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Переважна більшість опитаних вбачає найви-
щий практико-перетворюючий освітній потенціал в 
композиції форм та методів роботи зі слухачами, ос-
новними з яких є практичні заняття (75%), майстер-
класи (57%), лекції (47%) та тренінги фахівців (40%). 

Отже, укорінення в Україні ідеології інформа-
ційного суспільства сформувало нагальну потребу в 
постійному підвищенні рівня знань і необхідності 
безперервної освіти викладачів та педагогів. Інфор-
маційний прогрес створює виклик традиційним сис-

темам освіти і актуалізує питання перегляду методо-
логії, методики та організаційних засад сучасної 
освіти. Слухачі очікують: спеціалізації й наближення 
до проблемно-орієнтованого навчання (орієнтир на 
потреби слухачів щодо менеджменту сучасного на-
вчального закладу, володіння інформаційними та 
освітніми технологіями); трансформації функціона-
льно-рольового навантаження педагогічного складу 
закладів підвищення кваліфікації; варіативності та 
поєднання методів й форм навчання.  
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СПЕЦКУРС У СИСТЕМІ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ  
СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ДО СТАЛОГО РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП 

 
Кабусь Наталя Дмитрівна,  

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди,  
 

У програмі дій «Порядок денний на XXI сто-
ліття» відзначено, що реалізація стратегії сталого ро-
звитку цивілізації як основного орієнтира третього 
тисячоліття, що передбачає збалансований поступа-
льний екологічний, економічний і соціальний про-
грес світової спільноти протягом тривалого часу, 
можлива за умов об’єднання зусиль різних соціаль-
них груп - зокрема дітей, молоді, дорослих, людей 
старшого віку, сім’ї, громади, нації як ключових ла-
нок забезпечення сталості в усіх напрямах суспіль-
ного розвитку [1, с. 270-278]. Проте нині означені 
групи самі не відрізняються гармонійністю власного 
існування, характеризуються індиферентністю, не-
стійкою соціальною позицією, недостатнім усвідом-
ленням важливості й невідкладності спільної діяль-
ності як щодо вирішення власних проблем, так і для 
прогресивного розвитку суспільства. Значна кіль-
кість проблемних соціальних груп, а також кризові 
явища, характерні для дітей, молоді, дорослих, сім'ї, 
громади як важливих соціальних груп, що станов-
лять основну соціальну структуру суспільства й зу-
мовлюють вектор його розвитку, зумовлюють актуа-

льність реалізації цілеспрямованої діяльності зі сти-
мулювання соціальних груп до сталого розвитку. 
Важливими суб’єктами такої діяльності мають бути 
соціальні педагоги й соціальні працівники як фахів-
ці, що в професійній діяльності взаємодіють з пред-
ставниками різних соціальних груп – як позитивно 
спрямованих, так і проблемних та «груп ризику», 
приймаючи активну участь у реалізації освітньо-
виховної й соціальної політики держави.  

Проведений нами аналіз навчального плану 
підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери – 
соціальних педагогів, соціальних працівників свід-
чить, що студенти вивчають різні аспекти соцільно-
педагогічної роботи (зокрема соціально-виховної, 
профілактичної, корекційної, реабілітаційної, дозвіл-
лєвої, розвивальної) з представниками згаданих вище 
соціальних груп. Водночас проведені нами опиту-
вання студентів – майбутніх фахівців соціальної 
сфери свідчать, що не переважна більшість з них не 
мають чіткого уявлення про сутність, складові, за-
вдання, принципи та механізми сталого розвитку, 
особливості стимулювання до сталого розвитку різ-
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СОЦІОЛОГІЇ, СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

них соціальних груп, недостатньо усвідомлюють йо-
го значущість для сталого прогресивного розвитку 
сучасної цивілізації, майбутні фахівці не мають до-
сить глибоких знань для осмислення загальних зако-
номірностей сталого суспільного розвитку, а тим бі-
льше для наукового управління цими процесами.  

У зв’язку з цим вважаємо: важливою умовою 
формування готовності майбутніх фахівців соціаль-
ної сфери до сталого розвитку соціальних груп є по-
єднання комплексної підготовки на основі базових 
дисциплін, що викладаються у вищому навчальному 
закладі, й спеціальної підготовки, основу якої скла-
дає спецкурс «Актуальні питання сталого розвитку 
соціальних груп», що має низку переваг як у змісто-
вному, так і процесуальному аспектах порівняно з 
іншими формами організації навчального процесу у 
вищому навчальному закладі. Так, зміст спецкурсу, 
який може оперативно доповнюватися й поновлюва-
тися, дозволяє своєчасно ознайомлювати майбутніх 
фахівців з найновішими досягненнями науки і прак-
тики, поглиблювати й розширювати їхні професійні 
знання та вміння; побудова змісту спецкурсу на інте-
грованій основі дає можливість встановлювати між-
предметні зв’язки й реалізовувати наступність у під-
готовці фахівців соціальної сфери. Вивчення спецку-
рсу передбачає поступове ускладнення видів діяль-
ності – від навчальної, квазіпрофесійної, до наукової; 
знання та вміння, що формуються у студентів під час 
вивчення базових дисциплін, використовуються як 
опорні при засвоєнні змісту спецкурсу у VII семест-
рі.  

Нами було розроблено робочу програму озна-
ченого спецкурсу, спрямованого на формування в 
майбутніх фахівців соціальної сфери (соціальних пе-
дагогів, соціальних працівників) системи знань про 
суть сталого розвитку як основної стратегії розвитку 
цивілізації у ХХІ столітті, специфіку сталого розвит-
ку особистості, соціальної групи, суспільства; уміння 
розробляти й реалізовувати систему соціально-
педагогічної роботи зі сталого розвитку соціальних 
груп в контексті реалізації стратегії сталого розвитку 
цивілізації. 

Основними завданнями спецкурсу є: поглиб-
лення знань майбутніх фахівців з питань становлен-
ня й розвитку особистості, соціальної групи, суспіль-
ства, сприяння усвідомленню ними необхідності по-
силення розвивального вектору соціально-
педагогічної діяльності, ролі соціального педагога у 
реалізації стратегії сталого розвитку цивілізації; фо-
рмування уявлення про основні положення концепції 
сталого розвитку; суть, специфіку, умови сталого ро-
звитку соціальної групи, основні напрями соціально-
педагогічної діяльності зі стимулювання соціальних 
груп до сталого розвитку; визначення методологіч-
них основ проектування діяльності соціального педа-
гога з метою забезпечення сталого розвитку соціаль-
них груп; формування в майбутніх фахівців соціаль-
ної сфери умінь і навичок проектувати й реалізову-
вати систему роботи зі сталого розвитку особистості, 
соціальної групи відповідно до вимог сучасного сус-
пільства; формування в майбутніх фахівців соціаль-
ної сфери установки на професійно-творчий саморо-
звиток для здійснення професійної діяльності на тво-

рчому рівні. 
У результаті вивчення спецкурсу студенти 

мають знати: основні стратегічні орієнтири суспіль-
ного розвитку на сучасному етапі, змістове напов-
нення понять «розвиток», «сталий розвиток», «ста-
лий розвиток особистості», «сталий розвиток соціа-
льної групи», «сталий розвиток суспільства»; зако-
номірності сталого розвитку особистості, соціальної 
групи, суспільства, роль соціального педагога, соціа-
льного працівника у забезпеченні означених проце-
сів; основні проблеми, бар’єри, що перешкоджають 
сталому розвитку соціального суб’єкта; напрями дія-
льності соціального педагога щодо стимулювання 
особистості, соціальної групи до сталого розвитку; 
методологічні й методичні засади, технологію й 
стратегію соціально-педагогічної діяльності з метою 
сталого розвитку соціальної групи; особливості соці-
ально-педагогічної роботи зі стимулювання до ста-
лого розвитку різних соціальних груп. Майбутні фа-
хівці також мають вміти: реалізовувати соціально-
педагогічну відповідно до викликів і вимог сього-
дення; застосовувати методологічні підходи (систе-
мний, синергетичний, цивілізаційний, культурологі-
чний, особистісно-соціальний, діяльнісний, ресурс-
ний) для розробки системи роботи зі стимулювання 
соціальних груп до сталого розвитку; добирати зміст, 
доцільні форми, методи соціально-педагогічної дія-
льності, розробляти ефективні інноваційні засоби з 
метою стимулювання різних соціальних груп до ста-
лого розвитку; виокремлювати й реалізовувати осно-
вні напрями соціально-педагогічної діяльності зі ста-
лого розвитку соціальної групи й особистості; впро-
ваджувати технології, стратегії, прийоми соціально-
педагогічної діяльності з метою сталого розвитку рі-
зних соціальних груп; здійснювати організацію й 
управління процесом сталого розвитку особистості, 
соціальної групи з метою їх переведення на рівень 
самоорганізації й самоуправління; налагоджувати 
взаємодію з різними соціальними суб’єктами для 
спільної діяльності з метою стимулювання соціаль-
них груп до сталого розвитку; здійснювати аналіз 
перспективного соціально-педагогічного досвіду й 
творчо використовувати його у професійній діяльно-
сті. 

Програма спецкурсу містить два змістових 
модулі: «Концептуальні й технологічні засади стало-
го розвитку соціальної групи» й «Проектування соці-
ально-педагогічної діяльності зі сталого розвитку рі-
зних соціальних груп». Перший модуль передбачає 
ознайомлення студентів з темами: «Сталий розвиток 
як провідна стратегія розвитку цивілізації у ХХІ сто-
літті», «Ґенеза ідеї сталого розвитку в історії світової 
та вітчизняної наукової думки», «Еволюція поглядів 
на сталий суспільний розвиток у ХХ – на початку 
ХХІ століття», «Закони та закономірності сталого 
розвитку людини, соціальної групи, суспільства», 
«Соціально-педагогічний підхід до реалізації страте-
гії сталого розвитку суспільства», «Суть сталого роз-
витку соціальної групи», «Основні напрями, зміст, 
форми, методи соціально-педагогічної діяльності для 
сталого розвитку соціальних груп», «Методологічні 
засади діяльності соціального педагога зі сталого ро-
звитку соціальних груп», «Технологія соціально-
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педагогічної діяльності зі сталого розвитку соціаль-
ної групи», вивчення яких сприяє засвоєнню майбу-
тніми фахівцями системи знань з вирішення пробле-
ми сталого розвитку й особливостей соціально-
педагогічної діяльності для сталого розвитку соціа-
льної групи.  

Другий модуль націлено на формування в 
майбутніх фахівців умінь розробляти систему соціа-
льно-педагогічної діяльності для сталого розвитку 
різних соціальних груп – дітей, молоді, дорослих, 
сім’ї, громади, а також систему роботи зі стимулю-
вання до сталого розвитку представників проблем-
них соціальних груп, що забезпечує набуття студен-
тами навичок проектувати зміст, добирати доцільні 
методи, форми соціально-педагогічної діяльності для 

активізації процесів сталого розвитку різних соціа-
льних груп з урахуванням їх специфіки. Зміст спец-
курсу також передбачає виконання студентами твор-
чого наукового завдання – розробку програми (прое-
кту) соціально-педагогічної діяльності зі сталого ро-
звитку соціальної групи, створення й презентацію 
соціальної реклами зі стимулювання до сталого роз-
витку представників різних соціальних груп. Студе-
нти матимуть змогу реалізувати означені проекти й 
здобути досвід професійної діяльності у досліджува-
ному аспекті під час соціально-педагогічної практи-
ки в навчальних закладах й центрах соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді, яка відбуватиметься 
у VIII семестрі.  
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Сьогодні у нашій країні спостерігається зрос-
тання різного роду соціальних проблем у клієнтів 
соціальних служб. Виходячи з цього, першочерговою 
є потреба в суттєвому вдосконаленню змісту та ме-
тодики професійної підготовки майбутніх соціальних 
педагогів, соціальних працівників та практичних 
психологів на основі формування у них готовності 
розв’язання конфліктів, які можуть виникати під час 
професійної діяльності. Відзначимо як беззапереч-
ний факт, що майбутній фахівець соціальної сфери у 
своїй професійній діяльності буде дотичний до ви-
рішення різноманітних особистісних проблем своїх 
клієнтів. Отже, ще під час навчання у вищому навча-
льному закладі у студентів доцільно формувати ґру-
нтовні теоретичні знання та практичні уміння й на-
вички щодо попередження та розв’язання конфлік-
тів.  

Професійна підготовка майбутніх фахівців со-
ціальної сфери має бути зосереджена на розвитку та 
вдосконаленні особистісних якостей. До найбільш 
вагомих було віднесено толерантність, як особистіс-
ну і професійну якість, що обрану показником осо-
бистісного критерію готовності до цього виду діяль-
ності. У своєму дослідженні ми виходили з тих мір-
кувань, що толерантність є вимогою часу, оскільки 
сьогодні відбувається знецінення моральних, етич-
них, духовних цінностей людства. Необхідність на-
лежним чином сформованої толерантності обумов-
люється самою сутністю обраної професії, в якій ду-
же яскраво проявляється гуманістична спрямова-
ність, що передбачає сформованість у професіоналів 
таких якостей як добросердечне ставлення до клієн-
тів, розуміння особливостей соціальних послуг, ви-

сокий ступінь терпимості під час спілкування з кліє-
нтами. 

Теоретичні та практичні питання формування 
толерантності досліджували Т. Білоус, Н. Бирко, 
О. Волошина, О. Зарвіна, О. Матієнко, Н. Орловська, 
М. Тилічко, Ю. Тодорцева, О. Шаюк та ін. У психо-
лого-педагогічних працях відомих педагогів 
Ш. Амонашвілі, І. Беха, О. Савченко, 
В. Сухомлинського, виокремлено гуманістичні 
принципи, які покладено в основу педагогіки толе-
рантності. Однак, досі в практиці професійної підго-
товки майбутніх фахівців соціальної сфери не виро-
блені підходи, що відповідають вимогам толерантно-
сті. У науковій літературі мало відомостей про прин-
ципи підвищення рівня толерантності, та лише у за-
гальному вигляді аргументовано доцільність толера-
нтності як особистісної риси соціального працівника.  

Відзначимо, що ми повністю погоджуємося із 
висновком Н. Бирко [1] про те, що наукова категорія 
«толерантність» належить до методологічного апара-
ту декількох наук, а саме філософії, політології, 
юриспруденції, соціології, культурології, психології, 
та педагогіки. Саме цей факт, з однієї сторо-
ни,суттєво розширює коло наших наукових пошуків, 
а з другої – спрямовує нас більш конкретніше розг-
лянути соціологічний аспект толерантності як особи-
стісної та професійної якості. 

Встановлено, що першим документом, у якому 
було піднято питання про толерантність прийнято 
вважати «Загальну декларацію прав людини» [6], де 
у 2 статті записано, що «кожна людина повинна мати 
всі права і всі свободи, проголошені цією Деклараці-
єю, незалежно від раси, кольору шкіри, статі, мови, 
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