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Дисципліна “Управління соціальними змінами та проектами” є базовою навчальною
дисципліною у професійній підготовці фахівців зі спеціальності «Соціальна робота» і
передбачає ознайомлення студентів з особливостями соціальної сфери як об’єкта
управління, основними механізмами регулятивних впливів і групами чинників соціального
розвитку, а також загальнотеоретичними проблемами ефективності державного управління
соціальною сферою та її критеріями.

Структура курсу
Години
(лек. / сем.)

Тема

Результати навчання

Завдання

2/1

Тема 1. Концепція та
загальна
характеристика
«Управління
соціальними змінами
та проектами».

Знати сутність понять «проект» і «процес»;
зміст
і
передумови
розвитку
управління
проектами; взаємозв’язок управління проектами й
управління інвестиціями; перспективи розвитку
управління соціальними змінами та проектами
основні
проблеми
управління
соціальними
проектами в Україні.

Питання для
обговорення,
реферативне
опитування,
дискусії

2 /1

Тема 2.
Основиуправліннясо
ціальними змінами
та проектами.

Ознайомитись
і
вивчитикласифікаціюбазових понять управління
соціальними змінами та проектами; мету й
стратегію
проекту;
результати
проекту;структуризацію проекту.

Питання для
обговорення,
реферативне
оптування,
дискусії

2/1

Тема 3.
Організаційніструкту
риуправліннясоціаль
ними змінами та
проектами.

Засвоїти загальні принципи побудови
організаційних структур управління проектами;
організаційні
структури
проекту
і
його
зовнішнівпливи; сучасні методи та засоби
організаційного моделювання проектів.

Реферативне
обговорення,
опитування,
тести

2/1

Тема 4. Організація
офісу проекту та
основні форми його
фінансування.

Ознайомитись і вивчити сутність і завдання
проектного офісу; основні напрямки роботи
проектного
офісу;
проектне
фінансування.
джерела та організаційні форми фінансування
проектів; організацію проектного фінансування;
проектну документацію.

Бесіда,
реферативне
опитування

2/1

Тема 5.
Експертизасоціально
го проекту.

Знати
про
поняття
видиекспертизипроектів;порядок
проведенняекспертизипроектів.;
оцінкуефективностіінвестиційнихпроектів.

і

Питання для
обговорення,
реферативне
опитування

2/1

Тема 6.
Правоварегламентац
іяпроцедуриукладан
нядоговорівщодореа
лізаціїсоціальних
проектів.

Засвоїтиконкурентніспособиукладаннядогов
орів,
щоопосередковуютьреалізаціюсоціальнихпроектів;
неконкурентніспособиукладаннядоговорів,
щоопосередковуютьреалізаціюпроектів;
способизабезпеченнявиконаннязобов’язань,
пов’язаних з реалізацієюпроектів.

Бесіда,
реферативне
опитування

2 /2

Тема 7.
Функціїуправліннясо
ціальними
проектами.

Засвоїти
основні
умови
плануваннясоціального
проекту
як
складовоїуправліннясоціальними
змінами
та
проектами
проектами.;
управліннявартістю
проекту;
контрольреалізації
та
завершеннясоціальногопроекту.

Реферативне
обговорення,
опитування,
тести

Вивчити сутність робіт, взаємозалежність їх
обсягів, тривалості й вартості; методичні підходи
до оцінки стану і ходу виконання робіт;
раціоналізацію
часу
виконання
робіт
за
соціальним проектом; управління продуктивністю
праці за проектом і форми її контролю.

Питання для
обговорення,
реферативне
опитування

Ознайомитись
вивчитисутністьпоняття«ризику»
«невизначеності»;«проектного
причинвиникнення
класифікаціюпроектнихризиків;
управлінняпроектнимиризиками.

Питання для
обговорення,
реферативне
опитування

6/4
Тема 8.
Управлінськіроботин
ад соціальними
змінами та
проектами.

4/3

Тема 9.
Управлінняпроектни
миризиками та
змінами.

і
та
ризику»;
та
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Політика оцінювання
● Політика щодо дедлайнів та перескладання: Роботи, які здаються із порушенням
термінів без поважних причин, оцінюються на нижчу оцінку (-20 балів). Перескладання
модулів відбувається із дозволу деканату за наявності поважних причин (наприклад,
лікарняний).
● Політика щодо академічної доброчесності: Усі письмові роботи перевіряються на
наявність плагіату і допускаються до захисту із коректними текстовими запозиченнями не
більше 20%. 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:
Види оцінювання

% від остаточної оцінки

Опитування під час занять – усно

10

Модуль 1 (теми 1-4) – письмові завдання, усно

20

Модуль 2 (теми 5-12) – письмові завдання

20

Ессе (теми 1-12) – індивідуальна письмова робота

10

Екзамен (теми 1-12) – письмові завдання, питання для
обговорення.

40

Шкала оцінювання студентів:
Бали

Зміст

A

90-100

відмінно

B

85-89

добре

C

75-84

добре

D

65-74

задовільно

E

60-64

достатньо

FX

35-59

незадовільно з можливістю повторного складання

F

1-34

незадовільно з обов’язковим повторним курсом

ECTS

