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ВСТУП 

 

Виконання студентами курсової роботи з дисципліни «Прогнозування, проектування, 

інновації в соціальній роботі» є важливою складовою частиною підготовки магістрів 

спеціальності 231 - «Соціальна робота» та здійснюється згідно з навчальним планом. 

Виконання курсової роботи вимагає продуманої організації самостійної роботи студентів, 

яка б забезпечувала не тільки успішне освоєння програмного матеріалу, але і оволодіння 

практичними навичками дослідження, творчої діяльності. 

Підготовка курсових робіт з дисципліни «Прогнозування, проектування, інновації в 

соціальній роботі» сприяє виробленню у студентів необхідних навичок самостійного 

отримання достовірної інформації про ефективність професійної діяльності на основі 

соціального прогнозування, проектування і інновацій в соціальній роботі; розвитку навичок 

застосування зазначених технологій при науковому обґрунтуванні найважливіших 

соціально значущих проблем і завдань; оволодіння практикою використання отриманих 

знань і навичок при розробці соціальних проектів і програм; поглибленню професійних 

знань, підвищення теоретичного рівня і професійної майстерності. Виконуючи курсові 

роботи, студенти вчаться працювати з науковою літературою, робити обґрунтовані 

висновки і практичні рекомендації.1.  

 

ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ 

 

«Соціальне прогнозування, проектування та інновації» є однією з дисциплін 

професійної та практичної підготовки спеціальності «Соціальна робота». Написання 

курсової роботи з цієї дисципліни має свою специфіку, вимагає опрацювання студентами 

різноманітної літератури, включаючи періодичні видання та статистичні збірники. Більшість 

тем зажадає від студентів проведення власного  прогнозного дослідження на базі інформації, 

отриманої в установах соціальної сфери. 

Щоб грамотно побудувати прогноз, необхідно ретельне і всебічне дослідження різних 

сторін теми, облік різного роду факторів і тенденцій, що так чи інакше роблять свій вплив на 

досліджуваний об'єкт. 

 

1.1. Оформлення роботи 

 

Курсова робота виконується на окремих аркушах і потім переплітається. Обсяг 

курсової роботи може становити від 25 до 35 сторінок на аркушах розміру А 4 в залежності 

від наявності літературної і документальной бази, характеру і широти проекту. При 

оформленні роботи використовується тип шрифту Times New Roman, розмір 14, 

міжрядковий інтервал - 1,5, вирівнювання - по ширині. Верхнє і нижнє поле страніци - 2 см., 

Ліве - 2,5 см., Праве поле - 1 см. Посилання на кожен літературний джерело обов'язкове і 

наводяться в квадратних дужках з позначенням номера джерела, а якщо необхідно, то, через 

кому, і сторінки, наприклад, [5] або [5, 54]. 

 

1.2. Вибір теми 

 

Відповідальним моментом роботи в написанні курсового дослідження є вибір теми. 

Після вибору теми необхідно продумати змістовну її частину, назву розділів дослідження. 

Студент може запропонувати свою тему курсового дослідження, яку слід узгодити з 

провідним викладачем з даної дисципліни. 

Слід звернути увагу, що деякі теми носять теоретичний характер. У курсової роботі 

теоретичної спрямованості Розділ 2 повинен бути присвячений детальному аналізу наявної 
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документальної і друкованої продукції і на базі цього повинен бути побудований прогноз по 

методу сценарію. 

Орієнтовна тематика курсових робіт 

1. Історичний аналіз розвитку теорії та практики соціального прогнозування і проектування. 

2. Соціальне проектування міграційної поведінки. 

3. Прогнозування та управління нововведеннями. 

4. Проектування жіночого підприємництва в Україні. 

5. Проектування в соціальній роботі. 

6. Проектування соціальної підтримки жінок в сфері зайнятості. 

7. Проектування соціальної роботи з дітьми. 

8. Створення клубу студентських сімей. 

9. Соціальне проектування в сфері сімейної політики. 

10. Організація інформування студентів про їхні права та обов'язки. 

11. Соціальне проектування і управління суспільним розвитком. 

12. Прогнозування продуктивності праці, зайнятості населення та соціальних наслідків її 

динаміки. 

13. Прогнозування та планування розвитку охорони здоров'я. 

14. Прогнозування та планування розвитку соціального забезпечення. 

15. Соціальний аспект прогнозування стану навколишнього середовища і планування 

раціонального використання природних ресурсів. 

16. Організація кампанії по підвищенню престижу професії «Соціальний працівник».  

 

1.3. Календарний графік виконання курсової роботи 

 
 У таблиці 1 наведено оріетіровочний календарний графік виконання окремих етапів 

курсової роботи. 

Таблиця 1 - календарний графік виконання курсової роботи 

Вид роботи  

Тиждень семеестру 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 

 

Вступ + +            

Результати 

теоретичного 

дослідження 
  

+ + +   

      

Практична частина    + + + + +      

Рекомендації щодо 

вдосконалення 

Висновки 

       + + + + 

  

Остаточне 

оформлення курсової 

роботи 

       

  

+ + + 

 

Захист курсової 

роботи 
       

   
+ +  
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1.4. Структура і зміст курсової роботи 

 

Структурними елементами курсової роботи є: 

-титульний аркуш; 

-Зміст; 

-Вступ; 

-Основна частина, що складається з двох розділів; 

-Висновки; 

-Список використаних джерел; 

-Додатки. 

Зразок титульного аркуша наведений у Додатку 1. 

 

Зміст має включати в себе вступ, найменування розділів, висновки, список 

використаних джерел, додатки з обов'язковим зазначенням номерів сторінок, з яких 

починаються ці елементи текстового документу. 

У Вступі міститься обґрунтування обраної теми, чітке формулювання проблеми, 

висувається мета дослідження, формулюються задачі, що конкретизують дану мету. Тут же 

характеризується ступінь вивченості проблеми в наявній літературі. 

Основна частина роботи повинна містити два розділи. 

Первий розділ - предпрогнозна орієнтація, або програма дослідження. 

Будь-яке прогнозне дослідження починається з розробки програми, оскільки його 

результатівность знаходиться в прямій залежності від його теоретичної обгрунтованості і 

методів дослідження, що обули застосовані. Передпрогнозна орієнтація повинна містити 

подробну характеристику проблеми, яка передбачає: 

а) аналіз зовнішньої обстановки (характеристика економічної, політичної, соціальної 

ситуації в державі); 

б) аналіз внутрішньої обстановки (тенденції всередині об'єкта дослідження); 

в) детальну характеристику об'єкта і предмета дослідження; 

г) визначення часу заснування і попередження у прогнозі: поточний, короткостроковий (за 

погодженням з викладачем); 

д) обґрунтування і опис методів, що обули використані в ході дослідження; 

е) організація проведення дослідження; 

ж) формулювання робочих гіпотез.  

В кінці глави - обов'язкові висновки. 

Другий розділ - практична частина дослідження. 

Включає: 

а) прогнозний фон (збір даних, що впливають на розвиток об'екта, створення вихідної 

моделі, тобто узагальнюючого бачення об'єкта в системі зібраних показників); 

б) пошуковий прогноз, який здійснюється за допомогою специфічних методів 

прогнозування; 

в) нормативний прогноз - там, де можливо; 

г) експертну оцінку моделі (через неможливість на практиці його здійснення, даний крок 

можна опустити за погодженням з викладачем); 

д) аналіз робочих гіпотез, зіставлення останніх з отриманої моделлю прогнозу; 

е) рекомендації для соціальних служб, підприємств та організацій, місцевої влади. 

В кінці глави обов'язкові висновки. 

У Висновках формулюються найважливіші висновки, що містять узагальнені 

висновки з усіх розділів, підводяться загальні підсумки роботи, що характеризують курсову 

работу в цілому. Тут же слід показати виявлені в ході дослідження нові тенденції у темі, що 

досліджується. Важливо показати, наскільки результати проведеного дослідження можуть 

бути затребувані в практичній діяльності соціальних служб. 
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Список використаних джерел повинен налічувати 20-25 найменувань. До списку слід 

включати не тільки найменування використаної в тексті курсової роботи літератури, а й 

наявної літератури за теміою дослідження із зазначенням відповідних посилань. Список 

оформляється відповідно до вимог. 

У Додатку до роботи можуть бути наведені таблічні дані, графіки, схеми, 

документальні джерела з оригіналу, зразки анкет або інтерв'ю. 

 

1.5. Виконання і захист курсової роботи 

 

Виконання НДРС з підготовки курсової роботи оцінюється за 100-бальною системою. 

До виконання НИРС викладачем ставляться такі вимоги: 

1. Достатньо повне висвітлення питання; 

2. Використання новітніх наукових джерел, спеціалізованих періодичних видань, 

нормативного матеріалу; 

3. Обсяг і якість проведеної дослідницької роботи; 

4. Новизна та оригінальність аналізу і підходу до досліджуваного питання; 

5. Оформлення представленої роботи; 

6. Володіння матеріалом в ході наукової доповіді; 

7. Використання наочних матеріалів; 

8. Своєчасність виконання роботи. 

Оцінювання курсової роботи проводиться за виконання і захист роботи відповідно до 

вимог: 

• у 1 семестровому модулі - 30 балів (0,3 кредиту) за виконання необхідної частини 

роботи; 

• у 2 семестровому модулі - 30 балів (0,3 кредиту) за виконання решти роботи і 40 

балів (0,4 кредиту) за захист. 

Бали знімаються за: 

- недостатньо повне висвітлення питання, відсутність новітніх наукових джерел, 

спеціалізованих періодичних видань, нормативного матеріалу - до 10 балів; 

 - недостатній обсяг і низька якість проведеної дослідницької роботи - до 10 балів; 

 - відсутність новизни і оригінальності аналізу і підходу до досліджуваного питання - до 5 

балів; 

- невірне оформлення представленої роботи - до 10 балів; 

- відсутність наочних матеріалів - до 10 балів; 

- слабке володіння матеріалом в ході доповіді, неготовність відповідати на питання - до 20 

балів; 

- своєчасність виконання роботи - до 15 балів. 

 Захист курсової роботи передує іспиту з дисципліни «Соціальне прогнозування, 

проектування і інновацціі в соціальній роботі». День захисту визначається кафедрою і 

поголжується з деканатом. На захисті студент коротко викладає мотиви вибору теми, мету і 

завдання дослідження, розповідає про методи і результати дослідження, про узагальнені 

Висновки і авторскі рекомендації тим чи іншим соціальним службам, організаціям. 

Заохочується використання при захисті курсових робіт наглядних матеріалів у вигляді 

таблиць, діаграм, графіків, плакатів, малюнків і ін. 
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2. МАКЕТИ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

2.1. Макет прогнозного дослідження 

 

Для самостійного вивчення розгорнутого алгоритму прогнозного дослідження 

пропонується макет прогнозного дослідження «Прогнозування безробіття (на матеріалах 

регіону)». 

  

Розділ 1. Теоретичне дослідження предпрогнозноїй сітуаціі 

 

Етап 1. Формулювання проблеми. 

А) Аналіз зовнішньої обстановки включає в себе загальну характерістіку 

політичної, соціально-економічної (в окремих випадках культурної) сфер. В даному пункті 

доцільно розглянути наступну групу факторів: 

- економічні фактори: тип економіки (ринкова, планова), економічні кризи і підйоми; 

- якість соціального життя; 

- соціально-правові механізми: війна, революція, стіхійні лиха і т.п.; - 

- міграційні процеси; 

- рівень культури, культура праці; 

- науково-технічний процес, розвиненість технологій; 

- демографічні коливання. 

 Сучасне українське суспільство - це суспільство транзитивного (перехідного) типу. 

Розпочате наприкінці 1993р радикальне реформування політичної, економічної, соціальної 

сфер привели до різноманітності форм власностіі, створення многосекторної економіки, 

зміни структури зайнятості населення, умов отримання та структури доходів і, як наслідок, - 

до зміни соціального статусу різних груп і прошарків населення, поглиблення діференціаціі в 

розподілі матеріальних благ. 

 Б) Аналіз внутрішньої обстановки. Тут можливо розглянути наступні фактори: 

- конверсія військового виробництва; 

- збільшення армії; 

- рівень розвитку служб зайнятості; 

- чи не прораховані соціально-політичні рішення місцевої влади. 

Етап 2. Предметом дослідження є ринок труда. При прогнозуванні ситуації на ринку 

праці аналізуються відомості про вільні робочі місця та вакантні посади, причини звільнення 

працівників. Окремо зараховується кількість людей, звільнених за власним бажанням і в 

зв'язку з вивільненням пенсіонерів, громадян, які раніше не працювали, соціально слабко 

захищених категорій населення. 

Професійне прогнозне дослідження ринку праці проводиться за трьома блоками: 

пропозиція робочої сили, попит на неї і розподіл. 

Етап 3. Об'єктом дослідження є працездатне населення регіону за наступними 

категоріями: 

- вивільнені працівники; 

- особи, що змінюють місце роботи; 

- мігранти в економічно активному віці; 

- військовослужбовці, звільнені з ВС, і члени їхніх сімей; 

- особи, звільнені з установ, що виконують покарання по суду; 

- молодь, випускники сш, зво та ін. 

- інваліди, які мають показання до роботи. 

Етап 4. Час заснування і попередження прогнозу. 

Прогнозне дослідження буде проводитися з 1 жовтня по 1 грудня 2017р., результатом 

якого стане поточний прогноз (1 рік) безробіття на 2018 рік 

Етап 5. Організація прогнозу. 
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Прогнозне дослідження базуватиметься на зборі відомостей статистичного характеру, 

отримання яких передбачається за допомогою розісланих запитів в різні організації (дати 

перелік організацій). Дослідження характеру безробіття і його складу передбачається 

отримати за допомогою опитування безробітних за місцем отримання ними допомоги по 

безробіттю. 

Етап 6. Опис методів прогнозування. 
Отримані статистичні дані (в результаті посланих запитів) обробляються, і будується 

динаміка прогнозу за методом математичної екстраполяції. Опитування безробітних 

проводиться методом анкетування. Зразок анкети додається (Додаток 3). 

Етап 7. Формулювання гіпотез. 

Гіпотеза 1. Загальна чисельність в 201_ р у регіоні зросте ... 

 

Розділ 2. Прогнозне дослідження 

Етап 1. Збір необхідної статистичної інформаціі про різні сторони об'єкта (запити у 

різні організації) по раніше перерахованим категоріям. Особи, що змінюють місце роботи. 

Назва підприємства 

Середньорічна чисельність працівників за попередній період. 

Чисельність звільнених через плинність кадрів, у т.ч., за власним бажанням за 

порушення трудової дісціпліни. 

Разом по місту 

Етап 2. Опитування зайнятого населення з проблем зайнятості за допомогою 

анкетування. Анкета наводиться в Додатку 3. 

Етап 3. Пошуковий прогноз. Обробка отриманих статистичних даних методом 

екстраполяції по категоріям, викладеними та наведеними в таблиці 1. (Додаток 4). Потреба в 

працівниках за 2014, 2015, 2016 роки на створюваних нових робочих місцях відповідно 5 

тис., 10 тис., 15 тис.: (10-5) + 10 = 15 

Аналіз вибірки за соціально-демографічними показниками, підведення підсумків 

анкетування. 

В опитуванні взяло участь 200 осіб. З них: чоловіки - 100 - (50%) жінки - 100 - (50%) 

мають ВО - 20 - (10%) мають СТ - т.д ... 

Етап 4. Опрос експертів (працівників центру зайнятості) методом интерв’вания. 

Результатb опросу повинні показати, чи є вірними отримані раніше дані. 

Аналіз отриманих даних та рекомендації 

Результати отриманих нами даних і відповідна їхня обробка показали, що ... 

Гіпотеза 1 підтвердилася повністю ... 

Гіпотеза 2 підтвердилася частково ... 

На основі отриманих даних можливі наступні рекомендації службам зайнятості, 

організаціям і закладам м.Одеси: 

1. Центрам зайнятості бути більш наполегливими перед місцевими органами влади, 

які приймають рішення про квотіровання робочих місць для таких категорій населення як 

жінки, інваліди, молодь. 

2. Стосовно підприємств і організацій повинні застосовуваться штрафні санкції, якщо 

вони не виконують рішення про обов'язкове квотування робочих місць для 

слабоконкурентних верств населення. 

 

2.2. Приклад складання паспорту соціального проекту 

 

 Для самостійного аналізу складання паспорту соціального проекту пропонується 

приклад паспорту соціального проекту. 

 Назва проекту «Створення центру професійної орієнтації та сприяння кар'єрному 

зростанню випускників закладів вищої освіти (ЗВО)». 
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 Тип проекту. Інноваційний проект освітнього типу, розрахований на 

середньострокову перспективу. 

 Постановка проблеми. В умовах розвитку риночних відносин проблема пошуку 

перспективної роботи, особливо за фахом, стає все більш актуальною. Проблема 

посилюється тим, що в країні скасовано систему обов'язкового розподілу випускників вищих 

навчальних закладів, чому дана категорія громадян фактично виявилася вразливою на 

регіональному ринку праці. 

 Розраховуючи на допомогу в пошуку роботи, і студенти, і випускники поділяють 

думку, що часто недостатньо мати тільки гарну освіту. Теоретичні та практичні навички 

спілкування з роботодавцями, зовнішній вигляд, знання психологічних аспектів 

інтерв'ювання і нюансів написання резюме стають необхідною умовою успішного 

працевлаштування. 

 Мета проекту. Побудова системи профорієнтації та сприяння кар'єрному зростанню 

випускників і студентів ЗВО для їх ефективної адаптації на регіональному ринку.  

 Завдання проекту. 

 • Створення Центру зайнятості студентів ВНЗ і випускників на базі ВНЗ за підтримки 

ректорату та механізму його роботи. 

 • Координація діяльності Центру з іншими подрозділами ЗВО і з роботодавцями 

• Налагодження взаємодії з іншими ЗВО України, громадськими організаціями і 

державними структурами, що займаються проблемами зайнятості молоді. 

 Структура управління проектом. Центр зайнятості ЗВО випускників і студентів 

повинен очолити керівник з соціологічною або економічною освітою, фахівець-практик, 

який займається проблемами зайнятості молоді. Функції керівника - оперативне планування, 

керівництво діяльністю центру та організація взаємодії (співпраці). 

 Крім керівника, в центрі передбачається робота штатних і позаштатних співробітників 

з числа викладачів і студентів, що займаються проблемами працевлаштування молодих 

фахівців. Можливе залучення викладацького складу кафедри «Психології та соціальної 

роботи». 

 Система заходів 

 Організаційний етап реалізації проекту. 

 1. Створення Центру профорієнтації «Кар'єра. Сервіс».  

 2. Відпрацювання механізму взаємодії Центру з випускніками і студентами старших 

курсів ЗВО. 

 3. Відпрацьовування механізму взаємодії з роботодавцями. 

 4. Створення бази даних,:резюме, проведення консультацій з працевлаштування з 

випускниками ЗВО. 

 5. Створення сторінки в інтернеті для більш оперативного зв'язку студентів і 

роботодавців. 

 6. Проведення маркетингових досліджень регіонального ринку праці, спільно з 

соціологічною лабораторією ЗВО. 

 Обмін досвідом з подібними службами 

 1. Делегування Центру повноважень з координаційної діяльності, пов'язаної з 

працевлаштуванням випускників та пристроєм студентів на практику. 

 2. Вироблення єдиної концепції рішення проблем працевлаштування випускників і 

пристрою студентів на практику. 

 3. Відпрацювання системи взаємодії зі структурними підрозділами університету: 

факультетами, кафедрами, виробничими об'єднаннями і т.п. 

 4. Відпрацювання системи взаємодії з молодіжними організаціями, що займаються 

вирішенням проблеми працевлаштування. 

 5. Сприяння в працевлаштуванні випускників і пристрій студентів на практику за 

програмою «Молодіжна практика» на підприємствах і організаціях міста (області) і на 

території університету. 
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 6. Організація централізованого надходження інформаціі про вакансії, Дні кар'єри, 

ярмарки вакансій і т.п. 

 7. Співпраця з подібними структурами інших ЗВО. 

 Можливе ресурсне забезпечення та джерела фінансування. Реалізація проекту 

передбачає різні види фінансування: залучення коштів ЗНО на проведення організаційного 

етапу соціального проекту. У подальшому, при сприятливих результатах реалізації першого 

етапу проекту, можлива участь в грантах спільно з однією з громадських молодіжних 

організацій. 

 Терміни реалізації проекту. Соціальний проект передбачається реалізувати в три 

етапи. 1 етап - 1-2 роки, 2 етап - 1,5 року, 3 етап - 1 рік 

 Очікувані результати. Очікується, що в результаті реалізації проекту вдасться 

підвищити конкурентоспроможність випускників університету на регіональному ринку 

праці. Крім того, передбачається упорядкувати процеси профорієнтації і організації 

практичної роботи студентів. 

 З метою активізації науково-дослідної роботи студентів з вивчення технології 

розробки соціальних проектів і особливостей проведення прогнозних досліджень і 

соціального проектування, в Додатках 2 - 4 наведені приклади і зразки технологічної схеми 

розробки соціального проекту і курсових робіт на тему прогнозного соціального 

проектування. 
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25. Социальное прогнозирование, планирование, проектирование [Текст] / Красноярск, 1988. 

26. Социальное проектирование в эпоху культурных трансформаций [Текст] / Рос. акад. 

наук, Ин-т философии ; Отв. ред. В.М. Розин. – М. : ИФРАН, 2008. – 272 с. Режим 

доступа: http://znanium.com/bookread.php?book=357138   

27. Усманов Б.Ф. Социальная инноватика [Текст] / Б.Ф. Усманов  – М., 2000. 

28. Фирсов М. В., Шапиро Б. Ю. Психология социальной работы. – М., 2002. 

29. Холостова, Е.И. Социальная работа: история, теория и практика [Электронный 

ресурс]: учеб.: рек. УМО / Е. И. Холостова. - М.: Юрайт, 2012. - 906 с. Перейти: 

http://www.biblioclub.ru/book/95691/ 

30. Шапиро В. Д. и др. Управление проектами. – СПб., 1996. 

31. Щеглова С.Н. Социальное прогнозирование, проектирование и моделирование. – М., 

2001. 

 

Ресурси мережі Internet 

 

32. Національна бібліотека України ім.. В.І. Вернадського  

 http://www.nbuv.gov.ua/  

33. Національна парламентська бібліотека України  

 http://www.nplu.kiev.ua/  

34. Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького  

 http://www.odnb.odessa.ua/ 

35. Електронна бібліотека ОНПУ  

  http://www.library.opu.ua  

36. Социальное проектирование. Эффективные инструменты реализации 

  http://www.socialproject.ru/socialproj/theory.php  

http://znanium.com/bookread.php?book=357138
http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nplu.kiev.ua/
http://www.odnb.odessa.ua/
http://www.library.opu.ua/
http://www.socialproject.ru/socialproj/theory.php
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37. Виртуальный ресурсный центр 

  http://www.trainet.org  

38. Ресурсы интеллектуальной информации РИНТИ  

  http://www.rinti.ru/grants/  

39. Информационная система "Наука и Инновации»  

  http://www.rsci.ru/grants.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.trainet.org/
http://www.rinti.ru/grants/
http://www.rsci.ru/grants.html
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Додаток А 

 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ  

 

ОДЕСЬКИЙ   НАЦІОНАЛЬНИЙ   ПОЛІТЕХНІЧНИЙ   УНІВЕРСИТЕТ  

 

КАФЕДРА ПСИХОЛОГІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОЕКТУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ДІТЬМИ - СИРОТАМИ 

КУРСОВА РОБОТА 

 

 

«Проектування соціальної роботи з дітьми - сиротами»  

 

з дисципліни 

 

«Прогнозування, проектування, інновації в соціальній роботі» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконав: студент гр. ІС-105 

         Іванов О.П.   

  

     Перевірив:  

     доц. Северинюк Т.О.  
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