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Розробники
програми
Найменування
програми

Мета

Долганов П.С., кандидат історичних наук, доцент, завідувач
кабінету інноваційної діяльності та науково-дослідної роботи
РОІППО
Семінар-тренінг «Проєктний підхід: підготовка проєктної заявки
для отримання грантового фінансування»
Посилення інституційної спроможності закладів і установ освіти
щодо залучення додаткових грантових коштів на розвиток закладів
та виконання соціально значущих освітніх проєктів, що
покращують якість освітніх послуг і сприяють подоланню
нерівності в доступі до них.

Теоретикометодологічні засади
управління проєктами
у закладі освіти

1

Поняття та сутність проєктної
діяльності. Основні типи проєктів

2

2

2

Філософія дотаційних коштів

2

2

3
4
5
Структура проєктної
заявки

6

1

1

1

1

1

1
1

1

Опис проєктних ризиків

1

1

8

Комунікаційна стратегія проєкту

1

1

9

Моніторинг та оцінка ризиків

1

1

10

Формування бюджету проєкту

1

1

2

2

2

2

12
13

Обсяг програми

Визначення проблеми.
Формулювання мети і завдань
проєкту
Цільові групи проєкту, бенефеціари
та стейкхолдери
Структурування плану дій.
Діаграма Ганта.
Визначення очікуваних результатів
у межах проєкту

7

11
Основи управління
проєктами

Модулі/теми

Всього

№
з/п

Практичне
заняття

Зміст

Лекція

Напрям підвищення
Основи фандрайзингу та проєктного менеджменту
кваліфікації
Кількість годин

Ресурсне та кадрове забезпечення
управління проєктом
Ведення проєктної документації.
Проміжна та фінальна звітність
Управління комунікаціями та
інформаційний супровід проєкту.
Підготовка PR-звіту

18 годин

1

1

2

Форма підвищення
кваліфікації

Очна (з використанням технологій дистанційного навчання)

Загальні компетентності:
Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.
Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути
лідером.
Здатність розробляти та управляти проектами.
Здатність удосконалювати й розвивати професійний,
інтелектуальний і культурний рівні.
Здатність генерувати нові ідеї й нестандартні підходи до їх
реалізації (креативність).
Здатність ініціювати, планувати та управляти змінами для
вдосконалення існуючих та розроблення нових систем.
Здатність фахово аналізувати інформацію, оцінювати повноту та
можливості її використання.
Здатність налагоджувати соціальну взаємодію, співробітництво,
попереджати та розв’язувати конфлікти.
Здатність здійснювати професійну діяльність і приймати
обґрунтовані рішення, керуючись засадами соціальної
відповідальності, правових та етичних норм.
Перелік
Здатність управляти різнобічною комунікацією.
компетентностей, що
Здатність до раціональної критики та самокритики, конструктивної
вдосконалюватимут
реакції на зауваження.
ься / набуватимуться
Спеціальні компетентності:
Здатність використовувати конкретні засоби та інструменти для
бізнес-планування проекту.
Здатність обирати з альтернативних варіантів раціональні
управлінські рішення щодо підвищення конкурентоспроможності
проектно-орієнтованої організації.
Здатність здійснювати управління проектами на всіх стадіях
проектного циклу, приймати ефективні рішення щодо їх ресурсного
та організаційного забезпечення.
Здатність використовувати сучасний методичний інструментарій
управління проектами.
Здатність здійснювати комплексне планування портфеля проектів
організації з метою досягнення її сталого розвитку.
Здатність підбирати конкретні засоби та інструменти для належного
управління ресурсами проектно-орієнтованої організації.
Здатність здійснювати обґрунтований вибір мотиваційних та
емоційних компонентів процесу прийняття рішень в сфері
управління проектами.
Строки виконання
2021
програми
Знання і розуміння:
основ написання проєктної заявки та формування бюджету до неї;
філософії дотаційних коштів;
особливостей горизонтальних політик в межах підготовки
Очікувані
проєктної заявки;
результати навчання
особливостей управління проєктом.
Вміння:
розробляти фандрейзингову стратегію ЗЗСО;
готувати наративну частину проєктів;

Місце виконання
програми
Документ, що
видається за
результатами
підвищення
кваліфікації

розробляти проектні бюджети;
управляти проєктами й звітністю в межах проєктної діяльності.
Диспозиції (цінності, ставлення):
інноваційний менеджмент;
цінність особистості, дитиноцентризм;
розвиток демократичних цінностей (повага до особистості, право
вибору, полікультурність);
особистісно зорієнтований підхід;
готовність до змін, гнучкість, толерантність;
готовність застосовувати інноваційні технології навчання, які
забезпечують участь учнів, їх творчу співпрацю між собою та
вчителем;
неперервний професійний розвиток;
рефлексія власної професійної практики.
Рівненський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
33000, м. Рівне, вул. В. Чорновола, 74

Сертифікат про підвищення кваліфікації

