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Вступ 

Навчальна програма дисципліни «Прогнозування, проектування та 

моделювання у соціальній роботі» складена відповідно до освітньо-

професійної програми підготовки магістра спеціальності 231 Соціальна 

робота. 

Предметом вивчення навчальної дисципліни є закономірності сучасних 

соціальних трендів, особливості соціального прогнозування, моделювання та 

проектування при наданні допомоги клієнтам у подоланні індивідуальної 

важкої життєвої ситуації, а також здійснення соціальної роботи при різних 

умовах життєдіяльності, що характеризують становище окремих соціальних 

груп суспільства і тенденціях та наслідках цього розвитку. Вивчення 

прогнозування, моделювання та проектування сьогодні для соціального 

працівника стає необхідним елементом його професійного навчання. 

Місце навчальної дисципліни в структурі освітнього процесу. 

Навчальна дисципліна вивчається у 3 семестрі 2-го року навчання. 

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Сутність соціального прогнозування й 

особливості прогнозування в соціальній роботі. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Сутність і технологія проектування в 

соціальній роботі. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Технологічні питання моделювання в 

соціальній роботі. 

1. Мета та завдання навчальної дисципліни 

Мета викладання дисципліни – отримання студентами знань, умінь і 

навичок по прогнозуванню, проектуванню й моделюванню в області 

соціальної роботи, у самостійному їхньому застосуванні, а також використанні 

в різних формах і напрямках соціальної діяльності. 

Завдання: 

• Опанувати методами проведення прогнозування, проектування й 

моделювання; 



• Уміти здійснювати розробку програм і проектів соціальної роботи; 

• Організовувати їхнє проведення й робити оцінку отриманих 

результатів. 

Процес вивчення дисципліни спрямований на формування елементів 

наступних компетентностей: 

а) загальних (ЗК): 

ІК.03 – навички роботи з сучасними інструментами дослідження; 

б) фахових загальних (КФЗ): 

КЗП.03 – уміння користуватися сучасними інформаційно-

комунікаційними засобами задля створення та реалізації соціальних проектів 

у галузі соціальної роботи; 

КЗП.04 – здатність організовувати та реалізувати науково-дослідницьку 

роботу в соціальній сфері; 

в) спеціальних фахових (КФС): 

КСП.05 – здатність до суб’єкт-суб’єктної взаємодії, презентації 

наукових доробок та ідей, володіння науковим стилем викладу матеріалу 

наукового дослідження; 

КСП.08 – здатність використовувати професійно-профільовані знання в 

реалізації програм профілактики соціального неблагополуччя різних груп 

клієнтів. 

Програмні результати навчання: 

• Розробляти й застосовувати  на практиці соціальні проекти; 

• Здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, програми, що 

реалізуються виявляти готовність брати участь у розробці та реалізації 

соціально цінної діяльності, розвитку соціальних ініціатив, соціальних 

проектів;  

• Готовність рефлексувати свій рівень володіння системою 

технологій проектної діяльності; 

• Застосовувати проектний підхід у соціальній роботі; 

• Розробляти діагностичний інструментарій для визначення 



соціальних проблем;  

• Розробляти соціальні проекти різного типу; 

• Здійснювати моніторинг і оцінювання стану проекту, що 

реалізується; 

• Застосовувати сучасний інструментарій управління проектами в 

соціальній діяльності; 

• Узагальнювати кращий досвід соціального проектування і 

застосовувати його у власній діяльності; 

• Приймати науково обґрунтовані рішення щодо управління 

проектами та забезпечувати їх виконання. 

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен 

знати: 

• основні базові поняття, категорії й методи загальної  теорії  

прогностики; 

• методологічних основ і технології соціального прогнозування й 

прогнозування в соціальній роботі; 

• зміст соціального проектування; 

• основи моделювання; 

вміти: 

• застосовувати знання з курсу в практичній діяльності соціального 

працівника, 

• проводити дослідницько-аналітичну діяльність із проблем 

соціального стану населення, з метою розробки програм і проектів соціальної 

роботи; 

• знаходити на основі прогнозування, проектування й моделювання 

оптимальні рішення соціальних завдань; 

• застосовувати основні навички проектування, прогнозування й 

моделювання в органах соціального захисту й соціального забезпечення; 

• володіти організацією бази даних по прогнозуванню, 



проектуванню й моделюванню в соціальній роботі; 

• використовувати навички самостійної роботи в області 

прикладного моделювання, проектування й прогнозування в соціальній роботі. 

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 150 годин, що 

становить 5 кредитів ЄКТС. 

2. Зміст навчальної дисципліни 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Сутність соціального прогнозування й 

особливості прогнозування в соціальній роботі 

Тема 1. Сутність і зміст прогнозування. 

Тема 2. Соціальне прогнозування й прогнозування в соціальній роботі: 

загальна концепція. 

Тема 3. Методики прогностичних досліджень у соціальній роботі. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІ. Сутність і технологія проектування в 

соціальній роботі 

Тема 4. Сутність, зміст і методологія соціального проектування. 

Тема 5. Методологія та технології соціального проектування. 

Тема 6. Основи соціального планування. 

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ ІІІ. Технологічні питання моделювання в 

соціальній роботі 

Тема 7. Моделі в соціальній роботі. 

Тема 8. Технологія моделювання. 

Тема 9. Дослідно-експериментальна й науково-дослідна робота в 

соціальній установі. 

3. Рекомендована література 

Основна 

1. Безпалько О.В. Соціальне проектування: навч. посіб.[Електронний 

ресурс] / О. В. Безпалько// Київ. ун-т ім. Б. Грінченка, Ін-т психології та 

соц. педагогіки. - К.: [б. в.], 2010. - 127 с. 

2. Богоявленська Ю.В. Проектний аналіз / Ю.В. Богоявленська.  

К., 2004. 336 с. 



3. Иванов Д.А. Компетентностный подход в образовании. Проблемы, 

понятия, инструментарий / Д.А. Иванов, К.Г. Митрофанов, О.В. Соколова. 

– М.: АПКиППРО, 2005. –101с. 

4. Каплунович, Т.А. Социально-педагогическое проектирование как 

инновационная деятельность учреждений последипломного 

педагогического образования //Тезисы научно-практической 

конференции. Новгород: Нов-ГУ, 1996. -С.9-11. 

5. Комаров Сергей Александрович. Менеджмент социальной работы: 

учебное пособие для студ. вузов / С. А. Комаров, А. Войтенко, В. Рак; [и 

др.] ; под ред. Е. Комарова, А. Войтенко . – М.: ВЛАДО: Московский гос. 

социальный ун-т, 2001. – 286 с. 

6. Курбатов В.И. Социальное проектирование: Учебное пособие 

[Електронний ресурс]. / В.И. Курбатов., О.В. Курбатов - Ростов н/Д: 

Феникс, 2001. - 416с. - С.6 – 68. 

7. Лесникова С.Г. Проектная деятельность как средство развития 

социальной инициативности подростка в условиях детской общественной 

организации: Дис. канд. пед. наук: 13.00.01. / С.Г.Лесникова.  

М., 2005. 185 с. 

8. Лукашевич Микола Павлович. Соціальна робота (теорія і практика): 

підручник для студ. вузів / М. П. Лукашевич, Т. В. Семигіна . – К. : 

Каравела, 2009 . – 367 с.  

9. Луков В.A. Социальное проектирование: учеб. пособ. [Электронный 

ресурс]/ В.А. Луков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Флинта, 2003. 240 с. 

10. Методи та технології роботи соціального педагога: нач. посіб. / С.П. 

Архипова, Г.Я. Майборода, О.В. Тютюнник. –К.:Виданичий Дім 

«Слово»,2013. – 496 с. 

11. Митяй О.В. Проектний аналіз: навч. посіб.[Електронний ресурс] / О.В. 

Митяй. — К. : Знання, 2011. — 311 с.  

12. Мошняга Виктор Пантелеевич. Социальное развитие и социальная работа 

: Международный опыт: Курс лекций: Учеб. пособие УМО вузов России 



по образованию в области социальной работы для студ. социальных, соц.-

пед. и соц.-психол. спец. / В. П. Мошняга . – М. : Социум, 2000 . – 266 с.  

13. Науковий супровід, моніторинг та оцінка ефективності соціальних 

проектів / О.О.Яременко, О.Р.Артюх, О.М.Балакірєва та ін. –К.:ДЦССМ, 

2002. – 132с. 

14. Никончук А.С. Социально-педагогический проект: просто о сложном. // 

Соціально-педагогічна робота / А.С. Никончук. – Часопис. – №1. – 2000. 

– С.45-54. 

15. Плышевский В.Г. Прогнозирование, проектирование и моделирование в 

социальной работе / В.Г. Плышевський. – М.:, 2001. – 95с. 

16. Пометун О.І. Молодь обирає дію: соціальне проектування – новий підхід 

до виховання молоді / О.І. Пометун // Метод проектів: традиції, 

перспективи, життєві результати: практико зорієнтований збірник. – К.: 

Департамент, 2003. – С. 327-333. 

17. Семез А.А. Соціально-педагогічне проектування: Навч.-метод. 

посібник.[Електронний ресурс] / А.А. Семез — Кіровоград: РВВ КДПУ 

ім.В.Винниченка, 2012. — 132 с. 

18. Соціальна робота: технологічний аспект / За ред. А.Й. Капської. – К.: 

Центр навчальної літератури, 2004. – 352 с. 

19. Холостова Е. И. Социальная политика и социальная работа: учебное 

пособие / Е.И. Холостова . – 3-е изд. М.: Дашков и К, 2009. 213 с.  

20. Шеховцова В.И Проектное мышление как компонент проектной культуры 

специалиста [Електронний ресурс]/ В.И. Шеховцова // Вісник НТУУ 

«КПИ». Філософія. Психологія. Педагогіка.– К.– 2010.– №3.– С.204-207. 

Допоміжна 

1. Звєрєва Ірина Дмитрівна. Соціальна робота в Україні : Навч. посібник для 

студ. вузів / І. Д. Звєрєва, О. В. Безпалько, О. І. Янкович ; [та ін.] ; за заг. 

ред.: І. Д. Звєрєва, Г. М. Лактіонова ; Луганський держ. пед. ун-т ім. Т. 

Шевченка, Християнський дитячий фонд . – 2-ге вид., перероб. і доп . – К. 

: Центр навчальної літ., 2004 . – 254 с. 



2. Капська Алла Йосипівна. Соціальна робота: навчальний посібник для 

студ. вузів / А. Й. Капська ; Нац. пед. ун-т ім. М.П. Драгоманова . – К. : 

Центр навчальної літ., 2005 . – 325с.  

3. Пантелеева Татьяна Сергеевна. Экономические основы социальной 

работы : Учеб. пособие для студ. вузов, обуч. по напр. «Социальная 

работа» / Т. С. Пантелеева, Г. А. Червякова . – М. : ВЛАДОС : Московский 

гос. социальный ун-т, 1999 . – 158 с.  

4. Романюк Я. Спецкурс «Соціальне проектування» у системі формування 

проектувальних умінь майбутнього соціального педагога/працівника 

[Електронний ресурс] / Я Романюк//Український науковий журнал Освіта 

регіону. 2011.–№3– Режим доступу: http://social-science.com.ua/article/561 

5. Семигіна Тетяна Валеріївна. Соціальна робота з людьми, які живуть із 

ВІЛ/СНІДом : Метод. посіб. для проведення курсів підвищ. кваліф. / Т. В. 

Семигіна, А. М. Бойко, Д. Богдан ; [та ін.] ; за ред.: Т. В. Семигіна . – К. : 

Києво - Могилянська акад., 2006 . – 618 с.  

6. Тюптя Лідія Тимофіївна. Соціальна робота: теорія і практика: навчальний 

посібник / Л. Т. Тюптя, І. Б. Іванова ; Відкритий міжнар. ун-т розвитку 

людини «Україна» . – 2-ге вид., перероб. і доп . – К. : Знання, 2008. 574 с.  

7. Фирсов Михаил Васильевич. Технология социальной работы: учебное 

пособие для вузов / М. В. Фирсов; Московский гос. обл. ун-т. – М.: Акад. 

проект, 2007. – 428 с.  

8. Шахрай В. М. Технології соціальної роботи: Навч. посібник для студ. 

вузів / В. М. Шахрай . – К. : Центр навчальної літ., 2006. – 463 с.  

Електронні ресурси 

1. Офіційний сайт Посольства США в Україні [Електронний ресурс].  – 

Режим доступу: http://ukrainian.ukraine.usembassy.gov/uk/contact-us.html 

(30 вересня 2014). 

2. Офіційний сайт Посольства Нідерлсндів в Україні [Електронний ресурс]. 

Режим доступу: http://edu.helsinki.org.ua/novini/granti-ta-

konkursi/posolstvo-korol-vstva-n-derland-v-v-ukra-n-ogoloshu-konkurs-



proekt-v-dlya 

3. Німецьке консульство[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.sbilokin.name/Personalia/Ernst/Culture/GermanConsulat.htl 

4. Посольство ФРН в Україні [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.germanyvac-ua.com 

5. ІСАР «ЄДНАННЯ»[Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://isar.net.ua/old/about 

6. Офіційний сайт Міжнародного фонду «Відродження» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступу: http://cvu.dn.ua/partner/mizhnarodniy-fond-

vidrodzhennya?language=en 

7. Дитячий Фонд ООН (ЮНІСЕФ) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://isp.rehab.org.ua/ukrainian/partneru/dytfond 

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання – іспит. 

5. Методи діагностики успішності навчання. 

Для діагностики контролю успішності засвоєння студентами 

навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань: 

• поточне комп’ютерне тестування  після вивчення 2-x змістовних 

модулей; 

• оцінки за самостійну роботу (реферати); 

• відповіді під час семінарських занять; 

• підсумковий тестовий комп’ютерний іспит. 


