
М ІНІСТЕРСТВО ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ  
ЧЕРНІГІВСЬКИЙ ДЕРЖ АВНИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА, 

СОЦІАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ПРАЦІ
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ В УКРАЇНІ (СОЦІАЛЬНО- 
ПРАВОВИЙ, ПЕДАГОГІЧНИЙ ТА ПСИХОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТИ)

ЗБІРНИК МАТЕРІАЛІВ 
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОГО СЕМІНАРУ 

(29 березня 2007 р.)

Чернігів 2007



ББК 60.9 
А 59

Рекомендовано до друку Вченою радою Чернігівського державного інституту права, соціальних технологій та 
праці 3 липня 2007року, протокол №11

А 59 Актуальні проблеми соціальної роботи в Україні (соціально-правовий, педагогічний та психологічний 
аспекти): Збірник матеріалів науково-практичного семінару / За ред. кандидата психологічних наук Кривоконь Н.І. -  
Чернігів: КП “Видавництво “Чернігівські обереги”, 2007. -  72 с.

І8ВК 978-966-533-352-4

Представлений збірник містить матеріали, які охоплюють питання щодо генезису, теорії та проблем соціальної 
роботи в Україні, чинників та шляхів вдосконалення даного виду діяльності в сучасних умовах, а також професійної 
підготовки соціальних працівників та соціальних педагогів.

Учасники семінару -  викладачі кафедри, науковці у сфері соціальної педагогіки, соціальної психології, 
соціального права та ін., а також фахівці, яких цікавлять проблеми теорії та практики соціальної роботи та соціальної 
політики.

У збірнику розглядаються проблеми, пов’язані з історією розвитку системи профорієнтації, управлінням та 
моніторингом діяльності соціальних служб, аналізуються причини виникнення та шляхи подолання деяких 
«соціальних хвороб» сучасного українського суспільства, висловлюються думки стосовно особливостей розвитку 
адаптивних процесів у ході вирішення різноманітних проблем соціалізації, представлені міркування щодо 
застосування активних методів підготовки соціальних працівників, принципів і досвіду викладання соціальної 
педагогіки та інших навчальних дисциплін, що складають основу професійної компетентності соціальних працівників 
тощо.

Загалом, матеріали науково-практичного семінару представлятимуть інтерес і стануть у пригоді всім, кого 
цікавлять теоретичні й практичні аспекти соціальної політики та соціальної роботи, а також тим, хто хоче отримати 
додаткову інформацію стосовно сучасного стану та перспектив розвитку досліджень у даному напрямку.

ББК 60.9 

І8БК 978-966-533-352-4

© Колектив авторів, 2007 
© КП „Вид-во „Черн. обереги”, 2007



ЗМІСТ
Передмова ......................................................................................................................................... 4

Розділ 1. ГЕН ЕЗИ С , ТЕО РІЯ  ТА П РО БЛЕМ И  С О Ц ІА Л ЬН О Ї РО БО ТИ
В УКРА ЇНІ

Борисенко М .І. Актуальні проблеми професійної орієнтації в Україні............................. 5

Коломієць А .Д . Вплив стереотипів на формування тендерної рівноваги
в суспільстві.................................................................................................................................. 9

К орольова Л .І . Історичні аспекти дитячого бродяжництва................................................ 14

К ривоконь Н .І . Аналіз існуючого досвіду вимірювання діяльності соціальних
ортанізацій, що надають соціальні послуги в Україні......................................................17

П асічник В.І., М аюренко Г .І . Соціалізація -  невід’ємний компонент медико-соціальної реабілітації дітей з особливими 
потребами...................................................................................................................................23

Сила Т .І. Афективно-мотиваційні чинники професійної інтеракції
в соціальній роботі..................................................................................................................27

Розділ 2. ЧИ Н Н И К И  ТА Ш ЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СО Ц ІА ЛЬН О Ї 
РО БО ТИ  В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Л єскова Л .Ф . До питання професіоналізму в соціальній роботі...................................... 34

М ульована Л .І . Управління персоналом як чинник профілактики синдрому професійного вигорання соціальних працівників 
....................................................................................................................................................... 39

Рузанов А .Д . Соціальна робота -  це подвижництво............................................................ 42

Сила Т .І., Волинець Н .І . Студентська соціальна служба як форма соціальної
роботи у вищому навчальному закладі ..............................................................................44

Розділ 3. ПРО Ф ЕСІЙ Н А  ПІДГОТОВКА СОЦІАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ ТА СОЦІАЛЬНИХ П ЕДА ГО ГІВ : ДОСВІД
ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Зайченко І .В. Про деякі принципи викладання курсу “Основи
соціальної педатотіки” ........................................................................................................... 47

Ляховець Л .О . Використання тренінгу сензитивності в роботі психологів та
соціальних працівників.......................................................................................................... 55

М оргун М .Є. До питання актуальності вивчення зарубіжного досвіду
соціальної роботи ....................................................................................................................63

С корик Т .В. Методи проблемного навчання у підтотовці соціальних працівників 67



АФЕКТИВНО-МОТИВАЦІЙНІ ЧИННИКИ ПРОФЕСІЙНОЇ ІНТЕРАКЦІЇ В СОЦІАЛЬНІЙ 
РОБОТІ

Сила Т.І.,
в.о. доцента кафедри соціальної роботи Чернігівського державного 
інституту права, соціальних технологій та праці

Постановка проблеми. В аспекті професійної інтеракції в соціальній роботі, яку ми розглядаємо як процес 
цілеспрямованої комунікативної взаємодії між соціальним працівником і клієнтом, у результаті якої відбувається 
наснаження, спонукання клієнта до активних дій по вирішенню ним своїх проблем, дослідження мотивації тісно 
пов’язане з проблемами підвищення професіоналізму, продуктивності та ефективності діяльності фахівців соціальної 
сфери.

Висловлена думка підтверджується як зарубіжними (А. Браун, А. Боурн, В.А. Мальцев, А.К. Маркова, Л.І. 
Якимаха [1, 4, 5, 10]), так і вітчизняними (М.Ф. Головатий, Н.І. Кривоконь, І.Л. Петрова [3, 9]) авторами.

Виділяють дві сторони професіоналізму [10]: стан мотиваційної сфери професійної діяльності людини (які мотиви 
спонукають людину, який смисл має в її житті професійна діяльність, яких цілей прагне вона досягти, наскільки 
задоволена працею і т.д.) і стан операційної сфери її професійної діяльності (якими прийомами досягається 
поставлена мета, які технології використовуються, які засоби -  знання, мисленнєві операції, здібності -  
застосовуються).

Так, в оцінці ефективності праці А.К. Маркова [5] розрізняє об’єктивні, предметно-психологічні показники 
ефективності (якість, продуктивність) та суб’єктивні, психологічні, особистісні показники ефективності, які, поряд з 
іншими, включають зрілість мотиваційно-вольових компонентів, зацікавленість роботою та задоволення від її процесу 
та результату.

Українські науковці, досліджуючи проблеми управління персоналом в органах соціальної роботи, наголошують на 
необхідності створення „особливої системи мотивації, яка б сприяла спрямуванню зусиль усіх соціальних працівників 
на ефективне, своєчасне та якісне надання послуг клієнтам” [9, с.127-128].

На думку ж англійських дослідників А. Брауна, А. Боурна, спонукання клієнтів до дій і змін (наснаження) у 
професійній взаємодії є взагалі неможливим без належного рівня вмотивованості соціальних працівників та керівного 
складу установи [1, с. 23-24].

Кривоконь Н.І. визначає мотивацію важливим чинником професійної самоідентифікації фахівців системи 
соціального захисту населення, оскільки, як показують її дослідження, існує тісний зв’язок мотиваційних факторів з 
образами, уявленнями про соціальну роботу як професійну діяльність та очікуваннями й соціальними настановами 
соціальних працівників [3, с.136].

Дієвість мотивації визначається тим, якою мірою внутрішні мотиви людини збігатимуться із запропонованими 
зовнішніми стимулами. Досить ґрунтовний аналіз зовнішніх факторів мотивації викладений І.Л. Петровою [9]. Проте, 
внутрішні мотиваційні спонуки професійної діяльності соціальних працівників системи соціального захисту 
населення (далі - ССЗН) на емпіричному рівні вивчені недостатньо.

Тому метою дослідження афективно-мотиваційного компоненту професійної інтеракції у соціальній роботі було 
з’ясування мотивів професійної діяльності фахівців системи соціального захисту населення для того, щоб віднайти 
способи підвищення ефективності взаємодії соціального працівника і клієнта.

Розглядаючи мотивацію, як силу, що штовхає індивіда до вчинення певних дій, визначає результат, впливає на 
ефективність діяльності, можемо стверджувати, що вона виступає чинником соціальної взаємодії.

Базуючись на вище означених теоретичних положеннях, ми дослідили потребнісно-мотиваційні особливості 
професійної інтеракції фахівців ССЗН.

Методика та організація дослідження. Були використані методики: анкета „Ставлення особистості до своєї 
професійної діяльності” (адаптований варіант методики М.В. Кузьминої), методика „Логічний квадрат” [7, с.104-105].

Методика М.В. Кузьминої вміщує 12 запитань закритого та відкритого характеру.
Перші чотири запитання анкети спрямовані на збір інформації стосовно анкетних даних респондентів, як то вік, 

освіта, посада, місце роботи, її стаж, а також відповідність місця роботи професійній освіті.
П ’яте запитання анкети “Чи подобається Вам Ваша професія (за місцем роботи)?” -  закритого характеру. Відповіді 

на нього дають інформацію стосовно загального позитивного, негативного або невизначеного ставлення до своєї 
професійної діяльності.

Шосте запитання “Чи змінилось Ваше уявлення про професію за період роботи?” також передбачає виявлення 
загальних тенденцій стосовно рівня задоволення своєю професійною діяльністю, оскільки містить варіанти 
відповідей: “змінилося в кращу сторону”, “змінилося в гіршу сторону”, “не змінилося” .

Наступне, сьоме запитання “Чи хотіли б Ви зараз працювати за іншою спеціальністю, не пов’язаною із Вашою 
теперішньою професією?” конкретизує загальну інформацію попередніх запитань, оскільки передбачає пояснення 
респондентами, що дають на нього стверджувальну відповідь, причин такої думки.

Восьме запитання “Назвіть, які цілі у повсякденній трудовій діяльності для Вас є найбільш значимими?” 
спрямоване на дослідження елементів цілепокладання у професійній діяльності соціальних працівників, а саме умінь 
формулювати цілі повсякденної діяльності та віддалені у часі цілі.



Дев’яте запитання анкети “Чи обрали б Ви знову свою професію?” продовжує низку запитань, що виявляють 
загальний рівень задоволення своєю професійною діяльністю. Забігаючи наперед, зазначимо, що у поєднанні з двома 
іншими, воно застосовується у методиці “Логічний квадрат” для виявлення саме рівня задоволення своєю 
професійною діяльністю.

Десяте запитання “Як Ви уявляєте свою трудову перспективу через декілька років?” -  відкритого характеру і 
передбачає виявлення у соціальних працівників усвідомлення перспективи професійного та кар’єрного зростання.

В одинадцятому питанні “Що спонукає Вас працювати в теперішній час?” з’ясовуються провідні мотиви 
виконання соціальними працівниками трудових функцій. Воно також носить відкритий характер. Загалом, восьме, 
десяте та одинадцяте запитання анкети представляють блок запитань, що спрямовані на виявлення реальних 
професійних перспектив у соціальних працівників.

Нарешті, останнє, дванадцяте запитання анкети сформульоване у вигляді прохання “Оцініть, будь ласка, в якій 
мірі Ваша професійна діяльність дає Вам можливість задовольнити перераховані нижче потреби (повне задоволення 
потреби приймається за 100%)” мало на меті з’ясування рівня задоволення основних професійних потреб у фахівців 
системи соціального захисту. Респондентам пропонувалося оцінити рівень задоволення потреб (у кількості 12) у 
відсотковому значенні (від 10% до 100 %) та занести оцінки у таблицю.

Загальний рівень задоволення своєю професійною діяльністю з’ясовувався за допомогою методики “Логічний 
квадрат”. Суть методики полягає у співставленні та аналізі відповідей досліджуваного на серію взаємопов’язаних та 
таких, що взаємно виключають один одного, запитань, які зводяться в логічний квадрат. Таким чином співставлялися 
відповіді на запитання 5, 7, 9 описаної нами вище анкети “Ставлення особистості до своєї професійної діяльності” [7, 
с.104].

Решта запитань анкети кількісно оброблялась шляхом обрахування відсоткових значень за варіантами, а, в разі 
відсутності готових варіантів, однакові та подібні відповіді групувалися та також піддавалися відсотковому 
обрахунку.

Результати дослідження та їх обговорення. За результатами обробки даних методики „Логічний квадрат”, 
ступінь задоволення своєю професією у фахівців ССЗН наступний.

Повністю задоволені своєю професійною діяльністю 11% опитаних соціальних працівників. У категорії “скоріше 
задоволений, ніж ні” опинились 41% фахівців. Невизначене та суперечливе ставлення до професії висловили 
відповідно 20% та 16% респондентів. Повністю не задоволені своєю професією всього 3% і 9% опитаних соціальних 
працівників “скоріше не задоволені, аніж задоволені” власною роботою.

Отже, відповіді респондентів фактично розподілилися таким чином: 52% опитаних соціальних працівників 
висловили загалом позитивне ставлення до своєї професійної діяльності, 12% - негативне, 36% - показали невизначене 
або суперечливе ставлення до соціальної роботи як своєї професійної діяльності. Керуючись думкою В.В. 
Третьяченко про те, що “...принципово важливою є мотиваційна приналежність суб’єкта до певної діяльності, яка 
характеризується його позитивним ставленням до неї” [8, с. 33], відмітимо, що тільки половина респондентів від
повідають цій вимозі.

Шосте запитання анкети мало на меті з’ясувати, чи змінилося уявлення фахівців про професію за період роботи. В 
кращу сторону змінилися уявлення 48% опитаних працівників. Соціальна робота не виправдала очікувань 24% 
фахівців, їх уявлення про професію змінилися в гіршу сторону. Решта 28% респондентів зазначили, що їх уявлення 
стосовно професійної діяльності не змінилися.

При аналізі відповідей на восьме запитання анкети - „Назвіть, які цілі (близькі та віддалені) у повсякденній 
трудовій діяльності для Вас є найбільш значимими” - відмітимо, що воно викликало значні труднощі у респондентів. 
Тільки близько половини опитаних змогли визначитись у близьких цілях своєї професійної діяльності, ще менше 
(близько третини) назвали віддалені цілі.

Аналіз цих анкет виявив ще близько п ’ятої частини відповідей, що не можуть бути віднесені до категорії „цілі 
повсякденної трудової діяльності” (наприклад, „виховати дитину”, „вирішити життєві труднощі”) або вказують на 
невизначене та негативне ставлення до професійної діяльності („не знаю”, „не замислювався”, „змінити місце 
роботи”).

Невміння виокремити цілі повсякденної трудової діяльності дозволяє висловити припущення про існування 
труднощів у процесі професійного цілепокладання у соціальних працівників. А, як було показано нами вище, саме 
визначення мети є умовою виникнення мотиваційної установки та, великою мірою, запорукою ефективності будь-якої 
діяльності.

Не зважаючи на неповну представленість вибірки, відповіді соціальних працівників, на нашу думку, мають певний 
інтерес і тому висвітлюються нижче.

Адекватні поставленому запитанню відповіді соціальних працівників ми поєднали у подібні за змістом групи 
цільової спрямованості. Отже, серед найбільш значимих близьких цілей у трудовій діяльності соціальних працівників 
є наступні (від найбільш до найменш значимих по групових показниках):

-  навчання, освіта, підвищення кваліфікації (відповіді на зразок „підвищення свого професійного рівня”, 
„здобуття освіти” тощо);

-  створення комфортних умов, матеріальні цілі („ремонт приміщення місця роботи”, „підвищення зарплати” 
тощо);



-  спрямованість на взаємодію з клієнтом („задоволення потреб клієнтів”, „достатньо забезпечити наших 
клієнтів”, „змінити життя клієнтів на краще” тощо);

-  орієнтація на повсякденні трудові справи, робочий процес („не відстати в роботі”, „гарно працювати” тощо);
-  просування по службовій драбині („перейти на вищу посаду”, „перспектива росту” тощо).
Що ж стосується віддалених цілей повсякденної діяльності соціальних працівників, то результати їх групування 

наступні (від найбільш до найменш значимих по групових показниках):
-  кар’єрне зростання („кар’єрний ріст”, „стати начальником відділу”, „досягти більшого” тощо);
-  спрямованість на виконання своїх службових обов’язків, роботу за фахом („своєчасно виконувати службові 

обов’язки”, „запобігати помилок у роботі”, „працювати за спеціальністю” тощо);
-  навчання, освіта, підвищення кваліфікації (окрім найуживаніших „здобути освіту” і т.п., зустрічаються також 

„пізнати більше”, „набути життєвого досвіду”);
-  спрямованість на взаємодію з клієнтом („покращити обслуговування клієнтів”, „допомагати найбільш 

незахищеним громадянам” тощо).
Десяте запитання анкети мало на меті з ’ясувати уявлення соціальних працівників стосовно їх трудової 

перспективи. Аналіз відповідей респондентів дозволив виділити декілька аспектів, з якими пов’язується в уявленнях 
фахівців трудова перспектива. Серед них:

-  кар’єрне зростання (найбільш часто зустрічалися відповіді „просування по службі до керівника”, „більш висока 
посада”) -  41% відповідей;

-  продовження роботи за фахом, реалізація в ній, підвищення кваліфікації („робота за фахом”, „буду працювати 
по спеціальності і реалізую себе в професійній діяльності”, „перспектива розвитку”, „набуття вищої кваліфікації та 
знань”); до цієї ж групи ми віднесли незначну кількість відповідей, де згадуються клієнти соціальної роботи 
(„соціальні працівники будуть краще ставитись до клієнтів”, „матиму роботу, що принесе користь іншим”) -  разом 
21% відповідей;

-  матеріальне забезпечення („підвищення зарплати”, „покращу свій добробут наполегливою працею”, „держава 
нарешті підвищить зарплату, зваживши на високу складність роботи працівників соціальної сфери”) -  10% відповідей.

Ще 22% опитаних висловили оціночне ставлення до трудової перспективи. Обраховуючи відсоток від загальної 
кількості респондентів, невизначене ставлення показали 10% соціальних працівників, 7% -  загалом позитивне і 5% -  
загалом негативне.

Ставлення фахівців ССЗН до власної професійної діяльності може бути вивчене і шляхом з’ясування провідних 
мотивів їх трудової діяльності у сучасний момент. Для їх з’ясування було поставлене одинадцяте запитання анкети 
„Що спонукає Вас працювати в теперішній час?”. Переважна більшість респондентів (53%) віддали перевагу мотиву 
матеріального забезпечення („матеріальне становище”, „кошти на прожиття та трудовий стаж для пенсії” , 
„заробіток”). На другому місці (разом 22%) опинився мотив задоволення потреби в трудовій діяльності як такій („не 
уявляю себе без роботи”, „бути зайнятою своєю справою”) та конкретно діяльності в соціальній сфері („потреба бути 
комусь корисним”, „подобається робота в соціальній сфері”, „люди, їх проблеми”). Приблизно по 10 % отримали 
також мотив задоволення потреби у спілкуванні та належності до групи („спілкування з людьми, знаходження в 
колективі”, „доброзичлива атмосфера в колективі”), а також вже згадуваний мотив навчання та кар’єрного просування 
(„кар’єра”, „можливість безкоштовної освіти”). Тільки 3% респондентів згадали про саморозвиток у професійній 
діяльності („щоб не деградувати”, „розвиток особистості”) і 2% опитаних дали відповідь „не знаю”.

Як уже зазначалося, блок питань за номерами вісім, десять та одинадцять мав на меті виявити існування трудових 
перспектив в уявленнях соціальних працівників.

Українські дослідники Є.І. Головаха, Н.В. Паніна розглядають перспективність як “обов’язкове існування у 
людини життєвих цілей” [2, с.121]. Титаренко Т., Панок В. вбачають у перспективі “загальну спрямованість імовірних 
найважливіших подій, потенційну можливість розвитку особистості, неминучість певних змін у майбутньому житті”. 
Ці ж автори зазначають, що “реальні перспективи потребують розуміння тієї життєвої ситуації, яка на сьогодні 
склалася, свого місця в цій ситуації, власного вчинкового потенціалу, найближчих цілей” [6, с.181]. Отже, 
перспектива розглядається як усвідомлення людиною неперервної постанови та реалізації життєвих цілей у 
повсякденному теперішньому, недалекому та віддаленому майбутньому. Існування та бачення перспективи у 
професійній діяльності -  важливий мотиваційний чинник до її здійснення.

За підсумками наших досліджень виявилося, що у переважної більшості соціальних працівників відсутня 
перспектива їх трудової діяльності, в тому числі і професійної взаємодії. Це зумовлюється невмінням будувати 
повсякденні та віддалені цілі професійної діяльності, нерозумінням соціальними працівниками того, що, успішно 
взаємодіючи з клієнтами, надаючи їм допомогу у ресоціалізації, можна розвиватись самим, удосконалювати свою 
професійну майстерність, будувати кар’єру.

Останнє, дванадцяте запитання анкети мало на меті з’ясувати, наскільки професійна діяльність -  соціальна робота 
-  задовольняє професійні потреби фахівців, тобто змістовно наповнює їх ставлення до своєї професійної діяльності у 
сучасний момент.

Респондентам пропонувалося у відсотках (від 10% до 100%) оцінити рівень, на якому їх професійна діяльність 
дозволяє реалізувати кожну із 12 запропонованих потреб.

Як видно з таблиці 1, “найменш задоволеними” є потреби “у просуванні по службі” (вона є задоволеною на 16%) 
та “у заробітку” (на 31%).



Таблиця 1
Оцінка рівня задоволення професійних потреб фахівцями системи 

соціального захисту населення
На думку респондентів, соціальна робота як професійна діяльність дає можливість бути самостійним, незалежним 

у праці тільки на 54%, незважаючи на вільний графік роботи більшості з опитаних та широке поле діяльності 
соціальних працівників. Можливо, такий результат зумовлений достатньо жорсткою регламентацією діяльності 
фахівців як державних службовців та обмеженнями посадових обов’язків.

Що ж стосується “найбільш задоволених потреб”, то соціальні працівники відмічають високу значимість їх 
професійної діяльності для суспільства („моя робота є дуже потрібною і важливою” -  93%), досить об’єктивну оцінку 
роботи керівництвом (на 71%), достатній рівень оцінки роботи клієнтами (на 72%), а також задоволеність 
результатами власної діяльності (на 70%). Крім цього, на думку соціальних працівників, до їх професійної діяльності 
досить позитивне ставлення висловлює найближче оточення (на 69%), а також високий рівень задоволеності “потреби 
у спілкуванні” (на 81%).

Фахівці ССЗН вважають, що їх професійна діяльність надає можливості для їх зростання: професійного -  на 59%, 
інтелектуального -  на 60%, культурного -  на 60%, організаційного -  на 64%.

Висновки. Результати проведеного дослідження мотиваційної спрямованості соціальних працівників системи 
соціального захисту населення як чинника професійної інтеракції у соціальній роботі ставлять ряд проблем, 
розв’язання яких, на нашу думку, дозволить вплинути як на процес, так і на наслідок явища, що вивчається.

По-перше, ставлення особистості до своєї професійної діяльності як чинник професійної мотивації залишає бажати 
кращого. Близько половини опитаних соціальних працівників висловили загалом позитивне ставлення до своєї 
професійної діяльності, ще третина -  невизначене або суперечливе ставлення, решта показали негативне відношення 
до професії.

По-друге, мотиви, що спонукають фахівців ССЗН працювати в сучасний момент, включають: переважаючий мотив 
матеріального забезпечення, задоволення потреб у трудовій діяльності (включаючи незначний відсоток відповідей, 
пов’язаних з альтруїстичною мотивацією допомоги клієнтам), спілкуванні, належності до групи та мотив кар’єрного 
просування.

Позитивним є той факт, що соціальні працівники усвідомлюють високу значимість їх професійної діяльності для 
суспільства, тобто можемо говорити про потенційну можливість для активізації просоціальних мотивів у професійній 
діяльності фахівців ССЗН.

По-третє, у трудовій перспективі поряд із найбільш значимими для соціальних працівників мотивами кар’єрного 
зростання та матеріального забезпечення наявні також мотиви продовження роботи за фахом та реалізації в ній. А 
невисокий показник оцінки фахівцями ССЗН рівня задоволення професійної потреби у зростанні наводить на думку 
про необхідність розробки системи заходів по забезпеченню можливостей для професійного, інтелектуального, 
культурного та організаційного зростання соціальних працівників.

По-четверте, дослідження виявило існування труднощів у процесі формулювання соціальними працівниками цілей 
професійної діяльності як повсякденних близьких, так і віддалених у часі. При цьому серед названих цілей 
переважають: прагнення отримати освіту та підвищити кваліфікацію, кар’єрне зростання, створення комфортних умов 
праці, виконання службових обов’язків та спрямованість на взаємодію з клієнтом. Відмітимо також, що останній вид 
цільової спрямованості, безпосередньо пов’язаний із процесом надання послуг клієнтам, представлений у відповідях 
респондентів у незначній мірі. Це вказує на недостатнє усвідомлення соціальними працівниками цілей власної 
професійної діяльності та необхідність їх формування або коригування відповідно до нових, гуманістичних уявлень 
про соціальну роботу.
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