
Катерина Воронюк 
Уманський державний педагогічний  

університет імені Павла Тичини 
 
СОЦІАЛЬНО-ПЕДАГОГІЧНІ ЯКОСТІ ФАХІВЦЯ 

 
Мета української держави – створення сприятливих умов 

для всебічного гармонійного розвитку людини, комфортних умов 
для реалізації особистістю власної свободи і творчості, відчуття 
своєї ідентичності. У звязку з цим актуалізується потреба в 
соціальному педагогові, який саме і покликаний створювати 
систему  соціальної допомоги саморозвитку особистості. 

Для того, щоб стати справжнім спеціалістом необхідно 
володіти комплексом професійних якостей, що сприятимуть 
ефективній соціально – педагогічній діяльності. 

Щербаков O.I. до числа найважливіших професійних 
якостей педагога відносить: загальногромадянські якості, 
морально-психологічні якості, соціально-перцептивні та 
індивідуально-психологічні якості. Ці якості, на думку автора, 
повинні входити до психологічної структури особистості вчителя 
та відображати його рівень професійної готовності до діяльності 
[1, 34]. 

Розглядаючи особливості соціально-педагогічної діяльності 
як багатоаспектної і багатопрофільної, Галагузова М.О. включає 
в компоненти професійної компетентності соціального педагога 
такі професійні особливості особистості фахівця: особливості 
нервової системи (емоційна стійкість, підвищена працездатність); 
особливості емоційної сфери (емоційна стабільність, перевага 
позитивних емоцій, відсутність тривожності як риси особистості, 
здібність переносити психологічні стреси); особливості "Я-
образу" (позитивне ставлення до самого себе, висока позитивна 
самооцінка, прийняття себе, очікування позитивного ставлення з 
боку партнера). Також, на думку Галагузової М.О., особливості 
діяльності соціального педагога потребують сформованості таких 
інтегративних якостей особистості, об’єднаних у наступні групи: 

- гуманістичні якості: доброта, альтруїзм, почуття власної 
гідності, толерантність; 

- психологічні характеристики: високий рівень протікання 



психічних процесів, стійкі психічні стани, високий рівень 
емоційних і вольових характеристик, креативність; 

- психоаналітичні якості: самоконтроль, самокритичність, 
самооцінка своїх вчинків і самоаналіз своєї діяльності; 

- психолого-педагогічні якості: комунікабельність, 
емпатійність, візуальність (зовнішня привабливість), 
красномовність (вміння впливати і переконувати), 
перцептивність (сприйняття людиною людини) [3, 28-30]. 

Сластьонін В.О. виділяє як найбільш важливі якості 
вчителя: працьовитість, працездатність, дисциплінованість, 
відповідальність, уміння поставити ціль, організованість, 
наполегливість, систематичне і планомірне підвищення свого 
професійного рівня, прагнення постійно підвищувати якість своєї 
праці, доброта, людяність, гуманізм, активність, самостійність [2, 
242-244]. 

Проаналізувавши праці наукових діячів можна зробити 
висновок, що динаміка розвитку сучасного суспільства зумовлює 
інтенсивні пошуки освітніх технологій формування творчої, 
всебічно вихованої особистості соціального педагога, 
спрямованих на створення сприятливих умов для розвитку його 
все6ічної культури, здатності до ефективної взаємодії у 
професійній діяльності. 
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