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Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери 

Науковий гурток «Професійне самовдосконалення фахівця соціальної сфери»  дає  можливості 
своїм учасникам та учасницям – майбутнім фахівцям – набути тих знань та навичок, які 
допоможуть їм бути конкурентно спроможними на ринку праці. Студенти розширять 
уявлення про професійне самовдосконалення й планування траєкторії професійного розвитку 
як інструментів підвищення професійної майстерності у зв'язку із постійним зростанням 
вимог до рівня кваліфікації соціального педагога/соціального працівника та необхідністю 
освоєння сучасних методів вирішення професійних завдань. 
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Рік заснування 
гуртка

2013

Профільна наукова 
тема 

Соціальне становлення особистості  в умовах суспільних трансформацій

Дослідницьке 
питання

Теоретико-методичні засади професійного самовдосконалення та 
практичне відпрацювання розробки власної програми професійного 
самовдосконалення 

Завдання гуртка  Ознайомити студентів із теоретичними засадами професійного 
самовдосконалення та його компонентами,
 Відпрацювати навички планування програми професійного 
самовдосконалення. 
 Формування та розвиток у студентської молоді усвідомлення 
необхідності професійних становлення, розвитку й самовдосконалення 
шляхом проведення та участі у різних просвітницьких заходів;
 Формування та розвиток мотивації студентів щодо майбутнього 
працевлаштування за фахом.
 Розробляти просвітницькі програми та тренінгові заняття щодо 
професійного самовдосконалення для фахівців, що здійснюють 
соціально-педагогічну роботу; 
 Проектувати та реалізовувати кроки щодо професійного 
самовдосконалення; використовувати різні форми професійного 
самовдосконалення у професійній діяльності

Професійні 
компетенції, які 
формуються у 
студентів

Загальні
Громадянська
 Здатність робити свідомий соціальний вибір та застосовувати 
демократичні технології прийняття рішень.
 Уміння діяти з соціальною відповідальністю та громадською 
свідомістю.

Комунікативна
 Здатність працювати у команді.
 Здатність до міжособистісного спілкування, 
емоційної стабільності, толерантності.



Самоосвітня
 Здатність до професійного самовдосконалення, оволодіння новими 

знаннями та методами професійної діяльності на основі  
використання сучасних  інформаційних технологій

 Здатність до самостійної пізнавальної діяльності, самоорганізації та 
саморозвитку.

 Вміння планувати та реалізовувати програму професійного 
саморозвитку. 

 Здатність усвідомлювати потребу у професійному саморозвитку; 
 Вдосконалювати наявні професійні уміння та навички відповідно до 

вимог професійного середовища та розвивати нові професійно-
значущі якості; 

 Адекватно оцінювати позитивні зміни у професійній діяльності
 Прагнення до особистісно-професійного лідерства та успіху.

Професійні - базові
Деонтологічна
 Повага до гідності кожної людини. 
 Вміння бути толерантними та стриманим до різних емоційних 
проявів клієнтів, за різних обставин зберігати емоційну стабільність.
 Здатність постійно працювати  над власними цінностями, 
поглядами

Управлінська
 Здатність чітко ставити завдання, формулювати ідею, давати 
можливість іншим виконувати, розвивати

Технологічна
 Здатність використовувати доцільні технології, форми та методи 
роботи у професійній діяльності. 
 Володіння знаннями щодо характеристики та класифікацій 
інноваційних технологій, форм та методів, які використовуються у 
професійній діяльності

Професійні – спеціальні

 Здатність самостійно діагностувати й диференціювати фази 
синдрому вигорання педагогічних працівників, соціальних педагогів, 
надавати індивідуальні консультації 
 Здатність до професійної саморегуляції у процесі соціально-
педагогічної діяльності
 Здатність до пошуку та впровадження інновацій у професійній 
діяльності

Спосіб висвітлення 
результатів 
наукового пошуку 

Доповіді на студентських конференціях, круглих столах;
Презентація наукових робіт на фахових конкурсах та олімпіадах;
Статті у електронних та фахових виданнях.
Проведення просвітницьких заходів



План роботи наукового гуртка

Дата Назва заходу Місце 
проведення Відповідальний

Вересень 
2016

Планування роботи гуртка Інститут людини Н.Є.Тимошенко 

Жовтень 
2016

Керована дискусія «Розвиток 
особистісного потенціалу як ресурсу 
соціального благополуччя»

Університетський 
коледж Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка

Н.Є. Тимошенко,
Т.П. Спіріна 

Листопад
2016

Науковий квест для підлітків «Місто 
професій»

Університетський 
коледж Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка

Н.Є. Тимошенко
Т.П. Спіріна

Грудень 
2016

Організація та проведення І етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади з 
соціальної роботи 

Інститут людини, Н.Є. Тимошенко

Січень
2017

Підготовка наукових робіт студентів до 
фахових конкурсів, олімпіад, 
конференцій.

Інститут людини Н.Є. Тимошенко

Лютий 
2016

Тренінгове заняття :Професійний 
саморозвиток майбутнього соціального 
педагога»

Університетський 
коледж Київського 
університету імені 
Бориса Грінченка

Н.Є. Тимошенко
Т.П. Спіріна

Березень
2017

Участь студентів у студентських 
конференціях, фахових конкурсах та 
олімпіадах

Київський 
університет умені 
Бориса Грінченка

Н.Є. Тимошенко

Квітень
2017

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі 
Всеукраїнської студентської олімпіади з 
соціальної роботи

Інститут людини Н.Є. Тимошенко

Травень
2017

Студентська науково-практична 
конференція «Перші кроки у науку» 
Секція «Актуальні проблеми соціальної 
роботи»

Інститут людини Н.Є. Тимошенко

Травень
2017

Презентаційний тренінг «Саморозвиток 
особистісного потенціалу»  

Інститут людини Н.Є. Тимошенко,
Т.П. Спіріна

Червень
2016

Тренінг «Аналіз досвіду та планування 
дяльності гуртка на новий навчальний 
рік»

Інститут людини Н.Є. Тимошенко


