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Сьогодні професійні вимоги до працівників соціальних служб МНС 

України досить високі. Вони повинні мати хороші знання в різних 

галузях психології, педагогіки, права, фізіології, медицини, інформатики 

та інших суспільно-гуманітарних наук, відзначатися високою загальною 

культурою і культурою спілкування, володіти інформацією про сучасні 
соціально-економічні і політичні процеси, мати здатність передбачати 

наслідки своїх дій, відзначатися професійним тактом, здатністю 

викликати довір’я і симпатію у людей, володіти емоційною стійкістю, 

уміти приймати правильні рішення в будь-якій ситуації, іноді дуже 

непередбачуваній. 

В багатьох країнах світу до професії соціального працівника (СП) 

пред’являється ціла система вимог. Найбільш поширеними є певні 
вікові обмеження (Швейцарія, Німеччина, Фінляндія), освітній рівень 

(США, Канада, Австралія – повна університетська освіта), досвід 

практичної роботи (Великобританія, Італія, Австрія), навики 

педагогічної діяльності (Росія, Ізраїль, Франція) та ін. [1-2; 5; 7-10; 13-

16]. 

Сучасні українські вчені [3-4; 6; 8; 10-12] вважають, що особливо 

важливими для якісного виконання соціальних функцій є такі 

професійно-особистісні властивості працівників парамілітарних служб, 
як: соціальна відповідальність; готовність будь-коли прийти на 

допомогу; здатність швидко і адекватно розкрити інших людей, в т.ч. 

бути одночасно уважним до багатьох об’єктів; емоційна стабільність; 

особистісний динамізм як здатність впливати на інших людей; вольові 

якості; висока культура мовлення; здатність до прогнозу розвитку подій і 

поведінки; креативність у поєднанні з професійними стереотипами 

діяльності та ін. 



 
В результаті вивчення професійно-особистісних властивостей 

проблеми підготовки спеціалістів соціальних служб МНС України 

можна виділити такі найважливіші якості: об’єктивність – особливо 

важлива властивість СП, оскільки він – жива людина і повністю 

виключити суб’єктивний фактор в його взаємовідносинах з клієнтами 

неможливо. Разом з тим СП повинен дотримуватись об’єктивності, 

уміти відкинути власні емоції; чесність – необхідна якість СП, коли 

завжди потрібно говорити правду про становище клієнта, можливості 
вирішити його проблеми, труднощі, які зустрічаються або зустрінуться 

в роботі, а також про допущені помилки; совість – риса, яка 

проявляється як почуття моральної відповідальності за свою поведінку, 

потреба поступати у відповідності із своїми особистими уявленнями 

про добро, благо і справедливість, включає як раціональні, так і 

емоційні компоненти; справедливість – повинна постійно проявлятися 

у взаємовідносинах СП з клієнтами. Він може мати свої симпатії і 
антипатії, але вони не повинні позначатися на якості його роботи з 

різними людьми; тактовність – передбачає уміння СП усвідомлювати 

всі об’єктивні наслідки своїх вчинків і дій та їх суб’єктивне сприймання 

клієнтом, колегами та іншими людьми; уважність і 

спостережливість – необхідні СП в його щоденній практичній 

діяльності з людьми, звертаючи увагу на найменші зміни в їх настрої, як 

позитивні, так і негативні; терпимість – обов’язковий принцип у 

взаємовідносинах з клієнтом, який характеризує повагу у ставленні до 
інтересів, переконань, ідеалів, потреб, звичок інших людей, якщо вони 

не є соціально небезпечним чи протиправним; витримка – СП завжди 

повинен враховувати емоційний стан своїх клієнтів, які нерідко 

перебувають у надзвичайно важких життєвих ситуаціях. Якщо клієнт 

роздратований, агресивний і дозволяє собі проявляти негативні емоції 

по відношенню до СП, то останній ні в якому випадку не має права 

відповідати тим же; доброта – проявляється у намаганні створити 

сприятливі умови для життєдіяльності клієнта, його позитивного 
настрою, в умінні своєчасно надати допомогу. Доброта СП 

проявляється не в тому, щоб жаліти клієнта, а в тому, щоб навчити його 

протистояти негативним явищам, долати труднощі, бути 

відповідальним за свою і близьких долю, зобов’язує говорити навіть 

неприємну правду, якщо це необхідно для успіху справи; любов до 

людей – без неї СП ніколи не зможе стати близькою людиною для 

клієнта. В практиці далеко не всі клієнти здатні викликати до себе 
любов, однак, СП повинен уміти побачити в кожній людині щось 

позитивне, що може стати основою формування позитивних почуттів до 

неї. В той же час, працюючи з клієнтом, він зобов’язаний поводити себе 

так, щоб викликати позитивні почуття з боку клієнта і до себе;  



 
самокритичність – обов’язкова властивість СП. Уміння аналізувати 
свою діяльність, бачити помилки і шляхи їх виправлення, давати 

об’єктивну оцінку діям і поведінці – це властивість, яка дає можливість 

СП не тільки чесно виконувати свої обов’язки, але й вдосконалюватися 

у своїй професійній діяльності; адекватність самооцінки – СП не 

повинен втрачати почуття реальності і переоцінювати свої можливості 

при здійсненні професійних функцій. Не менш небезпечною є і 

занижена самооцінка, тому що зневіра в свої сили і можливості 

негативно впливає не тільки на результати діяльності, але й на стан 
клієнта та суспільну думку про систему соціальної роботи в цілому; 

терплячість – необхідна властивість у щоденній діяльності СП, 

оскільки він працює з різними клієнтами, досить важкими у спілкуванні. 

СП повинен бути готовим вислухати клієнта, який іноді кілька разів 

повторює одне і те ж, в розповіді якого часто важко вловити смисл; 

повинен дати клієнту можливість висловитися по проблемі, яка хвилює 

його, зняти негативні емоції і спрямувати розмову в конструктивне 

русло; комунікативність – надзвичайно важлива професійна 
властивість СП. Із спілкування починається знайомство з клієнтом, від 

комунікативних здібностей СП у значній мірі залежить успіх його 

діяльності в цілому; оптимізм – проявляється в праці з людьми, які 

мають багато серйозних життєвих проблем. СП усвідомлює, що далеко 

не всі проблеми можна вирішити з об’єктивних і суб’єктивних причин, 

проте, він повинен оптимістично ставитися до людей, зберігати віру в 

справедливість, торжество добра, давати людям надію і віру на краще 
життя; сила волі – проявляється у здатності цілеспрямовано виконувати 

СП об’єктивно необхідні дії, не відступати перед перешкодами, 

доводити почату справу до кінця; співпереживання – здатність розуміти 

іншу людину, її внутрішні емоційні стани. Практика показує, що досить 

часто, звертаючись у соціальну службу за допомогою, клієнт 

сподівається знайти там співчуття чи співпереживання; творче 

мислення – невід’ємна характеристика СП, адже в соціальній роботі 

немає абсолютно однакових ситуацій чи ідентичних клієнтів. В кожному 
конкретному випадку СП повинен приймати нестандартне рішення, щоб 

досягти найкращих результатів; прагнення до самовдосконалення – 

проявляється у постійному бажанні СП рости в професійному, 

духовному і моральному плані. 

Таким чином, на основі аналізу і узагальнення результатів 

досліджень багатьох вчених специфіка діяльності СП, в т.ч. спеціалістів 

служби соціальної роботи в органах та підрозділах МНС України, 

вимагає органічного поєднання відповідних професійних і особистісних 
якостей; особливої методичної, соціальної і організаторської 

компетенції; володіння спеціальним професійним інструментарієм,  



 
технологіями і методами соціальної роботи; соціальної зрілості 

спеціаліста і наявності у нього власної професійної позиції; 

організаторських умінь, цілеспрямованості, самоорганізованості, 

здатності своєчасно приймати рішення та ін. 

Проте, на жаль, професійна компетентність багатьох СП сьогодні є 

не достатньою для ефективної роботи, часто спостерігається відсутність 
методичних знань. Це зумовлено тим, що дипломованих спеціалістів у 

сфері соціальної роботи не вистачає, в багатьох соціальних службах 

працюють люди, які не мають відповідної професійної підготовки. Їх 

діяльність іноді відзначається непослідовністю, непродуманістю, 

неграмотністю при застосуванні тих чи інших соціальних технологій. 

Відсутність соціальної компетенції найчастіше спостерігається у 

молодих спеціалістів, вчорашніх випускників. Іноді наявність диплома 
про вищу освіту не може компенсувати в повній мірі відсутність 

життєвого досвіду і навичок практичної діяльності. 

Отже, проблема підготовки кадрів для забезпечення соціальної 

роботи в найрізноманітніших соціально-психологічних службах органів 

та підрозділів МНС України є надзвичайно актуальною на сьогоднішній 

день. 

 



 
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 

1. Бочарова В. Г. Педагогика социальной работы / В. Г. Бочарова. – М., 

1994. – 176 с. 

2. Гуслякова Л. Г. Основы теории социальной работы / Л. Г. Гуслякова, 
Холостова Е. И. – М., 1997. – 187 с. 

3. Дідик М. М. Соціально-психологічна робота в органах внутрішніх 

справ / М. М. Дідик. – Херсон, 2002. – 211 c. 

4. Коваль Л. Г. Соціальна педагогіка (соціальна робота) / Л. Г. Коваль, 

І. Д. Звєрєва, С. Р. Х лєбік. – К., 1997. – 392 с. 

5. Лекции по технологии социальной работы: в 3-х ч. / под ред. 

Е. И. Холостовой. – М., 1998. – Ч. ІІІ. – 190 с. 

6. Мигович І. І. Соціальна робота: учбовий посібник / І. І. Мигович. – 
Ужгород, 1997. – 191 с. 

7. Обучение социальной работе в России. – М., 1998. – 280 с. 

8. Поліщук В. А. Питання професійного відбору майбутніх соціальних 

педагогів / В. А. Поліщук // Соціальна робота: теорія, досвід, 

перспективи. Матеріали доповідей та повідомлень Міжнародної 

науково-практичної конференції / за ред. І. В. Козубовської, 

І. І. Миговича. – Ужгород, 1999. – Ч. ІІ. – C. 154-159. 

9. Попов В. Г. Социальная политика и социальная работа / В. Г. Попов, 
Е. И. Холостова. – М., 1998. – 217 с. 

10. Попович Г. М. Соціальна робота в Україні і за рубежем: навчально-

методичний посібник / Г. М. Попович. – Ужгород, 2000. – 134 с. 

11. Синьов В. М. Підготовка працівників органів внутрішніх справ до 

виконання соціально-педагогічних функцій / В. М. Синьов // 

Соціальна робота: теорія, досвід, перспективи. Матеріали доповідей 

та повідомлень Міжнародної науково-практичної конференції / за 
ред. І. В. Козубовської, І. І. Миговича. – Ужгород, 1999. – Ч. ІІ. – 

C. 69-72. 

12. Соціальна робота в Україні: перші кроки / під ред. В. Полтавця. – К., 

2000. – 236 c. 

13. Справочное пособие по социальной работе / под ред. А. М. Панова, 

Е. И. Холостовой. – М., 1997. – 168 с. 

14. Теория и практика социальной работы: методические материалы / 

отв. ред. А. М. Панов и Е. И. Холостова. – М., 1998. – 113 с. 
15. Топчий Л. В. Кадровое обеспечение социальных служб: состояние и 

перспективы развития / Л. В. Топчий. – М., 1997. – 235 с. 

16. Шмелева И. Б. Профессинально-личностное развитие социального 

работника / И. Б. Шмелева. – М., 1998. – 214 с. 
 


