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Шановні колеги!

Лабораторія  методології  психосоціальних  і  політико-психологічних  досліджень
Інституту  соціальної  та  політичної  психології  НАПН  України  продовжує  серію
наукових колоквіумів, метою яких є визначення психологічних принципів і підходів
до прогнозування соціальних явищ.

Запрошуємо Вас долучитися до участі у черговому заході, який буде проведено у
формі  фахової  онлайн-дискусії,  та  висловити  свою  експертну  думку  з  приводу
теоретичних,  методологічних  та  методичних  аспектів  психологічної  розробки
проблем прогнозування соціальних явищ загалом і, зокрема, з огляду на результати
проведених Вами досліджень.

В ході дискусії пропонуємо обговорити наступні питання:

- Методологія і методи прогнозування соціальних явищ: психологічний аспект;

- Колективна інтуїція у прогнозуванні соціальних явищ;

- Психологічні механізми розвитку суспільно-політичних явищ як складова 
соціального прогнозування;

- Соціальна ідентичність в умовах суспільних трансформацій: прогностичний аспект.

Також намагатимемось  конкретизувати  прогностичний  потенціал  результатів  наукових
досліджень, які  було проведено та успішно завершено в останні роки в ІСПП НАПН
України.

Фахова  дискусія  відбудеться  22  червня  2021  р.  (вівторок)  з  10.00  до  13.00  на
платформі Zoom. 

Запрошуємо приєднатися до конференції Zoom за посиланням:

https  ://  us  02  web  .  zoom  .  us  /  j  /82072635116?  pwd  =  NXd  1  L  2  FtZzdtSkJmU  08  wVnNYdGtZdz  09  

Ідентифікатор конференції: 820 7263 5116

Пароль: 487174

Підключення доступно з 9.30.

https://us02web.zoom.us/j/82072635116?pwd=NXd1L2FtZzdtSkJmU08wVnNYdGtZdz09


Шановні колеги!

Просимо  витратити  незначну  частину  Вашого  часу  та  відповісти  на  низку
поставлених  далі  питань,  які  допоможуть  нам  конкретизувати  місце  Ваших,  а  у
більш  ширшому  контексті  –  психологічних  наукових  розробок  загалом  у
соціальному прогнозуванні. 

1. Чи входить соціальне прогнозування до компетенції психологічної науки?

2.  Назвіть  сфери,  де,  на  Вашу  думку,  психологічна  наука  відіграє  чи  може
відігравати важливу роль у соціально-прогностичній діяльності.

3. Які результати Ваших наукових досліджень мають прогностичний потенціал?

4.  Які  розроблені  Вами  психологічні  підходи,  психологічні  методи  та  методики
можуть бути застосовані до прогнозування соціальних процесів і явищ?

5.  Які  виявлені  в  ході  Ваших  наукових  досліджень  закономірності  та  тенденції
потребують уваги та мають бути враховані при розробці соціальних прогнозів?

6.  Вкажіть,  будь ласка,  публікації,  де можна більш докладно дізнатися про Ваші
наукові  розробки,  які  дотичні  до  проблеми  прогнозування  соціальних процесів  і
явищ.

7. Чи можна вважати актуальним соціально-психологічне дослідження можливостей
колективної інтуїції в прогнозуванні соціальних подій?

8. Які, на Ваш погляд, соціальні проблеми (виклики / загрози) найближчим часом
потребуватимуть  соціально-психологічного  супроводу,  зокрема  в  частині
прогнозування та попередження їх негативних наслідків?

9. Які, на Ваш погляд, проблеми соціального прогнозування можуть / повинні стати
предметом психологічного дослідження?

Відповіді  на  питання  Ви  можете  надати,  заповнивши  Google-форму
за наступним посиланням:  https://forms.gle/xjkX4uKE5MXgxSmY6 

Дякуємо  за  Вашу  згоду  виступити  експертом!
Ваші  відповіді  допоможуть  нам  систематизувати  основні  новітні  психологічні
підходи до здійснення соціопрогностичних досліджень!!

https://forms.gle/xjkX4uKE5MXgxSmY6

