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Профiль програми
1.1. Загальнаiнформацiя

Еlазва кафедри Кафедв соцiальноi роботи, соцiа,Iьноi педаmгiки та

соцiологii
PiBeHb освiти пlслядипломЕа

HMBHicTb лiцензii немас

обсяг 60 год / 2 кредити СКТС
Форма стахування очна, очЕо-дистzlнцlина

Мова(и)
викладання

УкраiЪська

Тип документу про
стa)к}зшlня

сертифiкат

IHTepHeT-aцreca

постiйного

розмiщення опису
програми

Офiцiйlтий сайт Херсонського державЕого унiверситету,
кафедrа соцiальноi роботи, соцiальноi педагогiки та

соцiологii
h

1.2. Мета програми стажуваЕня
Метою опаrтування кlрсу е формування обfднrж теоретиtIIlих знань l

прiжтIтIних навиIIок з методологii управлiння проектами, що €

перспективним напрямом i набувае все бiльшого поширенш{ в ycix сферах

дiяльностi. а тzжож опанувалгtя вiдповiдного iнструпrентарiю д,пя успiшного
управлiння проектами, технологii ik iнформатизацiТ ( рiзнi типи i види).

1.3.Характерисгика програмп стаrкуваIrпя
особливостi

програми
ста]Iý/ванЕя

Використання методiв i засобiв

проеюами - вагомий iHcTpyMeHT для

результатiв потрiбноi якостi, який економить

рес)рси,знияg.€ ризик, пiдвил5iе мобiльнiсть.

управлlння
досягненIIJI
грошi, час,



(Управлiння соцiальЕими проектilмю) - одна з

дисuиплiн.що належl,f] ь до [их. якi с Iворюють основн}
базу знань, необхiдну для ефективноi пiдготовки

фахiвцiв соцiальнiй гагузi.

1.4.Вик.падапня та оцiнювання
OcBiTHi
компоненти

Змiстовий модуль 1. Теоретико-методологiчнi засади

управлiння соцiальними проектами
Jмiсtовий мо.rуль 2. Практrтчнi vеханiзr.tи управлiнrrя
проектами

особливостi
викJIадання

Лекцii; практичнi заняття; проблемнi кейси;
опр ацюванIIJI проблемнлос питань

Оцiнювання T а

атестацiя
зараховано/не зараховано

1.5. Програмнi компетецтностi
l, Унiверсальнi ( tсгtючовi):
1.1. Заrальнонауковi здатнiстьздiйснювати операдii аналiзу, синтезу,
порiвняння,систематизацii, узагальненIlя, генерувати iдеi, набувати нових
знаЕь
1.2. Володiння державною мовою: здатнlсть спiлкуватися державною
мовою як усно так i писемно.
1.3. Загальнокультурнi - спроможнiсть аналiзувати й оцiнювати
досягнення нацiонаlьноi та свiтовоi науки й культlри; володiти рiдною та
iнозсvною Moвolo. виявляти tолеран гнiсть в у\4овах к}ль,lурних. MoBHlrx i

рел i гi йних вiлмiн нос t ей мiж людьми t а народами: здаr HicTb до
са.п.rорозвитку i самовдосконаJIеннJI; здатнiсть зберiгати фiзичне, соцiальне,
психiчне та дlховне здоров'я свос та iнших людей.
1.4. Соцiально-особистiснi - комунiкабельнiсть,соцiальrrа
взасмолiя.громмя HcbKicTb_ толерантнiсть.висока виконавська
златнiсть.вiдповiлальнiсть, iнiцiативнiстъ,
цiлеспрямованiсть,органiзованiсть.
2. Професiйнi:
2.1. Соцiально-правовi - знання i }мiння у сферi взаемодii з суспiльнrа.rи
iнстиryтами i людьми, а також володiння прийомами професiйного
спiлкування i поведiнки.
2.2. Спецiальнi лiдготовленiсть до самостiйного виконаннJI конкретних
видiв дiяльностi, умiння вирiuryвати типовi професiйнi завдання i
оцiнювати результати cBoei працi, здатнiсть самостiйного набуття новrл<
знань i yMiHb за фахом.
2.З, Персональнi: здiбностi до постiйного професiйного зростанrя i
пiдвищення квалiфiкацii, а також реалiзацii себе в професiйнiй дiяльностi.
2.4. Аутокомпетентнiсть - адекватне уявлення лро власнi соцiально-
професiйнi характеристики i технологiями подолання професiйних



деструшIrи.
1.б. Очiкувапi результатп стая(уваЕця

о Знання i розумiння clTHocTi поrrятrя <управлiння софальI п\аи

проектаI!rи>); методичнi основи план}ъtu{ня проекту.
о Здатнiсть продемоЕстр}зати i пояснити особливостi виконання

проектних дiй: теоретичнi засади; механiзьп,л створення органiзацiйноi
стр}.кт}?и для виконанЕя проекту.

о Здатнiсть зробити технiко-економiчне обгрунryванrrя соцiа:tьного
проекту.

о Знанtu iусвiдомлення процесiв монiториrцi i конTролю: дравлiння
i нтеграчiсю, змiстом. терviнами, вартiстю проекryi

о Здатнiсть до коЕтролю за виконанIям проекту; оцiнки ефективностi
проектноi дЬльностi. фiнансуъання проекr iB.

о Розумiти орrанiзацiйнi форми управлiння проектами; проектЕу
дiяльнiсть як сферу високого ризику; особ;швостi управлiння ресурса.Ir.rи
проекту.

о Здатнiсть до управлiння якiстю проектiв; улравлirтня проектною
комаIцою.

о Мати знання щодо процед/ри органiзацii проведенItя кончФсних
торгiв.

1.7. Ресурсне забезпечецця реалiзацii програмп
Каш;ове
забезпеченrrя

Коршун Тетяна Василiвна, кандидат педагоriчшrх наук,

доцент, завiдувач кафедlи соцiальноi роботи, соцiальноi
педагоriки та соцiологii Х{У

Матерiально-
технiчне
забезпечення

Навчальнi аулиторii з мультимедiйним забезпечення*.r;

мережевi системи пошуку та обробки iнформацii;
бiблiотечнi ресурси, зокрема. елекгронлi: лiтераryра за
наIIрямом ста)кlъання

Iнформацiйне та
навчапьно-
методичне
забезпеченrrя

1. Бабаев В. В. Управлiння проектами : навчальЕий
посiбник дrя сryдентiв спецiальностi <Управлiняя
проектамп>. XapKiB : Сектор оперативноi полiграфii при
ОЩ )G{АМГ, 2006. 244 с.
2. Безпалько О. В. Соцiальне проекryвання : навчальrrий
посiбник. К. : 1н-т iM. Б. Грiнченка, IH-T психологii та
соц. педагогiки, 2010, 127 с,
3. Бондаренко Ю. В. Оцirжа соцiа.llьrтих проектiв та
програм fi iHcTpyMeH г ефективного управлiння
недержавною некомерцiйною органiзацiсю. К., 2006. 127
с.
4. Кобипяцьlсай Л. С. Управлiнн,я прооктами ;

навчальrтий посiбник. К.: МАУП, 2002. 200 с.
5. Науковий супровiл. монiторияг та очЬка
ефективностi соцiальних проектiв / О. О.Яременко, О.
Р.Аптюх. о. М.Ба:lакiпева та iH. К. : -IшССМ. 2002. 132



6. Тян Р. Б, Холод Б. I., Ткаченко В. А. Управлiнrrя
проек1 а\4и : пiлру^lн ик. К. : t{eHTp навчал ьноТ
лiтерацlэи, 2003. 224 с.

Завiдувачка кафедри

Погоджено:

Керiвниця вiддiлу по роботi
з обдарованою молоддю
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