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Обсяг дисципліни – 5 кредитів ECTS.  

Практичних занять – 50 год., самостійна робота – 100 год.  

Форма контролю – диф. залік.  

Метою викладання навчальної дисципліни «Фандрейзинг у закладах освіти» є 

ознайомлення з основними засадами ефективного фандрейзингу у освітній сфері.  

Основними завданнями вивчення дисципліни «Фандрейзинг у закладах освіти» є 

ознайомити з проєктною діяльністю у новій освітній парадигмі, педагогічними інноваціями як 

базою для проєктної діяльності, сформувати навички роботи в команді, генерування нових ідей, 

пошуку шляхів втілення власних проєктів. 

Вивчення дисципліни дає можливість здобути компетентності, потрібні для подальшої 

професійної діяльності: ІК1. Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі у галузі базової 

середньої освіти з розумінням відповідальності за свої дії. ЗК1. Здатність реалізувати свої права і 

обов’язки як члена суспільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 

демократичного) суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, прав і 

свобод людини і громадянина в Україні. ЗК3. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в 

команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня. ЗК5. Здатність 

виявляти, ставити та вирішувати проблеми, приймати ефективні рішення у професійній діяльності 

та відповідально ставитись до обов’язків. ЗК6. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та 

розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості. СК7. Здатність забезпечувати 

партнерську взаємодію з усіма учасниками освітнього процесу.  

Засвоєння змісту навчальної дисципліни забезпечує формування таких програмних 

результатів: ПРН1  Застосовувати правові знання у освітньому процесі, знати основні нормативні 

документи у галузі освіти, планувати та реалізовувати заходи щодо попередження і протидії 

булінгу та різних проявів насильства чи будь-якої з форм дискримінації серед учнів середньої 

школи й інших учасників освітнього процесу. ПРН3 Організовувати монологічну, діалогічну та 

полілогічну форми спілкування зі школярами, іншими учасниками освітнього процесу, 

представниками громади, поважаючи права людини та суспільні цінності. ПРН5 Управляти 

складною професійною діяльністю, виробляти та ухвалювати рішення в непередбачуваних 

робочих та навчальних контекстах. ПРН6 Розробляти проєкти та керувати ними в умовах 

середньої школи. ПРН17 Організовувати конструктивну та партнерську взаємодію з учасниками 

освітнього процесу середньої школи, використовувати практики самозбереження психічного 

здоров’я, усвідомленого емоційного реагування, створювати психологічно комфортні умови 

освітнього процесу.  

Сфера реалізації набутих компетентностей у майбутній професії: наукова і професійна 

діяльність за фахом.  

Мова викладання – українська. Лектор – д. філол. н., Сізова К. Л. 


