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Анотація до дисципліни 

Креативність у соціальній роботі є 

дисципліною, що розкриває внутрішній творчий 

потенціал особистості та реалізує його у вигляді 

креативності у професійній сфері. 



Мета, завдання й очікувані результати 

Мета:  

 формування цілісного уявлення щодо креативності як складника професійності МСП; 

 усвідомлення необхідності застосування креативних знань, умінь і навичок у соціальній діяльності. 

 забезпечення розуміння сутності  таких понять, як творчість, креативність, креативні здібності, креативне 

мислення, креативна активність, креативна ідея, креативна діяльність; 

 усвідомлення необхідності правильно й ефективно застосовувати на практиці отримані теоретичні знання щодо 

креативності як особистісно-професійної властивості соціального працівника. 

Завдання: 

- ознайомлення студентів із науково-теоретичними основами креативності як особистісно-професійної властивості; 

- визначення особливостей діагностики креативності та її критерії; 

- удосконалення навичок технологічної обізнаності креативної діяльності соціального працівника; 

використання студентами технік креативної діяльності в практичній діяльності. 

Очікувані результати: 

1. вміти застосовувати у своїй роботі засвоєні теоретичні знання; 

2. відбирати й надавати інформацію про основні складники креативності як особистісно-професійної властивості; 

3. організовувати роботу з креативними техніками, методиками і технологіями; володіти уміннями 

самореалізовуватись, застосовувати креативні здібності, навички та вміння, бути креативно-компетентним у 

виконанні професійних обов’язків; 

4. креативно вирішувати професійні проблеми та проблеми клієнта, застосовуючи креативні технології. 

 



Інформаційний обсяг навчальної 
дисципліни 

Тема 1. Предмет і визначальні поняття креативності 

Тема 2. Креативність як творчий процес 

Тема 3. Готовність соціального працівника до креативної діяльності 

Тема 4. Бар’єри креативної діяльності соціального працівника  

Тема 5. Діагностика креативності та критерії її визначення: продуктивність, 

новизна, нестандартність, вербальна й невербальна креативність 

Тема 6. Креативність як необхідна умова творчої діяльності соціального педагога 

Тема 7: Креативне мислення як інваріант професіоналізму майбутнього соціального 

працівника 

Тема 8. Креативні техніки, методики та технології в роботі соціального працівника 

Тема 9. Креативне середовище як основа успішної професійної діяльності 

соціального педагога 

Тема 10. Креативна компетентність соціального педагога  

 


