
Назва кафедри Всесвітньої історії, міжнародних відносин та 

методики навчання історичних дисциплін 

Назва дисципліни Методологія соціального прогнозування 

Загальна кількість кредитів (один) 5 кредитів  (150 годин) 

Курс та півріччя, де починається 

дисципліна 

1 курс, І семестр 

Кількість семестрів, протягом яких 

вивчається дисципліна 

1 семестр 

Форма навчання, для якої дисципліна 

пропонується 

Денна, заочна 

Попередні умови вивчення дисциплін: Соціологія, Політологія, 

Психологія 

Назви спеціальностей для яких 

пропонується вивчення дисципліни 

Для всіх спеціальностей 

Короткий опис дисципліни Мета курсу є отримання студентами 

прогностичних компетенцій, знань, вмінь та 

навичок, необхідних для організації та проведення 

соціального прогнозування.  

Головні завдання курсу:  

- ознайомлення з усіма базовими соціально-

прогностичними категоріями;  

- виявлення взаємозв’язків між ними; формування 

уявлень про антиципацію, її види та канали, про 

сутність соціального прогнозування як діяльність та 

соціальну технологію;  

- розкриття та характеристика сучасних поглядів на 

прогностику;  

- визначення основних методологічних принципів 

та ефектів прогнозування;  

- розкриття прогнозування як виду випереджаючого 

відображення у психічному житті людини;  

- характеристику сутності, змісту, видів та методів 

соціального прогнозування, специфіки 

комплексування методами Фароут та Форсайт;  

- ознайомлення з особливостями застосування 

методики складання пошукових та нормативних 

соціальних прогнозів.  

В результаті вивчення курсу студенти мають 

оволодіти  

знаннями:  

- базових понять «соціального прогнозування», його 

сутність, типології та  

класифікації методів прогнозування ;  

- принципів, форм і методів соціального 

прогнозування як соціальної технології та 

діяльності;  

- методологічними та методичними основами 

соціального прогнозування технологій;  

- основами застосування методів прогнозування у 

складанні прогнозів на основі соціального 



 

діагностування суспільних процесів;  

- місце і функції прогнозування відносно інших 

видів антиципації;  

- основами соціального прогнозування суспільних 

процесів у соціальному  

управлінні;  

- інформаційних соціальних технологій 

прогнозування;  

- актуальних проблем удосконалення соціальних 

технологій прогнозування в сучасних умовах.  

 вміннями:  

- користування соціальними нормативами і 

соціальними орієнтирами у соціальних технологіях 

антиципації;  

- складати пошукові та нормативні соціальні 

прогнози з актуальних соціальних проблем;  

- вибору певних методів соціального 

прогнозування;  

- вибору основної документації та базової 

інформації для соціального прогнозування;  

- застосовувати послідовність етапів прогнозування;  

- формулювати соціальні завдання на різних етапах 

прогнозування. 


