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Опис дисципліни 

 

Соціальне проєктування — це науково-теоретична й одночасно предметно-практична діяльність, 
спрямована на створення проєктів розвитку соціальних систем, інститутів, соціальних об’єктів, їх 
властивостей і відношень на основі соціального передбачення, прогнозування і планування соціальних 

якостей і властивостей, що є важливою соціальною потребою. 
 Навчальна дисципліна «Соціальні проєкти і технології» покликана сформувати у майбутніх 

соціальних працівників та педагогів систему знань, на якій ґрунтується сучасне соціальне 
проєктування; сприяти набуттю ними вмінь і навичок, необхідних для здійснення проєктування 

соціальних структур і процесів, використання універсального інструментарію та методів проєктування 
 

Структура курсу 
 

№ 

п/п 

Тема Результати навчання Завдання 

1 Теоретичні основи 

соціального проєктування 

Володіти системою знань, що стосуються поняття та 

мети соціального проєктування, його складових. 

Розуміти основні вимоги, які ставляться до 
соціального проєктування. Проводити порівняльний 

аналіз концепцій соціально-проектної роботи. 

Питання 

2 Соціальний проект. 
Технологія соціального 

проєктування. 

Розкривати типологію соціальних проектів за 
відповідними критеріями, їх класифікацію. Розуміти 
технологію соціального проєктування, його етапи, 

компоненти та алгоритм роботи над ним. 

Аналізувати внутрішні та зовнішні чинники 

середовища проєкту. 

Реферат, 

питання 

3 Основи текстового 

опису проєкту 

Розкривати структуру соціального проєкту та 

особливості життєвого циклу. Здійснювати правове, 

фінансове, організаційне обґрунтування проєкту, 
складати бюджет соціального проєкту. 

Питання,  

4 Методи колективної Володіти основними методами роботи над Питання 
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роботи над проектом та 

соціальна діагностика. 

проектом, здійснювати їх характеристику. Розуміти 

та організовувати соціальну діагностику проєкту. 

 

5 Соціальне прогнозування 

як фактор оцінки 
життєздатності 

соціального проєкту 

Розуміти специфіку соціального прогнозу та 

особливості прогнозування соціальних явищ і 
процесів. Володіти технологією соціального 

прогнозування: розробка програми, побудова 

моделі. Характеризувати основні способи 

соціального прогнозування. 

Реферати 

6 Соціальна експертиза як 
метод оцінки 

соціального проєкту 

Розкривати сутнісний зміст поняття, завдання та 

предмет соціальної експертизи. Аналізувати 

моделі соціальної експертизи її організацію, методи 
відбору експертів. Обґрунтовувати надійність 

експертних оцінок та чинники впливу на них. 

Розуміти та володіти методами соціальної 

експертизи. 

Питання 

7 Реалізація проєкту як 

заключний етап проектної 
діяльності. 

Здійснювати моніторинг і оцінювання стану 

проєкту, що реалізується. Знати особливості 
проведення попереднього, поточного, заключного 

контролю над реалізацією проєкту. 

Питання  
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Політика оцінювання 
 

● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Перескладання модулів відбувається із дозволу 
деканату за наявності поважних причин (наприклад, лікарняний). 

● Політика щодо академічної доброчесності: Списування під час контрольних робіт та екзаменів 
заборонені (в т.ч. із використанням мобільних девайсів). Мобільні пристрої дозволяється 

використовувати лише під час он-лайн тестування (наприклад, програма Kahoot). 
● Політика щодо відвідування: Відвідування занять є обов’язковим компонентом оцінювання, за яке 

нараховуються бали. За об’єктивних причин (наприклад, хвороба, міжнародне стажування) 
навчання може відбуватись в он-лайн формі за погодженням із керівником курсу. 

 

Оцінювання 

Остаточна оцінка за курс розраховується наступним чином: 

Заліковий модуль 
1 

Заліковий модуль 2 
(ректорська контрольна 

робота) 
Заліковий модуль 3 Разом 

30% 40% 30% 100% 

Опитування під час 
заняття (теми 1–3) – 
10 балів за тему – 
макс. 30 балів. 
 
Модульна робота – 
макс. 70 балів. 

Опитування під час заняття 
(теми 4–7) – 10 балів за тему – 
макс. 40 балів. 

 
Модульна робота – макс. 60 
балів. 

Підготовка КПІЗ – макс. 60 
балів. 
 
Захист КПІЗ – макс. 30 балів. 
 

Виконання завдань під час 
тренінгу – макс. 10 балів. 

 

 
Шкала оцінювання студентів: 
 

За шкалою ЗУНУ За національною шкалою За шкалою ECTS 

90–100 відмінно А (відмінно) 

85-89 
добре 

 

В (дуже добре) 

75–84 С (добре) 

65–74 
задовільно 

 

D (задовільно) 

60-64 Е (достатньо) 
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35–59 

незадовільно 
 

FX (незадовільно з можливістю повторного 
складання) 

1–34 
F (незадовільно з обов’язковим повторним 

курсом) 
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