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Системний підхід,  як основа формування інтегративної готовності у майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності.
В даний час йде активний пошук змісту і технологій професійної освіти, здатних сприяти ефективному вирішенню професійних завдань. Аналіз використовуваних при цьому навчальних планів і програм, а також зміст і об'єм вимог державних освітніх стандартів останніх двох поколінь показують тенденцію пошуку гнучкого балансу між теоретичним і прикладним змістом освіти.
Безумовно, проблема співвідношення теоретичної і практичної складової професійної підготовки, яка найбільшою мірою привертає дослідників, є методологічно важливою, але, на наш погляд, не системоутворюючою. За рамками пошуку залишається проблема детермінант, які безпосередньо обумовлюють наповнення конкретним змістом практичну і теоретичну підготовку, визначають логіку її вибудовування.
Аналіз джерел дозволив виділити підхід, в якому, на наш погляд, якраз і знаходиться концептуальна ідея, що дозволяє по-новому поглянути на проблему змісту і структури професійної підготовки соціальних працівників. Тому, саме системний підхід дозволяє нам комплексно оцінити будь-яку діяльність. Це допоможе аналізувати будь-яку ситуацію в межах окремої взятої системи, виявити характер проблем входу, процесу і виходу. На нашу думку, застосування системного підходу дозволяє найкращим чином організувати процес підготовки майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності. Крім того, на нашу думку, перевагами системного підходу перш за все є те, що він розширює область пізнання в порівнянні з тією, що існувала раніше. Системний підхід, ґрунтуючись на пошуку механізмів цілісності об'єкту і виявлення технології його зв'язків, дозволяє по-новому пояснити суть багатьох речей. Широта принципів і основних понять системного підходу ставить їх в тісний зв'язок з іншими методологічними напрямами сучасної науки.
Зрозуміло, системний підхід припускає застосування системного методу, тобто набору правив, принципів, процедур, стандартів, прийомів і інструкцій, технологій і методик підготовки і ухвалення програм дій з урахуванням специфіки об'єктів і суб'єктів соціальної роботи. Він припускає вищий професіоналізм фахівців з соціальної роботи.
Оскільки особистість завжди виховується цілісно, то, на наш погляд, лише комплексний підхід може забезпечити цілісність психічного та духовного розвитку, жодна сторона якого не виступає як самоціль, а взаємодіє одна з одною, збагачуючи одна одну і всі вони разом слугують розв’язанню завданням всебічного розвитку особистості, тобто саме цей підхід дозволить нам сформувати у майбутніх соціальних працівників інтегративну готовність до професійної діяльності.



