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Опис дисципліни  
Дисципліна «Соціальне проектування» спрямована на опанування 

студентами теоретичними знаннями та практичними навичками з методології 
розробки та реалізації соціального проекту як ефективного інструменту 
вирішення соціальних проблем на локальному, регіональному та державному 
рівнях. Під час вивчення курсу студенти навчаються шукати нестандартні та 
ефективні рішення розв’язання різноманітних соціальних проблем, 
формулювати цілі і завдання діяльності, планувати заходи, розробляти 
кошторис, готувати проектну заявку для залучення фінансування, здійснювати 
моніторинг виконання проекту.  

Структура курсу 
 

Години 
лек./сем. 

Тема Результати навчання Завдання 

2/2 1. Сутність 
соціального 
проектування  

Знати основні поняття та філософські 
концепції соціального проектування, його 
принципи, функції, сфери застосування. 
Розуміти структуру та алгоритм проектної 
діяльності. Вміти визначати тип соціального 
проекту та впорядковувати види діяльності 
відповідно до стадій його життєвого циклу.  

Питання, 
кейси, 
практичні 
завдання 

Ступінь вищої освіти – бакалавр  
Освітньо-професійна програма «Менеджмент 
соціокультурної діяльності» 

 
Дні занять: понеділок, 11.10 -14.05, ауд. 230  
Консультації: вівторок 14.00, ауд. 228 

 
Рік навчання: ІІ, Семестр: І 
Кількість кредитів: 5  
Мова викладання: українська 

 



4/4 2. Ініціювання 
соціального 
проекту 

Знати та оперувати проектною термінологією, 
вміти використовувати у роботі над проектом 
різні методи генерування та відбору ідей 
(мозковий штурм, SWOT- та LEAN-аналіз, 
самоаналіз тощо), обґрунтовувати 
актуальність та доцільність проекту з 
використанням методики «дерево проблем», 
формулювати мету і завдання з допомогою 
методики «дерево цілей» та із застоcуванням 
критеріїв SMART, визначати цільову групу та 
очікувані результати проекту. 

Питання, 
робота у 
групах, 
практичні 
завдання 

4/4 3. Планування 
діяльності по 
проекту 

Знати і вміти будувати логічну матрицю 
проекту, визначати доцільні види діяльності, 
складати план- графік реалізації проекту 
(табличний, матричний, діаграму Ганта), 
визначати необхідні ресурси, джерела і 
способи їх забезпечення, складати кошторис 
проекту, аналізувати та мінімізувати ризики, 
пов’язані з його реалізацією. 

Питання, 
практичні 
завдання, 
кейси 

4/2 4. Реалізація 
соціального 
проекту 

Знати базові засади створення організаційної 
структури проекту, вміти визначати найбільш 
доцільну для конкретного проекту, розуміти 
ключові процеси формування команди 
проекту, управління людськими ресурсами, 
комунікаціями та інформаційним 
забезпеченням проекту. 

Питання, 
ділові 
ігри, 
практичні 
завдання 

2/2 5. Моніторинг та 
оцінка соціального 
проекту 

Знати і розуміти систему контролю за 
реалізацією проекту, вміти визначати критерії 
та індикатори виконання проекту на основі 
логічної матриці проекту, визначати джерела 
та методи отримання інформації для 
моніторингу та оцінки проекту.  

Питання,  
кейси, 
практичні 
завдання 
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Політика оцінювання 

 Політика щодо відвідування: відвідування занять є обов’язковим; бали,
отримані на занятті, сумуються і визначають загальну кількість балів за
модульний контроль.

 Політика щодо термінів та перескладання завдань: завдання, які
виконуються з порушенням встановлених термінів без поважних причин,
оцінюються на нижчу оцінку. До перескладання модулю/модулів студент
допускається з дозволу деканату за наявності поважних причин.

 Політика щодо академічної доброчесності: усі письмові роботи
перевіряються на наявність плагіату і допускаються до захисту із
коректними текстовими запозиченнями не більше 20%. Зафіксовані
порушення норм доброчесності під час складання підсумкового контролю є
підставою для розгляду на засідання Комісії з питань етики та академічної
доброчесності університету.

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Види оцінювання % від остаточної 
оцінки 

Опитування під час занять – усно 
Модуль 1 (теми 1-5) – обговорення, розгляд питань 

70 

Проект 20 
Екзамен – тести, завдання 10 


