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Підготовка майбутніх соціальних працівників до професійної діяльності.
Особливої  актуальності в системі освіти набувають  питання  вивчення  взаємозв’язку  професіоналізму  й  змісту  освітньої  системи  підготовки  фахівця,  розкриття  психологічних  аспектів  професійної  підготовки майбутніх соціальних працівників,  обґрунтування  технологізації  освітнього  процесу,  спрямованого  на  розвиток  професіоналізму,  а  також  створення  умов  для  формування  особистісних  якостей,  що  посилюють  сутність  професіоналізму  майбутніх  соціальних  працівників.
На наш погляд, професійна підготовка спеціалістів для соціальної сфери можлива лише у закладах освіти, які будують навчально-виховний процес на сучасних психолого-педагогічних наукових дослідженнях, на сучасних педагогічних методах і враховують тенденції розвитку соціальної політики в країні, в тому числі, на основі вивчення психолого-педагогічних дисциплін. 
В умовах зростаючого об'єму інформаційного середовища вища школа не в змозі дати студентові весь запас необхідних професійних знань, але, при цьому, на наш погляд, вона повинна дати опорні, гранично узагальнені знання, що складають інваріантну основу розвитку професійного мислення. Одним із підходів до навчально-виховного процесу у ВНЗ, що визнає його інноваційний напрямок, є процес інтеграції, який створює передумови для сприятливішого комплексного вирішення завдань, що стоять на даний час перед педагогічною наукою. 
Отже, на нашу думку, інтеграція повинна бути процесом руху і розвитку певної системи, в якому число і інтенсивність взаємодії її елементів росте, - посилюється їх взаємний зв'язок і зменшується їх відносна самостійність по відношенню один до одного. При цьому можуть виявлятися нові форми взаємодії, тобто форми, яких не було в колишній історії цієї системи. 
Для того, щоб за час навчання у ВНЗ підготувати майбутніх соціальних працівників до ефективної професійної діяльності, на наш погляд, необхідно в освітньому процесі дотримуватися наступних умов:
- розробка навчальних планів і програм із спеціальних дисциплінах повинна здійснюватися на основі сучасних наукових поглядів на теорію соціальної роботи з орієнтацією на цінності соціальної роботи як професійній діяльності;
- забезпечення взаємозв'язку змістовно-процесуальної підготовки і внутрішньоособистісного формування готовності студентів до соціальної роботи;
- розвитку таких особистісних якостей у студентів-майбутніх соціальних працівників як орієнтація на людину як на вищу цінність; уміння ефективної взаємодії з іншою людиною і позитивного спілкування з нею; прагнення до професійного самоудосконалення; ухвалення творчого характеру праці;
- формування у студентів потреб і інтересів в підготовці себе до професійної діяльності; їх участі в науково - дослідницькій роботі в області соціальної роботи і суміжних дисциплін;
- надання студентам можливості участі у волонтерській діяльності;
- здійснення спеціальної підготовки співробітників територіальних центрів соціальної допомоги до прийому практикантів, орієнтація їх на контакти і взаємну співпрацю. 
Тільки при дотриманні цих умов в освітньому процесі ВНЗ можна вважати, що майбутня професійна діяльність студентів за фахом «соціальна робота» виявиться ефективною.

