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Найважливішим для студентської молоді на даний час є самореалізація
особистості, професійне формування розвиток кар'єрних нахилів. Актуальними
для психологічної та соціальної науки стають деякі проблеми, які пов'язані саме
із розвитком та побудовою кар'єри, які заважають людині реалізувати всі свої
можливості та потреби у суспільстві. Все це також впливає і на вибір майбутньої
професії, адже все це є важливим аспектом професійного розвитку і свідомим
плануванням кар'єри[1, с.91].
Особисте життя соціальних працівників тісно пов'язане з їх власним
життям. Вони часто звертають увагу на ті проблеми, які проста людина
старається не помічати й тому їм важко відокремити інтереси особистісного
життя від професійного. Робота соціального працівника дуже часто пов'язана з
клієнтами й установами, яких ніхто не цінує, це така категорія осіб, як психічно
хворі, наркозалежні, батьки, які морально і фізично принижують своїх дітей, і
тому вони теж недооцінені, а платників податків по соціальним програмам
вважають марнотратами[2, с.1].
Соціальні працівники зі сторони політиків та осіб які не хочуть чути про
незадовільні потреби окремих осіб часто чують критику у свій бік про
неадекватність чинних програм. Працівники розуміючи, що критика не завжди
є справедливою хочуть, щоб їх поважали, а не тільки звинувачували у
системних та соціальних проблемах суспільства. Соціальний працівник свідомо
вибравши цю професію і зрозумівши її моральну сутність буде робити все, щоб
досягти успіху у полегшенні життя окремих осіб, відчути себе потрібним цьому
суспільству, як би не було йому тяжко. Його робота потребує не тільки
професійних знань умінь та навичок, але й особистісних якостей, які дуже
допомагають йому в роботі, з певними особами. Головними ж якостями
соціального працівника мають бути особиста та соціальна відповідальність,
порядність, справедливість та головне це готовність зрозуміти клієнта в
конкретних випадках, мати можливість прийти йому на допомогу, бути завжди
щирим комунікабельним. З часом і підвищенням кваліфікації мотиви кар'єри
зазнають деяких змін. Кар'єра стає внутрішньоорганізаційною, коли працівник
проходить всі етапи розвитку навчання та потім вже працює, підвищує свій
професійний рівень, виходить на пенсію[3, с.14].
На перший план соціального працівника виходить питання осмислення і
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вибору професії, розуміння майбутньої діяльності в межах професійної
діяльності, адже проблема професіоналізму залежить від організації необхідних
умов, які конкретно направлені на опанування тих знань і умінь, що потрібні в
цій сфері[4, c.56].
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