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ПРОФЕСІЙНО-ОСОБИСТІСНІ НОВОУТВОРЕННЯ НА РІЗНИХ СТАДІЯХ  

ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ ФАХІВЦІВ ІЗ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 

 

Мета статті – висвітлити сутність становлення повноцінної особистості фахівця-професіонала із соці-

альної роботи й емпірично дослідити професійно-особистісні новоутворення на різних стадіях становлення 

фахівців із соціальної роботи. Для досягнення поставленої мети було проаналізовано основні теоретико-

методологічні підходи до проблеми становлення особистості (психодинамічний, біхевіорально-когнітивний, екзи-

стенційно-гуманістичний, діяльнісний, суб’єктно-вчинковий, генетико-моделюючий, акмеологічний, аксіологіч-

ний, рефлексивний тощо). Показано неоднозначність трактування досліджуваного феномену, зосередження 

науковців, які працюють у межах цих підходів на різних аспектах становлення особистості (формування, роз-

виток, саморух, самозміна, саморегуляція тощо). У статті наведено результати дослідження професійно-

особистісних новоутворень на різних стадіях професійного становлення фахівців із соціальної роботи. Кількі-

сну обробку емпіричних даних було здійснено за допомогою методів математично-статистичної обробки із 
використанням комп’ютерної програми SPSS. Найбільш характерним рівнем професійно-особистісних ново-

утворень упродовж професійного становлення фахівців є рівень нижче середнього. Встановлено статистично 

значущі відмінності становлення особистості фахівців із соціальної роботи на різних його стадіях залежно 

від статі, місця проживання, стажу роботи тощо. Виявлено вищі показники становлення особистості фахівців 

жіночої статі, ніж у працівників чоловічої статі; фахівців соціальних служб міста порівняно з працівниками сіль-

ської місцевості. Особливості становлення особистості фахівців із соціальної роботи залежно від стажу 

роботи свідчать, що в цілому воно відбувається у позитивному та продуктивному напрямку (p < 0,01). 

Ключові слова: соціальна робота, фахівець, стадії професійного становлення, професійно-особистісні но-

воутворення. 

 

Вступ 
Одним із пріоритетних напрямів соціальної полі-

тики, спрямованої на задоволення потреб й інтересів 

кожної людини та суспільства в цілому, створення 

соціальних гарантій, заснованих на принципах солі-

дарності та соціальної справедливості, виступає соці-

альна робота як універсальний інструмент і механізм 

реалізації соціальної політики та професійна діяль-

ність особистості, що базується на гуманному став-

ленні людей один до одного. Саме тому нагальною 

потребою сьогодення є становлення повноцінної осо-

бистості фахівця-професіонала із соціальної роботи як 

суб’єкта, здатного стати необхідною рушійною силою 
змін у суспільстві, якісно і творчо реалізувати функції 

соціальної роботи з оптимальними психологічними 

втратами, володіти засобами самотворення й самороз-

витку, самоорганізації і саморегуляції, пробудження 

індивідуальної активності, зумовленої зміною норм, 

настанов тощо. Становлення особистості фахівців із 

соціальної роботи, створення сприятливих умов для 

їхнього життєвого самовизначення й самореалізації є 

надзвичайно актуальним для нашої країни в умовах 

сьогодення (Балахтар, 2018). 

Фахівець із соціальної роботи упродовж свого 
становлення «постійно змінюється, самовизначаю-

чись у просторі значущих стосунків і ставленні до 

життя», самостійно керує власною поведінкою, є ав-
тором свого життєвого проекту, здатний втілювати 

його лише за умови наявності життєстійкості (Тита-

ренко, 2003). Цілісність діяльності фахівця зумовлена 

певними системоутворюючими елементами, серед 

яких центральне місце посідає його соціальна актив-

ність як суб’єкта життя, а його основними формами 

прояву виступають життєздійснення та життєтвор-

чість. «Людина творить власне життя, здійснюючи 

виробництво необхідних засобів» (Вернік, 2017, с. 30-

50). Це, у свою чергу, потребує з’ясування чинників, 

механізмів, що сприятимуть успішному становленню 

особистості фахівця із соціальної роботи як професіо-
нала, здатного до реалізації професійної діяльності 

щодо надання допомоги різним категоріям населення, 

акцентуючи увагу на найвищій цінності нинішнього 

суспільства – людині, її сутності, індивідуальних 

особливостях, попередженні та профілактиці проблем 

з метою забезпечення гідного життя кожному грома-

дянину України. 

Варто також ураховувати, що значна кількість уче-

них (І. Зубкова, В. Сластьонін, А. Шутенко) дотриму-

ються думки, що процес особистісно-професійного 

становлення фахівця та його готовність до майбутньої 
професійної діяльності суттєво пов’язані між собою, 

оскільки у професійній діяльності він може реалізува-
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ти творчі, особистісні цінності, але за умови, якщо 

вони були попередньо сформовані в процесі особисті-

сного становлення та формування готовності до дія-

льності у сфері соціальної роботи.  

Безумовно, існують певні суперечності між за-
значеними поняттями. Зокрема, науковці (І. Зубкова, 

В. Сластьонін, А. Шутенко) виокремлюють такі (Зуб-

кова, 2003, с. 4-11): 1) між динамікою професійних 

завдань, вимог до професії та внутрішньою готовніс-

тю до їх здійснення; 2) між невизначеністю політики, 

морально-ідеологічними настановами в суспільстві і 

прагненням майбутнього фахівця займати чітку та 

визначену позицію; 3) між природною особистісною 

потребою людини в самореалізації і можливостями її 

досягнення в умовах майбутньої діяльності. 

Самоінтерес, самопізнання, рефлексія, самовизна-

чення, саморегуляція, самоставлення, самопроектуван-
ня, самовдосконалення, самоактуалізація, саморозвиток, 

самоствердження й самовдосконалення, самореалізація 

– такий ланцюг «самопроцесів» є шляхом до станов-

лення особистості фахівця. Результативність просуван-

ня фахівця цим шляхом залежить від усвідомленого 

розуміння цінностей самореалізації і теоретичної та 

практичної готовності до їх кваліфікованого втілення у 

професійну діяльність (Лосєва, 2007). Адже, як зазна-

чає К. Абульханова-Славська, лише «той тип, який 

мислить про себе як суб’єкта, прагне до організації 

цілісного контуру діяльності, виступає її ініціатором, 
тоді як той, хто мислить про себе як об’єкт, здійснює її 

лише як простий виконавець» (Абульханова, с. 49-50).  

Мета та завдання 

Мета статті – висвітлити сутність становлення 

повноцінної особистості фахівця із соціальної роботи 

та емпірично дослідити професійно-особистісні ново-

утворення на різних стадіях становлення. 

Завдання дослідження: 1) розглянути сутність 

становлення особистості фахівця із соціальної роботи; 

2) емпірично дослідити професійно-особистісні ново-

утворення на різних стадіях становлення фахівців із 
соціальної роботи.  

Методи дослідження 

У дослідженні взяли участь 625 фахівців із соціа-

льної роботи з різних регіонів України на різних ста-

діях професійного становлення: 1) на стадії професій-

ної підготовки – студенти віком до 23 років (31,0%); 

2) на стадії професійної адаптації – молоді фахівці 

віком до 30 років (15,0%); 3) стадії формування про-

фесійної компетентності – фахівці віком від 30 до 40 

років (16,3%); 4) стадії формування професійної май-

стерності – фахівці віком від 40 до 50 років (11,3%); 

5) стадії вдосконалення професійної майстерності та 
передачі досвіду – фахівці віком від 50 до 60 років 

(14,7%); 6) постпрофесійної стадії – фахівці віком від 

60 років і більше (11,7%). 

Під час дослідження використовувались такі мето-

ди: аналіз науково-методичної літератури в галузі освіти 

та соціальної роботи, анкетування, психодіагностичні 

методики – для дослідження складових і професійно-

особистісних новоутворень на різних стадіях станов-

лення особистості фахівця із соціальної роботи, ав-

торська методика незавершених речень, констатува-

льний експеримент, математично-статистичні 

методи (пошук первинних статистик, кореляційний, 
дисперсійний і факторний аналізи). Статистична об-

робка даних і графічна презентація результатів здійс-

нювалася за допомогою пакета статистичних програм 

SPSS (версія 23.0). 

Результати теоретико-емпіричного дослідження 

Розглядаючи значущість становлення особистості 

для успішності професійної діяльності, варто відзна-

чити, що життя людини неможливо уявити без профе-

сійної діяльності, професійного становлення конку-

рентоспроможного фахівця, який характеризується 

рівнем професійної, соціальної і особистої компетен-

ції, що забезпечують його впевненість у власних си-
лах і здібностях витримати конкуренцію на ринку 

праці (Осницький, 1996). 

Особистісне та професійне становлення особис-

тості невід’ємно пов’язані між собою, що зумовлено 

природженим прагненням людини до самоздійснення, 

яке вона реалізує, постійно приймаючи відповідні 

рішення відповідно до життєвих цілей та особистіс-

них цінностей (Помиткіна, 2013), трансформуючи 

«особисту життєдіяльність у предмет практичного 

перетворення, що веде до вищої форми життєдіяльно-

сті особистості – творчої самореалізації» (Мітіна, 
1977).  

Становлення особистості фахівця передбачає за-

доволення потреб у розвитку і саморозвитку, профе-

сійному самозбереженні, формуванні професійної 

спрямованості, компетентності, соціально значущих і 

професійно важливих якостей та їх інтеграцію, готов-

ність до постійного професійного зростання, пошуку 

оптимальних прийомів якісного і творчого виконання 

діяльності відповідно до індивідуально-

психологічних особливостей людини (Зеєр, 2005). 

Водночас, як зазначає Г. Балл (Балл, 2005), вимоги до 
загального рівня особистісного розвитку є неоднако-

вими в різних професіях; деякі з них (передусім, типу 

«людина – людина», за Є. Климовим) – в тому числі й 

соціальна робота – вирізняються тим, що зрілість 

особистості постає «умовою і невід’ємним компонен-

том успішного професійного становлення» (Піняєва, 

1998). 

У межах психодинамічного підходу становлення 

особистості трактується, насамперед, як прагнення до 

особистісної цілісності та зростання через подолання 

певних суперечностей і негативів у власній особистості 

(А. Адлер, М. Везерел, Е. Еріксон, П. Куттер, 
П. Когут, Е. Фром, З. Фройд, К. Хорні, К.-Г. Юнг  та 

ін.). А. Адлер уважав основою становлення особис-

тості прагнення людини зберегти в цілісності свою 

індивідуальність, усвідомлювати і розвивати її, фор-

мувати та спрямовувати власний стиль життя, само-

стійно і творчо підходити до його реалізації, набувати 

духовності, любити (Ткалич, 2013). 
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Становлення особистості як функціонування під 

впливом соціального середовища, коли у процесі 

научіння набувається здатність до саморегуляції, 

самоконтролю і самоефективності, розглядається в 

межах біхевіорально-когнітивного підходу (А. Бандура, 
Ж. Піаже, Дж. Роттер. Б. Скіннер, Дж. Уотсон та ін.). 

Важливу роль у научінні й організації поведінки осо-

бистості відводив А. Бандура поняттям «саморегуля-

ції», «самоконтролю» і «самоефективності». Зокрема, 

самоефективність учений розуміє як усвідомлену 

здатність людини поратись зі специфічними чи скла-

дними ситуаціями, а її розвиток забезпечують когні-

тивні вміння будувати свою поведінку, набувати опо-

середкований досвід, реалізувати вербальне самона-

віювання та переконання, гнучко входити у стан фізи-

чного та емоційного підйому, забезпечуючи успіх 

(Bandura, 1977). 
Згідно з культурно-історичною концепцією та дія-

льнісним підходом, становлення особистості тлумачить-

ся насамперед як процес формування нових психологі-

чних якостей – новоутворень – у процесі цілеспрямова-

ної активності самого індивіда, провідної для певного 

віку діяльності (Л. Виготський, О. Леонтьєв, 

Д. Леонтьєв та ін.), соціальних відносин, формуючись 

у різноманітних соціальних системах і різних структу-

рах діяльності та набуваючи цілісності в різних її фор-

мах (Петровський, 1975); набуття особистістю в процесі 

розвитку певної форми – цілісної системи соціальних 
властивостей, що являє собою ієрархію, «специфічне 

об’єднання і функціонування в процесі життєдіяльно-

сті особистості різних рівнів її організації». Розвиток є 

процесом формування людини «шляхом виникнення на 

кожному ступені нових специфічних якостей, зумов-

лених попередніми стадіями, що представлені не у 

готовому вигляді, а формуються поступово» (Вигот-

ський, 1956). 

Становлення особистості неможливо уявити без 

самопроектування як здатності діяти, розв’язувати 

змістові завдання, будувати власний смисловий прос-
тір, що втілюється в авторський задум, сюжет, текст. 

У процесі розв’язання таких завдань людина створює 

власну ментальну модель світу і самої себе, вибудо-

вує власні життєві стратегії (Чепелєва, 2016, с. 5-18) і 

сприяє саморозвитку і самопроектуванню власної 

особистості як двом взаємопов’язаним процесам (ге-

рменевтичний). Адже без врахування елементів само-

проектування розуміння процесів саморозвитку є 

неможливим, а зміст і форма є необхідними, оскільки 

є втіленням відповідної інтенції, а неодмінною умо-

вою самотворення виступає духовність як основа для 

сходження особистості до найвищих ціннісних інста-
нцій.  

Дослідник С. Рубінштейн (суб’єктно-діяльнісний 

підхід) у своїй концепції запропонував класичне тлу-

мачення суб’єкта як ініціатора активності, доповню-

ючи це визначення термінами «самодетермінація», 

«саморозвиток» і «самовдосконалення». Становлення 

особистості як суб’єкта розглядають і через процес 

освоєння смислу, цілей, завдань і способів перетво-

рення навколишньої дійсності й самого себе, власної 

життєдіяльності, творення не лише власного й суспі-

льного життя, а і власної особистості, яка конструює 

своє майбутнє (життєконструювання) як внутрішньо 
детерміновану активність (К. Абульханова-Славська, 

Л. Анциферова, А. Брушлинський, Т. Титаренко, 

Р. Стівенсон та ін.) розглядають у межах суб’єкт-

суб’єктного підходу. При цьому суб’єктність розуміють 

як всеосяжну характеристику людини, що розкриває 

єдність усіх її якостей (Лукасевич, 2013); як здатність 

людини реалізовувати поставлені цілі, управляти, 

контролювати й оцінювати процес і результат своїх 

дій (Брушлинський, 2003).  

Вагомий доробок у межах суб’єктно-вчинкової 

парадигми, суб’єктного підходу, принципу 

суб’єктності належить відомому українському психо-
логу В. Татенку. Автор визначає роль людини в ста-

тусі автора, творця власного і суспільного життя (Та-

тенко, 1996). 

Ідеї саморозвитку та саморуху особистості займа-

ють центральне місце у межах генетико-моделюючого 

підходу, який лежить в основі генетичної психології 

(Максименко, 2015). Особистість, зауважує 

С. Максименко, є формою існування психіки людини, 

цілісністю, що здатна до саморозвитку, самовизна-

чення, свідомої предметної діяльності та саморегуля-

ції і має свій унікальний та неповторний внутрішній 
світ.  

У межах раціогуманістичного підходу (Г. Балл) 

особливо важливим є становлення ціннісно-

мотиваційного стрижня особистості як показника її 

професійної спрямованості. Науковець при цьому не 

ставить під сумнів значення професійних знань, умінь і 

навичок, але акцентує увагу на їх ролі як засобів, ін-

струментів такої спрямованості (Балл, 2015). 

Особливе значення у процесі становлення особис-

тості у межах акмеологічного підходу відводиться само-

визначенню і самоствердженню як здатностям людини 
знаходити своє місце у житті, суспільстві та діяльнос-

ті, як суб’єкта, що має ціннісно-смислову природу та 

виражається в активному ставленні людини до самої 

себе і навколишньої дійсності, досягненні особистіс-

тю «акме», зумовленого об’єктивними та статусно-

рольовими умовами життя людини в суспільстві 

(Б. Ананьєв, А. Деркач, З. Карпенко, Г. Радчук, 

В. Семиченко та ін.). Поняття «самовизначення» дос-

лідники використовують у широкому діапазоні зна-

чень і найчастіше пов’язують із проблемами, що ви-

никають на життєвому, особистісному та соціальному 

рівнях (Філоненко, 2015). 
Рефлексивний підхід сприяє виходу особистості 

як суб’єкта у «метапозицію, де він може бути одноча-

сно в позиції «над ситуацією», що розширює його 

систему розуміння та забезпечує особистісну еколо-

гію «незанурення», зберігаючи свіжий погляд на стан 

речей і глибше усвідомлюючи процес» (Гурієвська, 

2014). 
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На нашу думку, становлення особистості фахівця 

– це індивідуально-специфічний перманентний ціліс-

ний процес розгортання взаємопов’язаних і взаємоді-

ючих між собою та оточуючим світом потенцій у 

систему характерних ознак і форм їх прояву (в якому 
відображено суб’єктну сутність і суб’єктну позицію 

фахівця), зумовлений потребами у самовизначенні, 

самоефективності, саморегуляції, самоставленні, са-

мовдосконаленні, саморозвитку й самоактуалізації, 

внаслідок якого фахівець стає конкурентоспромож-

ним на ринку праці за умови збереження позитивного 

внутрішнього психоенергетичного потенціалу й гар-

монії, несе відповідальність за наслідки своїх дій, 

результати професійної діяльності  (Балахтар, 2018).  

Емпіричне дослідження професійно-особистісних 

новоутворень на різних стадіях професійного станов-

лення фахівців із соціальної роботи дозволило визна-

чити його рівні. Встановлено, що найбільш характер-

ним рівнем становлення особистості для досліджува-
них фахівців із соціальної роботи є рівень нижче за 

середній (40,2%), третина респондентів мають вище 

за середній рівень становлення особистості, та 24,6% 

– середній. Крім того, 0,8% фахівців виявили низький 

рівень. Отримані показники свідчать про недостат-

ність формування і розвитку професійно-

особистісних новоутворень у фахівців із соціальної 

роботи (табл. 1). 

 

Таблиця 1. 

Рівні професійно-особистісних новоутворень на різних  

стадіях професійного становлення у фахівців соціальної роботи 

Професійно-особистісні новоутворення 

Рівні становлення  

(кількість досліджуваних у %) 

низь-

кий 

нижче серед-

нього 
середній 

вище серед-

нього 
високий 

самовизначення 1,0 55,2 31,4 12,4  

самопроектування (життєконструювання) 

професійного шляху 
- 36,2 33,0 30,9  

саморегуляції у професійній діяльності  7,8 25,5 63,7 2,9 

самоствердження та самовдосконалення у 

професійній діяльності 
1,4 38,6 41,4 18,6  

самореалізації фахівця як професіонала, дося-

гнення «акме» 
 38,0 33,7 28,3  

рефлексії професійного досвіду і самотво-

рення смислу подальшого життєвого шляху  1,4 71,2 27,4  

Становлення особистості фахівця з  

соціальної роботи 
0,8 40,2 24,6 34,4  

 

Встановлено статистично значущі відмінності на 

різних стадіях становлення особистості фахівців із 

соціальної роботи залежно від статі (рис. 1), місця 

проживання (рис. 2), стажу роботи (рис. 3) тощо 

(p < 0,01).  

 
Рис. 1. Особливості становлення особистості фахівців із соціальної роботи за ознакою статі 
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Було виявлено вищі показники становлення особи-

стості фахівців у респондентів жіночої статі, порівняно 

з працівниками чоловічої статі; у фахівців соціальних 

служб міста порівняно з працівниками сільської місце-

вості (рис. 2) (p < 0,01).  

 
Рис. 2. Особливості становлення особистості фахівців 

 із соціальної роботи залежно від місця проживання 

 

 
Рис. 3. Особливості становлення особистості фахівців 

 із соціальної роботи залежно від стажу роботи 
 

Особливості становлення особистості фахівців із 

соціальної роботи залежно від стажу роботи свідчать, 

що в цілому воно відбувається у позитивному та про-

дуктивному напрямку (рис. 3) (p < 0,01). 

Висновки 

Отже, становлення особистості фахівця із соціа-

льної роботи є складним і тривалим процесом, що 

передбачає появу професійно-особистісних новоутво-

рень на всіх стадіях, зумовлених формуванням відпо-

відних психофізіологічних, психологічних, соціаль-
них, педагогічних та інших якостей, що сприятимуть 

як самовизначенню у професійній діяльності, так і 

самопроектуванню професійного шляху, саморегуля-

ції, самоствердженню та самовдосконаленню у про-

фесійній діяльності, а також самореалізації фахівця як 

професіонала, досягненню «акме», рефлексії профе-

сійного досвіду і самотворення смислу подальшого 

життєвого шляху. 

Проведене емпіричне дослідження професійно-

особистісних новоутворень на різних стадіях профе-

сійного становлення фахівців із соціальної роботи 

дозволило визначити рівні їхнього розвитку і станов-

лення загалом та встановити потребу у формуванні та 
розвитку професійно-особистісних новоутворень у 

фахівців із соціальної роботи. 
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PROFESSIONAL AND PERSONAL FORMATIONS AT VARIOUS 

 STAGES OF SOCIAL WORKERS’ PROFESSIONAL DEVELOPMENT 

The paper aims to highlight the essence of social workers’ personality development and to carry out an empirical re-

search of professional and personal formations emerging at various stages of social work experts’ professional development. 

In order to reach the goal, the following basic theoretical and methodological approaches to the issue of personal development 

have been reviewed: psychodynamic, behavior and cognitive, existence and humanistic, activity, subject and deed, genetic 

and design, acmeological, axiological, reflexive, etc. The personal development term is interpreted ambiguously by scientists, 

as they are focused on different issues of this phenomenon (formation, development, regulation, etc.). The empirical research 

involved 625 social work experts living in different regions of Ukraine being at different stages of professional development. 

The following research methods have been applied: psychodiagnostic methods for studying components and formations of the 

respondents’ personal development, an author’s inventory of incomplete sentences, mathematical methods (correlation, dis-

persion and factor analysis). Statistical data processing was performed using SPSS (23.0 version). It has been found that most 
respondents’ professional and personal formations level is below average. Statistically significant differences between social 

workers’ personal development level and their gender, place of residence, work experience, etc. have been revealed. It has 

been found that the female social work experts’ personal development indicators are higher than those of the male respond-

ents. Besides, the city social work experts have higher indicators of personal development as compared to those living in the 

country. The peculiarities of personal development of the social workers according to the work experience have shown its 

positive and dynamic nature.  

Keywords: social work, specialist, stages of professional development, professional and personal formations. 
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