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ПРОФЕСІЙНА ГОТОВНІСТЬ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ  
ДО МІЖПРОФЕСІЙНОЇ ВЗАЄМОДІЇ

Анотація. Професійна діяльність особистості фахівця соціальної сфери залежить від специфіки і виду 
роботи (професійна практика чи академічна дисципліна), що має власні теорії соціальної роботи. Про-
фесійна діяльність фахівців соціальної сфери є достатньо складною за своїм змістом, напрямами і по-
требує виконання значної кількості як «загальних» (діагностичної, прогностичної, перетворюючої, право-
захисної, організаційної, попереджувально-профілактичної, соціально-медичної, соціально-педагогічної, 
психологічної, соціально-побутової тощо), так і спеціальних функцій адміністративного, управлінського, 
організаційного, так і психологічного, педагогічного, соціального та іншого спрямування. Специфічні осо-
бливості готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії зумовлені функціями соціаль-
ної роботи як складової соціального захисту держави загалом і їх специфікою щодо становлення особис-
тості фахівця соціальної сфери зокрема. З метою визначення професійної готовності фахівців соціальної 
сфери до міжпрофесійної взаємодії нами створено особистісну траєкторію готовності фахівців соціальної 
сфери до міжпрофесійної взаємодії, яка включає наступні етапи: пропедевтично-адаптаційний (діагнос-
тика готовності фахівців соціальної сфери як результат професійної діяльності); діяльнісний (діагности-
ка рівня професійної готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії за наступними 
компонентами: мотиваційно-емотивний, когнітивно-змістовий, діяльнісно-практичний та регуляційний); 
оцінювальний (визначення рівня готовності фахівців соціальної сфери до міжпрофесійної взаємодії її ко-
рекція та оптимізація). На основі результатів теоретичного аналізу та емпіричного вивчення проблеми 
нами виокремлені компетенції міжпрофесійної взаємодії фахівців соціальної сфери для успішної профе-
сійної діяльності, зокрема міжпрофесійно-соціально-трудові; міжпрофесійно-особистісні; міжпрофесійно-
інтелектуальні; міжпрофесійно-гностичні; міжпрофесійно-інформаційні; міжпрофесійно-комунікативні; 
міжпрофесійно-аксіологічні; міжпрофесійно-кооперативні; міжпрофесійно-рефлексивні.
Ключові слова: професійне становлення, професійна готовність, фахівці соціальної сфери, міжпрофесійна 
взаємодія, особистісна траєкторія, компетенції.
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PROFESSIONAL READINESS OF SPECIALISTS OF SOCIAL SPHERE  
FOR INTERPROFESSIONAL INTERACTION

Summary. The professional activity of the personality of a specialist in the social sphere depends on the 
specifics and type of work (professional practice or academic discipline), which has its own theories of social 
work. Professional activity of specialists of the social sphere is rather complicated in its content, directions and 
requires implementation of a significant number as "general" (diagnostic, prognostic, transformative, human 
rights, organizational, preventive, social-medical, social-pedagogical, psychological, social-household etc.), as 
well as special functions of administrative, managerial, organizational, and psychological, pedagogical, social 
and other direction. Specific features of the readiness of specialists of the social sphere to interprofessional in-
teraction are determined by the functions of social work as a component of social protection of the state in gen-
eral and their specificity regarding the formation of the personality of a specialist in the social sphere in par-
ticular. In order to determine the professional readiness of specialists in the social sphere for interprofessional 
interaction, we created a personal trajectory of readiness of specialists of the social sphere for interprofessional 
interaction, which includes the following stages: propaedeutic-adaptive (diagnostics of readiness of specialists 
of the social sphere as a result of professional activity); activity (diagnostics of the level of professional readi-
ness of specialists of the social sphere for interprofessional interaction on the following components: motiva-
tional-emotional, cognitive-content, activity-practical and regulatory); appraisal (definition of the level (high, 
average, low) of readiness of specialists of social sphere for interprofessional interaction, its correction and 
optimization). On the basis of the results of theoretical analysis and empirical study of the problem, we have 
identified the competences of interprofessional interaction of specialists of the social sphere for successful pro-
fessional activities, in particular, interprofessional, socio-labor (the ability to analyze the situation on the labor 
market, act in accordance with personal and public benefit, possess the ethics of relationships); interprofession-
al-personal (orientation of the subject, which carries out professional interaction, for constant development); 
interprofessional-intellectual (self-development of cognitive processes, individual interpersonal interaction); 
interprofessional-gnostic (ability to determine the effectiveness of methods, means and forms of professional 
activity, analyze the achieved result, its conformity to the goals and objectives of social work, completeness 
and strength of knowledge acquisition of interprofessional interaction); interprofessional-information (with 
the help of information technologies, the formation of the ability to independently search, analyze and select 
the necessary information, its organization, transformation, preservation and transfer); interprofessional-com-
municative (effectiveness of interpersonal and internal personal communication); interprofessional-axiological 
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(development of values, value attitude to professional activity and personal growth); interprofessional-cooper-
ative (productive partnership in joint activity); interprofessional-reflexive (analysis of their own mental states, 
their actions, ability to allocate to analyze and compare their own actions with the subject situation, awareness 
of the individual about how it is perceived by the communication partners).
Keywords: professional formation, professional readiness, specialists of social sphere, interprofessional 
interaction, personality trajectory, competencies.

Постановка проблеми. З плином часу со-
ціальна робота як практична діяльність 

набуває все більшої розгалуженості та обертів 
у своєму формуванні, створена та стрімко розви-
вається у різних країнах світу розгалужена сис-
тема соціальних служб і закладів, робота яких 
спрямована на реалізацію різних напрямків со-
ціальної роботи, пов’язаної із захистом та під-
тримкою незахищених верств населення. 

У сфері практичної діяльності перед фахівця-
ми соціальної сфери у багатьох країнах стоять 
одні і ті ж завдання: підтримувати і стимулюва-
ти людей на розвиток їх власних сил, конструк-
тивну діяльність, на використання власних 
резервів; пропонувати допомогу, організовува-
ти її; супроводжувати людей протягом певного 
життєвого періоду, брати участь, організовувати 
контроль за ситуацією з метою захисту клієнта; 
представляти інтереси клієнтів, які потребують 
допомоги, якщо останні не можуть це зробити са-
мостійно; активізувати людей для надання допо-
моги тим, хто її потребує; здійснювати вплив на 
органи влади й управління з метою поліпшення 
якості обслуговування і соціального захисту; ін-
формувати інстанції на всіх рівнях про фактори, 
які негативно впливають або можуть вплинути 
на життєдіяльність певних груп населення.

В кожному напрямі діяльності соціальної ро-
боти необхідно враховувати як особливості ка-
тегорії населення, з якою працює фахівець, так 
і особливості й необхідні характеристики самого 
фахівця. Вочевидь постає питання якості соці-
альних послуг, що надаються закладами соці-
альної сфери, та до фахівців, що в них працюють.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питання професійної діяльності фахівців соці-
альної сфери знайшли своє відображення в на-
укових працях психологів та педагогів в Україні 
(О. Бондарчук, А. Грись, Л. Карамушка, М. Ко-
рольчук, Н. Кривоконь, П. Криворучко, С. Мак-
сименко); різні аспекти становлення соціально-
го працівника як професіонала (В. Бочарова, 
Н. Клименко, А. Ляшенко, В. Плащов, В. Полі-
щук, В. Сластьонін, Н. Шмельова); обґрунтована 
природа дослідницьких процесів, необхідних для 
оптимального вибору методик навчання фахів-
ців соціальної сфери (Г. Мєщанова, В. Семичен-
ко, С. Харченко); виявлені окремі компоненти 
соціально-педагогічної діяльності у соціальній 
сфері (Л. Міщик, Н. Кузьміна, О. Пономарен-
ко); окреслені деякі аспекти професійної підго-
товки соціального працівника (Л. Долинська, 
Д. Годлевська, К. Максимова, В. Нор, В. Орлен-
ко, О. Шевчук, К. Якубенко). Питання готовності 
майбутніх фахівців соціальної сфери до вико-
нання професійних обов’язків неодноразово роз-
глядалися в роботах учених В. Бочарової, Т. Зав-
городньої, І. Звєрєвої, А. Капської, О. Карпенко. 

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. В умовах сьогодення роз-

виток системи вищої освіти та професійної діяль-
ності фахівців соціальної сфери потребує відпо-
відних напрямків щодо формування соціального 
збагачення українського суспільства. 

За нашим переконанням, діяльність фахів-
ця соціальної сфери повинна бути зорієнтована 
на роботу з усіма категоріями населення, бути 
спрямована на активізацію соціокультурних і со-
ціально-педагогічних функцій суспільства, сім’ї, 
громади та особи. 

Головним пріоритетом виступає всебічна під-
готовка фахівців соціальної сфери з відповідни-
ми професійними компетентностями в закладах 
вищої освіти, що дасть змогу своєчасно реагувати 
на соціально-економічні зміни в державі та ефек-
тивно взаємодіяти на рівні інституцій у межах 
одного сектору (організації громадянського сус-
пільства) та між різними секторами (громадою; 
органами влади й місцевого самоврядування; 
правоохоронними органами; соціальними, освіт-
німи та медичними установами; засобами масо-
вої комунікації тощо). 

Мета статті. Головною метою цієї роботи 
є розкриття основних положень професійної го-
товності фахівців соціальної сфери до міжпрофе-
сійної взаємодії.

Виклад основного матеріалу. Професійна 
взаємодія виступає головною ланкою у встанов-
ленні різних відносин у професійному середови-
щі, що виявляється у формі спільної діяльнос-
ті, спілкування, емоційного співпереживання. 
З цього приводу Т. Анісімова, Є. Головаха, Н. Па-
ніна, А. Петров, досліджуючи професійну взає-
модію, визначили основне завдання професійної 
взаємодії, яке полягає у продуктивній співпраці; 
вимоги до учасників взаємодії та засоби впливу 
у процесі взаємодії; умови реалізації, що поляга-
ють у встановленні найрізноманітніших відно-
син у професійному середовищі.

Аналіз теоретичних положень дав нам змогу 
стверджувати, що однією із головних компетен-
цій та професіоналізму фахівця є правильно ор-
ганізований процес міжпрофесійної взаємодії.

Розмаїття підходів до визначення і структури 
взаємодії привели до висновку, що міжпрофесій-
на взаємодія як соціально-психологічна категорія 
є інтегруючим чинником, який об’єднує частини 
в цілісний процес безпосереднього або опосеред-
кованого взаємовпливу об’єктів (суб’єктів), що 
породжує їх взаємну обумовленість і зв’язок. 
Міжпрофесійна взаємодія – це цілеспрямова-
ний, соціально-зумовлений, динамічний процес 
безпосереднього або опосередкованого одночас-
ного впливу суб’єктів один на одного в результаті 
виконання певної професійної діяльності, при 
спрямовуючій ролі суб’єкта, що володіє сукупніс-
тю теоретичної та практичної підготовки, метою 
якого є реалізація змісту професійної діяльності 
одного і задоволення потреб іншого. Міжпрофе-
сійна взаємодія – це функціональна взаємодія, 
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що має діловий характер і відрізняється від між-
особистісної взаємодії. Вона сприяє досягненню 
індивідуальних цілей кожного та мети спільної 
трудової діяльності за умов високого рівня усві-
домленості та позитивного емоційного фону [4]. 

Аналіз наукової літератури дозволяє ствер-
джувати, що для кожної професії притаманні 
як спільні, так і специфічні ознаки. Особливості 
професійних цінностей обумовлені роллю і стату-
сом професії в житті суспільства та окремої лю-
дини, тому було доцільним визначення й уточ-
нення предмета соціальної роботи. 

Професійна діяльність фахівців у соціальній 
сфері є достатньо складною за своїм змістом, на-
прямами і потребує виконання значної кількос-
ті як «базисних» (діагностичної, прогностичної, 
перетворюючої, правозахисної, організаційної, 
попереджувально-профілактичної, соціально-
медичної, соціально-педагогічної, психологічної, 
соціально-побутової та ін.) [1, с. 122], так і спе-
цифічних функцій адміністративного, управ-
лінського, організаційного, так і психологічного, 
педагогічного, соціального та іншого спрямуван-
ня. Фахівці з соціальної роботи – це спеціалісти 
високої кваліфікації, люди особливої, делікатної 
професії, що призначена для забезпечення бага-
топрофільної системи служб соціального захисту 
населення [5].

Психолого-педагогічні дослідження зару-
біжних вчених дозволили виділити кілька груп 
умінь майбутнього фахівця соціальної роботи, 
зокрема: 1) когнітивні вміння: аналізувати й оці-
нювати досвід, як свій, так й інших; аналізувати 
та виявляти проблеми та концепції; застосовува-
ти на практиці свої знання і розуміння проблем; 
застосовувати на практиці дослідні знахідки;  
2) комунікативні вміння: виявляти та врахову-
вати у роботі відмінності особистісного, націо-
нального, соціального та культурно-історичного 
характеру; спілкуватися вербально, невербаль-
но; організовувати та брати інтерв'ю при різ-
них обставинах; вести переговори, виступати по 
радіо, діяти в колективі з іншими соціальними 
працівниками; брати на себе роль адвоката сво-
го клієнта; 3) конструктивні вміння: приймати 
рішення з індивідами або, при необхідності, від 
їхнього імені, з сім'ями, групами або від їхнього 
імені; виокремлювати рішення, що вимагають 
попереднього узгодження з фахівцями іншого 
професійного напрямку; діяти в алгоритмі ви-
роблення рішення; розробляти рішення, що 
передбачають співпрацю з іншими установами, 
відомствами, професіоналами; 4) організаційні 
вміння: проводити політику соціальної служби 
щодо конфіденційності та професійного підходу 
до справи; готувати доповіді та доповідати; орга-
нізовувати, планувати та контролювати роботу; 
знаходити необхідну інформацію за допомогою 
різних технологій.

Відповідно до вищезазначених теоретич-
них позицій на різних етапах наукового пошу-
ку були використані такі методи дослідження:  
1) теоретичного аналізу (історіографічний, порів-
няльний, ретроспективний) з метою виявлення 
й обґрунтування концепцій розвитку і станов-
лення соціальної роботи як наукового напряму 
та розкриття її основних практичних аспектів 
і структури діяльності соціального працівника; 

вивчення й аналіз наукових джерел вітчизняних 
і зарубіжних дослідників з філософії, соціології, 
психології і педагогіки, щодо досліджуваного пи-
тання що дозволило порівняти різні точки зору 
на проблему, що вивчається, та визначитися 
з базовими для дослідження положеннями; син-
тез, узагальнення, систематизація, що слугува-
ли засобом для обґрунтування змісту підготовки, 
вибору інноваційних технологій підготовки май-
бутніх спеціалістів соціальної сфери до реаліза-
ції ідеї між професійної взаємодії в професійній 
діяльності; моделювання психолого-педагогіч-
них умов з метою перевірки теоретичних поло-
жень дослідження; 2) прогностичні (експертні 
оцінки, узагальнення незалежних характерис-
тик, моделювання) з метою обґрунтування мо-
делі професійної діяльності соціального праців-
ника і розробки моделі професійної підготовки 
фахівців соціальної сфери; 3) обсерваційні (пря-
ме й опосередковане спостереження, включене, 
довготривале фіксоване спостереження) з метою 
виявлення особливостей діяльності фахівців со-
ціальної роботи в різних ситуаціях.

Це дало змогу розробити структуру особис-
тісної траєкторії готовності фахівців соціальної 
сфери до міжпрофесійної взаємодії (рис. 1) та ви-
окремити компетенції міжпрофесійної взаємодії 
фахівців соціальної сфери для успішної профе-
сійної діяльності, зокрема:

1. Міжпрофесійно-соціально-трудові (уміння 
аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти від-
повідно до особистої і суспільної вигоди, володіти 
етикою взаємин).

2. Міжпрофесійно-особистісні (орієнтація 
суб’єкта, який здійснює між професійну взаємо-
дію, на постійний розвиток).

3. Міжпрофесійно-інтелектуальні (самороз-
виток пізнавальних процесів, індивідуальної 
міжособистісної взаємодії).

4. Міжпрофесійно-гностичні (вміння визна-
чати ефективність методів, засобів і форм про-
фесійної діяльності, аналізувати досягнутий 
результат, його відповідність цілям і завданням 
соціальної роботи, повнота та міцність засвоєння 
знань міжпрофесійної взаємодії).

5. Міжпрофесійно-інформаційні (за до-
помогою інформаційних технологій форму-
вання вміння самостійного пошуку, аналізу 
й відбору необхідної інформації, її організації, 
перетворення,збереження та передачі).

6. Міжпрофесійно-комунікативні (ефектив-
ність міжособистісних і внутрішньо особистісних 
комунікацій).

7. Міжпрофесійно-аксіологічні (освоєння цін-
ностей, ціннісне ставлення до професійної діяль-
ності і особистого зростання).

8. Міжпрофесійно-кооперативні (продуктив-
не партнерство у спільній діяльності).

9. Міжпрофесійно-рефлексивні (аналіз влас-
них психічних станів, своїх вчинків; вміння виді-
ляти аналізувати і зіставляти з предметною ситу-
ацією свої власні дії; усвідомлення індивідом того, 
як він сприймається партнерами по спілкуванню).

Висновки і пропозиції. Однак ґрунтовний 
аналіз наукових праць і емпіричних матеріалів 
дозволяє констатувати відсутність системного те-
оретико-методичного та науково-технологічного 
забезпечення підготовки майбутніх соціальних 
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працівників до практичної роботи. При цьому до-
свід демонструє, що навчально-виховний процес 
в умовах процесу підготовки фахівців соціальної 
сфери сьогодні має вже чимало можливостей для 
розв’язання означених проблем. В той же час ці 
можливості у вищому навчальному закладі ви-
користовуються ще не на повну потужність, про 
що свідчить низка суперечностей між:

– потребою врахування міжпрофесійної вза-
ємодії та впровадження міждисциплінарного 
підходів у зміст, організацію соціальної роботи 
з різними групами населення і відсутністю від-
повідної професійної підготовки спеціалістів со-
ціальної сфери, які здійснюють цю діяльність;

– суттєвою соціальною необхідністю в егалі-
тарно мислячих агентах міжпрофесійної інте-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І етап – пропедевтично-адаптаційний
(діагностика готовності фахівців соціальної сфери як результат професійної діяльності

Мотивація 
оволодіння 
професією

ІІ етап – діяльнісний
(діагностика рівня професійної готовності фахівців соціальної сфери 

до міжпрофесійної взаємодії)

Самооцінка 
готовності до 

практичної 
соціальної роботи

Рівень 
теоретичної 
підготовки

когнітивно-
змістовий

мотиваційно-
емотивний

Вияв 
професійно 
важливих 
якостей

Компоненти та критерії

ПідходиПринципи

• гуманізації;
• людиноцентризму;
• збагачення та поглиблення 

розвитку;
• виважених рішень;
• діяльнісної спрямованості

• особистісно-діяльнісний;
• компетентнісний;
• системний

Вияв 
практично 

професійних 
умінь

діяльнісно-
практичний

регуляційний

ІІІ етап – оцінювальний

моніторинг готовності 
до міжпрофесійної 

взаємодії

контроль 
(анкети, тести, методики, 
вирішення ситуативних 

завдань)

корекція та 
оптимізація готовності 

до міжпрофесійної 
взаємодії

Результат: рівень готовності до міжпрофесійної взаємодії 
(високий, середній, низький)

емоційно-
вольовий; 
суб’єктно-

орієнтований 

когнітивно-
аналітичний 

поведінково-
операційний 
комунікативно-

діяльнісний 
 

особистісно-
рефлексивний 

Рис. 1. Структура особистісної траєкторії готовності фахівців соціальної сфери  
до міжпрофесійної взаємодії 

Джерело: розроблено автором
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грації, здатних протистояти застарілим стерео-
типам, і недостатнім рівнем розвитку освіти.

– об’єктивними потребами суспільства в про-
фесійно компетентних соціальних працівниках, 
унікальністю вимог до їхньої діяльності та мірою 
наукової розробки проблеми формування профе-
сійної компетентності; існуючою в практиці під-
готовки фахівців соціальної сфери уніфікованою 
усталеною системою підготовки соціального пра-
цівника та особистісно орієнтованим характером 
соціальної роботи з різними об’єктами;

– потребами суспільства та індивіда у карди-
нальному переході від інформаційно-проектив-
ного методу навчання до діяльнісного, функціо-
нально-цільового підходу і реальною готовністю 
до практичної соціальної роботи в соціальній 
сфері;

– традиційною системою викладання психо-
лого-педагогічних дисциплін і фахових методик 
у відриві їх один від одного та необхідністю реа-
лізації інтегративних зв’язків між ними з метою 
посилення ефективності навчання;

– усвідомленням майбутніми фахівцями не-
обхідності та значущості розвитку професійної 
компетентності та недостатнім досвідом, рівнем 
сформованості у них практичних навичок у сфері 
соціальної роботи;

– невиправдано обмежені терміни безпосе-
редньо практичної підготовки майбутніх фахів-
ців – терміни проходження майбутніми фахівця-
ми виробничої практики на робочих місцях, що 
відіграє роль закріплення та перевірки їх знань 
і вмінь.

Необхідність розв’язання зазначених супереч-
ностей вимагає переосмислення теоретико-мето-
дологічних засад та концептуально-методичних 
підходів до підготовки сучасного фахівця соці-
альної сфери, формування його професіоналізму 
відповідно до вимог особистісно-орієнтованої па-
радигми вищої професійної освіти; швидкоплин-
них змін у сфері практичної діяльності фахівців 
і потребою закладів вищої освіти впроваджувати 
у навчальний процес нові педагогічні техноло-
гії, що мають виховний, стимулюючий характер, 
з одного боку, та значним відставанням змісту, 
форм й технологій їх професійної підготовки, 
з іншого.

Однією з актуальних сьогодні є проблема при-
ведення у відповідність нормативно-правового 
забезпечення міжпрофесійної взаємодії та систе-
ми підготовки фахівців соціальної сфери з тими 
завданнями та функціональними обов’язками, 
якими вони повинні володіти в процесі здійснен-
ня професійної діяльності.
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