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МАЙБУТНІХ ПРАЦІВНИКІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ 
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Хмельницький національний університет 

Досліджено теоретичні питання та розроблено педагогічну систему підготовки до професійної мобільності 
соціальних працівників. Узагальнення і систематизація наукових досягнень означеної проблеми та ре-
зультати власних досліджень дозволили визначити зміст педагогічної системи підготовки до професійної 
мобільності. Вона складається з трьох блоків: концептуального, технологічного та оцінно-результативного. 
Розширення змісту кожного з блоків щодо професійної мобільності суттєво збагатить і осучаснить зміс-
тове наповнення професійної підготовки майбутніх працівників соціальної сфери. Крім того, розкриття 
змісту підготовки до професійної мобільності майбутніх соціальних працівників дозволить підвищити 
якість їх професійної підготовки у сучасних умовах.
Ключові слова: працівник соціальної сфери, професійна мобільність, педагогічна система підготовки до 
професійної мобільності, складові педагогічної системи, професійна педагогіка. 

Постановка проблеми. Професійна мобіль-
ність як сучасний виклик суспільства 

є відповіддю на об’єктивні процеси зміни соціаль-
но-економічних умов існування професії як такої. 
Разом із тим, професійна мобільність є наслід-
ком багатьох викликів сьогодення і суперечливих 
явищ та процесів глобального й локального змісту. 
Виникає протиріччя між швидкоплинними зміна-
ми в сучасному світі й готовністю людей профе-
сійно відповідати такому темпу змін. Ці супер-
ечності посилюються майже повною відсутністю 
академічної підготовки молодих фахівців запитам 
нової соціально-економічної кон’юнктури. Тому 
ми вважаємо, зо ЗВО повинні переорієнтовува-
тися на підготовку фахівця із полі професійними 
компетенціями в рамках професійної мобільності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідження проблеми професійної мобільнос-
ті та розробка моделі її формування проводили 
Є. Іванченко, Н. Кожемякіна, Р. Пріма, Л. Сушен-
цева, І. Хом’юк. 

В розробленні системи підготовки до про-
фесійної мобільності в процесі організації до-
слідження ми спирались на вагомий внесок ві-
тчизняних учених, у яких відображено погляди 
та ідеї щодо стратегії розвитку вищої педагогіч-
ної освіти, інноваційні процеси й реформи у ви-
щій школі (І. Зязюн, В. Манько, І. Мельничук, 
Л. Романишина). професійно-педагогічної підго-
товки фахівців (Л. Александрова, О. Савченко, 
Л. Хомич, Л. Ядвіршис та ін.) Важливе значення 
для дослідження мають праці вітчизняних і за-
рубіжних науковців, у яких обґрунтовано різні 
підходи до професійної підготовки майбутніх фа-
хівців соціальної сфери Р. Вайнола, І. Звєрєва, 
А. Капська, О. Карпенко, І. Козубовська, Г. Лак-
тіонова В. Поліщук, Л. Романовська, С. Харчен-
ко. Дослідження в галузі професійної мобільності 
свідчать, що науковці широко застосовують мо-
дельний підхід при побудові моделі професійної 
мобільності Т. Гордєєва, Є. Іванченко, Р. Пріма, 
Л. Сушенцева, І. Хом’юк.

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Недостатньо вирішеною зали-
шається проблема розкриття змісту педагогічної 
системи підготовки до професійно мобільності 
фахівців соціальної сфери. 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є охарактеризувати педагогічну систему майбут-
ніх працівників соціальної сфери до професійної 
мобільності.

Виклад основного матеріалу. Під час роз-
робки педагогічної системи підготовки до про-
фесійної мобільності опиралися на результати 
наукових праць В. Афанасьєва, який визначив 
основними ознаками системи наявність: 

– структури, яка відображає певну внутріш-
ню організацію системи з окремих компонентів, 
яка є мінімальною одиницею системи; 

– зв’язків, за допомогою яких відбувається 
взаємодіякомпонентів системи між собою, і тому 
вона розглядається як структурно-функціональ-
на цілісність; 

– комунікативних властивостей, що сприяють 
взаємодії системи з навколишнім середовищем, 
іншими суперсистемами та суб’єктами [1, с. 56]. 

Не заперечуючи розуміння системи В. Афана-
сьевим, С. Сисоєва розглядає структуру як уста-
лені зв’язки між компонентами, що визначають 
«просторове та часове розміщення компонентів 
і характер їхньої взаємодії» [11, с. 46]. 

В енциклопедії освіти основний акцент зро-
блено на тому, що система підготовки фахівця 
є засобом, спрямованим на реалізацію мети» 
[5, с. 516].

Зв’язок між системою та її елементами ми за-
безпечували системотвірним чинником – метою. 
Ми погоджуємось із В. Докучаєвою, що є потреба 
розглядати педагогічну систему як колективну 
діяльність, яка має нормативні, творчі або іннова-
ційні риси та учасники якої є цілеспрямованими 
суб’єктами, тобто перебувають у цілеспрямова-
ному взаємообумовленому порядку й працюють 
на досягнення спільної мети, при цьому стан 
окремих цілеспрямованих суб’єктів можна ви-
значити як прагнення ідеалу [4, с. 55]. 

Тому нами були відокремлені такі 
взаємопов’язані складові системи: мета, концеп-
туальні чинники, принципи, психолого-педагогіч-
ні підходи, методи, форми і засоби, компоненти, 
критерії і рівні професійної мобільності, етапи, на 
яких проявляється дія компонентів і результат. 

Ми погоджуємось із О. Романишиною, що, ін-
новаційна педагогічна система є інтегративне 
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утворення, що має властивості систем відкрито-
го типу, а отже, поєднує системні (у внутрішніх 
зв’язках) і синергетичні (у зовнішніх зв’язках, від-
ношеннях, взаємодії) риси, серед яких найбільш 
суттєвими є: цілісність; організованість, цілеспря-
мованість; динамічність; керованість; самооргані-
зованість; гнучкість; мобільність; принциповість; 
інтенсивність; альтернативність тощо [10, с. 257].

В нинішніх умовах підготовки майбутніх пра-
цівників соціальної сфери до професійної мо-
більності набуває нового змістового наповнення. 
Вважаємо, що для формування високого рівня 
готовності до професійної мобільності майбутніх 
працівників соціальної сфери, стає значимим ви-
користання науково-виваженого механізму роз-
робки та реалізації в освітній процес педагогічної 
системи. 

Система підготовки майбутніх працівників 
соціальної сфери до професійної мобільності 
є підсистемою педагогічної системи як сукуп-
ності взаємопов’язаних структурних і функціо-
нальних компонентів, при її створенні ми вико-
ристовували метод моделювання. Моделювання 
в педагогічних дослідженнях дає змогу виділити 
в об’єктах, які досліджуються ті параметри, які 
підлягають діагностиці. 

Отже, зупинимося на характеристиці струк-
тури авторської педагогічної системи та оха-
рактеризуємо її необхідні складові, які будуть 
достатніми для формування високого рівня го-
товності до професійної мобільності майбутніх 
працівників соціальної сфери. 

Педагогічна система формуванн високого 
рівня готовності до професійної мобільності пе-
редбачає наявність у єдиній системі підсистем, 
кожна з яких об’єднує конкретні елементи (скла-
дові), що володіють функціональними якостями, 
які спрямовані на формування високого рівня го-
товності до професійної мобільності. 

Розробляючи педагогічну систему підготовки 
до професійної мобільності майбутніх праців-
ників соціальної сфери, передбачаємо наявність 
у ній конкретних підсистем, які володіють функ-
ціональними якостями. 

Враховуючи теоретичні напрацювання з пи-
тання системи, розробили систему підготовки 
до професійної мобільності майбутніх працівни-
ків соціальної сфери, яка складається з трьох 
взаємопов’язаних частин: концептуального, тех-
нологічного та оцінно-результативного блоків. 

У концептуальному блоці виділено концепцію 
підготовки до професійної мобільності. Концеп-
ція («система доказів певного положення, сис-
тема поглядів на те чи інше явище» [3, с. 452]) 
підготовки до професійної мобільності майбут-
ніх працівників соціальної сфери характеризу-
ється нами як система беззаперечних вихідних 
положень, вимог, яким повинен відповідати цей 
процес. Аналіз тенденцій розвитку вищої осві-
ти дозволив виділити напрями, відповідно яких 
формуються освітні системи і які слід урахову-
вати при побудові системи підготовки до про-
фесійної мобільності майбутніх працівників со-
ціальної сфери 

Основою розуміння поняття професійної мо-
більності є принципи, до яких відносимо: систем-
ності, конвенціональності, міждисциплінарності, 
інтегрованості, професійно спрямованої підготовки. 

Зміст принципів відображає всі провідні ін-
варіантні вимоги до освітнього процесу, забез-
печують здійснення повного циклу діяльнос-
ті: від цілепокладання до аналізу результатів.  
Як і будь-яка система, система принципів пови-
нна володіти інтеграційними рисами, такими, як 
доцільність, ефективність, відкритість для нового 
змісту і нових технологій, сприяти гармонійності 
ходу і результатів навчання [2, с. 47].

Науковці принцип системності визначають 
його як напрям у методології наукового пізнан-
ня, в основі якого лежить розуміння об’єктів як 
систем. Суть та специфіка цього підходу поля-
гає у розкритті цілісності об’єкта, елементів, які 
її забезпечують, виявленні різних типів зв’язків 
і зведення їх у єдину теоретичну систему [6, с. 9]. 
Навчання відбувається за системою, яка забез-
печує збереження наступності змістової та про-
цесуальної сторін навчання, закріплення знань, 
умінь, навичок, особистісних якостей індивіда, їх 
послідовний розвиток і удосконалення [8, с. 69]. 

У процесі підготовки до професійної мобіль-
ності цей принцип набуває нового трактування. 
Він передбачає подачу навчального матеріалу 
в чіткій послідовності та системності із постій-
ним використанням зіставлення, що дає змогу 
створювати у студентів абстрактне уявлення 
про зміст професійних знань і формувати вмін-
ня самостійного наукового пошуку, що становить 
основу професійної мобільності. 

Проте, зміст освіти майбутнім працівникам 
соціальної сфери має містити також знання про 
механізми виникнення нового знання, про межі 
застосування понятійного та методологічного 
апарату їх майбутньої професійної діяльності, 
про міждисциплінарні методи пізнання. Найваж-
ливішу роль тут відіграє принцип реалізації між-
дисциплінарних зв’язків. У вищій школі форму-
вання та утворення міждисциплінарних зв’язків 
набувають нових рис у зв’язку із специфічними 
завданнями освіти та особливостями реалізації 
принципів науковості, систематичності, систем-
ності. Зокрема, принцип реалізації міжпредмет-
них зв’язків припускає [9, с. 42], що в змісті нав-
чальної дисципліни мають знайти відображення 
ті діалектичні взаємозв’язки, які діють в при-
роді і пізнаються сучасними науками. Наступ-
ним є принцип узгодженості (комунікативності, 
діалогічності), означає, що пізнання відбувається 
тільки за умови діалогу, комунікативної та до-
брозичливої взаємодії суб’єктів та встановлення 
гармонії в результаті діалогу. 

Практична реалізація принципу здійснюється 
в системі підготовки до професійної мобільності 
майбутніх працівників соціальної сфери за допомо-
гою використання інноваційних методів навчання. 

Опора нашого дослідження на принцип ін-
тегративності обумовлена необхідністю форму-
вання цілісного, інтегрованого знання студентів 
з фахових дисциплін. Процес інтеграції знань 
майбутніх працівників соціальної сфери повинен 
забезпечити формування синтезованих спеціаль-
них знань, оскільки тільки на цій основі можна 
бути готовим до якісних переміщень у професій-
ній сфері. У цьому виявляється інтегруюча роль 
всієї системи підготовки, яка повинна пронизу-
вати більшість дисциплін, що вивчаються, і до-
давати їм професійну спрямованість. На основі 
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аналізу психолого-педагогічної літератури ви-
значено організаційно-педагогічні умови підго-
товки до професійної мобільності майбутніх пра-
цівників соціальної сфери: створення позитивної 
мотиваційної настанови на професійну мобіль-
ність майбутніх соціальних працівників, впрова-
дження та застосування інноваційних технологій 
підготовки до професійної мобільності майбут-
ніх працівників соціальної сфери, міжпредметна 
координація у вивченні професійних дисциплін 
та дисциплін загальногуманітарного циклу.

Технологічний блок визначається знанням 
принципів, змісту, форм, методів у процесі підго-
товки майбутніх працівників соціальної сфери до 
професійної мобільності є системою знань і вмінь, 
вибудуваних згідно логіки вирішення професійних 
завдань. Для нашого дослідження ключовою ідеєю 
є підготовка до професійної мобільності майбут-
нього працівника соціальної сфери як особистіс-
но-професійної якості, складової цілісного процесу 
його фахової підготовки в умовах вищої школи на 
системно-інтегративній основі. В основу системно-
го підходу до професійної мобільності майбутнього 
працівника соціальної сфери покладено розуміння 
системи освітнього процесу як такого, що забез-
печує цілісність взаємозв’язку між окремими його 
елементами – управління, навчання, вихован-
ня, соціогуманітарна, інформаційна. Звернення до 
форм реалізації педагогічної взаємодії розкриває 
логіку підготовки до професійної мобільності. Сут-
тєвим у дослідницькій позиції є також його роз-
гляд у зв’язку із соціально-економічними умовами, 
в суцільному освітньому середовищі.

Розглянемо складники системи, які ввели до 
складу технологічного блоку. Основний компо-
нент, який відіграє роль провідного, – мета. У на-
укових розвідках Н. Тализіної [12, с. 158] йдеться 
про те, що мета – це системотвірний чинник. Ме-
тою розробленої педагогічної системи є сформу-
вати готовність до професійної мобільності май-
бутніх працівників соціальної сфери. 

Ми виділили основні етапи процесу підготовки 
до професійної мобільності за змістом. Вони відпо-

відають логіці підготовки, відображаючи поступо-
ве вдосконалення готовності майбутніх працівни-
ків соціальної сфери професійної мобільності. Ми 
виділяємо адаптаційний, конструктивно – змісто-
вий і рефлексивний етапи підготовки майбутніх 
працівників соціальної сфери до практичної реа-
лізації потенціалу професійної мобільності в інте-
грованих видах професійної діяльності: науковій, 
методичній, організаційній, самоосвітній, а також 
подальше теоретичне та практичне оволодіння 
складовими цього процесу. 

Наступним складником педагогічної системи 
є методи навчання. Методи навчання – це впо-
рядковані способи взаємопов’язаної, цілеспрямо-
ваної діяльності педагога і студентів, спрямовані 
на ефективне розв’язання навчально-виховних 
завдань [7, с. 138]. 

Наступним є оцінно-результативний блок, 
який передбачає поєднання компонентів та кри-
теріїв, показників та рівнів готовності до профе-
сійної мобільності а також діагностичний інстру-
ментарій, побудований на їхній основі. Цей блок 
передбачає визначення рівнів сформованості го-
товності до професійної мобільності майбутніх 
працівників соціальної сфери, яка складається 
з таких компонентів: особистісний, когнітивний, 
процесуально-поведінковий, аналітично-резуль-
тативний. Визначено зміст кожного із компонен-
тів, розроблено критерії і показники оцінки їх 
сформованості. Результативна складова визначає 
сформованість готовності майбутніх працівників 
соціальної сфери до професійної мобільності. 

Висновки і пропозиції. Таким чином, фор-
мування готовності до професійної мобільності 
майбутніх працівників соціально сфери здійсню-
ється згідно концепції та моделі підготовки до 
професійної мобільності майбутніх працівників 
соціальної сфери. Роздроблена педагогічна сис-
тема підготовки є динамічною структурою, яка 
може доповнюватись та оновлюватись відповідно 
появи інноваційних підходів, реалізації їх у со-
ціально-економічне життя країни та перспектив-
ний розвиток України. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПОДГОТОВКИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
МОБИЛЬНОСТИ БУДУЩИХ РАБОТНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Аннотация
Исследованы теоретические вопросы и разработана педагогическая система подготовки к профессио-
нальной мобильности социальных работников. Обобщение и систематизация научных достижений этой 
проблемы и результаты собственных исследований позволили определить содержание педагогической 
системы подготовки к профессиональной мобильности. Она состоит из трех блоков: концептуального, 
технологического и оценочно-результативного. Расширение содержания каждого из блоков по профес-
сиональной мобильности существенно обогатит и осовременит содержательное наполнение профессио-
нальной подготовки будущих работников социальной сферы. Кроме того, раскрытие содержания под-
готовки к профессиональной мобильности будущих работников социальной сферы позволит повысить 
качество их профессиональной подготовки в современных условиях.
Ключевые слова: работник социальной сферы, профессиональная мобильность, педагогическая систе-
ма подготовки к профессиональной мобильности, составляющие педагогической системы, профессио-
нальная педагогика.
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PEDAGOGICAL SYSTEM OF PREPARATION  
FOR PROFESSIONAL MOBILITY OF FUTURE SOCIAL WORKERS

Summary
The theoretical aspects developed educational system and training for professional mobility social workers. 
Generalization and systematization of scientific achievements definite problem and the results of their 
research allowed determining the content of the educational system training for professional mobility.  
It consists of three parts: conceptual, technological and evaluative-effective. Expanding the content of 
each of the blocks on professional mobility and significantly enrich the semantic content would train fu-
ture social workers in best reason. In addition, the disclosure content of training for professional mobility 
of future social workers will improve the quality of training in modern conditions. 
Keywords: Social Worker, professional mobility, educational system training for professional mobility, 
components of educational system, professional education.


