторів, розробка індикаторів, 

перевірка виконання проекту,  внутрішня оцінка, зовнішнє оцінювання. 
Рекомендовані джерела:  
Основні: 2, 4 
Додаткові: 3 
 

 
Модуль 3. Логічно-структурні схеми проекту 
Лекція 4. Побудова логічно-структурної схеми 
Побудова логічно-структурної моделі. Ресурси проекту. Ризики проекту. 

Часові рамки. Керування часом.  



7 
 

Основні поняття теми: логічно-структура модель, розрахунок ресурсів, 
оцінка тривалості заходів,  оптимізація плану проекту, класифікація ризиків в 
проекті, внутрішні та зовнішні ризики, управління ризиками, 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 2, 3  
 
 
Модуль 4.  Оцінка успішності виконання проектів 
Лекція 5.  Вплив проекту на соціум 
Оцінювання результатів впливу проекту на соціум або громаду. Сталість 

проекту. Звіти: описовий, фінансовий. 
 
Основні поняття теми: вплив проекту на громаду, сталість проекту, 

фінансовий звіт, вимоги до описового звіту  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 2, 3  

 
 

5. Контроль навчальних досягнень 
5.1. Система оцінювання навчальних досягнень студентів  
 

Вид діяльності студента 

М
ак

си
ма

ль
на

 к
-с

ть
 б

ал
ів

 за
 

од
ин

иц
ю
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Відвідування лекцій 
 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Відвідування 
семінарських занять 

1 2 2 1 1 1 1 1 1 

Відвідування практичних 
занять 

1 1 1 2 2 2 2 1 1 

Робота на семінарському 
занятті 

10 2 20 1 10 1 10 1 10 
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Робота на практичному 
занятті 

10 1 10 2 20 2 20 1 10 

Лабораторна робота (в 
тому числі допуск, 
виконання, захист) 

10         

Виконання завдань для 
самостійної роботи 

5 2 10 2 10 2 10 2 10 

Виконання модульної 
роботи 

25 1 25 1 25 1 25 1 25 

Виконання ІНДЗ 30         

Разом - 70 - 69 - 69  58 

Максимальна кількість балів: 266 

Розрахунок коефіцієнта:  
Максимально можлива кількість балів: 266. Коефіцієнт: 2,66. 
Розрахунок балів, отриманих студентом (приведення до 
відповідності, де максимум – 100), здійснюється за формулою: 
Х : 2,66 = кількість балів – рейтинговий показник успішності 
студента (де Х – кількість балів, отриманих студентом протягом 
вивчення курсу). 

 

 
 

5.2. Завдання для самостійної роботи та критерії її оцінювання 
для денної форми навчання.  
 

Самостійна робота 1-2. Донори соціальних проектів в Україні. 
Вимоги донорів. 
1. Знайти соціальні проекти та їх донорів. Описати, які соціальні проекти 

вони підтримали. 
2. Підготувати види вимог донорів дл подання проекттв 
Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документа. Надати опис 

проектів та донорів. Розмістити у документі посилання на використані 
джерела.  

 
 
1. Змістова складова – 8 бали 
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2. Оформлення текстового документа - 2 бали (див. Форма подання 
результатів) 

 
Самостійна робота 3-4. Індикатори в соціальних проектах громадських та 
державних організацій. Визначення класифікації індикаторів 

1. Знайти соціальний проект  або державну програму та перерахуйте  
індикатори  які використані для моніторингу.  

2. Вибрати такі індикатори, які важко перевірити або не є відповідними 
завданню. Класифікувати індикатори. 

   
Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документа. Розмістити у 

документі посилання на використані джерела.   
 
Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 8 балів (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 2 бали (див. Форма подання 

результатів) 
 
Самостійна робота 5-6. Планування та керування часом. Ресурси 

програми або проекту. 
1. В соціальному проекті, який описано раніше, знайти часові рамки, 

ресурси, які були використані для реалізації. Пояснити, чому саме ці 
ресурси потрібні для проекту.  

2. Розробити 1 (одну) форму посадових обов»язків будь-якого 
виконавця проекту 

 
Форма подання результатів виконаної роботи: 
Результат подається у вигляді текстового документа. Розмістити у 

документі посилання на використані джерела.   
 
Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 8 бали (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 2 бали (див. Форма подання 

результатів) 
 
Самостійна робота 7-8. Позитивний вплив проекту на громаду, 

суспільство 
1. Описати можливості зворотнього зв”язку з населенням. Як 

оцінюються результати впливу соціального проекту? Оцінювання 
соціально-рекламної кампанії. Які методи оцінювання?  
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Форма подання результатів виконаної роботи: 

Результат подається у вигляді текстового документа. Розмістити у 
документі посилання на використані джерела.   
 

Критерії оцінювання: 
1. Змістова складова - 8 балів (див. завдання) 
2. Оформлення текстового документа - 2 бали (див. Форма подання 

результатів) 
 

 
5.3. Форми проведення модульного контролю та критерії оцінювання. 

Модульний контроль здійснюється у вигляді письмових відповідей на 
підготовленні питання або тестування в електронному курсі. 

Студентам пропонуються 5 питань, на які мають дати письмові відповіді 
або тестові завдання в електронному вигляді у кількості 25 питань.  

Види тестових завдань: 
� Із вибором однієї правильної відповіді; 
� На встановлення відповідності запропонованих наборів 

тверджень; 
� Завдання на розпізнавання та відтворення правильної відповіді по 

пам’яті; 
� Завдання на відтворення правильної відповіді (формулювань 

понять) по пам’яті; 
� Завдання відкритого типу, що передбачає розгорнуту відповідь. 
Критерії оцінювання:  
Виконання письмових відповідей оцінюється в суммі 25 балів (5 балів за 

5 відповідей). 
Виконання тестових завдань – максимум 25 балів (виставляється 

автоматично програмою ADTester у електронному курсі), з них мінімальна 
допустима кількість балів – 15. 

 
5.4. Форми проведення семестрового контролю та критерії оцінювання. 

Формою підсумкового контролю навчальної дисципліни є залік. 
5.5. Орієнтовний перелік питань для семестрового контролю – не 

передбачено навчальним планом. 
 
 
 
 



11 
 

6.0. Шкала відповідності оцінок 
 

Рейтингова 
оцінка 

Оцінка за 100-
бальною шкалою 

Значення оцінки 

A 90-100 балів Відмінно – відмінний рівень знань (умінь) в межах 
обов'язкового матеріалу з, можливими, незначними 
недоліками 

B 82-89 балів Дуже добре – достатньо високий рівень знань (умінь) 
в межах обов'язкового матеріалу без суттєвих 
(грубих) помилок 

C 75-81 балів Добре – в цілому добрий рівень знань (умінь) з 
незначною кількістю помилок 

D 69-74 балів Задовільно – посередній рівень знань (умінь) із 
значною кількістю недоліків, достатній для 
подальшого навчання або професійної діяльності 

E 60-68 балів Достатньо – мінімально можливий допустимий 
рівень знань (умінь) 

FX 35-59 балів Незадовільно з можливістю повторного 
складання – незадовільний рівень знань, з 
можливістю повторного перескладання за умови 
належного самостійного доопрацювання 

F 1-34 балів Незадовільно з обов'язковим повторним 
вивченням курсу – досить низький рівень знань 
(умінь), що вимагає повторного вивчення дисципліни 

 



 
  

7.0. 
Н

авчально-м
етодична картка 

 120 год., лекції – 10 год., семінарські заняття – 10 год., практичні заняття – 12 год., самостійна робота – 80 год., модульний контроль – 8 год. 
 

М
одулі 

1 
2 

3 
4 

Н
азва модуля 

П
рограми, проекти та гранти – етапи 

планування та виконання 
 

М
оніторинг та оцінка виконання 
програм, проектів та грантів 

Л
огічно-структурні схеми 

проекту 
О

цінка ризиків та успіш
ності 

виконання проектів 

Теми лекцій 
П

ланування та 
виконання проектів  
(1 бал) 

П
роекти та донори  

(1 бал) 
 

М
оніторинг – важ

лива ф
ункція 

виконання проекту (1 бал) 
П

обудова логічно-структурної 
схеми  (1 бал) 

В
плив проекту на соціум  

(1 бал) 
 

Теми 
семінарських 

занять 

П
редставлення 

комплексної проблеми 
та розробка сегментів 
соціального проекту у 

групах  (11 балів) 

О
цінка необхідних 

ресурсів. Розробка 
бю

дж
ету. В

имоги до 
набору ш

тату проекту. 
П

осадові обов”язки 
(11 балів) 

Розробка індикаторів, 
представлення 4-х видів 

індикаторів (11 балів) 

Розробка плану виконання 
проекту (11 балів) 

Розробка оцінки впливу 
проекту на групу ризику, яку 
обрано в проекті. О

писовий 
та фінансовий звіт (11 балів) 

Теми 
практичних 

занять 
 

П
ош

ук донора. 
Рольова гра “З 

донором у ліфті” (11 
балів) 

П
редставлення 
індикаторів 

проекту, 
розподіл по 

класифікаціям 
(11балів) 

П
роблеми 

виконання 
проекту 
(прямі та 
непрямі). 

В
нутріш

ня та 
зовніш

ня 
оцінка 

виконання 
проекту (11 

балів) 

Розрахунок 
необхідних 

ресурсів 
проекту. 
Розробка 
часових 
рамок 

проекту (11 
балів) 

 

С
кладання 
логічно-

структурної 
схеми 

виконання 
проекту, 

вклю
чення 

індикаторів 
проекту в 
схему (11 

балів) 

Розгляд викликів, ризиків 
виконання проектів. 
В

иріш
ення проблем. 

Розірвання угод виконання 
проекту (11 балів) 

С
амостійна 
робота 

10 балів 
10 балів 

10 балів 
10балів 

П
ідсумковий 
контроль 

М
К

Р 1 
(25 балів) 

М
К

Р 2 
(25 балів) 

 
М

К
Р 3 

(25 балів) 
М

К
Р 4 

(25 балів) 
Розрахунок 

 
 



 
 

 

1. Рекомендовані джерела 
Основна: 

1. Управління проектами: Підручник / За заг. ред. Л. В. Ноздріної. — К.: 
Центр учбової літератури, 2010. — 432 с. 

2. Тарасюк Г. М. Управління проектами : навч. посібник /Г. М. Тарасюк. – 
4-е вид. – К. : Каравела, 2012. – 320 с.. 

3. Соціальне проектування: навч.посіб. / О.В.Безпалько, - К: Київськ.ун-т 
ім.Бориса Гринченка, 2010. – 128 с.  

4. Організація та проведення соціальної рекламно-інфоомаційної кампанії. 
Метод.посібник. Авторськ.колектив : Т.А.Марочко, Є.В.Ромат, 
А.Л.Стрелковська, Т.В.Хімченко. – К.: Фенікс, 2007. – 108 с. 
 

Додаткова: 
1. Филипенко О. М. Управління проектами : навч. посібник / О. М. 

Филипенко, Т. С. Колєснік. – Харків : ХДУХТ, 2016. – 161 с. 
2. Planning, monitoring and evaluation of projects. Practical manual. Traning 

materials. ENYA. Prague, 2007.  
 

2.  Додаткові ресурси (за наявності) 
Електронний курс на сайті:  
https://elearning.kubg.edu.ua/course 
Соціальне проектування. Беспалько О.В. 
http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/2615/1/O_Bezpalko_SP_IL_KUBG.pdf  
 
 

  



 
 

 

Додаток А 
 
Модуль 1. Програми, проекти та гранти – етапи планування та 

життєвий цикл.  
Семінарське заняття 1. Представлення комплексної проблеми та 
розробка сегментів соціального проекту у групах.   

Розробка  малих проектів у рамках глобального соціального проекту. 
Планування проекту: мета, завдання, план виконання.  

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 2 

 
Семінарське заняття 2. Оцінка необхідних ресурсів. Розробка бюджету. 
Вимоги до набору штату проекту. Посадові обов”язки. 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1 

 
 

Практичне заняття 1. Пошук донора. Рольова гра “З донором у ліфті”. 
 
Модуль 2. Моніторинг та оцінка виконання програм, проектів та 

грантів» 

Семінарське заняття 3.  Розробка індикаторів, представлення 4-х видів 
індикаторів. 
 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 2 

 
Практичне заняття 2.  Проблеми виконання проектів. Українське 
законодавство стосовно використання коштів. 
Практичне заняття 3. Представлення індикаторів проекту, розподіл по 
класифікаціям 
 

Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові:  1 

 
 

   Модуль 3. Логічно-структурні схеми проекту 

Семінарське заняття 4. Розробка плану виконання проекту 
 



 
 

 

 
Практичне заняття 4.  Розрахунок необхідних ресурсів проекту. 

Розробка часових рамок проекту. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 2 
 
 
Практичне заняття 5.  Складання логічно-структурної схеми 

виконання проекту, включення індикаторів проекту в схему. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 2 
 
 
Модуль 4. Оцінка ризиків та успішності виконання проектів 
Семінарське заняття 5. Розробка оцінки впливу проекту на групу 

ризику, яку обрано в проекті. Описовий та фінансовий звіт. 
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2, 4 
Додаткові: 2 
 
 
Практичне заняття 6. Розгляд викликів, ризиків виконання 

проектів. Вирішення проблем. Розірвання угод виконання проекту.  
Рекомендовані джерела: 
Основні: 1, 2 
Додаткові: 1, 2 
 

 


