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Назва дисципліни: «Моніторинг та оцінка соціальних проектів та програм»  

Семестр: 7 

Спеціальність (спеціалізація): 054 - Соціологія 

Загальна кількість годин - 135 (кредитів ЄКТС – 4,5); в тому числі 

аудиторні години - 32 год. лекцій, 16 год. сем. занять 

 

Анотація навчальної дисципліни: Моніторинг і оцінка соціальних проектів і 

програм є важливим спеціально орієнтованим предметом для студентів, які вивчають 

соціологію як напрям професійної діяльності. Під час вивчення цієї навчальної 

дисципліни студенти магістерської програми зможуть познайомитися з основними 

підходами до моніторингу й оцінювання соціальних програм та проектів, з їх 

практичним застосуванням у певній сфері, оволодіти навичками самостійного 

планування та проведення моніторингу та оцінки. 

Результати навчання: 

 

• знати: визначення соціальних програм та проектів, їх особливості; базові підходи 

та принципи моніторингу та оцінювання; основні компоненти ефективної системи 

моніторингу та оцінювання; розробка індикаторів, їх рівні; дизайни та методи 

моніторингу; дизайни та методи оцінювання; різні концепції і методи збору даних; 

основні підходи до оцінювання програм та проектів; особливості проведення 

моніторингу та оцінювання (наприклад, у сфері протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу); етичні 

принципи, стандарти та керівництва проведення моніторингу та оцінювання; 

особливості професійної діяльності в сфері моніторингу та оцінювання; професійні 

об'єднання та мережі. 

 

вміти: розробляти систему моніторингу та оцінювання для окремих проектів та 

програм в певній сфері; залучати зацікавлені сторони та фасилітувати діяльність з 

моніторингу та оцінювання; розрізняти  функції моніторингу та  оцінювання; 

планувати діяльність з моніторингу та оцінювання; розробляти індикатори та коротко і 

довготривалі цільові значення до них; формулювати дослідницькі запитання та 

вибирати необхідні відповідно до мети оцінювання, наявних ресурсів тощо; вміти 

оцінювати проекти та програми;    аналізувати та інтерпретувати отримані дані; 

готувати звіти та представляти результати; застосовувати стандарти та керівництва, 

необхідні для проведення відповідної діяльності; керуватися етичними принципами, 

визнаними в професійній спільноті; використовувати ресурси професійних мереж . 

 

 

Форма звітності: іспит  

Мова вивчення: українська 

Робоча програма дисципліни: http://clio.lnu.edu.ua/department/sotsiolohiji 

З подальшим переходом на позицію «Навчальні курси» у стовпчику ліворуч для 

студентів 5 к. магістратури  
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