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МЕТА, КОМПЕТЕНТНОСТІ, РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ  

ТА СТРУКТУРНО-ЛОГІЧНА СХЕМА ВИВЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОЇ 

ДИСЦИПЛІНИ 

Мета: освоєння методологічних і методичних основ розробки соціальних 

проектів та особливостей технологій їх впровадження. 

Компетентності – у результаті вивчення дисципліни «Соціальні технології 

управління та проектування» у аспірантів формується здатність і готовність: 

 ЗK01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 

 ЗK02. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних 

джерел. 

 ЗK04. Здатність генерувати нові ідеї (креативність). СК01. Здатність 

виконувати оригінальні дослідження, досягати наукових результатів, 

які створюють нові знання у соціології та дотичних до неї 

міждисциплінарних напрямах, і можуть бути опубліковані у провідних 

наукових виданнях з соціології та суміжних галузей. 

 СK02. Здатність усно і письмово презентувати та обговорювати 

результати наукових досліджень та/або інноваційних розробок 

українською та англійською мовами, глибоке розуміння англомовних 

наукових текстів за напрямом досліджень. 

 СК07. Здатність аналізувати соціальні процеси із застосуванням різних 

теоретичних підходів, критично аналізувати і застосовувати класичні 

та сучасні теоретичні концепції до аналізу актуальних соціальних 

феноменів та проблем. 

Результати навчання  

 РН03. Формулювати і перевіряти гіпотези; використовувати для 

обґрунтування висновків належні докази, зокрема, результати 

теоретичного аналізу соціальних досліджень, наявні соціологічні дані. 

 РН04. Планувати і виконувати прикладні та/або теоретичні 

дослідження з соціології та дотичних міждисциплінарних напрямів з 

використанням сучасних інструментів, критично аналізувати 

результати власних досліджень і результати інших дослідників у 

контексті усього комплексу сучасних знань щодо досліджуваної 

проблеми. 

 РН05. Застосовувати сучасні інструменти і технології пошуку, 

оброблення та аналізу інформації, зокрема, статистичні методи аналізу 

даних великого обсягу та/або складної структури, спеціалізовані бази 

даних та інформаційні системи. 

 

 



Аспіранти мають 

Знати: 

 об'єкт і предмет соціального проектування; 

 особливості розвитку теорії соціального проектування та технологій 

його реалізації; 

 специфіку методологічних основ соціального проектування; 

 особливості урахування принципів соціального проектування для 

розробки стратегій розвитку конкретних соціальних об’єктів; 

 можливості різноманітних технологій розробки та впровадження 

технологій соціального проектування  

 

Вміти: 

 аналізувати особливості розвитку соціальних об’єктів щодо 

застосування соціального проектування;  

 використовувати соціологічні методи соціального проектування щодо 

дослідження функціонування соціальних об’єктів різної природи та 

ступеню ієрархізації;  

 застосовувати й розробляти технології соціального проектування 

 застосовувати різні технології при управлінні процесами розвитку 

соціальних об’єктів 

Структурно-логічна схема вивчення навчальної дисципліни 

Попередні дисципліни: Наступні дисципліни: 

Методологія та методи 

соціологічних досліджень 

 

Загальна соціологія  

Технології соціологічних 

досліджень 

 

 

  



ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

(розподіл навчального часу за семестрами та видами навчальних занять) 
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Співвідношення кількості годин аудиторних занять до загального обсягу складає 33% 



ТЕМИ НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

Тема 1. Соціальна інженерія як галузь прикладної науки 

Навколо соціальної інженерії велися і ведуться практично безперервні 

суперечки. Негативне ставлення до неї в радянському суспільствознавстві 50-

60-х років було наслідком неприйняття позитивистски орієнтованої 

"соціології малих справ", надмірно афішувати свою соціально-політичну і 

філософську нейтральність. 

Принципи і функції соціоінженерії, види соціоінженерної діяльності. 

Особливості роботи соціолога в соціоінженерної сфері проявляються у 

зв'язку з можливістю формування нових підходів в управлінні соціальними 

процесами, використання соціальних технологій.  

В процесі соціоінженерной діяльності можна виділити три етапи 

здійснення соціального управління: вибір бажаного ходу процесу, контроль 

за ходом процесу, вплив на систему, що забезпечує її розвиток у бажаному 

напрямку. 

Як вже зазначалося вище, соціальна інженерія має справу зі складність 

ними соціальними системами. Кожна соціальна система детермінує дії 

входять до неї індивідів і груп в певних ситуаціях. От-слушні індивіди і 

соціальні спільності об'єднані різноманітними зв'язками і взаємовідносинами. 

Все сказане обумовлює необхідність використання в якості методології 

соціоінженерной діяльності системного підходу до соціального управління. 

Роль і місце синергетики в сучасній науці, специфіка її застосування в 

соціальних науках. Особливий вплив синергетики в диференціації 

редукціонистського і холістичного підходів опису громадського розвитку. 

Генезис і структура синергетики як наукового підходу і способу пізнання 

соціальної дійсності. Взаємозв'язок макроскопічних, мікроскопічних і 

стохастичних підходів в синергетиці. Сучасні підходи до аналізу складних 

систем, що самоорганізуються, з точки синергетичного підходу. Моделі 

самоорганізації в науках про людину і суспільство. 

Тема 2. Праксиологічні засади соціологічної діяльності. 

Праксиологія – це наука про практику (праксис), яка є відносно новою 

для соціології теорією. Слово «праксиологія» (від греч. praxis – дія, практика) 

означає «знання про дії», пізнання практики в її філософському контексті.  

Праксиологічний підхід застосовується у багатьох сферах, пов'язаних з 

діяльністю. Так, наприклад, нині праксиологічний підхід використовується в 

організації діяльності, менеджменті, дослідницькій діяльності, проектній і 

інших. Сутність такого підходу полягає в удосконаленні практичної 

діяльності з орієнтацією на максимальну доцільність. Можливості цього 



підходу дозволяють не лише визначити норми здійснення діяльності, але і 

запропонувати рекомендації для оптимізації дій. 

Праксиологія вивчає види людської діяльності (матеріальну, ідеальну, 

пізнавальну), їх співвідношення, структуру і характеристики всякої 

діяльності. Мета праксилогії складає дослідження загальних законів 

людської діяльності та виведення на їх основі узагальнених правил по 

досягненню в ній досконалості. Предметом праксиології є цілеспрямована, 

обрана та свідома дія, що забезпечує результативність діяльності. 

Праксиологія досліджує сутність результативності та засоби, які ведуть до 

поставленої мети. Людині необхідно з точністю володіти прийомами, 

способами, засобами діяльності, щоб мати можливість ефективно їх 

використовувати. Закони праксиології допомагають людині свідомо обирати 

засоби, здатні привести до найвищих результатів діяльності. 

Порівнюючи праксиологічні підстави соціологічного теоретизування з 

прикладною соціологією, можна помітити, що остання сконцентрована на 

використанні соціології у різних соціальних сферах, але не соціологічної 

практики (тобто особливої соціальної сфери соціологічних послуг, а не 

наукової діяльності).  

У чому ж відмінність соціологічної практики від прикладної соціології? 

Передусім, це різниця цілей. Цілі діяльності соціолога, що практикує у будь-

якій соціальній сфері, диктуються цінностями та завданнями цієї сфери; 

безпосередньо практичну дію, спрямовану на об'єкт (будь то особистість, 

сім'я, колектив) чинить не соціолог, а відповідний фахівець; і 

відповідальність за результати, природно, несе цей інший. Соціолог 

виявляється дистанційованим від реальної практики, і це веде до його 

відчуження від пізнавальної діяльності.  

 

Тема 3. Соціальне проектуванні в управлінському вимірі 

Теорія й практика останніх років показують, що спонукальним 

мотивом до сучасного управління, а, відповідно, до застосування особливого 

виду соціального проектування, виступають два взаємозв'язаних і 

взаємодоповнюючих процесу – це прагнення до адаптації та трансформації, 

які унаслідок їх загальності можна назвати соціальними метапроектами. 

Вони характерні для усіх соціальних процесів. У взаємодії двох або більше 

соціальних суб'єктів можна бачити або адаптацію одного суб'єкта до іншого, 

або їх взаємну трансформацію. Пристосування індивіда до соціального 

середовища є частковим випадком такої ситуації, бо, як правило, середовище 

висуває агента адаптації (людина, орган або установа, яка спонукає або 

змушує до адаптації), або індивід сам усвідомлює необхідність 



пристосування. Для цього потрібні (свідомі або несвідомі) зміни суб'єкта, що 

адаптується, перебудова структури особистості, перегляд поглядів на себе 

або своє оточення. Саме тому сучасне управління ставить перед собою 

ширші завдання, а саме: переведення системи із стану, що менш відповідає 

певній вимозі, в стан, що більш задовольняє йому. Це означає що, управління 

пов'язане не лише з необхідністю забезпечення стабільності системи, але і із 

зміною вектора її розвитку. Таким чином, сучасне управління стає 

праксисом, оскільки воно володіє контекстністю, визначається середовищем 

застосування, є динамічною і внутрішньо самоорганізаційною 

неоднозначною системою, супроводжується активною пізнавально-

перетворюючою діяльністю суб'єкту, припускає одночасне пізнання 

особливостей керованого об'єкту і апробацію прийнятих рішень. У рамках 

управлінського праксису проектування створює і реалізує «ризому» 

управлінських перспектив бажаного. 

 

Тема 4. Методологія соціального проектування 

Методологія системного підходу вимагає розглядати кожну проблему в 

контексті системи певного проблемного стану, а також в рамках метасістеми 

комплексу подібних станів, які іменуються проблемною ситуацією. В 

результаті процедура здійснення соціоінженерной діяльності являє собою 

вивчення, а потім формалізацію якісно-кількісних оцінок перспектив 

розвитку соціального об'єкта. 

Генезис соціального проектування здійснюється певним 

методологічними, теоретичними і практичними напрямами, в яких 

проглядаються декілька траєкторій: 

• по-перше, функціональна, іншими словами це процес становлення 

соціального проектування як функції сучасної соціології; 

• по-друге, футурологічна, тобто контекст проектування змінюється 

внаслідок зміни до визначення сутності майбутнього і можливості його 

пізнання та впливу на нього; 

• по-третє, методологічна, тобто становлення й розвиток власної 

методології й методики самого проектування, відмежування його від 

прогнозування й передбачення; 

• і нарешті, практична, іншими словами розвиток практики 

проектування. 

Тема 5. Місце і роль соціального прогнозування в системі 

соціальних технологій 

Прогнозування є складовою частиною процесу розробки соціального 

проекту. У відриві від проектування прогнозування втрачає свій практичний 



сенс. Соціальне прогнозування дозволяє враховувати різні варіанти руху і 

розвитку соціальних систем. Вироблення вірних прогнозів дозволяє зробити 

більш досконалим управління, ефективним - проектування. 

Прогнозування пропонує цілий ряд варіантів майбутнього стану 

спільності або явища, бо модель майбутнього є складовою багатьох 

компонентів, причому значення кожного з них в різні проміжки часу не 

однаково. Прогноз тільки визначає основні напрямки, тенденції розвитку 

систем, процесів або явищ, показує найбільш імовірнісний шлях, а кінцевий, 

що становить вектор руху, рівнодіюча можливих змін, багато в чому 

залежать від керуючої і проективної діяльності людей, організованих і 

неорганізованих соціальних верств і груп, трудових колективів . Таким 

чином, особистість вносить значні корективи в розвиток соціальних систем, 

протягом прогнозованих явищ і процесів. Вона здатна уповільнити або 

прискорити їх розвиток. 

Соціальне прогнозування - це єдність імовірнісного і бажаного станів 

соціальних систем в майбутньому, визначення їх розвитку на основі 

об'єктивних законів суспільства, природи і мислення і під впливом 

цілеспрямованої діяльності суб'єктів. Тому в нашій теорії соціоінженерной 

діяльності весь етап прогнозування умовно поділені на три підетапи. Перший 

підетапів - визначення вишукувального (дослідного, пошукового) прогнозу, 

другий - визначення нормативного прогнозу, третій - верифікація та 

коригування прогнозів відповідно до цілей і завдань, ресурсами і термінами. 

У прогнозної діяльності моделі відображають основні підсистеми, 

елементи, блоки та структуру прогнозованих систем, процесів, явищ, дають 

проектувальникам певну конкретну інформацію про систему, формують 

інформаційний образ майбутніх об'єктів.  

 

Тема 6. Суть соціального проектування. 

На сучасному етапі під впливом процесу демократизації, досягнень 

науково-технічної революції, активізації інтелектуального потенціалу в 

єдності з соціальним прогресом у всіх сферах суспільного життя 

відбуваються глибокі якісні зміни.  

В останні десятиліття мінливість світу отримує все більшу штучну 

підтримку і оформлення. Інтенсифікація змін вийшла на рівень 

перестроювання структур. Питання про наявність чи відсутність 

майбутнього, про "пробрасиваніі себе в майбутнє", питання проектування 

для багатьох перестав носити бездіяльно-розважальний характер абстрактній 

від практики абстракції і став жорсткою вимогою для виживання і 

відтворення. Проектування набуває характеру виробництва, хоча ні зовнішні, 



ні внутрішні підстави для цього ще не вироблені. Багатопроектність в умовах 

значної вичерпаності натуральних ресурсів, активності перерозподілу 

впливів призводить до ситуацій встановлення силових відносин, до 

конкурентності проектів, загострюються і підноситься до боротьби смислів 

(цілей) або (і) до ситуацій становлення нових типів кооперативності, 

взаімоподдержівающіх політик, співіснування в "паралельних" соціально-

економічних просторах. І те, і інше вимагає нових меж і змістів ідеологізації, 

концептуалізації життєдіяльності. Має, на відміну від пов'язаного з нею 

конструювання, орієнтацію саме на отримання певного типу вигод і на зміну 

проблемної ситуації, проективна діяльність необхідно виводить себе в сферу 

соціально-філософських оцінок та обґрунтувань, і, навпаки, - є визначальним 

ядром у русі багатьох реальностей, звичних як об'єктів філософського 

дослідження. Все більше визначаючись, на відміну від інженерії, як пов'язане 

з ідеальним побудовою майбутнього об'єкта, як спосіб конкретизації цілей, 

проектування виступає каталізатором процесів техніцізаціі і тоталізації 

ідеального, емпіричної діяльнісної основою раціоналізації і відтворення цих 

процесів.  

Тема 7. Організація створення і використання соціальних 

технологій 

Особливості освоєння соціальних технологій. Теорія «людського 

капіталу» в розробці теорій соціальних технологій і соціальної інженерії. 

Теоретико-методологічні підходи в розкритті суті поняття «Соціальна 

технологія». Суть сучасних соціальних технологій і особливості їх 

застосування в сучасному соціальному просторі. Механізми освоєння 

соціальних технологій : досвід розвинених країн. Нові реалії соціальної 

технологізації в Україні. 

Особливості проведення і поширення результатів соціального 

експерименту в технологічному процесі залежно від його типу, завдань і 

мети дослідження. Різноманітність представлень дефініції «соціального 

експерименту» з точки зору соціального управління. Суть поняття 

«Соціальний експеримент» в сучасній соціологічній теорії. Проблеми 

використання соціального експерименту у рамках теорії соціальних 

технологій. Можливості застосування моделювання як соціальній технології. 

Верифікація результатів соціально-технологічного експерименту. 

Необхідність інтеграції понять «інновація» і «соціальний експеримент». 

Поняття імітація при освоєнні соціального простору в ході соціоінженерної 

діяльності. 

Актуальність технологізації процесів соціального управління 

персоналом. Необхідність використання комунікативних стратегій в ході 



реалізації технологій соціального управління. Особливості застосування 

комунікативних стратегій в рекламі, ідеології, public relations, 

имиджмейкинге, соціально-культурному проектуванні. Типи комунікативних 

стратегій. Сучасні підходи в управлінні персоналом, технологізувала цих 

процесів. Управлінські чинники успіху впровадження соціальних технологій 

менеджменту персоналу. Комунікативні стратегії в системі соціальних 

технологій. Управління у виняткових випадках, управління на базі 

«штучного інтелекту» і управління на базі активізації діяльності персоналу - 

одні з внутрішніх технологій управління персоналом. Лізинг персоналу - 

приклад зовнішньої технології управління персоналом. Динаміка освоєння 

управлінських соціальних технологій в Україні. 

Тема 8. Цілепокладання як основа соціального проектування 

Нині проектування – один з найбільш поширених прийомів пізнання 

дійсності і обов'язкова частина будь-якого дослідження, в теж час цей вид 

діяльності. Під проектуванням, яке засноване на суб’єктно-праксиологічних 

позиціях, ми розуміємо, в широкому значенні слова, деякий загальний аспект 

пізнавального процесу, у вузькому – специфічний спосіб пізнання, при якому 

одна система (об'єкт дослідження) відтворюється в іншій (моделі). Проте, 

пізнання – не єдиний вид людської діяльності, в якій активно застосовуються 

проекти. У технологічному контексті проектування розуміється нами як 

своєрідна технологія, інтегруюча в собі як пізнавальний потенціал, так і 

перетворювальний, конструктивний. Створення, проектування образів 

майбутнього, їх конструювання, припускає поєднання теоретичних 

досліджень, усвідомлення практичної ефективності і досвіду у виробленні 

способів, технологій досягнення ефективного майбутнього. Рефлексією 

майбутнього в сьогодення, зворотним зв'язком між ними обґрунтоване 

популярне нині, але що здається абсолютно неправдоподібним 

словосполучення «спогади про майбутнє». Іншими словами, проектуючи 

образ соціального об'єкту в майбутнє, соціальним суб'єктом визначаються 

бажані цілі, перспективні нагальні завдання та технології які потрібні для їх 

вирішення і досягнення.  

 

Тема 9. Технолого-методичні складові  соціального проектування як 

виду соціологічної діяльності 

На вибір цілей незалежно від рівня об'єкту і суб'єкту проектування 

чинять вплив рівень розвитку конкретно-історичної ситуації, до якої 

впроваджено проект; соціально-культурні характеристики середовища; міра 

демографічних, економічних, науково-технічних та інших перетворень, які 

визначають простір цілепокладання. Цілепокладання – це особлива 



початкова субкатегорія, що припускає наявність об'єктивних умов, суб'єктної 

ситуації вибору та орієнтацію поведінки на ту або іншу систему цінностей. 

Вибір цілей при цілеположенні може бути обмежений об'єктивно (минулим, 

майбутнім і сьогоденням) і визначається пріоритетністю кожної мети в 

системі цілей. Усі ці обмеження визначають середовище впровадження 

проекту. Цілеположення базується на основі трьох категорій – мета, засіб і 

результат. Реалізовуючи подібний механізм в процесі цілеположення, 

соціальний технолог орієнтується на: а) соціальні цінності; б) потреби; в) 

інтереси; г) мотиви; д) орієнтації; е) установку; ж) мету; з) рішення почати 

діяльність; і) діяльність. При цьому соціальний механізм висунення цілей 

розрізняється за охопленням сфер цілеположення на: глобальний, 

регіональний або локальний. Це пов'язано з тим, що висунення цілей на 

різних рівнях має свої особливості та пріоритети. 

 

Тема 10. Контекстність як умова ініціювання та здійснення 

соціального проектування 

У соціальних науках все частіше визначається, що сучасний світ 

переживає системну трансформацію, що розгортається одночасно в багатьох 

вимірах (економічному, політичному, геополітичному, технологічному, 

соціальному і культурному). Цю трансформацію зв'язують з інтенсифікацією 

у кінці XX століття процесів глобалізації. Відповідно піддається корінному 

переосмисленню та трансформації пануюча суспільно-політична модель 

розвитку суспільства, технології його управління. Сучасна концепція 

створення та реалізації соціального проектування передбачає при розробці 

бажаного образу соціального об'єкту урахування контекстності середовища 

впровадження проекту, яку і називатимемо – регіоном.  

Ще одна фундаментальна позиція відносно продуктивності розгляду 

регіону як середовище реалізації проектів пов'язана з тим, що регіон стає 

суб'єктом багатьох інтеграційних процесів [305, с. 3]. Як свідчить практика, 

сучасна міждержавна співдружність базується, передусім, на регіональній 

складовій. Стратегія регіонального розвитку як реакція на динамічні процеси 

глобалізації виходить з того, що у світі виникли проблеми, які жодна країна і 

народ не можуть вирішити автономно, ізольовано і безвідносно один до 

одного. Сталося таке ущільнення, стискування світового простору і часу, що 

звичні, накатані технології взаємодії та співпраці країн і народів вже не 

дають очікуваного результату і ефекту.  
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1 2 3 4 5 

1 ЛЗ  2 Тема 1. Соціальна інженерія як галузь 

прикладної науки 

1. Історія розвитку теорії і практики 

соціального управління.  

2. Етапи розвитку соціальної інженерії як 

самостійної науки.  

3. Принципи і функції соціоінженерії, види 

соціоінженерної діяльності.  

4. Особливості роботи соціолога в 

соціоінженерної сфері проявляються у зв'язку 

з можливістю формування нових підходів в 

управлінні соціальними процесами, 

використання соціальних технологій. 

 

2 СР 8 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми.  

2. Опрацювання допоміжного матеріалу. 

1, 3, 4, 12, 

16, 17, 22, 

23 

3 ПЗ 2 Тема 1. Соціальна інженерія як галузь 

прикладної науки 

1. . Історія розвитку теорії і практики 

соціального управління.  

2. Етапи розвитку соціальної інженерії як 

самостійної науки.  

3. Особливості роботи соціолога в 

соціоінженерній сфері. 

4. Принципи теорії управління. 

5. Об'єкт і предмет соціальної інженерії.  

6. Зв'язок соціоінженерії з маркетингом, 

менеджментом, з теорією «public relations».  

7. Основні методи соціальної інженерії. 

 

4 ЛЗ 2 Тема 2. Праксиологічні засади 

соціологічної діяльності. 

1, 3, 4, 6, 8, 

11, 12, 17, 



1. Передумови виникнення нових 

соціологічних практик.  

2. Онтологічні, гносеологічні, епістміологічні 

засади соціологічного теоретизування. 

3. Праксиологічні засади сучасної соціології.  

 

19, 20 

5 СР 8 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Опрацювання допоміжного матеріалу. 

1, 3, 4, 6, 7, 

8, 12, 15, 

17 

6 ПЗ 2 Тема 2. Праксиологічні засади 

соціологічної діяльності. 

1. Основні передумови виникнення нових 

соціологічних практик. 

2. Соціологічний контекст поняття 

«соціальна практика» в науковому й 

практичному сенсі 

3. Дуальність ролі практики у розвитку 

соціологічної теорії та методології. 

4. Основи онтологічних, гносеологічних, 

епістміологічних засад соціологічного 

теоретизування. 

5. Визначте основні принципи праксиології, 

що відрізняють її від інших. 

6. Основні напрями розвитку в Україні теорії 

й практики соціального проектування. 

 

7 Л3 2 Тема 3. Соціальне проектуванні в 

управлінському вимірі 

1. Управління в контексті соціального 

проектування: загальні питання.  

2. Сучасний етап розвитку праксису 

управління: світовий й вітчизняний досвід.  

3. Соціальне проектування й соціальне 

управління: відмінності й спільне.  

 

8 СР 8 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Написання реферату. Опрацювання 

допоміжного матеріалу. 

2, 4, 6, 16, 

17,18 

 

9 ПЗ 2 Тема 3. Соціальне проектуванні в 

управлінському вимірі 

2, 4, 5, 6, 8, 

9, 12, 16 



1. Управління в контексті соціального 

проектування: загальні питання.  

2. Сучасний етап розвитку праксису 

управління: світовий й вітчизняний досвід.  

3. Соціальне проектування й соціальне 

управління: відмінності й спільне.  

4. Класифікація соціальних проектів в 

контексті управлінського праксису.  

5. Інженерні складові соціального 

проектування.  

6. Інновація як мета соціального 

проектування в межах соціоінженерного 

праксису.  

7. Праксиологічний контекст соціоінженерної 

діяльності. 

 

10 ЛЗ 2 Тема 4. Методологія соціального 

проектування 

1. Функціональний напрям розвитку 

соціального проектування.  

2. Дискурс про майбутнє – другий тренд 

розвитку соціального проектування.  

3. Траєкторія розвитку власної торії, 

методології та практики соціального 

проектування.  

4. Суб’єктно-праксиологічна траєкторія 

розвитку соціального проектування 

 

11 СР 8 1.Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Виконання індивідуального завдання. 

2, 4, 6, 8, 9, 

11, 16 

 

12 ПЗ 2 Тема 4. Методологія соціального 

проектування 

1. Функціональний напрям розвитку 

соціального проектування.  

2. Дискурс про майбутнє – другий тренд 

розвитку соціального проектування.  

3. Траєкторія розвитку власної торії, 

методології та практики соціального 

проектування.  

4. Суб’єктно-праксиологічна траєкторія 

 



розвитку соціального проектування 

13 ЛЗ 2 Тема 5. Місце і роль соціального 

прогнозування в системі соціальних 

технологій. 

1. Соціальне прогнозування як соціальна 

технологія.  

2. Критерії типологізації соціальних 

прогнозів.  

3. Специфіка прогнозного пошуку. 

 

14 СР 8 1.Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Виконання індивідуального завдання. 

2, 4, 6, 11, 

12, 14, 16 

 

15 ПЗ 2 Тема 5. Місце і роль соціального 

прогнозування в системі соціальних 

технологій. 

1. Соціальне прогнозування як соціальна 

технологія.  

2. Критерії типологізації соціальних 

прогнозів.  

3. Методи побудови соціальних прогнозів.  

4. Моделювання як один із способів 

створення і верифікації соціальних 

прогнозів.  

5. Криза соціуму на цивілізаційному і 

національному рівні як простір побудови 

соціальних прогнозів.  

6. Специфіка прогнозного пошуку.  

7. Етапи соціального прогнозування.  

8. Основні джерела отримання інформації 

про об'єкт і методи прогнозування.  

9. Ефективність соціальних прогнозів. 

 

16 ЛЗ  2 Тема 6. Суть соціального проектування. 

1. Проектування як форма наукового 

передбачення і соціального управління.  

2. Складові процесу проектування.  

3. Історія виникнення соціального 

проектування.  

4. Соціальне проектування як соціальна 

технологія.  

 



17 СР 8 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми.  

2. Опрацювання допоміжного матеріалу. 

1, 3, 4, 12, 

16, 17, 19 

18 ПЗ 2 Тема 6. Суть соціального проектування. 

1. Проектування як форма наукового 

передбачення і соціального управління.  

2. Складові процесу проектування.  

3. Історія виникнення соціального 

проектування.  

4. Соціальне проектування як соціальна 

технологія.  

5. Види соціального проектування. 

 

19 ЛЗ 2 Тема 7. Організація створення і 

використання соціальних технологій 

1. Особливості освоєння соціальних 

технологій.  

2. Теоретико-методологічні підходи в 

розкритті суті поняття «Соціальна 

технологія».  

3. Суть сучасних соціальних технологій і 

особливості їх застосування в сучасному 

соціальному просторі.  

4. Механізми освоєння соціальних 

технологій: досвід розвинених країн.  

1, 3, 4, 6, 8, 

9, 12, 17, 

19 

20 СР 8 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Опрацювання допоміжного матеріалу. 

1, 3, 4, 6, 

12, 15, 17 

21 ПЗ 2 Тема 7. Організація створення і 

використання соціальних технологій 

1. Особливості освоєння соціальних 

технологій.  

2. Теоретико-методологічні підходи в 

розкритті суті поняття «Соціальна 

технологія».  

3. Суть сучасних соціальних технологій і 

особливості їх застосування в сучасному 

соціальному просторі.  

4. Механізми освоєння соціальних 

технологій: досвід розвинених країн.  

 



5. Нові реалії соціальної технологізації в 

Україні.  

6. Актуальність проблеми технологізування 

процесів соціального управління 

персоналом.  

7. Особливості застосування 

комунікативних стратегій в рекламі, 

ідеології, public relations, іміджмейкінг, 

соціально-культурному проектуванні.   

8. Управління у виняткових випадках, 

управління на базі «штучного інтелекту» і 

управління на базі активізації діяльності 

персоналу - одні з внутрішніх технологій 

управління персоналом.  

9. Лізинг персоналу - приклад зовнішньої 

технології управління персоналом.   

22 Л3 2 Тема 8. Цілепокладання як основа 

соціального проектування 

1. Структурні елементи соціального 

проектування в фокусі праксиології.  

2. Соціологічний дискурс відносно 

оптимальності соціального проектування.  

3. Соціальний капітал як складована 

сучасного уявлення про раціональність 

соціального проектування.  

4. Ефективність соціального проектування в 

межах суб’єктно-праксиологічної концепції. 

 

23 СР 8 1. Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Написання реферату. Опрацювання 

допоміжного матеріалу. 

2, 4, 6, 10, 

16 

 

24 ПЗ 2 Тема 8. Цілепокладання як основа 

соціального проектування 

1. Структурні елементи соціального 

проектування в фокусі праксиології.  

2. Соціологічний дискурс відносно 

оптимальності соціального проектування.  

3. Соціальний капітал як складована 

сучасного уявлення про раціональність 

2, 4, 6, 12, 

16 

 



соціального проектування.  

4. Ефективність соціального проектування в 

межах суб’єктно-праксиологічної концепції. 

25 ЛЗ 2 Тема 9. Технолого-методичні 

складові  соціального проектування як 

виду соціологічної діяльності 

1. Первина модель бажаного майбутнього. 

2. Класичні критерії соціального 

проектування.  

3. Сучасні критерії соціального 

проектування.  

4. Соціальне партнерство як складова 

соціального проектування. 

 

26 СР 8 1.Опрацювання лекційного матеріалу, 

підготовка до семінару з теми  

2. Виконання індивідуального завдання. 

2, 4, 6, 8, 9, 

16 

 

27 ПЗ 2 Тема 9. Технолого-методичні 

складові  соціального проектування як 

виду соціологічної діяльності 

1. Первина модель бажаного майбутнього. 

2. Класичні критерії соціального 

проектування.  

3. Сучасні критерії соціального 

проектування.  

4. Соціальне партнерство як складова 

соціального проектування. 

 

28 ЛЗ 2 Тема 10. Контекстність як умова 

ініціювання та здійснення соціального 

проектування 

1.Регіон як поле розгортання соціальних 

проектів.  

2. Сучасні процеси регіоналізації як 

супроводжувальні соціального 

проектування.  

3.Україна в термінах й практиках 

регіональних процесів.  

4. Контекстність соціального проектування 

й регіон: точки перетину. 

 

29 СР 8 1.Опрацювання лекційного матеріалу, 2, 3, 4, 5, 6, 



підготовка до семінару з теми  

2. Виконання індивідуального завдання. 

16, 19 

 

30 ПЗ 2 Тема 10. Контекстність як умова 

ініціювання та здійснення соціального 

проектування 

1.Регіон як поле розгортання соціальних 

проектів.  

2. Сучасні процеси регіоналізації як 

супроводжувальні соціального 

проектування.  

3.Україна в термінах й практиках 

регіональних процесів.  

4. Контекстність соціального проектування 

й регіон: точки перетину. 

 

Разом 

(годин) 

120   

 

САМОСТІЙНА РОБОТА 

 

№ 

з/п 
Назва видів самостійної роботи 

Кількість 

годин 

1 Опрацьовування лекційного матеріалу 20 

2 Підготовка до практичних (лабораторних, семінарських) занять  10 

3 
Самостійне вивчення тем та питань, які не викладаються  

на лекційних заняттях  20 

4 Виконання індивідуального завдання: 20 

5 Інші види самостійної роботи (реферати) 10 

 Разом 80 

 

МЕТОДИ НАВЧАННЯ 

 

Лекції – викладення теоретичного матеріалу лектором згідно 

навчальної програми і розподілу годин поміж темами. Використовуються 

різні інтерактивні форми активізації аудиторії та відеопрезентації вербальної 

інформації. Лектор має власний конспект, що відображає основний зміст 

теми, студенти занотовують нову інформацію у власні конспекти. 

Практичні заняття – проводяться у формі семінарських занять або 

практикуму. Для семінарських занять студенти опрацьовують лекційний 



матеріал, готують виступи з використанням навчальної і наукової літератури, 

виступають з рефератами та есе. Лектор оцінює активність студентів 

впродовж семінару за прийнятою шкалою оцінок в балах. Практикум 

передбачає виконання у присутності викладача самостійного завдання, 

розв’язання задачі або написання есе та обговорення обраних алгоритмів та 

отриманих результатів. Практична робота оцінюється викладачем. 

Семінарські заняття і практикуми можуть бути побудовані у формі ділової 

гри або дискусії. 

Написання реферату – вид самостійної роботи, що виконується 

студентом поза аудиторними годинами. Студент вільно обирає тематику з 

числа тем, які пропонуються планами семінарських занять, або узгоджує з 

викладачем ініціативну тематику. Наступним кроком студент здійснює 

бібліографічний пошук, використовуючи бібліотечні фонди або інтернет-

ресурси. Також складає план реферату або ставить питання, на які треба 

отримати аргументовану відповідь. Опанувавши джерела за темою (не менше 

трьох), студент реферує зміст наукових джерел таким чином, аби розкрити 

зміст питань або дати відповідь на поставлені питання. Обсяг реферату – до 

10 стандартних сторінок, набраних на комп’ютері або написаних власноруч. 

Реферат оформлюється згідно існуючому в університеті стандарту. Реферат 

зачитується або його основний зміст доповідається у вільній формі на 

семінарському занятті, і студент отримує оцінку від викладача. 

Індивідуальне завдання – вид самостійної роботи поза аудиторними 

годинами, коли студент, використовуючи лекційний матеріал та додаткові 

джерела знань, розробляє тему, практичного спрямування. Це може бути 

розробка певної методики, створення програми соціологічного дослідження 

або розробка інструментарію. 

Аналіз конкретних ситуацій (саse-study) - ефективний метод 

активізації навчально-пізнавальної діяльності характеризується наявністю 

конкретних ситуацій, розробкою групою (підгрупами або індивідуально) 

варіантів рішення поставленої викладачем ситуації); підготовка презентації 

та публічний захист розроблених варіантів дозволу ситуацій з наступним 

опонуванням аудиторії; підведення підсумків й оцінка результатів заняття. 

Оскільки метод аналізу конкретних ситуацій спрямований на розвиток 

уміння аналізувати нерафіновані завдання здатності виробляти й приймати 

певні рішення, використати його можна впродовж всього викладання курсу. 

 

 

МЕТОДИ КОНТРОЛЮ 



1.Підсумковий (семестровий) контроль проводиться у формі екзамену 

або шляхом накопичення балів за поточним контролем по змістовним 

модулям. 

1.1.Екзамен – письмова або усна відповідь на питання, що містяться в 

екзаменаційному білеті. Питання екзаменаційних білетів можуть доводитися до аспірантів 

заздалегідь. Екзаменаційні білети готує лектор, вони затверджуються на засіданні кафедри 

і підписуються завідувачем кафедри. Екзаменатором зазвичай є лектор, в окремих 

випадках його призначає завідувач кафедри. Екзаменатор має оцінити якість відповіді 

студента за прийнятою шкалою академічних оцінок. 

 

Питання до екзамену 

1. Етапи розвитку соціальної інженерії як самостійної науки. 

2. Функції і принципи соціальної інженерії.  

3. Особливості роботи в соціоінженерній сфері. 

4. Об'єкт і предмет соціальної інженерії. 

5. Зв'язок соціоінженерії з маркетингом, менеджментом, з теорією 

«public relations».  

6. Основні методи соціальної інженерії. 

7. Стратегія управління соціальними системами. 

8. Три етапи функціонування соціоінженерної діяльності. 

9. Особливе значення застосування системного аналізу в соціальному 

просторі. 

10. Сучасні підходи до аналізу складних систем, що самоорганізуються. 

11. Можливість застосування методів синергетики в соціальних науках. 

12. Теоретико-методологічні підходи в розкритті суті поняття «Соціальна 

технологія».  

13. Суть соціальних технологій.  

14. Нові реалії соціальної технологізації в Україні. 

15. Особливості різних підходів у визначенні поняття «Соціальна 

технологія». 

16. Основні види діяльності в реалізації соціальних технологій. 

17. Специфіка теорії «людського капіталу» в ході створення і реалізації 

соціальних технологій. 

18. Проблеми використання соціального експерименту у рамках теорії 

соціальних технологій. 

19. Можливості застосування моделювання як соціальній технології. 

20. Управлінські чинники успіху впровадження управлінських соціальних 

технологій. 

21. Управління персоналом у світлі використання соціальних технологій. 

22. Види соціальних технологій в системі управління персоналом. 

23. Лізинг персоналу як соціальна технологія. 

24. Динаміка освоєння управлінських соціальних технологій в Україні. 

25. Необхідність освоєння віртуальних технологій в ході соціоінженерної 

діяльності. 



26. Віртуалізація як можливий шлях розвитку соціального управління. 

27. Феномен Інтернет в освоєнні віртуальних технологій.  

28. Особливості моделей соціальних технологій у сфері політики.  

29. Технологія здійснення виборчої кампанії. 

30. Завдання соціальних технологій у сфері політики.  

31. Актуальність освоєння евристичних технологій в системі освіти. 

32. Визначення технологій public relations (PR).  

33. Організація технологій public relations на підприємствах, проблеми їх 

рішення. 

34. Критерії типологізації соціальних прогнозів. 

35. Методи побудови соціальних прогнозів.  

36. Особливості і методи пошукового прогнозу. 

37. Соціальна проблематика ( об'єкт і предмет соціального пошукового 

прогнозу. 

38. Особливості застосування методів пошукового прогнозування для 

кількісних і якісних соціальних процесів. 

39. Проектування як форма наукового передбачення і соціального 

управління. 

40. Взаємозв'язок соціального конструювання і соціального проектування. 

41. Види соціального проектування. 

42. Методологічні основи і методи соціального проектування. 

43. Основні категорії соціального проектування.  

44. Особливість соціальних проектів як об'єктів соціальної інженерії. 

45. Суб'єкт соціального проектування. 

46. Методи соціального проектування. 

47. Засоби соціального проектування. 

48. Можливості методу емпатії в ході реалізації соціального 

проектування. 

49. Місце і роль соціального довкілля в створенні і впровадженні 

соціального проекту. 

50. Метод синектики як механізм здійснення багатоваріативного 

соціального проектування. 

51. Циклічність соціального проектування. 

52. Глобальна проблематика як методологічна основа соціального 

проектування. 

53. Світові приклади створення глобальних загальноцивілізаційних 

соціальних проектів і прогнозів. 

54. Проект моделей світового ладу. Його специфіка, особливості і 

відмінності від проектів Римського клубу. 



2.Поточний контроль проводиться за результатами роботи 

студентів на семінарських заняттях, методом оцінювання контрольних 

робіт, шляхом оцінювання рефератів, індивідуальних завдань, ведення 

конспектів лекцій. 

Контроль на семінарських заняттях – оцінювання виступів 

аспірантів, відповідей на питання поставлені викладачем, оцінювання внеску 

окремих студентів у групову роботу, наприклад, активність в діловій грі. 

Контрольна робота – вид поточного контролю знань аспірантів, який 

має на меті виявити рівень знань аспіранта та практичні навички, що 

отримані за пройденим матеріалом. Дата проведення контрольної роботи 

доводиться до студентів і призначається по завершенню вивчення одного або 

кількох змістових модулів. Питання або практичні завдання готує викладач, 

що веде практичні заняття, вони узгоджуються з лекційними питаннями і 

тематикою семінарських занять. Завдання можуть передбачати творчу 

роботу, відповідь на проблемне питання тощо. Контрольна робота 

виконується у письмовій формі в присутності викладача, оцінюється за 

прийнятою шкалою і оцінка може використовувати викладачем для 

підрахунку кумулятивного балу за підсумками вивчення дисципліни. 

Перевірка лекційного конспекту – проводиться в рамках практичного 

заняття, присутність на лекції і ведення конспекту може оцінюватися в балах 

та враховуватися у кумулятивній оцінці. 

Індивідуальні завдання, реферати, есе – оцінюються викладачем або 

за результатами доповіді на практичному занятті або окремо за наданим 

текстом. 

 

РОЗПОДІЛ БАЛІВ, ЯКІ ОТРИМУЮТЬ АСПІРАНТИ, ТА ШКАЛА 

ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ ТА УМІНЬ (НАЦІОНАЛЬНА ТА ECTS) 

 

Таблиця 1. Розподіл балів для оцінювання поточної успішності студента 

 

Поточне тестування та самостійна робота Індивідуальне 

завдання 

(реферат) 

екзамен Сума 

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 20 20 

100 10 10 10 10 20 

 

 

 

 



Таблиця 2. Шкала оцінювання знань та умінь: національна та ЄКТС 

 

Рейтингова 

Оцінка, 

бали 

Оцінка 

ЕСТS та її 

визначення 

Національн

а  оцінка 

Критерії оцінювання 

позитивні негативні 

1 2 3 4 5 

 

 

 

 

 

 

 

90-100 

 

 

 

 

 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

Відмінно 

   

- Глибоке знання 

навчального матеріалу 

модуля, що містяться в 

основних і додаткових 

літературних джерелах; 

- вміння аналізувати 

явища, які вивчаються, в 

їхньому взаємозв’язку і 

розвитку; 

- вміння проводити 

теоретичні розрахунки; 

- відповіді на запитання 

чіткі, лаконічні, логічно 

послідовні; 

- вміння  вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

можуть  містити 

незначні 

неточності                 

 

 

 

82-89 

 

 

 

В 

 

 

 

Добре 

 

- Глибокий рівень знань 

в обсязі обов’язкового 

матеріалу, що 

передбачений модулем; 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

Відповіді на 

запитання 

містять певні 

неточності; 

 

 

 

 

 

 

 

- Міцні знання матеріалу, 

що вивчається, та його 

практичного 

застосування; 

- невміння 

використовувати 

теоретичні 

знання для 



 

75-81 

 

С 

 

Добре 

 

- вміння давати 

аргументовані відповіді 

на запитання і проводити 

теоретичні розрахунки; 

- вміння вирішувати 

практичні задачі. 

вирішення 

складних 

практичних 

задач. 

 

 

 

64-74 

 

 

 

Д 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу, 

що вивчається, та їх 

практичного 

застосування; 

- вміння вирішувати 

прості практичні 

задачі. 

Невміння давати 

аргументовані 

відповіді на 

запитання; 

- невміння 

аналізувати 

викладений матеріал і 

виконувати 

розрахунки; 

- невміння вирішувати 

складні практичні 

задачі. 

 

 

 

 

 

60-63  

 

 

 

 

 

 Е 

 

 

 

 

 

 

Задовільно 

 

- Знання основних 

фундаментальних 

положень матеріалу 

модуля, 

- вміння вирішувати 

найпростіші 

практичні задачі. 

Незнання окремих 

(непринципових) 

питань з матеріалу 

модуля; 

- невміння послідовно 

і аргументовано 

висловлювати думку; 

- невміння 

застосовувати 

теоретичні положення 

при розвязанні 

практичних задач 

 

 

 

 

 

35-59 

 

 

 

 

 

FХ 

 

 

 

 

 

Незадовільн

Додаткове 

вивчення матеріалу 

модуля може бути 

виконане в терміни, 

що передбачені 

навчальним 

планом. 

Незнання основних 

фундаментальних 

положень навчального 

матеріалу модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

- невміння 

розв’язувати прості 



 (потрібне 

додаткове 

вивчення) 

о 

 

практичні задачі. 

 

 

 

1-34 

 

 

 

 F  

 (потрібне 

повторне 

вивчення) 

 

 

 

Незадовільн

о 

 

 

 

 

 

             

- 

- Повна відсутність 

знань значної частини 

навчального матеріалу 

модуля; 

- істотні помилки у 

відповідях на 

запитання; 

-незнання основних 

фундаментальних 

положень; 

- невміння 

орієнтуватися під час 

розв’язання  простих 

практичних задач 

 

 



  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

(надається перелік складових навчально-методичного забезпечення 

навчальної дисципліни та посилання на сайт, де вони розташовані) 

1) Сілабус (навчальна програма), 

2) робоча навчальна програма  

3) екзаменаційні питання 

4) бібліотечний фонд університету і кафедри 

5) електронні версії навчальної і наукової літератури 

http://web.kpi.kharkov.ua/sp/aspiranti/ 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ В ІНТЕРНЕТІ 

 

 http://www.rost.ru/ - Приоритетные национальные проекты  

 http://www.futura.ru/ Futura – футурология, прогнозирование, сценарии 

будущего  

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

проектирование. Эффективные инструменты реализации  

 http: / www.ecsocman.edu.ru – освітній портал з економіки, соціології і 

менеджменту  

 http://socionet.ru/ – Cоціонет – інформаційний простір з суспільних 

наук. 

 http://www.isras.rssi.ru/INSTITUTE_OF_SOCIOLOGY.htm – Інститут 

соціології РАН.  

 http://www.muh.ru/content/ssocio.htm – Сучасний гуманітарний 

університет.  

 http://www.eawarn.ru/ – Інститут етнології и антропологфї РАН 

соціології.  

 http://www.nw.ru/sociolog/ – Інститут соціології РАН, Санкт-

Петербурзький філіал.  

 http://www.ras.ru/russian/RAS/ofcpp.html – відділення філософії, 

соціології, психології і права РАН.  

 http://www.opinio.msu.ru/  – центр соціологічних досліджень МДУ імені 

М. В. Ломоносова.  

 http://www.msses.ru/win/departments/sociology/index.html – факультет 

соціології Вищої школи соціальних і економічних наук. 
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http://www.futura.ru/
http://www.socialproject.ru/socialproj/theory.php
http://www.ecsocman.edu.ru/
http://socionet.ru/
http://www.isras.rssi.ru/INSTITUTE_OF_SOCIOLOGY.htm
http://www.muh.ru/content/ssocio.htm
http://www.eawarn.ru/
http://www.nw.ru/sociolog/
http://www.ras.ru/russian/RAS/ofcpp.html
http://www.opinio.msu.ru/
http://www.msses.ru/win/departments/sociology/index.html


 http://www.isras.rssi.ru/R_SocIs.htm – журнал "Социологические 

исследования".  

 http://www.nir.ru/socio/scipubl/4M.htm – журнал "Социология: 

методология, методы, математические модели".  

 http://www.nir.ru/socio/scipubl/socjour.htm –"Социологический журнал". 
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