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СТРУКТУРА РОБОЧОЇ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

«Проектувальна діяльність в соціальній роботі» 

Опис дисципліни «Проектувальна діяльність в соціальній роботі» 

Дисципліна 

«Проектувальна 

діяльність в соціальній 

роботі» 

Галузь знань, 

спеціальність, СВО 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів – 5 галузь знань  – 23  

«Соціальна робота» 
 

Статус дисципліни 

вибіркова 

Мова навчання 

українська 

Кількість залікових  

модулів – 4 

спеціальність –231  

«Соціальна робота» 

Рік підготовки: 

Денна – ІІ 

Семестр: 

Денна – ІІІ 

Кількість  змістових 

модулів – 3 

Ступінь вищої освіти  – 

магістр 

Лекції: 

Денна – 24 

 

Практичні заняття: 

Денна – 24 

Загальна кількість  

годин – 150 

 Самостійна робота: 

Денна – 97 
 

Індивідуальна робота : 

Денна – 5 

Тренінг - 4 

Тижневих годин – 13,  

з них аудиторних – 3 

 Вид підсумкового 

контролю – екзамен 

 

 

 

 

 



 

2. Мета і завдання дисципліни «Проектувальна діяльність в соціальній роботі» 

2.1. Мета вивчення дисципліни. 

Соціальне проектування є інтеграційним медом роботи і застосовується практично у 

всіх сферах життєдіяльності людини, у тому числі і в соціальній роботі з різними групами 

клієнтів. Проектування в соціальній роботі – це науково-теоретична і одночасно практична 

діяльність зі створенню проектів розвитку соціальних систем, інститутів, соціальних 

об'єктів, їх властивостей і відносин на основі соціального передбачення, прогнозування і 

планування. Прогнозування, моделювання і конструювання якостей і властивостей 

соціальних об'єктів дають можливість управляти соціальними процесами, передбачати 

тенденції соціального розвитку. Відповідно соціальне проектування пов'язано з 

інноваційною діяльністю і впровадженням соціальних інновацій. У зв'язку з цим одним з 

основних напрямків перетворення соціальної сфери є впровадження в діяльність соціальних 

організацій, установ і служб якісно нового способу, завдяки якому удосконалювалися б 

соціальні послуги, які надаються населенню, а саме інноваційні практики роботи в якості 

проектної діяльності. У цьому відношенні теоретичні та методичні питання використання 

проектної діяльності в діяльності організацій, перш за все державних, стають особливо 

актуальними. 

 

2.2. Передумови для вивчення дисципліни Перелік дисциплін, які мають бути 

вивчені раніше: соціологія та психологія, технології соціальної роботи, соціальне 

проектування, методи соціальної роботи, правові основи соціальної роботи, соціальна робота 

в громаді, соціальне партнерство. 

 

3. Програма навчальної дисципліни «Проектувальна діяльність в соціальній 

роботі» 

Змістовий модуль 1.  

Теоретико-методологічні засади проектувальної діяльності 

Тема 1. Соціальне проектування як особливий вид діяльності 

Поняття і сутність соціального проектування. Підходи до проектування. Проектування 

як метод наукового пізнання, перетворення дійсності та соціального управління. Етапи 

соціального проектування. Концептуальна стадія проектування. Умови організації та 

ефективності соціального проектування. Ознаки соціального проекту. Життєвий цикл 

проекту. Класифікація типів проектів. 

Тема 2. Проектування як специфічний інструмент соціальної роботи 

Сучасні концепції соціального проектування. Логіка проектування в соціальній роботі.  

Мета, завдання та очікувані результати проекту. Предмет і об'єкт діяльності в соціальному 

проектуванні. Системний підхід в проектуванні соціальної роботи.  

Проект: структура, компоненти та фактори успішної реалізації. Програма соціальної служби.  

Тема 3.Технологія розробки та реалізації соціального проекту 

Поняття та сутність технології розробки та реалізації соціального проекту. Визначення 

задуму (ідеї) проекту. Соціальне діагностування в процесі розробки проекту. Концепція 

проекту та обґрунтування його актуальності. Логіко-структурна схема проекту. Змістове 

наповнення (планування) проекту. Бюджет проекту. Проектні ризики.  

 

Змістовий модуль 2.  

Інформаційне, нормативно-правове та інвестиційне забезпечення соціальних 

проектів 

Тема 4.   Інформаційний супровід і соціальна реклама в  соціальному 

проектуванні.  

Інформація в системі соціального проектування, соціальна реклама. Медіаосвіта в 

соціальному підприємництві, внутрішні і зовнішні функції. Позиціювання соціального 

проекту в інформаційному просторі. Публічні презентації та інший профільний контент у 

формуванні соціального проекту, його розвитку в динаміці. Електронна бібліотека, 



 

конструктор сайту соціального проекту, цілі та завдання. Віртуальний і реальний образи 

соціального проекту. Інформаційна та мережева співпраця - проблеми та перспективи.  

Тема 5.  Нормативно-правове забезпечення соціальних проектів.   

Нормативно-правові акти, що регулюють соціальне проектування. Організаційний 

механізм управління соціальними проектами. Інфраструктура управління соціальними 

проектами. Інституціональний та науковий супровід соціальних проектів 

Тема 6. Інвестиційне забезпечення соціальних проектів.  

Життєвий цикл соціального проекту. Цілі та етапи інвестиційного проектування. 

Інвестиційне проектування. Формування відносин з інвесторами. Інвестиційні площадки для 

соціальних підприємств. Підготовка інвестиційного меморандуму. Підготовка презентації 

проекту.  

 

Змістовий модуль 3.  

Проектування як інструмент діяльності соціального працівника 

Тема 7. Проектна культура соціального працівника   

Поняття «проектна культура». Вивчення рівня проектної культури соціального 

працівника. Організація роботи соціальним працівником з проектування та моделювання. 

Тема 8. Проектування соціального розвитку особистості 

Загальне уявлення про проектне мислення, його складові та шляхи формування. 

Класифікація типів проектного мислення: «побутове», «емпіричне», «теоретичне» і 

«квазітеоретичне». Соціально-педагогічна діяльність як управління соціальним розвитком 

особистості. Особливості проектування розвитку особистості. 

Тема 9. Проектування розвитку соціальних компетентностей різних категорій 

населення.  

Розуміння поняття «соціальна компетентність». Проектування безпечного середовища. 

Проектування сімейного затишку. Проектування атмосфери особистісного простру. 

Формування проекту особистості самореалізації. Програма емпаурменту клієнтів.  

 

 

 

 

 

 

 

4. Структура залікового кредиту 

з дисципліни «Проектувальна діяльність в соціальній роботі» 

 

 

 Кількість годин 

Лекції Практич

ні 

заняття 

Самостій

на робота 

Індивідуа

льна 

робота 

Контрол

ьні 

заходи 

Змістовий модуль 1.  

Теоретико-методологічні засади проектувальної діяльності 

Тема 1. Соціальне проектування як 

особливий вид діяльності 

4 4 10 1  



 

Тема 2. Проектування як специфічний 

інструмент соціальної роботи 

2 2 10 1  

Тема 3.Технологія розробки та 

реалізації соціального проекту 

2 2 10  Модульна 

контроль

на робота 

– 2 год 

Змістовий модуль 2.  

Інформаційне, нормативно-правове та інвестиційне забезпечення соціальних проектів 

Тема 4.   Інформаційний супровід і 

соціальна реклама в  соціальному 

проектуванні.  

2 2 10   

Тема 5.  Нормативно-правове 

забезпечення соціальних проектів.   

 

2 2 10   

Тема 6. Інвестиційне забезпечення 

соціальних проектів 

4 4 13 1  

Змістовий модуль 3.  

Проектування як інструмент діяльності соціального працівника 

Тема 7. Проектна культура соціального 

працівника   

 

4 4 10   

Тема 8. Проектування соціального 

розвитку особистості 

2 2 10 1 Ректорськ

а 

контроль

на робота 

– 2 год 

Тема 9. Проектування розвитку 

соціальних компетентностей різних 

категорій населення.  

 

2 2 10 1 КПІЗ – 2 

год 

Разом 24 24 93 5  

 

5. Тематика практичних занять 

Змістовий модуль 1.  

Теоретико-методологічні засади проектувальної діяльності 

Тема 1. Соціальне проектування як особливий вид діяльності 

Питання для обговорення: 

1. Поняття і сутність соціального проектування.  

2. Підходи до проектування.  

3. Проектування як метод наукового пізнання, перетворення дійсності та 

соціального управління.  

4. Етапи соціального проектування. Концептуальна стадія проектування.  



 

5. Умови організації та ефективності соціального проектування.  

6. Ознаки соціального проекту. Життєвий цикл проекту. Класифікація типів 

проектів. 

Тема 2. Проектування як специфічний інструмент соціальної роботи 

Питання для обговорення: 

1. Сучасні концепції соціального проектування.  

2. Логіка проектування в соціальній роботі.  

3. Мета, завдання та очікувані результати проекту.  

4. Предмет і об'єкт діяльності в соціальному проектуванні.  

5. Системний підхід в проектуванні соціальної роботи.  

6. Проект: структура, компоненти та фактори успішної реалізації.  

7. Програма соціальної служби. 

Тема 3.Технологія розробки та реалізації соціального проекту 

Питання для обговорення: 

1. Поняття та сутність технології розробки та реалізації соціального проекту.  

2. Визначення задуму (ідеї) проекту.  

3. Соціальне діагностування в процесі розробки проекту.  

4. Концепція проекту та обґрунтування його актуальності.  

5. Логіко-структурна схема проекту. 

6. Змістове наповнення (планування) проекту.  

7. Бюджет проекту.  

8. Проектні ризики.  

 

Змістовий модуль 2.  

Інформаційне, нормативно-правове та інвестиційне забезпечення соціальних 

проектів 

Тема 4.   Інформаційний супровід і соціальна реклама в  соціальному 

проектуванні.  

Питання для обговорення: 

1. Інформація в системі соціального проектування, соціальна реклама.  

2. Медіаосвіта в соціальному підприємництві, внутрішні і зовнішні функції.  

3. Позиціювання соціального проекту в інформаційному просторі. Віртуальний і 

реальний образи соціального проекту. 

4. Публічні презентації та інший профільний контент у формуванні соціального 

проекту, його розвитку в динаміці.  

5. Електронна бібліотека, конструктор сайту соціального проекту, цілі та завдання.  

6. Інформаційна та мережева співпраця - проблеми та перспективи.  

Тема 5.  Нормативно-правове забезпечення соціальних проектів.   

Питання для обговорення: 

1. Нормативно-правові акти, що регулюють соціальне проектування.  

2. Організаційний механізм управління соціальними проектами.  

3. Інфраструктура управління соціальними проектами.  

4. Інституціональний та науковий супровід соціальних проектів 

Тема 6. Інвестиційне забезпечення соціальних проектів.  

Питання для обговорення: 

1. Життєвий цикл соціального проекту.  

2. Цілі та етапи інвестиційного проектування. Інвестиційне проектування.  

3. Формування відносин з інвесторами. Інвестиційні площадки для соціальних 

підприємств.  

4. Підготовка інвестиційного меморандуму.  

5. Підготовка презентації проекту.  

 

Змістовий модуль 3.  

Проектування як інструмент діяльності соціального працівника 



 

Тема 7. Проектна культура соціального працівника   

Питання для обговорення: 

1. Поняття «проектна культура».  

2. Вивчення рівня проектної культури соціального працівника.  

3. Організація роботи соціальним працівником з проектування та моделювання. 

Тема 8. Проектування соціального розвитку особистості 

Питання для обговорення: 

1. Загальне уявлення про проектне мислення, його складові та шляхи формування.  

2. Класифікація типів проектного мислення: «побутове», «емпіричне», 

«теоретичне» і «квазітеоретичне».  

3. Соціально-педагогічна діяльність як управління соціальним розвитком 

особистості.  

4. Особливості проектування розвитку особистості. 

Тема 9. Проектування розвитку соціальних компетентностей різних категорій 

населення.  

Питання для обговорення: 

1. Розуміння поняття «соціальна компетентність».  

2. Проектування безпечного середовища.  

3. Проектування сімейного затишку.  

4. Проектування атмосфери особистісного простру.  

5. Формування проекту особистості самореалізації.  

6. Програма емпаурменту клієнтів.  

 

6. Комплексне практичне індивідуальне завдання 

КПІЗ з курсу «Проектувальна діяльність в соціальній роботі» – це вид навчально-

дослідної роботи студента, яка  містить результати дослідницького пошуку, відображає 

певний рівень його навчальної компетентності. КПІЗ виконується у вигляді цілісної 

програми, завданням якої є проектування дій з превенції різноманітних соціальних проблем. 

1. Теоретично-організаційні засади соціально-профілактичного заходу. 

1.1. Актуальність та необхідність проведення СПЗ. 

1.2.  Аналіз явних та латентних чинників, які впливають на розгортання проблеми. 

1.3. Мета соціально-профілактичного заходу та вибір його моделі (універсальна, 

селективна, цілеспрямована). 

1.4. Цільова група.  

1.5. Визначення ідеального кінцевого стану проблеми (цільової групи) 

1.6. Завдання соціально-профілактичного заходу. 

1.7. Методи та заходи реалізації СПЗ. 

1.8. Інтерпретація та операціоналізація основних понять та термінів. 

 

2.Структура соціально-профілактичної бесіди на тему 

2.1. Бесіда оформляється у вигляді структурованого виступу з чітко виокремленими 

блоками «Вступна частина», «Основна частина», «Підведення підсумків» в яких необхідно 

чітко описати хід проведення роботи з аудиторією. Під час бесіди можуть використовуватися 

усний інформаційний текст, презентації з необхідною інформацією, відео повідомлення, інші 

візуальні засоби трансляції необхідної інформації.   

3. Розклад, структура, програма та презентація соціально-профілактичного 

тренінгу на тему. 

3.1.Розклад та структура тренінгу оформляється як погодинна програми роботи 

тренінгової групи з вказівкою основних етапів роботи групи. 

3.2. У програмі тренінгу необхідно вказати мету, завдання, очікувані результати 

тренінгу. 

3.3. Презентація тренінгу оформляється як яскравий постер, метою якого є 

інформування та реклама тренінгової програми.    



 

4. Ідея та художнє втілення соціальної реклами. 

4.1. Теоретична частина соціальної реклами включає: 

- визначення проблемної ситуації, яка буде вирішуватись засобами соціальної реклами; 

- формування соціального та психологічного портрета адресата соціальної реклами, 

тобто з’ясування цільової аудиторії; 

- вибір та обґрунтування інформаційного носія, моделей впливу, підбір художніх 

образів і креативних рішень. 

4.2. Практична частина соціальної реклами включає: 

- створення медіатексту соціальної реклами; 

- презентація соціальної реклами; 

- аналіз впливу соціальної реклами на свідомість чи поведінку цільової групи.  

 5. Самоперевірка на дотримання критеріїв ефективної програми соціальної 

профілактики  

5.1. визначено конкретну цільову групу за такими параметрами, як стать, вік, сексуальна 

орієнтація, етнічні/культурні характеристики, характер ризикованої поведінки, соціальне 

оточення, умови життя; 

5.2. цільовій групі надають можливість змінювати свою поведінку поступово та 

послідовно, крок за кроком; 

5.3. цільовій групі надаються як матеріальні, речові ресурси для підкріплення чи зміни  

позитивної поведінки, так і різні інформаційні послуги (консультації, профілактичні 

обстеження, практичні рекомендації); 

5.4. у плануванні і проведенні всіх заходів активно беруть участь самі представники 

цільової групи, інформаційні матеріали сформульовані тією мовою, якою вони 

спілкуються один з одним; 

5.5. позитивні зміни поведінки й участь у програмі заохочуються як матеріально, так і 

духовно; 

5.6. приймаються заходи до зміни середовища, у якому живуть представники цільової 

групи. 

 
 

7. Самостійна робота студентів 

 

Теми ДФН 

Тема 1. Соціальне проектування як особливий вид діяльності 10 

Тема 2. Проектування як специфічний інструмент соціальної роботи 10 

Тема 3.Технологія розробки та реалізації соціального проекту 10 

Тема 4.   Інформаційний супровід і соціальна реклама в  соціальному 

проектуванні.  
10 

Тема 5.  Нормативно-правове забезпечення соціальних проектів.   10 

Тема 6. Інвестиційне забезпечення соціальних проектів.  13 

Тема 7. Проектна культура соціального працівника   10 

Тема 8. Проектування соціального розвитку особистості 10 

Тема 9. Проектування розвитку соціальних компетентностей різних 

категорій населення.  
10 

Разом  93 

 

 

8. Тренінг з дисципліни Навички проектної діяльності 

Мета тренінгу:розвиток в учасників навичок ефективної роботи в проекті: розуміння 

суті проектної діяльності, структури і правил роботи проектної команди; визначення цілей і 



 

етапів реалізації проекту; знання ролей учасників проекту.Одним з важливих аспектів 

тренінгу є тема особистої відповідальності співробітника за ефективність роботи проекту: 

учасники отримають ряд практичних інструментів, які дозволять їм не тільки оцінити 

власний вплив на результати діяльності, а й звернути увагу на відносини з колегами при 

вирішенні проектних завдань. 

Програма тренінгу «Навички проектної діяльності» 

Визначення цілей і завдань проекту 

    - Цілі і цінність проекту 

    - Комунікації цілей і завдань проекту учасникам проектної команди 

Етапи проекту 

    - Планування часу і діяльності 

    - Розподіл завдань і постановка цілей 

Ролі учасників проектної групи 

    - Функції учасників проекту: лідера, виконавця, спонсора 

    - Зони відповідальності і обов'язків учасників проекту 

    - Можливі неформальні ролі учасників групи 

Завдання керівника проектної групи 

    - Компетенції лідера проектної групи 

    - Формування групи проекту 

    - Проведення нарад проектної групи (Meetingoftheprojectteam) 

    - Структура і частота зустрічей проектної групи 

Комунікації всередині і зовні проекту 

    - Внутрішній документообіг 

    - Двостороння зворотний зв'язок - важливий комунікативний інструмент 

    - Складання «Project brief», а також «Summaryabouttheendoftheproject» 

    - Донесення думок, презентація ідей 

    - Рішення непорозуміння, викликаного неефективною комунікацією 

Взаємодія в проекті 

    - Співпраця професіоналів: дотримання домовленостей 

    - Мотивація проектної групи 

    - Взаємодія зі спонсором проекту 

Проміжні результати та контроль за реалізацією 

    - Важливість дотримання термінів і якості проміжних результатів 

    - «Breakdown» проекту 

    - Звітність про хід реалізації проекту 

завершення проекту 

    - Фінальний акорд проекту 

    - Оцінка результатів проекту 

В ході тренінгу передбачається: 

    - Вивчення обов'язкової інформації, необхідної для усвідомлення і розуміння навичок 

роботи в проекті 

    - Виконання практичних завдань, що сприяють формуванню конкретних практичних 

навичок 

    - Дискусії, які посилюють обмін думками і досвідом 

    - Робота в групах, що дозволяє в комфортному середовищі обговорити результати 

індивідуальної роботи, а також виробити необхідний загальний результат групи 

    - Використання досвіду учасників, інтерактивний розбір ситуацій (робота з «живими» 

ситуаціями) 

    - Отримання практичного досвіду і розвиток необхідних компетентностей 

    - Кожен інформаційно-дискусійний блок завершується практичними завданнями: 60% 

часу приділяємо вивченню необхідної для розвитку навичок інформації, 40% часу - 

практичним завданням 

В результаті тренінгу учасники зможуть: 

    - Проаналізувати результати ефективності власної роботи і визначити зони розвитку 



 

    - Свідомо діяти в рамках проектної роботи 

    - Ставити собі чіткі цілі, узгоджуються із загальними цілями проекту 

    - Ефективно планувати і організовувати проектну діяльність 

    - Відповідати своєї проектної ролі з т.з. функцій і обов'язків 

    - Ефективно керувати проектною групою 

    - Організовувати комунікації всередині проектної команди і зовні 

    - Налагоджувати конструктивну взаємодію 

    - Координувати роботу проектної групи: контролювати досягнення проміжних результатів, 

своєчасно інформувати про необхідність зупинки проекту, робити запити 

 9. Засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання 
У процесі вивчення дисципліни «Проектувальна діяльність в соціальній роботі» 

використовуються наступні засоби оцінювання та методи демонстрування результатів 

навчання: 

- стандартизовані тести; 

- поточне опитування; 

- залікове модульне тестування та опитування; 

- наскрізні проекти; 

- командні проекти; 

- аналітичні звіти, реферати, есе; 

- розрахункові та розрахунково-графічні роботи; 

- презентації результатів виконаних завдань та досліджень; 

- оцінювання результатів КПІЗ; 

- студентські презентації та виступи на наукових заходах; 

- розрахункові роботи; 

- завдання на лабораторному обладнанні, тренажерах, реальних об’єктах 

тощо; 

- ректорська контрольна робота; 

- екзамен; 

- інші види індивідуальних та групових завдань. 

10. Критерії, форми поточного та підсумкового контролю 

Підсумковий бал (за 100-бальною шкалою) з дисципліни визначається як 

середньозважена величина, в залежності від питомої ваги кожної складової залікового 

кредиту:                                                                                                                           

Заліковий 

модуль 1 

Заліковий модуль 

2 (ректорська 

контрольна 

робота) 

Заліковий модуль 3 

(підсумкова оцінка за 

КПІЗ, враховуючи 

поточне опитування) 

Заліковий модуль 

4 (іспит) 

20 20 20 40 

7 тиждень  13 тиждень  

 

15 тиждень 

 

Згідно розкладу 

 

Шкала оцінювання: 

За шкалою 

університету 

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) 

35-58 Незадовільно FX (незадовільно з можливістю 

повторного складання) 



 

1-34 F (незадовільно з обов’язковим 

повторним курсом) 

11. Інструменти, обладнання та програмне забезпечення,використання яких передбачає 

навчальна дисципліна 

№ Найменування Номер теми 

1. Електронний варіант лекцій 1-9 

2. Електронний варіант практичних занять 1-9 
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