
ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ 

з дисципліни «ПРОГНОЗУВАННЯ, ПРОЕКТУВАННЯ, ІННОВАЦІЇ У СОЦІАЛЬНІЙ 

РОБОТІ» 

 

Викладач – Колот С.О. 

 

№ п/п Зміст роботи Кількість 

годин 

1 Завдання до СРС при підготовці до лекцій: 9 

 1. У чому полягають суть соціального управління та  роль 

передбачення на різних етапах історії людства? 

2. Визначте місце прогнозування в системі наук.  

3. Охарактеризуйте поняття «прогноз». Наведіть принципи і 

способи розробки соціальних прогнозів.  

4. Охарактеризуйте типи соціальних прогнозів.  

5. Охарактеризуйте пошуковий і нормативний прогнози. 

6. Проблемно-цільовий ромб. 

7. Охарактеризуйте етапи побудови прогнозу.  

8. Охарактеризуйте прогнозні методи дослідження. 

9. Проаналізуйте основні напрями прогнозування в соціальній 

сфері.  

10. Сучасні концепції соціально-проектної деятельності.  

11. Поняття і типи соціальних проектів.   

12. Наведіть алгоритм роботи над соціальним проектом.   

13. Вимоги до науково розроблених проектів.  

14. Методи колективної роботи над проектом.  

15. Паспортизація проекту. Експертиза проекту. 

16. Управління соціальними проектами і їх реалізацією.  

17. Контроль за реалізацією проекту. Завершення робіт за 

проектом.  

 

2 Завдання до СРС при підготовці до лабораторних занять 20 

 1. Як відбувається розвиток соціального світу у відповідності з 

ідеологією релігійного, утопічного та філософсько-історичного 

напрямків? 

2. Охарактеризуйте вплив теорій постіндустріального суспільства 

на розвиток соціального прогнозування. 

Охарактеризуйте поняття прогресу, по А. Тойнбі. 

3. Охарактеризуйте основні результати діяльності Римського 

клубу.   

4. Охарактеризуйте сутність основних напрямків футурології на 

Заході (прогнозні сценарії майбутнього Д. Белла, «третя хвиля» 

Тоффлера та ін).  

5. Складіть порівняльну таблицю донаукових і наукових форм 

передбачення. 

6. Охарактеризуйте основні критерії типологізації прогнозів. 

7. Наведіть приклад пошукового прогнозу. 

8. Наведіть приклади нормативних прогнозів. 

9. Охарактеризуйте основні критерії типологізації прогнозів. 

10. Наведіть операції, що входять в етап «розробка програми 

 



дослідження». 

11. Опишіть складові частини етапу «побудова початкової 

(базової) моделі» і вкажіть основні операції.  

12. Охарактеризуйте основні операції пошукового прогнозу. 

13. Охарактеризуйте основні операції нормативного прогнозу. 

14. Охарактеризуйте основні операції верифікації прогнозу.  

15. Охарактеризуйте основні операції етапу «вироблення 

рекомендацій для управління». 

16. Охарактеризуйте види верифікації: абсолютна і відносна, пряма 

і непряма, інверсна, послідовна; верифікація - опонентом, 

повторним опитуванням, урахуванням помилок, компетентним 

експертом. 

17. Охарактеризуйте переваги та обмеження методу анкетних 

опитувань і методу «мозкових атак». 

18. Охарактеризуйте за параметрами «область застосування, 

призначення і розв'язувані задачі, особливості застосування» 

наступні якісні методи прогнозування: експертні методи, метод 

евристичного прогнозування, колективна генерація ідей, 

прогнозування за аналогією.  

19. Перерахуйте переваги і недоліки методу експертних комісій. 

Сформулюйте зовнішні фактори, що впливають на здатність 

експерта прогнозувати. 

20.  Перерахуйте переваги і недоліки методу інтерв'ю. 

21.  Перерахуйте переваги і недоліки методу Дельфі. 

22.  Охарактеризуйте світовий досвід застосування соціального 

проектування в соціальній роботі.  

23. Охарактеризуйте вітчизняний досвід застосування соціального 

проектування в соціальній роботі. 

24. Охарактеризуйте сучасні концепції соціально-проектної 

діяльності.  

25. Охарактеризуйте сутність технологічної вимоги до розробки 

проекту «життєвий цикл проекту».  

26. Охарактеризуйте сутність технологічних вимог до розробки 

проекту: узгодження ресурсів, часу, місця, наслідків.  

27. Поясніть, чи обов'язково будувати проект зміни цілісної 

системи? Може, досить об'єднати мікропроекти його частин?  

28. У відповідності з алгоритмом розробки соціального проекту, 

складіть мініпроект на тему «Як краще провести канікули». 

29. Охарактеризуйте сучасні концепції соціально-проектної 

діяльності.  

30. Охарактеризуйте метод соціального проектування «ділова гра».  

31. Охарактеризуйте метод соціального проектування «створення 

сценаріїв». 

32. Охарактеризуйте метод соціального проектування «мозкова 

атака».   

33. Складіть проект своєї майбутньої професійної діяльності, 

дотримуючи всі технологічні етапи проектування. 

34. Охарактеризуйте труднощі створення творчих груп для 

соціального проектування.  

35. Підготуйте макет власної самопрезентації. 

36. Складіть проект своєї навчальної діяльності на один день або 

на тиждень, оцініть результати.  



37. Опишіть труднощі, пов'язані з ліквідацією проекту.  

38. Складіть план ліквідації готового соціального проекту (проект 

підготуйте самостійно, див. літературні джерела), спираючись 

на виділені Вами можливі провокатори ліквідації. 

Разом 29 

 


