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Дослідження проблем світоглядної складової 
професійної діяльності соціального працівника 
посідає значне місце в сучасному науковому до-
робку, який напрацьовується як в нашій державі, 
так і за її кордонами. Звернення до цієї пробле-
матики не є випадковим, адже соціальна робота 
нині виступає в трьох іпостасях – як теоретико- 
методологічний пошук, як навчальна дисципліна, 
і, нарешті,  як суто практична, прикладна галузь 
суспільного буття. 

Розгляд першого, теоретико-методо-
логічного аспекту соціальної роботи став мож-
ливим, принаймні в нашій країні, саме тоді, коли 
ця діяльність стала набувати ознак професій-
ності, що поступово звільняється від спонтан-
них, стихійних форм, ускладнює свою змістовну 
і організаційну структуру, вимагає залучення 
фахівців не лише в практичній, а й в теоретич-
ній, людиновимірній сферах. За великим рахун-
ком, всі науки, що вивчають природу, довкілля 
(матеріальне й духовне) людини, певною мірою 
є антропологічними (наприклад, в тому сенсі, в 
якому існує філософська антропологія). Стосо-
вно ж безпосередньо соціальної роботи, то її 
людиновимірність, антропологічність не може 
викликати заперечень, адже в центрі цієї діяль-
ності завжди стоїть людина. 

Людиновимірність соціальної роботи, яка 
напряму пов’язана зі світоглядними домінанта-
ми, проявляється як на рівні об’єкту – тобто 
безпосередньо соціальних груп та індивідів, які 
потребують допомоги суспільства, так і  суб’єкту – 
саме виконавців заходів по наданню цієї допо-
моги: “Чимало фахівців з проблем управління, 
соціальної політики зазначають, що є наука і є 
мистецтво соціального управління. Адже в 
управлінні загалом виокремлюється суб’єк-
тивне, індивідуальне (те, що стосується особ-
ливостей особи, людини… й об’єктивне (що 
мало залежить від особи, а то й не залежить 
зовсім… Фактор свідомості є специфічною ри-
сою соціальної системи, не властивою будь – 
якому класу соціальних систем” (1, с.19)Тому 
звернення до суб’єктно-об’єктних відносин як 

втілення світоглядного компоненту в соціа-
льній роботі є нині вкрай важливим, адже 
така делікатна й відповідальна діяльність не 
терпить випадкових, байдужих людей. 

Проблема світогляду здавна була 
центральною в філософській літературі, але 
стосовно ролі світогляду в формуванні про-
фесійних якостей соціального працівника, 
зазначимо: науковий інтерес до цього ракур-
су виник порівняно нещодавно. Останнім 
часом стали з’являтися роботи як зарубіж-
них, так і вітчизняних науковців, які, поряд з 
фундаментальними питаннями методологі-
чного, теоретичного забезпечення соціаль-
ної роботи, підіймають і світоглядні, прагну-
чи створити певний, нехай абстрактний, ар-
хетип фахівця з соціальної роботи.  

Зрозуміло, що в створенні такого архе-
типу задіяні різноманітні світоглядні, профе-
сійні, етичні, психологічні, інтелектуальні 
тощо виміри. На жаль, дефіцит таких науко-
вих розробок відчувається дедалі більше, 
хоча з зазначеної проблематики пишуть такі 
авторитетні дослідники, як В.П.Андрущенко, 
В.П.Бех, В.Б.Євтух, М.І.Михальченко (авто-
ри солідної праці “Актуальні проблеми теорії 
і практики соціальної роботи на межі тися-
чоліть”, яка вийшла друком ще 2001 р.); ві-
домі науковці А.Капська, С.Толстоухова, 
В.Васильєв, Т.Сила тощо. 

Відтак, для створення адекватної сучас-
ним реаліям картини треба детально  дос-
лідити підходи  до таких важливих моментів 
зазначеної діяльності, як визначення рівнів 
психологічної готовності соціального пра-
цівника до професійної діяльності, розкрити 
основні аспекти професійної мотивації, са-
моідентифікації та самореалізації соціаль-
ного працівника, окреслити коло психологіч-
них проблем, що виникають в процесі його 
професійної діяльності. 

Дуже важливим нам видається також 
завдання дослідити зміст, структуру, компо-
ненти та критерії формування професійної 



компетентності спеціаліста із соціальної роботи, 
розкрити роль професійної рефлексії в станов-
ленні соціального працівника як професіонала. 

Сьогодні соціальна сфера зіткнулась із ва-
жливими проблемами готовності та придатності 
людини до цього виду діяльності. Не підлягає 
жодному сумніву, що світоглядна складова до-
сліджуваного об’єкту також полягає у поглиб-
ленні розуміння категорій «професійна компе-
тентність» та «психологічна готовність» соціа-
льного працівника до професійної діяльності. 
Адже однією з передумов ефективності соціа-
льної роботи є наявність кваліфікованих кадрів 
відповідного рівня, компетентних, здатних до 
плідної роботи в соціальній сфері на рівні світо-
вих стандартів. У формуванні такого стану сут-
тєву роль відіграють як природні дані, так і ба-
жання вчитися, настановлення, ціннісні орієн-
тації, вольові зусилля людини, яка обрала про-
фесію соціального працівника. 

Для особистості соціального працівника є 
ризик виникнення специфічних для його профе-
сії інтраперсональних (внутрішньоособистісних) 
конфліктів, що є вагомим чинником психологіч-
ного та емоційного виснаження, особливо для 
молодого спеціаліста. Адже компетентність і 
ефективність взаємодії з клієнтом перебувають 
в залежності від психоемоційної рівноваги та 
стресостійкості, від уміння вчасно попереджу-
вати емоційне та психологічне навантаження. 

Потребує також подальшого дослідження й 
розробка психограми соціального працівника, 
що може бути використана при відборі абітуріє-
нтів на зазначену спеціальність. Практика свід-
чить, що ретельного профвідбору майбутніх 
соціальних працівників, заснованого на психо-
діагностиці, здебільшого не робиться. Тому ду-
же часто в соціальну сферу приходять люди, які 
не відповідають моделі ефективного соціально-
го працівника. 

Недостатні практична компетентність та 
психологічна готовність – причина того, що мо-
лодий спеціаліст із соціальної роботи часто не в 
змозі здійснити допомогу клієнтові. При виборі 
професії, оцінці кадрів доцільно орієнтуватися 
не на окремі властивості психіки, а на характе-
ристику особистості як цілісного утворення, на її 
системну якість, соціальну спрямованість. пси-
хологічну готовність спеціаліста із соціальної 
роботи до професійної діяльності. 

Для соціального працівника-професіонала 
важливе місце, поряд із психологічною готовні-
стю, посідає й така складна особистісна про-
блема, як усвідомлення себе суб’єктом профе-
сійної діяльності. Становлення спеціаліста із 
соціальної роботи як момент розвитку життєво-
го шляху, окрім ознайомлення з вимогами, що 
перед ним ставить суспільство і професія, 
включає й момент оцінювання своїх власних 
можливостей та набуття відповідних якостей, 

які допоможуть ідентифікувати себе як фа-
хівця. Усвідомлення себе як професійного 
соціального працівника, поряд із впевненіс-
тю в правильності обраного шляху, є необ-
хідним кроком до само ідентифікації. Адже 
формування нових моделей соціальної по-
ведінки людей та конструювання персона-
льної системи цінностей в сучасних україн-
ських реаліях сприяють конкретизації іден-
тифікаційних структур особистості. 

Сам термін “ідентичність”, “самоіденти-
фікація” має достатньо цікаву історію, але 
останнім часом він набув значного розпо-
всюдження в філософській, соціологічній, 
психологічній, етнологічній літературі, почи-
наючи з Г.Зіммеля, З.Фройда (особливо це 
проявилося в теорії етногенезу Л.Гумільо-
ва). Звернімося до класичного філософсько-
логічного визначення цього поняття як вста-
новлення рівнозначущості,  тотожності пев-
них об’єктів на основі тих чи інших ознак, як 
відповідності досліджуваного об’єкта своєму 
образу [2, 189]. 

Звернемо особливу увагу на останній 
момент, а саме на відповідність певному 
образу. Це свідчить про те, що в суспільній 
свідомості існують архетипи, в яких відо-
бражені конкретні (зазвичай ідеалізовані), 
якості того чи іншого явища.  Що ж стосу-
ється безпосередньо архетипу соціальної 
роботи взагалі та соціального працівника 
зокрема, то в даному разі для цієї галузі іс-
нує певний набір атрибутики як морального, 
так і психологічного, поведінкового  регістру. 

Самоідентифікація в соціальній роботі  – 
це комплекс, що включає в себе всі якості 
особистісних сполучень, обумовлену вели-
ким масивом біологічних, психологічних, 
соціальних і культурних факторів. Ідентич-
ність – це результат самоусвідомлення та 
самовизначення свого «Я». Кінцевим проду-
ктом процесу самопізнання є динамічна сис-
тема уявлень людини про себе. 

Так, російський дослідник А.Карпов   ви-
діляє три підходи, найбільш популярні в ро-
згляді поняття ідентифікація на сучасному 
рівні розвитку науки. 

У першому підході ідентифікація розгля-
дається  як один із компонентів міжособисті-
сного сприймання, іншими словами, це пси-
хологічний механізм постановки суб’єктом 
себе на місце іншого, що реалізується у ви-
гляді перенесення індивідом себе у особис-
тісний простір іншої людини та призводить 
до засвоєння її особистісних змістів (в соці-
альній роботі така характеристика ідентифі-
кації особливо важлива, адже вона сприяє 
пробудженню відчуття емпатії). 

Ідентифікація в другому підході  розгля-
дається як центральний елемент самосві-



домості, що пов’язаний із відповіддю на питан-
ня   «Хто Я?», з фіксацією свого становища в 
системі суспільних зв’язків. Тут підкреслюється 
суб’єктивне відчуття власної приналежності до 
різних соціальних спільностей, а також вклю-
чення у свій внутрішній світ вже як власних тих 
цінностей  та норм, що існують в середовищі, 
на яке зорієнтований суб’єкт. 

Ідентифікація в третьому підході інтерпре-
тується  як показник рівня розвитку групи, її згу-
ртованості, об’єктивності у прийнятті відповіда-
льності за успіхи і невдачі у спільній діяльності 
(зазначимо принагідно, що в соціальній роботі 
визначальною є корпоративність, комунікатив-
ність, вміння поставити та вирішити завдання за 
умови співпраці з іншими членами колективу, 
(наприклад, соціальної служби) та залученні 
інших структур [1, 46-47]. 

Відтак, ідентифікація виражає той факт, що 
одним з найпростіших способів розуміння іншої 
людини є уподібнення себе до неї. У реальних 
ситуаціях взаємодії люди користуються цим 
прийомом, коли припущення про внутрішній 
стан партнера по спілкуванню будується на під-
ставі спроби поставити себе на його місце. Як 
вже зазначалось, філософський зміст цього по-
няття походить від латинської – тотожність, од-
наковість, рівнозначність, подібність процесів, 
явищ або понять. Тому ідентифікація виступає 
одним із механізмів пізнання та розуміння іншої 
людини.  

Повернемося до проблеми професійної 
ідентифікації соціального працівника. Отже, 
можна сказати, що це процес особистісного 
прийняття професії, підпорядкування себе очі-
куванням соціуму відповідно до вимог соціаль-
но-функціональних ролей, що складають суть 
соціальної роботи. 

Особистісна ж самоідентифікація соціаль-
ного працівника як суб’єкта взаємодії виступає 
як психологічний механізм свідомого прийняття 
професії, де формується психологічна готов-
ність до виконання соціально-функціональних 
ролей, очікуваних від нього суспільством, орієн-
тація на чіткі ціннісні орієнтації, смислові ком-
поненти світосприйняття, що виражають сут-
ність моральності людини, загальні культурно-
історичні умови та перспективи, автентична по-
глибленість у професійну самореалізацію. Звід-
си основне завдання професійної підготовки 
соціальних працівників – актуалізація професій-
ної рефлексії на професійну ідентичність [5, 
399].  

Становлення професійної самоідентифікації – 
це складний та тривалий процес. Важливим 
моментом тут виступає інтеграція знань про 
моделі соціального працівника у єдину, емоцій-
не сприйняття цього образу та виникнення мо-
тивації, настановлень досягнення цього образу, 

тобто спрямованості на професійну само-
реалізацію.  

Професійна реалізація особистості по-
лягає в професійному самовизначенні, 
професійному становленні в обраній сфері 
діяльності, фаховому зростанні через пос-
тійне підвищення кваліфікації і напрацюван-
ня компетенції.  

 Наприклад, А. Маслоу вважає, що са-
моактуалізація проявляється «через захоп-
леність значимою роботою», тобто прагнен-
ня людини вдосконалюватися, проявляти 
себе в значущій справі. Генезис труднощів 
самореалізації у професійній сфері зале-
жить як від зовнішнього чинника (соціально-
го), так і внутрішнього (рівня самоповаги і 
самосприйняття, особливостей ціннісно-
мотиваційної сфери, комунікативних, емо-
ційно-вольових характеристик). Найвагомі-
шим чинником, що стимулює продуктивну 
професійну реалізацію, виступає саме дру-
гий, особистісний, – як комплекс особистіс-
но-індивідуальних та мотиваційних психоло-
гічних  характеристик  особистості  відпові-
дальної, перш за все, за своє життєзвер-
шення, здатної швидко адаптуватися до со-
ціальних змін і конструктивної самореаліза-
ції в професійній сфері. 

Під поняттям «професійна самореаліза-
ція» ми розуміємо соціалізований шлях гар-
монійного розвитку особистості, поєднаний 
із здобуттям професійно-прак-тичного та 
духовного досвіду в процесі отримання ква-
ліфікації спеціаліста в період первинного 
професійного становлення (навчання у ви-
щій школі) та вдосконалення фахового зро-
стання під час виконання професійних ро-
лей і обов’язків, що є невід’ємним атрибу-
том розкриття і здійснення особистісного 
професійного потенціалу. Високомотивовані 
індивіди схильні виявляти значні вольові 
зусилля в реалізації професійного потенціа-
лу (в тому числі в навчанні) і досягати знач-
них результатів. Так, будь-який індивід (сту-
дент, робітник, службовець) з належною 
мотивацією до праці схильний сумлінніше і 
наполегливіше працювати і, як правило, до-
сягати помітніших успіхів у своїй діяльності, 
аніж його низько мотивований. Для особис-
тісної професійної самореалізації характер-
ними є самоцінність, саморозкриття, раціо-
нальне використання потенціалу індивідуа-
льного буття.  

Зміст професійної самореалізації має 
етапи особистісного становлення в обраній 
професії, професійне зростання і розвиток 
професійної компетентності, професійний 
інтелектуальний досвід. Про високий рівень 
самореалізації особистості свідчить її осо-
бистісна зрілість. Її характеристики прояв-



ляються на рівні самосвідомості і розкривають-
ся в процесі самоуправління та самодисциплі-
ни.  

Необхідним атрибутом самореалізації є са-
морозвиток особистості як прояв суб’єктної ак-
тивності у будь-якій діяльності. У зв’язку з цим 
важливо виокремити самореалізацію, її якісний 
рівень як показник продуктивності життєвого 
шляху, успішності у професійній діяльності. Та-
ким чином, особистісна самореалізація соціа-
льного працівника – поняття, що фіксує стан 
розвитку «соціальності» особистості майбутньо-
го фахівця за допомогою характеру, спрямова-
ності його діяльності на реалізацію суспільних 
ідеалів. І важливою стороною успішності спеці-
аліста є професійна само ідентифікація та са-
морегуляція поведінки у професійній діяльності.  

Отже, самореалізація особистості є ва-
жливим показником її життєдіяльності, а 
особливо у професійній сфері – одній з про-
відних сфер людської життєдіяльності. Та-
кож прагнення до самореалізації, разом із 
комплексом особистісних суспільно затре-
буваних якостей соціального працівника, в 
якості як особистості з її неповторними ін-
дивідуальними рисами, так і як члена соціу-
му, який несе на собі особисту відповідаль-
ність, зумовлену специфікою функцій, дете-
рмінованих характером його діяльності, у 
сукупності й мають складати той самий ар-
хетип соціального працівника, в якому поєд-
нуються теоретичні та практичні знання та 
вміння, а найголовніше – світоглядна скла-
дова, яка базується на гуманності та відда-
ності своїй справі. 
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