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КАБУСЬ Н.Д. 

 

ПАРАДИГМАЛЬНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМИ 

ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ ДО СТАЛОГО 

РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ ГРУП 

 

Визначення методологічних засад підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до сталого розвитку соціальних груп як важливої умови переходу 

суспільства на шлях сталого розвитку потребує, насамперед, з’ясування її 

парадигмальної основи, визначення провідної парадигми як підґрунтя для 

вирішення теоретичних та практичних проблем наукового дослідження, 

системи теоретичних, методологічних та аксіологічних настанов, взятих за 

зразок для вирішення наукового завдання (Т. Кун).  

Проведений аналіз сукупності парадигм, що існують у педагогічній науці 

(знаннєвої, культурологічної, технократичної, гуманістичної, соцієтальної, 

людиноцентриської, синергетичної, компетентнісної, парадигм організації, 

управління, соціальної комунікації тощо) дозволяє визначити провідною в 

контексті дослідження проблеми підготовки майбутніх соціальних педагогів до 

сталого розвитку соціальних груп гуманістичну освітню парадигму, котра на 

сучасному етапі розвитку суспільства, необхідності його переходу до сталого 

розвитку відіграє інтегруючу, системоутворювальну роль стосовно всіх інших, 

надаючи найважливіші орієнтири діяльності людини. Так, спрямованість знань, 

культури, технологій, особистісного й соціального розвитку, процесів 

саморозвитку та самоорганізації, набуття компетентностей, організації, 

управління і спілкування на ствердження гуманізму як визначального принципу 

людського існування, розвиток людських якостей, здатності робити вибір на 

користь добра нині має вирішальне значення для розвитку людської цивілізації. 

Соціальні й культурні потрясіння ХХ століття, небувале загострення 

екологічних та інших проблем, загалом соціальна практика сучасного світу, 

котра змушує усвідомити, що в основі всіх його труднощів і суперечностей 

знаходиться людина, зумовили повернення в усьому світі до концепції 

гуманізму (від лат. humanus – людський, людяний), яка передбачає оптимізацію 

функціонування людського фактору в соціальному житті, пріоритетність 

загальнолюдських цінностей, гармонізацію стосунків людини з суспільством, 

навколишнім середовищем, що є життєво важливим в умовах сьогодення. 

Гуманістична парадигма, становлення якої відбувалося у різні історичні 

епохи завдяки діяльності прогресивних мислителів, вчених, педагогів, 

суспільних діячів, створила підґрунтя для переосмислення діяльності людини 

та суспільства на засадах гуманізму і передбачає розробку відповідних 

соціально-педагогічних, соціовиховних технологій, які мають сприяти втіленню 

принципу гуманізму в практичну діяльність кожної людини через формування 

відповідного світогляду, системи переконань, індивідуальних і соціальних 

цінностей представників різних соціальних груп, що забезпечують розуміння 

позитивної взаємодії з іншими людьми, суспільством, природою, культурою, 
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світом як єдино можливої стратегії досягнення особистого успіху й висхідного 

розвитку суспільства.  

Реалізація означених завдань орієнтує діяльність соціального педагога на 

випереджальну роботу з соціального виховання, цілісний розвиток фізично-

духовно-душевної сутності людини, гармонізацію особистісного та соціального, 

що уможливлює її сталий позитивний розвиток як соціального суб’єкта, 

представника вікової спільноти, родини, громади, нації, цивілізації, котрий 

розуміє власну роль як творця власного і суспільного життя й, відповідно, 

усвідомлює соціальну й моральну відповідальність за власну долю й долю 

суспільства, що сприяє подоланню відчуження людини від природи, культури, 

соціуму, від самої себе та майбутнього, розумінню того, що саме людина 

своїми діями свідомо визначає напрям розвитку сучасної цивілізації. 

Означене потребує обґрунтування сукупності взаємопов’язаних 

методологічних підходів як підґрунтя підготовки майбутніх соціальних 

педагогів до сталого розвитку соціальних груп, що є перспективою подальшого 

дослідження. 

 

КАХІАНІ Ю.В. 

 

ЗАКЛАДИ ІНТЕРНАТНОГО ТИПУ 

ЯК СУБ’ЄКТ СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Результат підготовки майбутніх соціальних педагогів до роботи в 

закладах інтернатного типу передбачає наявність у них сформованої 

професійної спрямованості на здійснення такого виду діяльності, здатності до 

професійного саморозвитку, розвиненість рефлексивних умінь тощо. Однак, у 

силу різноплановості предмета професійної діяльності соціальних педагогів є 

необхідність у спеціалізації, з якою студенту необхідно самовизначитися ще на 

етапі навчання у ВНЗ.  

Термін «інтернат» походить від латинського слова «внутрішній». У 

«Словнику української мови» подано таке визначення змісту терміну: 

«гуртожиток для учнів і студентів навчального закладу; закритий шкільний 

заклад, у якому учні навчаються та живуть». 

Соціально-педагогічна діяльність визначається як різновид діяльності, 

яка здійснюється в певній соціальній інституції та яка спрямована на точно 

визначений об’єкт впливу; це засіб реалізації соціальної політики, як 

соціальний локатор, який визначає наслідки соціальної політики, і як діяльність 

із надання різного роду захисту, допомоги та підтримки людині, сім’ї чи 

спільноті у складних життєвих ситуаціях.  

Об’єктом соціально-педагогічної діяльності є діти з соціально-

педагогічними проблемами. 

У сучасній Україні державою створено такі типи закладів: школи-

інтернати, НВК у тому числі інші навчальні заклади з цілодобовим 

перебуванням: 1) загальноосвітні, 2) спеціальні, 3) санаторні, 4) для 

обдарованих та талановитих дітей; 5) будинки дитини, 6) дитячі будинки, 7) 


