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ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО 

СОЦІАЛЬНОГО ПРАЦІВНИКА ДО РОБОТИ ІЗ 

ЗАСУДЖЕНИМИ В МІСЦЯХ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ  
 

Суліцький Вадим Володимирович 
кандидат психологічних наук, доцент 

Інститут людини Київського університету імені Бориса Грінченка  

 

Система соціальної роботи як діяльність щодо допомоги людині, сім’ї, групі 

осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, шляхом надання 

матеріально-фінансової, морально-правової підтримки, консультування й 

обслуговування, демонструє реальні можливості суспільства та держави щодо 

соціального захисту та соціального забезпечення людини. Кожна професія має 

як спільні цінності з іншими професіями, так і специфічними, що притаманні 

лише їй. Особливості професійних цінностей обумовлені роллю та статусом 

професії у житті суспільства та конкретної людини. Будь-яка діяльність, у тому 

числі, певна професійна підготовка має цільове призначення. Традиційно мета 

підготовки спеціалістів визначається кваліфікаційними характеристиками, в 

яких вимоги до професійних якостей носять досить узагальнений характер і 

мають певну структуру, що включає інваріантні аспекти підготовки: знання, 

уміння, розвиток певних здібностей, якостей.  

В українській науці можна виділити два підходи до професійної підготовки 

студентів. В основу першого покладений діяльнісний підхід з урахуванням 

орієнтації майбутніх соціальних працівників на багатоаспектність соціальної 

роботи, різноманітність проблем і потреб вразливих груп клієнтів 

(В. Андрущенко, Л. Дудар, А. Бойко, А. Каплан, А. Капська, В. Луценко, 

О. Шевнюк). Другий підхід базується на твердженні про готовність до виконання 

професійної діяльності, формування різних її видів (мотиваційної, змістової, 

операційної) у майбутніх спеціалістів і розглядається як процес (С. Архіпова, 

В. Бочарова, О. Госсе, В. Гриньова, І. Курляк, В. Левічева, П. Лузан, 

В. Семиченко). 

Категорія «готовність» вживається у науковій літературі для визначення її як 

умови та регулятору діяльності, психологічного стану, установки, наявності у 

суб’єктів певних потреб, як синтезу властивостей особистості тощо. Готовність 

тлумачиться в залежності від специфіки структури певної професійної 

діяльності. Більшість авторів розкривають «готовність» через сукупність 

мотиваційних, пізнавальних, емоційних і вольових якостей особистості; 

загальний психологічний стан, який забезпечує актуалізацію можливостей; 

спрямованість особистості на виконання окремих дій (Р. Гаспарян, Е. Козлов, 

Л. Нерсерян, А. Пуні та ін.). Готовність вивчалася і як певний рівень розвитку 

особистості (Я. Коломинський). На думку В. Гладких та М. Емеця готовність 

формується під впливом установки, яка в свою чергу, створює своєрідне 

«налаштування» суб’єкту на майбутню діяльність [1]. У працях С. Рубінштейна 

готовність до діяльності визначається вже як комплекс здібностей, що 
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включають до структури різні властивості й якості особистості, причому 

здібність виступає як загальна категорія відносно до цих властивостей і якостей 

[2]. У своїх працях з дослідження установки особистості Д. Узнадзе підкреслює, 

що готовність – суттєва ознака установки, яка виявляється у всіх випадках 

поведінкової активності суб’єкту [3]. Готовність, на думку М. Дьяченко та 

Л. Кандибовича, це пристосування можливостей особистості для успішних дій у 

даний момент, внутрішнє налаштування особистості на певну поведінку при 

виконанні завдань, установка на активні та цілеспрямовані дії. Таку готовність 

вчені називають тимчасовою. Довготривала готовність розглядається ними як 

система професійно важливих якостей особистості: її досвід, знання, вміння, які 

необхідні для успішної роботи [4; 5]. К. Дурай-Новаковська під готовністю 

розуміє систему інтегративних якостей, властивостей, знань, навичок 

особистості. 

 Отже, в літературі можна виділити два підходи до визначення поняття 

«готовності»: 1) розуміння готовності як певного психічного стану; 2) розуміння 

готовності як певної властивості або системи властивостей і якостей особистості. 

Аналіз поняття «готовність» дозволяє виділити головну схожість феномену, що 

досліджується. У поглядах вчених – вона передбачає наявність знань, вмінь, 

досвіду діяльності та сформованого ставлення особистості до майбутньої 

професії, що полягає у прагненні самореалізуватися в ній. 

 Окрім поняття готовності, варто також розглянути пов’язані поняття 

«підготовка», «професійна підготовка». Досить часто сучасні теоретики 

професійної освіти пов’язують професійну підготовку з професійною 

готовністю, діяльністю та цілепокладанням. На думку К. Дурай-Новаковської 

професійна готовність уявляє собою усвідомлення високої ролі соціальної 

відповідальності, прагнення активно виконувати професійну задачу, установку 

на реалізацію знань, вмінь і якостей особистості [6]. У ряді досліджень готовність 

до професійної діяльності розглядається як інтегративна професійно значима 

якість (властивість, утворення) особистості, до складу якої входять різні 

компоненти, в залежності від певного виду готовності. Проведений аналіз 

літератури щодо поняття «готовності» дозволяє виділити такі підходи до її 

визначення відповідно професійної діяльності: 

– на особистісному рівні готовність розглядається як багатопланова 

структура якостей, властивостей та станів, які у сукупності дозволяють більш або 

менш успішно здійснювати діяльність; 

– на функціональному рівні готовність – це результат підготовки до певної 

діяльності; деяке інтегративне особистісне утворення, що включає різні 

компоненти: сукупність знань; умінь; навичок; особистісних якостей, 

адекватних вимогам і змісту діяльності. 

В. Сластьонін вважає, що в основу професійної підготовки має бути 

покладений системний підхід, особистісно-діяльнісний та індивідуально-

творчий [7].  

Професійна готовність розглядається з різних позицій: 

– як активний стан людини, який проявляється в діяльності; 

– як результат діяльності; 



PEDAGOGICAL SCIENCES 

SCIENCE, PRACTICE AND THEORY 

 395 

– як цілі діяльності; 

– як якість, що характеризує установку на вирішення професійних завдань і 

соціальних ситуацій; 

– як передумова до цілеспрямованої діяльності; 

– як форма діяльності суб’єкта; 

– як цілісне утворення особистості; 

– як складова соціально-професійної культури; 

– як складне професійно значуще новоутворення особистості. 

А. Ляшенко [8] передбачає можливу готовність соціального працівника 

розглядати в кількох варіантах: як формування психофізіологічної установки 

суб’єкта, особистості; як сформованість мотиваційної установки на соціальну 

реальність; як професійно сформовані якості у вищому чи середньому 

спеціальному закладі; як здатність до самовдосконалення в професії. 

 Білоруські вчені М. Дьяченко та Л. Кандибович у структуру готовності до 

різних видів діяльності включають: позитивне ставлення до діяльності; 

адекватне вимогам професії риси характеру, здібності, темперамент, мотивації; 

необхідні знання, уміння і навички; усталені професійно важливі особливості 

пізнавальних емоційних і вольових процесів. Також, у змісті структури 

готовності вони виділяють такі взаємопов’язані між собою компоненти: 

– мотиваційний – виражається у наявності потреби успішно виконувати 

поставлену задачу, інтересі до об’єкту діяльності, способах її здійснення, 

прагнення до успіху; 

– орієнтаційний – включає знання й уявлення про особливості та умови 

діяльності;  

– операціональний – передбачає володіння способами та прийомами 

діяльності, вміннями та навичками; 

– вольовий – характеризує внутрішню потребу в управлінні діями; 

– оціночний – передбачає самооцінку свої підготовленості та відповідності 

процесу розв’язання професійних задач встановленим зразкам. 

 Оскільки однією з складових готовності, її основою є компетентність, то 

професійна підготовка повинна, природно, бути спрямованою на розвиток 

даного феномена, зокрема його складових. 

Звичайно на кожному із етапів підготовки соціального працівника домінує 

певний вид діяльності, який доцільно активізувати. Так, мотиваційно-ціннісна 

готовність, основним елементом якої є спрямованість особистості, яка 

обумовлює розвиток компетентності, формується в результаті цілеспрямованого 

навчання, але успіх навчання, при цьому, залежить від мотиваційної сфери 

особистості, на яку потрібно вплинути, та від бажання суб’єкта змінити її. До 

речі як раз цей компонент, сприяє посиленню соціально-професійної установки, 

виробленню певної позиції, що відображає світоглядний критерій.  

Змістовий компонент компетентності, що є базою для змістової готовності, 

формується в результаті навчання і є діяльністю щодо засвоєння та передачі 

системи знань, яка відображається у змістовому критерії професійної готовності. 

Розвиток операційного компонента на основі сформованої мотивації 

передбачає домінування діяльності, що є показником творчої самореалізації.  
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Отже, професійна підготовка соціального працівника включає в себе не лише 

діяльність педагога та студента, що утворюють процес навчання, але й 

самостійну діяльність суб’єкта, саморозвиток, засвоєння ним досвіду шляхом 

аналізу, осмислення та перетворення сфери діяльності, в яку він включений. 

Як зазначає Л. Міщик, підготовка спеціалістів у такій багатогранній, 

складній за змістом і формами діяльності, як соціальна робота, не може відразу 

усталитися та почати функціонувати як цілісна система [9]. 

Зокрема, І. Мигович звертає увагу на дві основні групи: це проблеми вищої 

освіти в цілому − репродуктивність, навчання, його недостатня практична 

орієнтованість, відсутність міждисциплінарних зав’язків; а також проблема 

підготовки спеціалістів соціальної роботи в Україні, коли не маючи 

науковообгрунтованих теорій і технологій, вона часто або використовує 

традиційні елементи (деякі аспекти), або переносить досвід підготовки з інших 

спеціальностей, використовуючи своєрідну „кальку” з європейських країн [10; 

11]. 

Перш за все, структура підготовки соціальних працівників, її наукове, 

методичне обґрунтування, координація перебувають лише на стадії формування. 

Про це свідчать чисельні реформи соціальної системи в Україні. По-друге, ще не 

набуто досвіду застосування розробленого Державного галузевого стандарту та 

показує незаперечну потребу щодо вивчення його в дії, з урахуванням чинників 

як на державному, так і на регіональному рівнях у територіальних громадах. По-

третє, аналіз навчальних планів підготовки соціального працівника у деяких 

закладах вищої освіти України засвідчує або явно виражену універсальність, 

відсутність об’єкта, якому адресовано весь пакет навчальних дисциплін, або 

надзвичайну роздрібненість навчальних предметів, які часто дублюють як 

закономірності, так і технології роботи з різними категоріями населення. Але, 

головний недолік діючих навчальних планів полягає в тому, що існує небезпека 

підготовки спеціалістів, досить компетентних у питаннях аналізу проблем 

людини, суспільних проблем, але, які слабо уявляють собі, як ці проблеми треба 

вирішувати. По-четверте, поряд із підвищенням рівня фундаменталізації 

професійної освіти важливо забезпечити спеціалізовану підготовку, включаючи 

нові соціально-орієнтовані освітні програми з урахуванням особливостей 

регіонального компоненту та потреб територіальних громад Такий 

багатоаспектний підхід до підготовки соціального працівника та наявні „білі 

плями” на терені професіоналізації навчального процесу потребували пошуку 

нових підходів до процесу професійної підготовки.  

Безперечно, з позиції системного підходу всі ланки підготовки майбутніх 

фахівців повинні максимально стимулювати активний стан основних 

структурних компонентів особистості соціального працівника в їх єдності [12]. 

Враховуючи те, що готовність не можна розглядати окремо від особистості, ми 

вважаємо, що категорія „готовність” має розглядатися як два взаємообумовлені, 

взаємопов’язані компоненти: готовність до діяльності та готовність особистості 

до розвитку та саморозвитку (самовдосконалення, самокорекція, 

самоуправління). На нашу думку, неможливо об’єктивно вибудувати структуру 

та зміст кваліфікаційних характеристик лише за допомогою зіставлення 
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теоретичної і практичної моделей професіоналів. Треба враховувати вимоги до 

властивостей, якостей особистості та розвиненості різних компонентів у 

свідомості соціального працівника. Без сумніву, професійно обумовлені якості є 

важливою умовою для ефективної діяльності. Але, не менш важливим є такі 

компоненти особистості, як її світогляд, гуманістично-ціннісна орієнтація, 

соціальна спрямованість, соціальний і емоційний інтелект. Істотно впливають на 

особистісні та професійні якості спеціаліста простір соціальних стосунків у 

суспільстві, становлення нового типу взаємодії спеціаліста соціальної роботи та 

клієнта, морально-правовий статус соціального працівника в соціумі тощо. Таке 

розуміння проблеми готовності соціального працівника до професійної 

діяльності свідчить про зародження нового, соціокультурного етапу в її 

розвитку, яка в сучасних умовах є більш складною у зв’язку з появою нових 

об’єктивно необхідних функцій соціального працівника. Це, зокрема, стосується 

діагностичної, соціотерапевтичної, корекційно-реабілітаційної та інших 

функцій.  

Таким чином, теоретичний аналіз наукових поглядів свідчить про досить 

серйозну увагу вчених до проблеми професійної готовності соціальних 

працівників до соціальної роботи та можливості закладів вищої освіти у 

підготовці до неї. При цьому, професійна готовність розглядається з різних 

позицій: як активний стан людини, який проявляється в діяльності; як результат 

діяльності; як цілі діяльності; як якість, що характеризує установку на вирішення 

професійних завдань і соціальних ситуацій; як передумова до цілеспрямованої 

діяльності; як форма діяльності суб’єкта; як цілісне утворення особистості; як 

складова соціально-професійної культури; як складне професійно значуще 

новоутворення особистості тощо.  

Готовність соціального працівника треба розглядати в кількох варіантах: як 

формування психофізіологічної установки суб’єкта, особистості; як 

сформованість мотиваційної установки на соціальну реальність; як професійно 

сформовані якості закладах освіти; як здатність до самовдосконалення в 

професії. 
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