
Назва дисципліни ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, ІННОВАЦІЇ У 

СОЦІАЛЬНІЙ РОБОТІ 

Рівень вищої освіти другий (магістерський) рівень 

Назва спеціальності 231 – Соціальна робота 

Назва спеціалізації  

Форма навчання Очна (денна), заочна  

Кафедра, що забезпечує Психології та соціальної роботи 

Курс  1 семестр 2 Викладач Колот С.О.  

 

А Мета і задачі дисципліни 

 Мета дисципліни: формування системи знань щодо соціального 

прогнозування, проектування та інновацій в соціальній роботі, 

застосування зазначених технологій при науковому обгрунтуванні 

соціально значимих проблем і завдань; використання отриманих знань і 

навичок при розробці соціальних проектів і програм. 

Задачі дисципліни:  

- усвідомити соціально-проектну діяльність як область соціальної 

роботи, що грунтується на прогнозуванні соціальних потреб суспільства, 

аналізу проблем І очікуваних наслідків від здійснення соціальних 

проектів; 

- сформувати знання про методи і технології прогнозування, 

проектування, інновації в соціальній роботі; 

- сформувати уміння і навички з практичної роботи по створенню 

соціальних проектів із застосуванням соціальної діагностики, соціальної 

прогностики і методів соціального моделювання.  
 B Тематика дисципліни 
 1. Соціальне прогнозування. 

2. Соціальне проектування. 

3 Інноваційне організаційне проектування. 

C Стиль та методика навчання 

Організаційно-
методичні форми 
вивчення 

Лекційні заняття, лабораторні заняття. 

Форми контролю Поточний контроль, модульні контрольні роботи, індивідуальні 

завдання, усний екзамен 

D Компетентності 

 ЗК2. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 

ЗК8. Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності. 

ЗК10. Здатність до пошуку, обробки та аналізу інформації з різних 

джерел. 

СК1. Знання принципів формування державної соціальної політики 

щодо напрямів вирішення проблем соціальної роботи.  

СК2. Навички застосування методів аналізу, оцінки стану об’єктів 

соціальної роботи.  

 

 
E Основні результати навчання 

  РН1. (У) Вміти використовувати методи та правила управління 

інформацією та роботи з документами за професійним спрямуванням. 

Володіти методиками та сучасними засобами інформаційних технологій. 

РН5. (З, АВ) Знати та розуміти закономірності, методи та підходи 

творчої та креативної діяльності, системного мислення у професійній 

сфері. 



РН8. (У) Уміти застосовувати знання і розуміння для розв’язання 

завдань які характерні обраній спеціальності. 

РН9. (У) Вміти використовувати методи та методики проведення 

наукових та прикладних досліджень. 

РН16. (У) Вміти систематично опрацьовувати літературу за фахом (у 

тому числі закордонну), складати реферати, анотації, аналітичні огляди 

тощо. 

РН27. (З) Знати актуальні проблеми соціального захисту населення в 

Україні. 

РН28. (З) Знати досвід соціальної роботи за рубежем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 

 


