
ДОДАТОК 1
Вимоги до оформлення соціального проекту

назва міста
ЗОШ № _____
вул. _______________
тел. _______________
E-maiІ _____________

НАЗВА ПРОЕКТУ

Керівник проекту _________________________
(ПІБ повністю)

Автор _________________________
(ПІБ повністю, клас, вік)



Анотація проекту

Анотація повинна містити зрозумілий і короткий опис суті заявки, загальним
обсягом 0,5…1 сторінки. Змістовне наповнення перших двох речень повинно
розкривати відповіді на такі запитання:

1. Що передбачається виконати в ході проекту?
2. Чому і для кого потрібен даний проект?
3. Хто виконуватиме проект?
4. Що очікується отримати в результаті?

Анотація – одна із найважливіших частин заявки, написання якої доцільно
здійснювати наприкінці коли усі розділи вже написані, що дозволить охарактеризувати
проект максимально чітко.

1. Актуальність проекту
Схема формулювання проблеми повинна подаватися у стислому формулюванні

ситуації, яка потребує змін.
Потрібно досить чітко викласти досліджувану проблему, яку заплановано

розв’язати за допомогою розробленого проекту.
У даному розділі необхідно описати ситуацію, яка викликала потребу у розробці

даного проекту, також, слід обґрунтувати актуальність опрацювання даного проект.
Проаналізована проблема повинна відображати об’єктивну ситуацію, у т.ч. із

життя місцевих жителів та ін.
Необхідно, також, чітко окреслити усі проблеми над вирішенням яких Ви

плануєте попрацювати, впевнитися у тому, що прописані завдання практично можна
реалізувати – тобто, його можна виконати в реальний термін, із запланованими
засобами на окреслену суму.

2. Мета і завдання проекту
Мета – це найбільш узагальнене твердження, яке відображає тип проблеми, для

розв’язання якої розробляється даний проект.
Завдання – конкретні показники, які можна виміряти у даній ситуації, яку

описували в розділі «Формулювання проблеми». Ці зміни повинні відбутися в
результаті реалізації проекту.

Мета – загальний результат проекту. Завдання – конкретні окремі результати, які
суттєво повинні відрізнятися один від одного.

Прописуючи проект не доцільно акцентувати увагу на «посиленні» і «покращенні»
чогось, тобто не зрозуміло, який конкретний результат дозволить вважати завдання
виконаними, а проект реалізованим.

Завдання завжди повинні вказувати на конкретний результат. Наприклад,
результатами проекту можуть бути: доповідь про оцінку ситуації, доповідь на
конференції, наукова публікація, оформлена експозиція та інші.

3. Опис проекту
У розділі повинно зазначатися, що буде зроблено, яким чином реалізовуватимуться

дії, коли і в якій послідовності будуть використані ресурси.
Слід вказувати, також, обмежений перелік заходів, які можна використати в термін і

в межах загальної вартості проекту.
В розділі слід прописати заходи в рамках програми, та проаналізувати причини

вибору саме цих заходів.
Обов'язково повинна міститися зрозуміла й переконлива пропонована послідовність

виконання заходів та склад розробників.
Необхідно описати склад і обов’язки виконавців програми, зазначити цільову

аудиторію для даного проекту.



У змісті чітко повинен прослідковуватися логічний зв'язок між такими складовими:
проблема – ціль – задача – метод.

Зазначаються, також, ті види діяльності, які необхідні для отримання бажаних
результатів.

4. Робочий план реалізації
Даний розділ включає план-графік виконання запланованих заходів з обов’язковим

акцентом на дати проведення. Найчастіше план складається у вигляді таблиці, з якої
видно, що реалізується, коли, ким та які ресурси залучені. Важливо, щоб план включав
розумно обмежений, змістовно відповідним цілям набір заходів і дій.

5. Очікувані результати
За об’ємом даний розділ повинен бути лаконічним, оскільки очікуваним

результатом повинна виступити мета та завдання. В ньому повинна міститися
конкретна інформація про результати проекту із зазначенням кількісних показників.
Результат можна відобразити наступними показниками:

а) кількісного зростання – потреба у даному проекті, кількість конкретних справ,
акцій та ін.;

б) соціального розвитку особистості – динаміка рівня розвитку особистості: не
вмів – навчився, не знав – дізнався, не мав – здобув та ін.; якість продуктів
соціально-творчої діяльності (рисунки, походи, акції та ін.), характер реалізованих
ініціатив;

в) соціальної адаптації особистості – зниження ризику асоціальних явищ,
підвищення рівня соціальної успішності учасників;

г) показники суспільної думки – популярність проекту. Соціально-профілактичний
ефект, зацікавленість соціальних партнерів, відгук у ЗМІ;

д) технологічні показники – рівень організації в цілому і окремих заходів, чіткість і
ефективність управління, організаційна культура учасників.

6. Механізм оцінки результатів
Даний розділ повинен містити відповіді на наступні запитання: «Яким чином буде

оцінюватися ефективність проекту в цілому?», «Хто буде оцінювати досягнення
поставлених завдань і намічених результатів в ході виконання проекту і після його
закінчення?» (опис процедури оцінки), «Які критерії оцінки ефективності проекту?».

В якості критеріїв можна використовувати перелік показників із розділу «Очікувані
результати».

Зокрема, можна вказати конкретних посадових осіб, які оцінюватимуть результати
проекту.

7. Перспективи розвитку проекту
У 2-3-х абзацах даного розділу необхідно описати вірогідний шлях розвитку

проекту, зокрема, розширена географія проекту, освоєння нових видів діяльності,
збереження і розширення досягнень даної розробки.

8. Кошторис витрат на реалізацію проекту
І. Матеріальні ресурси

№ Назва Кількість
1.

ІІ. Необхідна продукція
№ Назва Кількість Ціна за одиницю

(грн.)
Загальна вартість

(грн.)
1.
Загальна вартість:



ДОДАТОК 2
Вимоги до оформлення комп’ютерної презентації

1.Комп'ютерна презентація у загальному вигляді є описом процесів створення,
реалізації та аналізу соціального проекту.

2.Комп'ютерна презентація повинна бути розроблена у повній відповідності зі
структурою соціального проекту, у т.ч. містити наступні розділи: постановка проблеми,
мета і завдання проекту, поетапний опис, ресурсне забезпечення проекту, результати
(висновки по роботі).

3.На першому слайді слід вказати назву роботи, термін реалізації, ПІБ
консультанта – керівника, дані про автора – ПІБ, школа, клас.

4. Усі слайди презентації повинні бути виконані в програмі Microsoft Power Point
97-2003.

5. Слайди повинні бути пронумеровані в правому нижньому куті. Зміст слайду
(рисунки, фотографії, змістове наповнення) не повинні закривати номер слайду.

6. При оформлення комп’ютерної презентації слід керуватися наступними
рекомендаціями:

при формуванні текстових блоків слід використовувати короткі слова і
змістовні речення;
переважати повинно горизонтальне розміщення інформації. Найбільш
важлива інформація повинна розміщуватися в центрі слайду;
формулювання заголовків повинно привертати увагу аудиторії;
графічні та ілюстративні матеріали повинні бути якісними і доречними;

Шрифти.
� для заголовків розмір шрифта не менше 24 пунктів, для іншої інформації

не менше 18;
� не доцільно використовувати різні типи шрифтів у одній презентації;
� для виділення інформації рекомендовано використовувати жирний

шрифт, курсив або підкреслювання того ж типу;
� не допустимо зловживати прописними буквами;
� не слід заповнювати один слайд надто великим об’ємом інформації,

оскільки людина може одночасно запам’ятати не більше 3-х фактів, висновків та
визначень. Найбільшої ефективності досягається у тому випадку, коли ключові
пункти відображаються по одному на кожному окремому слайді;

� з метою урізноманітнення проекту, слід використовувати різні види
слайдів з: текстом, таблицями, діаграмами, рисунками та ін. Необхідно
дотримуватися єдиного стилю дизайну презентації інформації. Не доцільно
використовувати різні стилі кольорового оформлення та анімації, які
відволікають увагу від презентації та суперечать її змісту.

Використання кольорової гами.
▪ на одному слайді рекомендується використовувати не більше 3-х кольорів

для фону, один для заголовків, один для тексту;
▪ для фону слід обрати спокійний тон, рекомендовано холодний – синій або

зелений;
▪ для фону і тексту використовувати контрастні кольори;
▪ слід використовувати можливості комп’ютерної анімації для представлення

інформації на слайді, але не варто зловживати різними анімаційними
ефектами.

Файлу мультимедійної презентації необхідно дати ім'я, аналогічне назві
проекту.


