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1. Опис навчальної дисципліни 

 

Найменування 

показників  

Галузь знань, напрям 

підготовки, освітньо-

кваліфікаційний рівень 

Характеристика 

навчальної дисципліни 

Кількість кредитів  

– 4 

 

Галузь знань: 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 
 

ДВВ  

Спеціальність:  

054 Соціологія 

 

Модулів – 2 Рік підготовки: 

3-й Змістових модулів –  

Індивідуальне 

науково-дослідне 

завдання: курсова  

робота 

Семестр: 

6-й 

Загальна кількість 

годин - 120 Лекції 

16 год. 

Тижневих годин для 

денної форми 

навчання: 

аудиторних – 3 

самостійної роботи 

студента – 4,5 

Освітньо-

кваліфікаційний 

рівень: 

бакалавр 

 

Семінарські 

  32 год. 

Самостійна робота 

 72 год. 

Індивідуальні завдання:  

 письмові роботи 

 презентації, 

 проектна заявка  

 

Вид контролю: залік 
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2. Мета та завдання навчальної дисципліни 

 

 

Мета викладання навчальної дисципліни “Основи проектного 

менеджменту”: 

 теоретична - розглянути специфіку індивідуального та організаційного 

проектного менеджменту у соціогуманітарній сфері; 

 методологічна – скерувати студентів до написання і подання проектів 

як індивідуального, так і організаційного значення; 

 виховна - сприяти розвитку творчих і комунікативних здібностей у 

студентів шляхом застосування інтерактивних методів навчання 

(залучення до групової роботи, організації дискусій, проведення 

рольових ігор тощо).  

 

В межах навчальної дисципліни «Основи проектного менеджменту» увагу 

потенційних слухачів буде сконцентровано у двох контекстах (модулях) – 

індивідуальному та організаційному. Перший модуль передбачає формування у 

студентів навиків написання і подачі заявки для отримання індивідуального 

ґранту, що включає вміння написати резюме, мотиваційного листа та 

відповідних рекомендацій. Другий модуль скеровує студентів до формування 

заявки для отримання гранту з метою створення організації чи здіснення 

певних організаційних заходів, яка передбачає розрахунок головних елементів 

менеджменту проекту, написання «тіла» проекту, формування бюджету. 

Здебільшого увагу буде зосереджено на проектах соціокуманітарної сфери.  
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Результати навчання: 

 

 знати:  

o означення ключових понять, 

o основні теоретичні розробки у сфері проектної діяльності в 

організаціях, 

o головні тенденції сучасноно індивідуального та організаційного 

менеджменту, 

 вміти: 

 написати і подати заявку для отримання індивідуального гранту; 

 написати резюме, мотиваційний лист та рекомендацію з метою 

отримання індивідуального гранту; 

 написати і подати заявку для отримання гранту з метою створення 

організації чи здіснення певних заходів; 

 скласти проект діяльності організації, сформувати бюджет цієї 

діяльності, розрахувати головні елементи менеджменту проекту.  
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3. Програма навчальної дисципліни 

 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАНТІВ. 

 
 

Лекція 1. Загальна інформація про гранти і грантодавців. (2 год.) 

 

Лекція 2. Специфіка індивідуальних грантів. Вимоги до написання 

рекомедаційного листа. (2 год.) 

 

 

Лекція 3. Специфіка індивідуальних грантів. Вимоги до написання 

мотиваційного листа. (2 год.) 

 

 

Лекція 4. Специфіка індивідуальних грантів. Вимоги до написання 

резюме. (2 год).  

 

 
 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2.  

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ГРАНТІВ 

 

Лекції 5. Особливості менеджменту проектів для організацій. (4 год). 

 

Лекція 6. Написання заявки на участь у конкурсі проектів для 

організацій. Анотація. (2 год). 

 

 

Лекції 7. Написання заявки на участь у конкурсі проектів для організацій. 

Тіло проекту. (4 год).  

 

 

Лекція 8. Написання заявки на участь у конкурсі проектів для 

організацій. Складання бюджету. (2 год). 
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4. Структура навчальної дисципліни 

 

 

 

Назви змістових модулів  

і тем 

Кількість годин 

денна форма 

усього  у тому числі 

л с лаб інд с.р. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Змістовий модуль 1.  

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАНТІВ 

Лекція 1.  

Загальна інформація про 

гранти і грантодавців. 

15 2 4 - -  9 

Лекція 2.  

Специфіка 

індивідуальних грантів. 

Вимоги до написання 

рекомедаційного листа. 

15 2 4 - -  9 

Лекція 3.  

Специфіка 

індивідуальних грантів. 

Вимоги до написання 

мотиваційного листа. 

15 2 4 - -  9 

Лекція 4. 

Специфіка 

індивідуальних грантів. 

Вимоги до написання 

резюме. 

15 2 4 - -  9 

Разом за змістовим 

модулем 1 

60 8 16   36 

 

Змістовий модуль 2.  

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ГРАНТІВ 

Лекція 1.  

Особливості менеджменту 

проектів для організацій. 

15 2 4 - -  9 

Лекція 2.  

Написання заявки на 

участь у конкурсі проектів 

для організацій. Анотація. 

15 2 4 - -  9 

Лекція 3.  

Написання заявки на 

участь у конкурсі проектів 

для організацій. Тіло 

15 2 4 - -  9 
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проекту. 

Лекція 4.  

Написання заявки на 

участь у конкурсі проектів 

для організацій. 

Складання бюджету. 

15 2 4 - -  9 

Разом за змістовим 

модулем 2 

60 8 16   36 

Усього годин  120 16 32 - - 72 

ІНДЗ       

Усього годин 120 16 32 - - 72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Теми семінарських занять 

 

 

Семінарські заняття носитимуть характер практичної роботи, яка буде 

пов’язана із темами лекцій.  

Теми семінарських занять, які вимагатимуть додаткової підготовки 

студентів, будуть узгоджені із студентами щонайменше за тиждень до 

проведення такого заняття.  
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 6. Самостійна робота 

 

 

№ Назва теми Кількість 

годин 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1.  

ОСОБЛИВОСТІ ІНДИВІДУАЛЬНИХ ГРАНТІВ. 

1. Пошук інформації про гранти і грантодавців. 9 

2. Написання рекомедаційного листа.  

 

9 

3. Написання мотиваційного листа.  

 

9 

4. Написання рездюме.  

 

9 

 
Разом 

36 

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. 

СПЕЦИФІКА ОРГАНІЗАЦІЙНИХ ГРАНТІВ 

 

6. Планування, організація, мотивація та контроль у 

процесі менджування організаційних проектів.  

9 

7. Написання анотації як частини заявки на участь у 

конкурсі проектів для організацій.  

9 

8. Формування тіла проекту для участі у конкурсі 

проектів для організацій. 

9 

9. Складання бюджету. 9 

 
Разом 

36 

 Усього 72 
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7. Індивідуальні завдання  

 

  

В межах навчальної дисципліни, відповідно до 2 модулів, передбачено 

написання 2 проектів: 

1. індивідуального проекту, який включатиме 4 основні елементи: 

 резюме (5 балів), 

 відеорезюме (5 балів), 

 мотиваційний лист (5 балів),  

 рекомендаційний лист (5 балів), 

2. організаційного проекту, який передбачатиме або створення нової 

організації, або проведення якогось заходу у вже діючій організації (на 

вибір студентів). Написання організаційного проекту заплановано як 

групова робота (4-5 осіб у групі). Елементи роботи, які будут оцінені: 

 програма, частиною котрої буде майбутній проект (5 балів), 

 анотація (5 балів), 

 тіло проекту (5 балів), 

 презентація проекту (5 балів).  
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8. Методи навчання 

                                                                                                   

 Навчальна дисципліна передбачає лекції, в яких систематичний виклад 

матеріалу викладачем поєднуватиметься з заохоченням студентів до 

обговорення цього матеріалу і дискусій. Крім викладу матеріалу 

більшість занять включатимуть практичні вправи.  

 

 Семінарські заняття, заплановані в рамках курсу, будуть проведені за 

допомогою інтерактивних методів навчання. Більшість семінарських 

занять будуть побудовані за принципом «практикуму», тобто студенти 

будуть виконувати запропоновані практичні завдання.  

 

Принципи оцінювання роботи студентів на семінарських заняттях. 

Відвідування та активна участь студентів у роботі семінарських занять є 

обов’язковою умовою успішного складання курсу. Оцінювання знань студентів 

на семінарському занятті проводиться за 5-ти бальною системою.  

 На занятті пропонується якісне оцінювання знань студентів 

шляхом виставлення балів від «1» до «5».  

 Позначення «0» виставляється студентові за відмову від 

відповіді на занятті через непідготовленість або через відсутність 

на занятті без поважної причини (після того, як кількість 

пропущених занять перевищить позначку 3), що впливатиме на 

його підсумкову рейтингову оцінку в кінці семестру.  

 Якщо кількість пропущених семінарів без поважної причини 

перевищує 4 заняття, то студент вважається таким, що не 

виконав усі види робіт, які передбачаються навчальним планом 

на семестр з даної дисципліни, а тому автоматично складатиме 

залік за талоном № 2. 

 В кінці семестру всі оцінки, отримані на семінарських заняттях, 

будуть підсумовані, з суми буде знайдене середнє арифметичне, 

яке буде остаточною оцінкою студента за семінарські заняття 
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(максимум 5 балів), яка впливатиме на його підсумкову 

рейтингову оцінку в кінці семестру. 

   

 Для здійснення семестрового контролю передбачено виконання 

індивідуальних (групових) завдань (про які йшлося вище). В рамках 

навчальної дисципліни передбачено: 

o Модуль 1 - 4 індивідуальні завдання (кожне по 5 балів), 

o Модуль 2 – 4 групові завдання (кожне по 5 балів).  

 

 

Підсумкова кількість балів за роботу студента впродовж навчального 

семестру визначається як сума балів, отримана на семінарських заняттях 

(ОДНА позиція) та за виконання індивідуальних і групових завдань, поділена 

на кількість оцінок і помножена на 20.  
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9. Методи контролю 

 

 

Умови складання заліку.  Оцінювання студентів здійснюється на основі 

модульно-рейтингової системи за шкалою від 0 до 100 балів. Остаточний 

рейтинг складається з рейтингу роботи студента впродовж семестру. 

Рейтингова оцінка знань студентів з курсу визначається за сумою балів, 

отриманих студентами на семінарських заняттях та за інші види контролю. Це 

становить 100 балів за роботу в семестрі. 

 

№ Форма участі студента у навчальних 

заняттях 

Максимальна 

кількість 

балів 

1. Резюме   5 балів 

2.  Відеорезюме 5 балів 

3. Мотиваційний лист 5 балів 

4. Рекомендація 5 балів 

5. Програма 5 балів 

6.  Анотація 5 балів 

7. Тіло проекту 5 балів 

8.  Презентація проекту 5 балів 

9. Семінарські заняття  5 балів 

Разом за роботу семестрі  100 балів 

(5х20)  

                                           ЗАГАЛОМ                       100 балів 

 

                     

Якщо за результатами модульно-рейтингового контролю студент отримав 

менше 51 бала, то він вважається таким, що не виконав усі види робіт, які 

передбачаються навчальним планом на семестр з даної дисципліни. Такий 

студент має змогу складати залік за талоном № 2. 
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10. Розподіл балів, які отримують студенти 

 

 

 

Оцінка в 

балах 

Оцінка 

ECTS 
Визначення 

За національною 

шкалою 

90-100 А Відмінно 

Зараховано 

81-89 В Дуже добре  

71-80 С Добре 

61-70 D Задовільно  

51-60 Е  Достатньо 

0-50 FX Не достатньо Незараховано 
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та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства. Збірник 

наукових праць. Харків, 2001. С.183-188. 

 Мескон М., Альберт М. Основы менеджмента. Москва, 1992.  

 Нагорний Б. Соціологія управління: пошук відповідей на виклик часу // 

Соціологія: теорія, методи, меркетинг. 2001. №4. С.126-133. 
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 Основы современного социального управления. Под ред. Иванова В.Н. 

Москва, 2000.  

 Пачковський Ю.Ф. Психологія підприємництва. Львів, 2001. 

 Сацков Н.Я. Методы и приемы деятельности менеджера и бизнесмена. 

Белая Церковь, 1993.  

 Суковата В. Стереотипи підприємництва у масовій свідомості: гендерний 

аналіз // Соціологія, методи маркетинг. 2001.- №2.- С.131-143. 

 Робінс С., ДеЧенцо Д. Основи менеджменту. К., 2002. 

 Туленков М. Лукашевич М. Спеціальні та галузеві соціологічні теорії. 

Київ, 1999. 

 Тюрюканова Е. Женщины в международной трудовой миграции // 

Гендерный калейдоскоп. Под ред. Малышевой М.М. Москва, 2001. С.404- 

431  

 Удальцова М. Соціологія управления. Москва-Новосибирск, 2002. 

 Чирикова А. Женщина-менеджер в современном бизнесе // Гендерный 

калейдоскоп. Под ред. Малышевой М.М. Москва, 2001. С. 378-404 

 Яцура В. Гріфін Р. Основи менеджменту. Львів – Бостон – Нью-Йорк, 

2001. 

12. Інформаційні ресурси 

 

1. ЕЛЕКТРОННА БІБЛІОТЕКА СОЦІОЛОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

МДУ ім. М.В.ЛОМОНОСОВА // http://lib.socio.msu.ru/l/library  

 

2. ЦЕНТР СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ // 

http://www.sociology.ru/onlib.html  

 

3. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В ОБЩЕСТВЕННЫХ 

НАУКАХ // http://www.iriss.ru/  

 

4. ИНОЦЕНТР  // http://www.ino-center.ru/  

 

5. БІБЛІОТЕКА ГУМЕР // http://www.gumer.info/  

 

6. СТУДЕНЧЕСКИЙ САЙТ ФАКУЛЬТЕТА СОЦИОЛОГИИ РГСУ // 

http://socinf.com/biblioteka/  

 

http://lib.socio.msu.ru/l/library
http://www.sociology.ru/onlib.html
http://www.iriss.ru/
http://www.ino-center.ru/
http://www.gumer.info/
http://socinf.com/biblioteka/
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7. ИНСТИТУТ НАУЧНОЙ ИНФОРМАЦИИ ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ 

НАУКАМ // http://www.inion.ru/  

 

8. «ДЕМОСКОП WEEKLY» ЕЛЕКТРОННАЯ ВЕРСИЯ БЮЛЛЕТНЯ 

«НАСЕЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВО» // 

http://demoscope.ru/weekly/2010/0407/index.php  

 

9. ЭТНОГРАФИЧЕСКОЕ БЮРО // http://ethnobs.ru/library  

 

10. ГЕНДЕРНІ ДОСЛІДЖЕННЯ В УКРАЇНІ // http://www.genderstudies-

ukraine.org/  

 

11. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ // http://www.socjournal.ru/  

 

12. ЖУРНАЛ «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» // 

http://www.isras.ru/socis.html  

 

13. ИНСТИТУТ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ // 

http://www.demographia.ru/  

 

14. EUROPEAN RESEARCH COUNCIL // http://erc.europa.eu/  

 

15. EUROPEAN COMMUNICATION RESEARCH AND EDUCATION 

ASSOCIATION // http://ecrea.eu/  

 

16. ИНСТИТУТ СОЦИОЛОГИИ ГУГН // 

http://www.socio.msk.ru/page.php?35  

 

17. SOCIOLOGICAL RESEARCH ONLINE // 

http://www.socresonline.org.uk/home.html  

 

18. ANALYSING AND OVERCOMING SOCIOLOGICAL 

FRAGMENTATION IN EUROPE // http://www.anovasofie.net/  

 

19. INTERNATIONAL SOCIOLOGICAL ASSOCIATION // 

http://www.isa-sociology.org/  

 

 

 

 

http://www.inion.ru/
http://demoscope.ru/weekly/2010/0407/index.php
http://ethnobs.ru/library
http://www.genderstudies-ukraine.org/
http://www.genderstudies-ukraine.org/
http://www.socjournal.ru/
http://www.isras.ru/socis.html
http://www.demographia.ru/
http://erc.europa.eu/
http://ecrea.eu/
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http://www.socresonline.org.uk/home.html
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