
ПЛАН 

ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ 

з дисципліни «ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, ІННОВАЦІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ 

РОБОТІ» 

 
лабораторні заняття, годин – 30 

Викладач – Колот С.О. 

 

Обсяг в 

годинах Назва та стислий зміст лабораторної роботи Мета заняття 

Змістовий модуль 1. СОЦІАЛЬНЕ ПРОГНОЗУВАННЯ 

2 Заняття 1. Основні поняття, принципи і 

специфіка соціального прогнозування. 
1. Релігійні, утопічні і філософсько-історичні 

теорії виникнення соціального прогнозування.  

2. Значення циклічних теорій розвитку 

суспільства для прогнозування 
3. Основні ідеї Римського клубу.  

4. Напрями розвитку сучасної прогностики: 

глобальний та альтернативний підходи.  
 

Сформувати уявлення про 

прогностику та соціальне 
прогнозування.  

Сформувати уявлення про 

теорії  виникнення соціального 

прогнозування.  
Сформувати уявлення про 

напрями розвитку сучасної 

прогностики.  

2 Заняття 2. Типологія соціальних прогнозів. 

1. Специфіка соціальних прогнозів. Період 

упередження прогнозу. Прогнозний фон. 
2. Принципи і типологія прогнозів.  

 

Сформувати уявлення про 

основні критерії і принципи 

типологізації прогнозів.  
 

2 Заняття 3. Пошуковий і нормативний 
прогноз.. 

1. Пошуковий прогноз. Нормативний прогноз. 

2. Поняття верифікації. Види верифікації 

прогнозів. 

Навчитися складати 
проблемно-цільовий ромб для 

пошукового і нормативного 

прогнозів. 

Розуміти принципи та критерії  
верифікації прогнозів. 

2 Заняття 4. Напрямки та етапи соціального 

прогнозування. 
1. Класифікація основних напрямків.  

2. Етапи соціального прогнозування. 

 

Сформувати навички розробки 

етапів соціального прогнозування. 
 

 

2 Заняття 5. Методи соціального 
прогнозування. 

1. Методи, що застосовуються у соціальному 

прогнозуванні.  

Сформувати навички 
використання методів соціального 

прогнозування. 

2 Заняття 6. Соціальне проектування. 
1. Соціальне проектування: поняття, мета, 

предмет і об'єкт. 

2. Умови,  принципи,  структура  процесу, 
класифікація  об'єктів соціального 

проектування.  

3. Етапи проектування. 

Набути навички визначення 
поняття, мети, предмету і об'єкту 

соціального проектування. 

Усвідомити принципи, 
структуру процесу і  класифікацію 

об'єктів соціального 

проектування.  

Набути навички формування  
етапів проектування. 

Змістовий модуль 2. СОЦІАЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

2 Заняття 7. Розробка соціального проекту за 

допомогою методів соціального 

проектування. 
1. Цілі, завдання, принципи роботи над 

соціальним проектом.  
2. Методи соціального проектування  

«мозкова атака, суд, метод Дельфі». 

Розуміти цілі, завдання, 
принципи роботи над соціальним 

проектом.  

Набути навички розробки 

соціального проекту за допомогою 
методів соціального проектування. 



2 Заняття 8. Розробка соціального проекту за 

допомогою методів соціального 

проектування. 
1. Цілі, завдання, принципи роботи над 

соціальним проектом.  

2. Методи соціального проектування  
«ділова гра, створення сценаріїв».  

Розуміти цілі, завдання, 

принципи роботи над соціальним 

проектом.  
Набути навички розробки 

соціального проекту за допомогою 

методів соціального проектування. 

2 Заняття 9. Технологія розробки проекту: 

технологічні вимоги.  
1. Технологічні вимоги до розробки проекту: 
життєвий цикл проекту; узгодження ресурсів, 

часу, місця, наслідків. 

2. Діагностика ситуації клієнта.  
3. Пошуковий прогноз.  

4. Цілепокладання як стикування цілей і 

засобів. 

Розуміти технологічні вимоги 

до  розробки проекту.  

Набути навички визначення 
стадій проектування на рівні 

взаємодії соціального працівника і 

клієнта. 

2 Заняття 10. Технологія розробки проекту: 

стадії проектування.  
1.Планування як форма визначення 

просторово-часових параметрів майбутньої 
діяльності.  

2. Роль нормативного прогнозу у процесі 

прийняття рішення.  
3. Практична реалізація проекту і оцінка її 

результатів.  

Набути навички визначення 
стадій проектування на рівні 

взаємодії соціального працівника і 

клієнта. 
Розуміти критерії оцінювання 

результатів практичної реалізації 

проекту.  
 

Змістовий модуль 3. ОРГАНІЗАЦІЙНЕ ІННОВАЦІЙНЕ ПРОЕКТУВАННЯ 

2 Заняття 11. Соціальне інноваційне 

проектування. 

1. Соціальний інноваційний проект. 

2. Учасники інноваційного проектування. 

3. Управління командою проекта.  

Усвідомити основні вимоги 
до соціального інноваційного 

проекту. 

Розуміти рольові вимоги до 

учасників проекту. 
Сформувати навички 

командної взаємодії учасників 

проекту. 

2 Заняття 12. Паспортизація об'єкту.  

1. Методи з'ясування проблеми при розробці 

цільової програми. 

2. Проведення і оформлення результатів 
паспортизації об'єкту. 

Сформувати навички 

паспортизації соціального об'єкту. 

2 Заняття 13. Розробка концепції проекту 

цільової програми як інноваційна 
діяльність.. 

1. Організаційне обгрунтування системи 

проектних заходів.  

2. Умови активізації інноваційної поведінки в 
соціальній організації.  

 Усвідомити вимоги 

інноваційного організаційного 
проектування. 

Розуміти умови активізації 

інноваційної поведінки. 

2 Заняття 14. Захист проекту. 

1. Захист проекту.  
2. Тактика презентації.  

 

Сформувати навички 

презентації проекту. 
 

2 Заняття 15. Реалізація проекту. 

1. Контроль за завершенням та реалізацією 
проекту.  

2. Проведення рекламної кампанії з реалізації 

проекту. 

Розуміти види контролю за 

реалізацією проекту.  
Сформувати навички 

проведення рекламної кампанії з 

реалізації проекту. 
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