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ВСТУП 

Актуальнiсть дослiдження. Оцінюючи  тенденції розвитку соціальної 

педагогіки як напрямку фахової підготовки та професійної діяльності, варто 

зазначити, що одним з основних завдань соцiального педагога як фахiвця, мiсiя 

якого – соцiальне виховання особистостi, а також надання допомоги в складних 

життєвих обставинах, є розвиток особистостi як суб’єкта та творця власного 

життя, здатного до ефективної соцiальної взаємодiї й самореалiзацiї як з метою 

власного успiху, так i для процвiтання та розквiту нашої держави. Вирiшення 

цього завдання значною мiрою залежить вiд рiвня професiоналiзму соцiального 

педагога, його персонального соціального досвіду, а також потребує розвитку 

творчих компетенцій фахівця у професiйній дiяльностi. 

Як зазначають дослiдники, соцiальний педагог у професiйнiй дiяльностi 

має необхiднiсть зважати на безлiч факторiв та умов для вибору 

найефективнiших методiв дiї в кожнiй конкретнiй ситуацiї актуалiзують 

виявлення творчостi в професiйнiй дiяльностi фахiвця соцiальної сфери. 

Причому соцiальний педагог має не лише знаходити дiєвi способи вирiшення 

складних ситуацiй у будь-якiй сферi життєдiяльностi, а й навчати цього iнших 

людей, сприяти активiзацiї внутрiшнiх ресурсiв особистостi, стимулювати її до 

духовного та творчого саморозвитку для запобiгання кризовим станам, 

самостiйного знаходження шляхiв гармонiйного iснування. 

Сучаснi науковi дослiдження стану професiйної пiдготовки майбутнiх 

фахiвцiв засвiдчують, що iснує безпосереднiй зв’язок мiж рiвнем розвитку 

творчих компетенцiй i ефективнiстю вирiшення завдань соцiально-педагогiчної 

дiяльностi. Успiшне втiлення цiєї кореляцiї у процес фахової пiдготовки 

соцiальних педагогiв потребує впровадження особистiсно зорiєнтованих 

технологiй професiйної пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв, 

спрямованих на створення сприятливих умов для формування та розвитку 

їхньої професiйної творчостi, що, в свою чергу, сприятиме i формуванню 

професiйної культури, i набуттю професiйної компетентностi. 

Науковцями дослiджувались рiзнi аспекти зазначеної проблеми, 

викладенi у дослiдженнях К. Абульханової-Славської, А. Барабанщикова, 



В. Бенiна, О. Безпалько, Е. Бондаревскої, Г. Васяновича, М. Галагузової, 

В. Гриньової, I. Зимньої, Й. Iсаєва, Е. Шиянова та iн. Однак вивчення 

теоретичних аспектiв втiлення методiв розвитку професiйної творчостi до 

професiйної пiдготовки майбутнiх соцiальних педагогiв залишаються 

малодослiдженими, саме тому нами було обрано тему дослiдження: «Розвиток 

професійної творчості майбутніх соціальних педагогів в процесі фахової 

підготовки». 

Об’єкт дослідження –  професійна творчість соціального педагога. 

Предмет дослідження – розвиток професiйної творчостi майбутнiх 

соцiальних педагогiв. 

Мета дослідження – на основі теоретичного аналізу наукової літератури, 

емпірично дослідити розвиток професійної творчості у процесі фахової 

підготовки майбутніх соціальних педагогів; розробити програму розвитку 

професійної творчості майбутніх соціальних педагогів в процесі навчання у 

ВНЗ. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз наукової літератури з досліджуваної теми. 

2. Охарактеризувати сутність та специфіку впливу професійної творчості на 

професійне становлення майбутніх соціальних педагогів. 

3. Дослідити форми професійної творчості майбутніх соціальних педагогів у 

процесі фахової підготовки. 

4. Розробити програму розвитку професійної творчості майбутніх 

соціальних педагогів в процесі навчання у ВНЗ. 

Методи дослiдження. Для виконання поставлених завдань дослiдження 

було використано ряд теоретичних (аналiз наукових джерел, узагальнення, 

iндукцiя, систематизацiя), емпіричних методiв (анкетування) та статистичні 

методи (методи кiлькiсної та якiсної обробки отриманих результатiв). 

 Експериментальна база дослiдження: дослiдно-експериментальна 

робота здiйснювалася на базi Житомирського державного університету імені 

Івана Франка. 



Tеоретичне значення дослiдження: узагальнено та проаналiзовано 

теоретичнi основи сутність та специфіку впливу професійної творчості на 

професійне становлення майбутніх соціальних педагогів.  

Практичне значення дослiдження: розроблено й обґрунтовано 

програму розвитку професійної творчості майбутніх соціальних педагогів в 

процесі навчання у ВНЗ. 

Апробацiя роботи. Результати дослiдження опублiкованi у збiрнику 

наукових праць... 

Структура роботи. Бакалаврська робота складається зi вступу, двох 

роздiлiв, висновкiв до роздiлiв, загальних висновкiв, додаткiв, списку 

використаних джерел (61 найменування, в т.ч. 16 iноземних). Робота викладена 

на 73 сторiнках друкованого тексту та 8 сторiнках додаткiв.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАГАЛЬНI ВИСНОВКИ 

Проаналізувавши наукову літературу з досліджуваної теми, ми прийшли 

до наступних висновків та узагальнень.  

1. На основi аналiзу психолого-педагогiчної лiтератури можна 

сформулювати найважливiшi якостi соцiального педагога, що сприяють його 

успiшнiй творчiй дiяльностi: здатнiсть до нестандартного рiшення; пошуково-

проблемний стиль мислення; умiння створювати проблемнi, нестандартнi 

навчальнi i виховнi ситуацiї; оригiнальнiсть у всiх сферах своєї дiяльностi; 

творча фантазiя, розвинена уява; специфiчнi особистiснi якостi (смiливiсть, 

готовнiсть до ризику, винахiдливiсть, цiлеспрямованiсть,  оптимiзм, ентузiазм, 

настирливiсть, упевненiсть, кмiтливiсть, iнтуїтивне вiдчуття нового та 

оригiнального та iн). Серед значної кiлькостi методiв розвитку професiйної 

творчостi соцiального педагога, ми вирiшили обрати найбiльш поширенi та 

охарактеризували їх специфiку. До таких ми вiднесли метод мозкового штурму, 

метод фокальних об’єктiв (МФО), комплекс технiк для креативної вербалiзацiї 

думок, метод ММЧ (моделювання маленькими чоловiчками), метод «шести 

капелюхiв» i т.п. Також всi вищезазначенi методики носять унiверсальний 

характер i можуть бути використанi як в процесi професiйної дiяльностi 

соцiального педагога, так i в перiод професiйної пiдготовки майбутнiх 

соцiальних педагогiв. 

2. Охарактеризувавши сутність та специфіку впливу професійної 

творчості на професійне становлення майбутніх соціальних педагогів, ми 

можемо узагальнити наступне. Метою професiйної пiдготовки майбутнiх 

соцiальних педагогiв є пiдготовка висококвалiфiкованого спецiалiста 

вiдповiдного рiвня, який не тiльки вiльно володiє теоретико-методологiчною 

базою, а i має навички практичної дiяльностi у соцiально-педагогiчнiй сферi, 

сформовану базу знань iз сумiжних дисциплiн (загальна психологiя, вiкова 

психологiя, соцiологiя тощо), здатного до ефективної роботи у межах 

спецiальностi на рiвнi свiтових стандартiв, готового до постiйного 

професiйного зростання та вдосконалення, соцiально-педагогiчної, 

психологiчної та професiйної мобiльностi. Творчiсть є винятково важливою 



складовою дiяльностi соцiального педагога, оскiльки кожна особистiсть є 

неповторною, неповторнi ситуацiї й обставини, тому щоразу потрiбно 

конструювати новi ефективнi способи вирiшення соцiально-педагогiчних 

завдань з урахуванням своєрiдностi кожної людини, унiкальностi її 

характеристик та iндивiдуальних цiлей. Професiйна творчiсть соцiального 

педагога спрямована також на активiзацiю зусиль суспiльства, соцiальних груп, 

сiм’ї, кожної конкретної людини для вирiшення власних проблем; розвиток 

особистостi як суб’єкта життєдiяльностi; стимулювання до соцiальної творчостi 

з метою позитивних суспiльних перетворень, а також збагачення iснуючого 

соцiально-педагогiчного досвiду на основi особистого творчого внеску для 

досягнення високих результатiв iз соцiального виховання пiдростаючого 

поколiння. Соцiальний педагог, котрий здiйснює професiйну дiяльнiсть на 

творчому рiвнi, характеризується здатнiстю вiдходити вiд iснуючих у 

суспiльствi стереотипiв i шаблонiв, оригiнальним баченням проблемних 

ситуацiй, умiнням приймати правильнi рiшення в умовах дефiциту часу, 

стресових ситуацiях; прагненням досягти найбiльшої результативностi в 

професiйнiй дiяльностi, високим рiвнем вiдповiдальностi як за її безпосереднi, 

так i подальшi результати; оптимiзмом, наполегливiстю, iнiцiативнiстю, 

цiлеспрямованiстю, рiшучiстю; розвиненою уявою, гнучкiстю, швидкiстю й 

асоцiативнiстю мислення, легкiстю генерування iдей, що забезпечують його 

ефективну дiяльнiсть з розвитку потенцiйних можливостей особистостi з метою 

її позитивної соцiалiзацiї. 

3. Дослідивши форми професійної творчості майбутніх соціальних 

педагогів у процесі фахової підготовки, ми прийшли до таких висновків. 

Високий рівень внутрішньої мотивації до професійної діяльності, притаманний 

для 22,5% респондентів, є одним із ключових чинників їх творчого розвитку та 

використання творчого потенціалу у професійній діяльності, які б сприяли їх 

професійному становленню та зростанню. А домінування зовнішньої 

негативної та позитивної мотивації пояснює малу соціальну та освітню 

мобільність досліджуваної групи студентів. В той же час, самі майбутні 

соціальні педагоги в переважній більшості мають цілком об’єктивне та вірне 



розуміння професійної творчості соціального педагога як наукоємного поняття 

та соціального явища, а також високо оцінюють її роль у професійному 

становленні фахівця, як однієї із фундаментальних основ професійної 

діяльності. Опитаним студентам найбільш притаманні три ключові «якорі» 

кар’єри, що безпосередньо є основою кваліфікаційних вимог до особистих та 

професійних якостей соціального педагога, а також безпосередньо пов’язані з 

творчими процесами. Відповідними індикаторами є слугування добру (що 

пов’язане з роботою з людьми, слугуванням людству, допомогою людям, 

бажанням зробити світ кращим), інтеграція стилів життя (бажання 

збалансованого об’єднання різних сторін свого життя, зокрема і творчості), 

підприємництво (намагання створювати нове, тобто креативність, готовність до 

ризику, бажання долати перешкоди). Фактично, результати цього етапу 

дослідження дозволяють прийти до висновку, що творчість є не тільки 

необхідним, а й невід’ємним елементом соціально-педагогічної діяльності. 

Також ми виявили, що для більшості студентів характерним є середній рівень 

розвитку творчих здібностей. Однак, конкретизуючи результати, ми прийшли 

до висновку, що хоча високі показники уяви та допитливості показали лише 

незначна частка опитаних студентів, переважна більшість з них дуже схильні 

ризикувати. Але, найбільш насторожливими, на нашу думку, показниками є той 

факт, що переважна більшість респондентів мають дуже низький рівень 

складності креативних процесів. 

4. Розробивши програму розвитку професійної творчості майбутніх 

соціальних педагогів в процесі навчання у ВНЗ, ми можемо узагальнити 

наступне. Розроблена програма розвитку професійної творчості майбутніх 

соціальних педагогів в процесі навчання у ВНЗ спрямована на пiдвищення 

рiвня розвитку творчих компетенцій майбутніх соціальних педагогів в процесі 

фахової підготовки. Програма складається з серiї тренiнгових занять, що 

поетапно враховує три ключовi напрями формування високого рiвня розвитку 

творчих компетенцій майбутніх соціальних педагогів в процесі фахової 

підготовки, а саме: розвиток сензитивності та емпатiйності майбутніх 

соціальних педагогів як основи творчих процесів; розвиток мисленнєвих 



процесів, що становлять основу творчості (пам’яті, уваги, образного мислення 

та уяви); креативнiсть як найвищий показник розвитку творчих процесів. Її 

реалізація, на нашу думку, сприятиме підвищенню загального рівня розвитку 

творчих здібностей соціальних педагогів, які є однією із основ їх успішної 

професійної діяльності.  

Проведе дослідження не вичерпує всієї глибини досліджуваної теми. 

Перспективами подальших досліджень є використання отриманих результатів 

науково-теоретичного та емпіричного досліджень у вдосконаленні системи 

професійної підготовки фахівців соціальної сфери та адаптації системи їх 

фахової підготовки у ВНЗ до стандартів професійних вимог практичної 

діяльності. 
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