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ПРОФЕСІЙНА ТВОРЧІСТЬ МАЙБУТНІХ СОЦІАЛЬНИХ ПЕДАГОГІВ  
В УМОВАХ ФАХОВОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

Оцінюючи тенденції розвитку соціальної педагогіки як напрямку фахової підготовки 
та професійної діяльності, варто зазначити, що одним з основних завдань соцiального 
педагога, 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.  

Зараз професiйна пiдготовка фахiвцiв соцiальної сфери в Українi здiйснюється у 
рiзних формах: очна, очно-заочна, заочна, вечiрня, екстернат та iншi – i передбачає 
багаторiвневий характер освiти: допрофесiйна, професiйна, пiслядипломна, пiдвищення 
квалiфiкацiї, перепiдготовка кадрiв. Соцiальнi педагоги мають можливiсть отримувати 
рiзнорiвневу квалiфiкацiю i спецiалiзацiю у середнiх навчальних закладах (училищах, 
технiкумах, коледжах, лiцеях) та у вищих навчальних закладах (iнститутах, 
унiверситетах, академiях та iн.) [1, с.54].  

Професiйна пiдготовка фахівців для соцiальної сфери здiйснюється у вузах рiзних 
напрямкiв: унiверситетах класичного профiлю, педагогiчних унiверситетах, академiях, 
педагогiчних, медичних, технiчних, юридичних, економiчних iнститутах.  

На даний час в Українi можна видiлити наступнi рiвнi пiдготовки кадрiв для 
соцiальної сфери:  
1. Допрофесiйна пiдготовка на курсах, у школах, лiцеях. Випускники цих закладiв, 
отримавши середню освiту, можуть працювати у вiдповiдних закладах i обслуговувати  
хворих, престарiлих, одиноких.  
2. Навчання у середнiх спецiальних навчальних закладах дає можливiсть очолити 
вiддiлення обслуговування на дому, вiддiлення денного перебування, невiдкладної 
соцiальної допомоги та iншi вiддiлення iз обслуговування хворих, престарiлих, одиноких.  
3. Навчання у вищих закладах освiти (термiн навчання 4-6 рокiв); особи, якi мають вищу 
освiту, можуть навчатись на спецiальних факультетах пiслядипломної освiти (вiд 1 до 
3 рокiв). У свою чергу, вища професiйна освiта має 2 ступенi: пiдготовка бакалаврiв 
(4 роки), магiстрiв (6 рокiв). Останнi пiсля отримання диплому мають право займатися 
навчально-педагогiчною та науково-дослiдницькою роботою.  
4. Перепiдготовка i пiдвищення квалiфiкацiї працюючих спецiалiстiв (система 
рiзноманiтних курсiв, стажувань i т.д.).  
5. Пiдготовка науково-викладацьких кадрiв. На сьогоднi в Українi дiють вченi ради по 
захисту дисертацiй, у яких успiшно захищаються докторськi i кандидатськi дисертацiї iз 
рiзноманiтних проблем соцiальної роботи та соцiальної педагогiки. Характерно, що поряд 
iз викладачами успiшно захищають свої науковi дослiдження практики: спецiалiсти 
управлiнь соцiального захисту населення, спецiалiсти центрiв соцiальних служб для 
молодi, управлiнськi кадри [2, с.144]. 

Сучаснi дослiдники до основних характеристик творчої особистостi, у тому числi й 
соцiального педагога, вiдносять: використання власного потенцiалу не тiльки у 
розв’язаннi iнтелектуальних, а й життєвих проблем, творче вiдношення до життя, 



конструктивiзм у дiяльностi, самоактуалiзацiя, розвинене почуття гумору. Таким чином, 
соцiально-педагогiчна творчiсть як процес створення нового вимагає вiд соцiального 
педагога високого рiвня професiйної компетентностi, високої професiйної та особистої 
культури, готовностi до iнновацiйних змiн, володiння технiками та прийомами творчої 
дiяльностi. 

Рiвень розвитку професiйної творчостi можна умовно вимiряти за допомогою ряду 
критерiїв. До таких вiдносять: потреба в нових iдеях; здатнiсть помiчати i формувати 
альтернативи, сумнiваючись у тому, що на перший погляд є очевидним; вмiння повнiстю 
«занурюватися» в проблему, в той же час, вiдштовхуючись вiд реальностi, бачити 
перспективу; вмiння представляти передбачуваний об’єкт в новому вимiрi. 

Таким чином, 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. 

Використана література: 
1. Мiщик Л. I. Теоретико-методичнi основи професiйної пiдготовки соцiального педагога у 

закладах вищої освiти : [монографія] / Мiщик Людмила Iванiвна ; М-во освiти i науки 
України ; Запорiзький державний ун-т. — Запорiжжя : Промiнь, 1997. — 370 с. 

2. Полiщук В. А. Теорiя i методика професiйної пiдготовки соцiальних педагогiв в умовах 
неперервної освiти : [монографія] / За ред. Н. Г. Ничкало. — Тернопiль: ТНПУ, 2006. — 
424 с. 

 


