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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 
 

 
Однією з особливостей професійної діяльності соціального 

працівника є пошук нестандартних рішень для розв’язання різноманітних 
соціальних проблем. Проте, кожна ідея, ініціатива потребують 
обґрунтування, підтримки певних організацій чи впливових осіб, 
відшукування коштів на реалізацію тощо. Це пов’язано з звертаннями в різні 
соціальні інституції, участю в конкурсах, що, в свою чергу, вимагає 
аргументованих пояснень, формулювання конкретних цілей та завдань, опис 
видів діяльності логічно викладених та відповідно оформлених. Все це є 
складовими проектної діяльності як невід’ємної частини реалізації 
соціальних ініціатив на різних рівнях (державному, регіональному, 
локальному). Тому соціальні педагоги/працівники мають володіти навичками 
прогнозування, проектування та моделювання як базовим інструментарієм 
проектної діяльності на всіх рівнях. Цей інструментарій динамічно 
розвивається і є системою знань, що використовується у світовій практиці 
розробки та впровадження ефективних соціальних проектів та програм.  

Виходячи з вище сказаного, акцентуємо увагу на те, що вивчення 
дисципліни «Соціальне прогнозування та проектування», є одним із 
можливих шляхів формування та розвитку ініціативності молодого 
покоління. 

Необхідність розвитку ініціативності студентської молоді у 
доброчинних соціальних проектах обумовлена об’єктивними суперечностями 
між: необхідністю розвитку просоціальної ініціативності молоді та реальним 
станом ініціативності, існуванням деструктивних, негативних і 
дестабілізуючих факторів її прояву; потребами молоді у вияві ініціативності 
та різновекторністю таких можливостей у сучасних соціокультурних умовах 
розвитку суспільства, в тому числі асоціального і неконструктивного 
характеру; наявністю соціальних проблем у громаді й низьким рівнем 
включення молоді у процес їх розв’язання, зокрема через участь у 
доброчинних соціальних проектах. 

Мета дисципліни полягає у підготовці студентів до практичної 
реалізації основних функціональних обов’язків фахівця з соціальної роботи 
щодо здійснення прогнозування та проектування соціальних програм у 
професійній діяльності спільно з медичними працівниками, педагогами, 
психологами, юристами та представниками інших професій. 

Після вивчення дисципліни студенти повинні знати:  
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- сутність прогнозування та проектування соціальних програм та їх 
функцій;  

- принципи та методи соціальних проектів у соціально-педагогічній 
діяльності; 

- умов організації соціально-педагогічних проектів з різними 
категоріями клієнтів. 

На основі цих знань повинні бути сформовані уміння:  
- застосовувати проектний підхід у соціально-педагогічній роботі;  
- розробляти діагностичний інструментарій для визначення 

соціальних проблем; 
- розробляти проекти різного типу; 
- здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, що 

реалізується; 
- застосовувати сучасний інструментарій управління проектами в 

соціально-педагогічній діяльності; 
- узагальнювати кращий досвід соціального проектування і 

застосовувати його у власній діяльності; 
- приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління 

проектами та забезпечувати їх виконання. 
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ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 
дисципліни 

«СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ» 
 

№ 
з/п 

Назва змістового модуля і теми 

Змістовий модуль 1. 
Сучасні концепції соціального прогнозування та проектування 

1. 
Ґенеза проблеми соціального  прогнозування та проектування та стан її 
розробки 

2. 
Сутність феномена соціального прогнозування та проектування та його зміст.

3. 
Методологічні принципи дослідження соціального прогнозування та 
проектування 

Змістовий модуль 2. 
Соціальне прогнозування як багаторівнева система 

4. Ціннісно-вольовий рівень соціального прогнозування 
   5. Концептуальний рівень соціального прогнозування 

6. Перцептуальний рівень соціального прогнозування 
Змістовий модуль 3. 

Закономірний характер розвитку соціального проектування 

7. 
Взаємозв’язок суспільних потреб і державних інтересів як інтегруюча 
закономірність становлення і розвитку соціального проектування 

    8. 
Особливості прояву взаємозв’язку суспільних потреб і державних інтересів 
на різних етапах становлення і розвитку соціального проектування 

9. Структура, компоненти та фактори успішної реалізації проекту 
 Разом годин: 180 
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Зміст дисципліни 

«СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ ТА ПРОЕКТУВАННЯ» 

 

Змістовий модуль 1. 
Сучасні концепції соціального прогнозування та проектування 

 
Тема 1. Ґенеза проблеми соціального прогнозування та 

проектування та стан її розробки 
Історичний розвиток соціального проектування як науки. 

Зв’язок соціального проектування з іншими науками та галузями 
суспільної практики. Місце соціального проектування в системі 
педагогічних наук. Сутність поняття «соціальне-проектування».  

Література [1, 4, 10, 14,20-21,23,26-28]
 
Тема 2. Сутність феномена соціального прогнозування, 

проектування та його зміст 
Аналіз підходів до визначення поняття «проектування». 

Сутність та зміст проектування. Ознаки соціально-проектної 
діяльності. Специфіка соціального проектування у провідних вимірах 
суспільства. 

Література [1- 3, 8-10, 14,24,31-35]
 
Тема 3. Методологічні принципи дослідження соціального 

прогнозування та проектування 
Принципи соціального проектування: об’єктивність, принцип 

історизму, принцип міровизначення. Методологія проектування. 
Література [1- 3, 12, 15]

 
 

Змістовий модуль 2. 
Соціальне прогнозування як багаторівнева система 

 
Тема 4. Ціннісно-вольовий рівень соціального 

прогнозування 
Поняття системності. Відношення «потреба-інтерес-цінність». 

Визначення понять: потреба, інтерес, цінність. 
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Література [3, 5-7, 11, 17, 22,29]
Тема 5. Концептуальний рівень соціального прогнозування
Процес розгортання ідеї як провідної духовної форми 

відображення об’єктивної соціальної дійсності та творення нового. 
Атрибути соціально значущих проектних потреб. Значення соціальної 
філософії для розвитку соціального проектування як науки. 

Література [10, 12-14,17, 23,25]

Тема 6. Перцептуальний рівень соціального прогнозування
Поняття проектної перцепції. Сукупність способів трансляції 

соціально-проектного мислення та його результатів (ідей, концепцій, 
проектів). 

Література [4, 5, 7, 13-15,17, 23]
 

Змістовий модуль 3 
Закономірний характер розвитку соціального 

проектування  
 
Тема 7. Взаємозв’язок суспільних потреб і державних 

інтересів як інтегруюча закономірність становлення і розвитку 
соціального проектування  

Визначення понять «суспільні потреби», «державні інтереси». 
Розгляд взаємозв’язку «громадське суспільство-держава». Інтеграція 
соціально-громадської самоорганізації у державні інтереси як синтезу 
всезагального, особливого та одиничного. Складові закономірності 
соціального проектування: об’єктивність, внутрішність, суттєвість, 
всезагальність, повторюваність, необхідність. Фази розвитку 
соціального проектування. 

Література [12, 15, 23, 25, 27, 30, 32]
 
Тема 8. Особливості прояву взаємозв’язку суспільних 

потреб і державних інтересів на різних етапах становлення і 
розвитку соціального проектування  

Моделі відновлення взаємозв’язку суспільних потреб і 
державних інтересів у процесі становлення і розвитку соціального 
проектування: звичаєво-автократичний етап становлення соціального 
проектування; конституційно-ліберальний етап розвитку соціального 
проектування; конституційно-демократичний етап розвитку 
соціального проектування. 
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Література [4-7, 15, 23, 25, 27, 30, 32]

 
Тема 9. Структура, компоненти та фактори успішної реалізації 

проекту 
Концепції соціального проектування. Поняття структури. 

Поняття проекту. Логіка проектування в соціальній роботі. Мета та 
завдання проекту. Системний підхід в проектуванні соціальної 
роботи. Компоненти та фактори реалізації проекту.  

Література [16, 18, 19, 22, 24, 25, 26, 28]
 

 
 

Плани семінарських занять 
 

Змістовий модуль 1. 
Сучасні концепції соціального прогнозування та проектування 

 
Ґенеза проблеми соціального прогнозування та проектування та 

стан її розробки 
1. Місце соціального прогнозування та проектування в системі 

соціальної роботи. 
2. Історичний аналіз понять «прогнозування» та «проектування» 
3. Сутнісна характеристика прогнозування та проектування 

соціального процесу. 
Література [1, 3, 8, 9, 10, 22, 35, 36] 

 
Логіка прогнозування та проектування в соціальній роботі 
1. Засоби соціального проектування  
2. Ефективні технології соціального прогнозування. 
3. Ознаки соціально-проектної діяльності. 

Література [2, 4, 8, 6, 37, 38, 40] 
 

Методологічні аспекти соціального проектування 
1. Принципи соціального прогнозування та проектування 
2. Характеристика принципу об’єктивності. 
3. Характеристика принципу історизму. 
4. Класифікація методів соціального прогнозування та 

проектування. 
Література [15, 7, 23, 33, 34, 37, 38, 40] 

 
 

Змістовий модуль 2. 
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Соціальне прогнозування як багаторівнева система 
 
 

Системність у соціальному прогнозуванні та проектуванні  
1. Поняття системності. 
2. Характеристика соціальних проектів. 
3. Взаємозв’язок понять потреба, інтерес, цінність в системі 

соціального проектування. 
4. Характеристика рівнів соціального прогнозування. 
5. Напрями соціальних проектів. 

Література [22, 25, 30, 33, 39, 40, 41, 34] 
 

 
Змістовий модуль 3. 

Закономірний характер розвитку соціального проектування  
 
Взаємозв’язок суспільних потреб і державних інтересів як 

інтегруюча закономірність становлення і розвитку соціального 
проектування  

1. Взаємозв’язок соціальних потреб і державних інтересів в системі 
творення соціальних проектів. 

2. Закономірності соціального проектування. 
3. Фази розвитку соціального проектування. 

Література [20, 25, 26, 27, 29, 31, 37, 43, 44] 
 

Етапи становлення та розвитку соціального проектування. 
1. Звичаєво-автократичний етап становлення соціального 

проектування. 
2. Конституційно-ліберальний етап розвитку соціального 

проектування. 
3. Конституційно-демократичний етап розвитку соціального 

проектування. 
Література [2, 4, 6, 10, 11, 17, 31, 36, 38, 39] 

 
Структурні компоненти та фактори успішної реалізації проекту 

1. Визначення підходів у проектуванні соціальної роботи. 
2. Логіка створення соціальних програм. 
3. Програма соціальної служби. 

Література[10, 12, 16, 17, 20, 23, 29, 36, 37, 38, 44] 
 

Завдання для самостійної роботи 
 

Ґенеза проблеми соціального прогнозування, проектування та 
стан практичної реалізації 
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1. Охарактеризувати ознаки соціального прогнозування та 
проектування. 

2. Скласти хронологічну таблицю розвитку соціального 
прогнозування та проектування як напряму соціогуманітарних наук. 

 
 

Сутність феномена соціального проектування та його зміст 
1. Реалізація соціальних прогнозів та проектів в Україні. 
2. Користуючись науковою літературою заповнити таблицю 

«Аналіз підходів до визначення поняття «прогнозування» та «проектування». 
 

Підходи Науковці Суть підходів 
   

 
 

Методологічні принципи дослідження соціального прогнозування 
та проектування 

1. Заповнити таблицю 

Назва методу 
Характеристика 

методу 

Сфера застосування в 
соціально-

педагогічній практиці 
 
2. Охарактеризувати умови застосування соціального проекту та 

етапи його реалізації. 
 
 

Соціальне прогнозування як багаторівнева система 
1. Порівняльна характеристика рівнів соціального прогнозування.  
2. Розробити соціальний прогноз на тему «Тенденції проявів 

девіантної поведінки дитини у сім’ї». 
 
 

Закономірний характер розвитку соціального проектування 
1. Складові закономірності соціального проектування: 

об’єктивність, внутрішність, суттєвість, всезагальність, повторюваність, 
необхідність. 

2. Особливості прояву взаємозв’язку суспільних потреб і 
державних інтересів на різних етапах становлення і розвитку соціального 
проектування 

 
Проект: структура, компоненти та фактори успішної реалізації. 

Програма соціальної служби 
1. Проаналізувати програму соціальної служби на вибір. 
2. Дати характеристику категоріям населення, по відношенню до 

яких можуть бути розроблені проектні соціальні програми. 
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Індивідуальні завдання та контрольні заходи  
для проведення модульного контролю 

 
Змістовий модуль 1 

Сучасні концепції соціального прогнозування та проектування 
1. Ознаки соціально-прогнозної та соціально-проектної діяльності.  
2. Специфіка соціального прогнозування та проектування у провідних 

вимірах суспільства. 
3. Назвати основні методологічні принципи соціального 

прогнозування та проектування 
 

Змістовий модуль 2 
Соціальне прогнозування як багаторівнева система 

1. Опорний конспект. 
2. Контрольна робота. 
3. Реферат. 

Змістовий модуль 3 
Закономірний характер розвитку соціального проектування 

1. Контрольна робота. 
2. Опорний конспект. 
3. Реферат 

 
 

Теми контрольних робіт 
 

1. Сучасні концепції соціального прогнозування та проектування. 
2. Зв’язок соціального прогнозування та проектування з іншими науками 

та галузями суспільної практики. 
3. Зміст та структура соціального прогнозування та проектування. 
4. Методи соціального прогнозування та проектування. 
5. Принципи соціального прогнозування та проектування. 
6. Характеристика суб’єкта соціально-педагогічного проектування. 
7. Ресурсне забезпечення соціально-педагогічної діяльності. 
8. Особливості становлення та розвитку соціального прогнозування та 

проектування як науки. 
9. Структурні компоненти прогнозу та проекту. 
10. Місце соціального проектування в системі педагогічних наук. 
11. Історичний аналіз поняття  «прогнозування» та «проектування» 
12. Сутнісна характеристика проектування педагогічного процесу. 
13. Засоби соціального прогнозування та проектування  
14. Ефективні технології соціального прогнозування та проектування. 
15. Принципи соціального прогнозування та проектування 
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     16. Класифікація методів соціального проектування. 
17.  Характеристика соціальних прогнозів та проектів. 
18.  Характеристика рівнів соціального проектування. 
19.  Напрями соціальних проектів. 
20.  Взаємозв’язок соціальних потреб і державних інтересів в системі 

творення соціальних прогнозів та проектів. 
21.  Закономірності соціального прогнозування та проектування. 
22.  Фази розвитку соціального прогнозування та проектування. 
23.  Визначення підходів у проектуванні соціальної роботи. 
24.  Логіка створення соціальних програм. 
25.  Програма соціальної служби. 
26.  Теоретико-методичні засади соціального проектування. 
27.  Сучасні підходи до соціального проектування. 
28.  Технологія розробки соціального проекту. 
29.  Моніторинг та оцінка соціальних проектів. 
30.  Характеристика процесу управління проектом 

 
 
 

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ 
 

1. Історичний розвиток соціального проектування як науки.  
2. Зв’язок соціального проектування з іншими науками та галузями 
суспільної практики.  
3. Місце соціального проектування в системі педагогічних наук.  
4. Сутність поняття «соціальне-проектування».  
5. Аналіз підходів до визначення поняття «проектування».  
6. Сутність та зміст проектування.  
7. Ознаки соціально-проектної діяльності.  
8. Специфіка соціального проектування у провідних вимірах 
суспільства. 
9. Принципи соціального проектування: об’єктивність, принцип 
історизму, принцип міровизначення. Методологія проектування. 
10. Поняття системності. Відношення «потреба-інтерес-цінність». 
11. Визначення понять: потреба, інтерес, цінність. 
12. Процес розгортання ідеї як провідної духовної форми 
відображення об’єктивної соціальної дійсності та творення нового.  
13. Атрибути соціально значущих проектних потреб. Значення 
соціальної філософії для розвитку соціального проектування як 
науки. 
14. Поняття проектної перцепції. Сукупність способів трансляції 
соціально-проектного мислення та його результатів (ідей, 
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концепцій, проектів). 
15. Визначення понять «суспільні потреби», «державні інтереси».  
16. Розгляд взаємозв’язку «громадське суспільство-держава».  
17. Інтеграція соціально-громадської самоорганізації у державні 
інтереси як синтезу всезагального, особливого та одиничного.  
18. Складові закономірності соціального проектування: 
об’єктивність, внутрішність, суттєвість, всезагальність, 
повторюваність, необхідність.  
19. Фази розвитку соціального проектування. 
20. Моделі відновлення взаємозв’язку суспільних потреб і 
державних інтересів у процесі становлення і розвитку соціального 
проектування.  
21. Звичаєво-автократичний етап становлення соціального 
проектування.  
22. Конституційно-ліберальний етап розвитку соціального 
проектування.  
23. Конституційно-демократичний етап розвитку соціального 
проектування. 
24. Концепції соціального проектування.  
25. Поняття структури.  
26. Поняття проекту.  
27. Логіка проектування в соціальній роботі.  
28. Мета та завдання проекту.  
29. Системний підхід в проектуванні соціальної роботи.  
30. Компоненти та фактори реалізації проекту.  
31. Сучасні концепції соціального прогнозування та проектування. 
32. Зв’язок соціального прогнозування та проектування з іншими 
науками та галузями суспільної практики. 
33. Зміст та структура соціального прогнозування та проектування. 
34. Методи соціального прогнозування та проектування. 
35. Принципи соціального прогнозування та проектування. 
36. Характеристика суб’єкта соціально-педагогічного проектування. 
37. Ресурсне забезпечення соціально-педагогічної діяльності. 
38.Особливості становлення та розвитку соціального прогнозування 
та проектування як науки. 
39. Структурні компоненти прогнозу та проекту. 
40. Місце соціального проектування в системі педагогічних наук. 
41. Історичний аналіз поняття  «прогнозування» та «проектування» 
42. Сутнісна характеристика проектування педагогічного процесу. 
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43. Засоби соціального прогнозування та проектування  
44.Ефективні технології соціального прогнозування та 

проектування. 
45. Принципи соціального прогнозування та проектування 
46. Класифікація методів соціального проектування. 
47. Характеристика соціальних прогнозів та проектів. 
48. Характеристика рівнів соціального проектування. 
49. Напрями соціальних проектів. 
50. Взаємозв’язок соціальних потреб і державних інтересів в 
системі творення соціальних прогнозів та проектів. 
51. Закономірності соціального прогнозування та проектування. 
52. Фази розвитку соціального прогнозування та проектування. 
53. Визначення підходів у проектуванні соціальної роботи. 
54. Логіка створення соціальних програм. 
55. Програма соціальної служби. 
56. Теоретико-методичні засади соціального проектування. 
57. Сучасні підходи до соціального проектування. 
58. Технологія розробки соціального проекту. 
59. Моніторинг та оцінка соціальних проектів. 
60. Характеристика процесу управління проектом 
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