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ДО ПИТАННЯ СТАНОВЛЕННЯ РЕГУЛЯТИВНИХ ФУНКЦІЙ ПРОФЕСІЙНОГО 
ІНТЕЛЕКТУ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ В КОНТЕКСТІ 

ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ДО РОБОТИ З ДЕВІАНТАМИ 
 
Мельничук О.Б. До питання становлення регулятивних функцій 

професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в 
контексті професійної підготовки до роботи з девіантами. В статті 
проаналізовано актуальні питання становлення системи регуляції 
професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в контексті 
професійної підготовки до роботи з девіантами. Ефективна робота таких 
фахівців можлива за умови спеціальної психологічної підготовки, одним із 
аспектів якої є формування інтелектуально-особистісних якостей професійної 
саморегуляції. Визначено аспекти формування системи регуляції професійного 
інтелекту в розрізі визначеної проблеми: 1) забезпечення обізнаності про 
ризики професійної діяльності з девіантами для особистісно-професійного 
розвитку фахівця соціальної сфери;  2) розвиток самопізнання; 3) формування 
професійних навичок самоконтролю та саморегуляції. Окреслено систему 
психологічних умов реалізації визначених засад в процесі професійної 
підготовки фахівців.  
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Мельничук О.Б. К вопросу становлення регулятивных функций 

профессионального интеллекта будущих специалистов социальной 
сферы в контексте профессиональной подготовки к работе с 
девиантами. В статье проанализированы актуальные вопросы становления 
системы регуляции профессионального интеллекта будущих специалистов 
социальной сферы в контексте профессиональной подготовки к работе с 
девиантами. Эффективная работа  таких специалистов возможна при 
условии специальной психологической подготовки, одним из аспектов которой 
есть формирование интеллектуально-личностных качеств 
профессиональной саморегуляции. Определены аспекты формирования 
системы регуляции профессионального интеллекта в разрезе очерченной 
проблемы: 1) обеспечение осведомленности о рисках профессиональной 
деятельности с девиантами для личностно-профессионального развития 
специалиста социальной сферы; 2) развитие самопознания; 3) формирование 
профессиональных навыков самоконтроля и саморегуляции. Очерчено 
систему психологических условий реализации определенных основ в процессе 
профессиональной подготовки специалистов.  

Ключевые слова: профессиональная деятельность специалистов 
социальной сферы, профессиональная подготовка будущих специалистов 
социальной сферы, профессиональный интеллект, профессиональный 
интеллект будущих специалистов социальной сферы, система регулятивных 
функций профессионального интеллекта.  

 
Постановка проблеми. Реалії сучасного українського суспільства висувають 

нові вимоги до професійної діяльності в соціальній сфері. Професія фахівця 
соціальної сфери належить до ряду допомагаючих професій. Специфіка такої 
діяльності висуває підвищені вимоги до системи професійних компетентностей 
фахівців, зокрема, як до системи їх професійних знань та навичок  професійної 
взаємодії з різними групами клієнтів, так і до системи професійно-особистісних 
якостей, що забезпечуватимуть ефективну професійну саморегуляцію, сприяючи 
успішній професійній роботі. Вирішення специфічних завдань соціальної та 
психосоціальної допомоги дезадаптованим особистостям в контексті 
становлення професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери 
потребують формування системи спеціальних знань та поінформованості про 
психологічні особливості такої категорії клієнтів та сформованість професійно 
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значущих інтелектуально-особистісних якостей професійної саморегуляції,  
інтелектуальної культури та продуктивності. Саме тому актуальним є 
дослідження умов та чинників, що визначають становлення системи 
регулятивних функцій професійного інтелекту в процесі вузівської підготовки 
таких фахівців, що в майбутньому впливатиме на ефективність їх роботи з 
девіантами.  

Стан наукової розробки проблеми. Психологічні аспекти професійної 
діяльності фахівців соціальної сфери знайшли своє відображення в наукових 
роботах О.Бондарчук, Л.Карамушки, Н.Кривоконь та ін. [2] Проблеми професійної 
підготовки фахівців такого профілю та їх підготовки до роботи з девіантними 
особистостями різних категорій, зокрема, піднімались та аналізувались в 
наукових працях психологів – Л.Богдан, А.Грись, І.Звєрєвої, З.Кияниці, 
І.Манілова, Н.Максимової, Л.Мельниченко, О.Мельничук, Б.Ткача та ін.. [1, 3, 4, 6] 
Розробка прикладних питань спеціальної психологічної підготовки фахівців 
соціальної сфери знаходить своє висвітлення  в наукових та науково-методичних 
публікаціях сучасних психологів та психотерапевтів, що практикують в закладах 
соціальної сфери, а також фахівців різного спрямування соціальних, 
психологічних та соціально-психологічних служб, спрямованих на допомогу 
девіантам.  

Однією із ключових проблем професійної підготовки сучасних фахівців 
соціальної сфери є проблема формування їх професійного інтелекту.  

Інтелект особистості є не лише механізмом переробки інформації, а й 
механізмом регуляції психічної та поведінкової активності людини. [7] Тому в 
процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери варто 
приділяти рівнозначну увагу усім аспектам професійного інтелекту. В процесах 
формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери 
виділяємо такі рівні: 1)когнітивний (рівень спеціальних системних знань про 
природу на специфіку різноманітних соціальних,  психологічних та соціально-
психологічних явищ, психологічні особливості клієнтів, що звертаються за 
соціальною та психосоціальною допомогою тощо); 2) практичний (володіння 
спеціальними навичками надання соціальної і психосоціальної допомоги різним 
категоріям клієнтів); 3) прогностичний (формування здатності до розробки 
реабілітаційних програм та прогнозування їх ефективності у роботі з конкретними 
клієнтами); 4) особистісно-регулятивний (формування гуманістичної позиції, 
системи просоціальних цінностей та установок, а також здатності до професійної 
рефлексії та саморегуляції тощо). [5] 

Втім, аналіз наукової літератури показав, що питання формування системи 
регуляції професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в контексті 
їх професійної підготовки до роботи з девіантами  не були предметом 
спеціального вивчення.  
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Таким чином, соціальна значущість проблеми, необхідність подальшого 
розширення теоретичних та прикладних досліджень особливостей професійної 
підготовки фахівців соціальної сфери і обумовили вибір теми нашого 
дослідження: «До питання становлення регулятивних функцій професійного 
інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери в контексті професійної підготовки 
до роботи з девіантами». 

Об'єкт дослідження – психологічні аспекти процесу професійної підготовки 
майбутніх фахівців соціальної сфери. Предмет дослідження –система 
регулятивних функцій професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної 
сфери як умова їх ефективної роботи з девіантами. Мета дослідження – 
дослідити особливості формування системи регулятивних функцій професійного 
інтелекту в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців соціальної сфери 
як умови ефективного здійснення ними професійної діяльності з девіантними 
особистостями. Завдання дослідження: 1. Визначити психологічні засади 
формування професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери як 
умови професійної готовності до здійснення ними ефективної професійної 
діяльності. 2. Визначити зміст регулятивної складової професійного інтелекту 
майбутніх фахівців соціальної сфери як умови їх ефективної роботи з 
девіантами.   

Результати дослідження. Нові концепти професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціальної сфери визначають професійний інтелект як базову 
характеристику, що обумовлює як змістово-процесуальні, так і регулятивні 
сторони їх майбутньої професійної діяльності.   

В сучасній психології інтелекту виділені базові властивості інтелекту 
особистості: 1) рівневі, що визначають рівень розвитку окремих пізнавальних 
функцій особистості і презентацій дійсності (атенційні, сенсорні, перцептивні, 
мнемічні тощо функції, обізнаність у різних змістових сферах та ін.); 2) 
комбінаторні, що визначають здатність до встановлення та відтворення різного 
роду зв’язків (просторово-часових, причинно-наслідкових та ін.) в процесі набуття 
та використання досвіду; 3) процесуальні, що визначають інтелектуальні операції 
та технології інтелектуальної діяльності; 4) регуляторні властивості, що 
забезпечують координацію, контроль та регуляцію психічної активності. [7, с. 73]   

Аналіз регулятивної функції інтелекту особистості бачимо ще в ранніх 
роботах Л. Терстоуна, де інтелектуальна поведінка людини трактувалася ним як 
здатність затримувати свою психічну активність, думати та вибирати різні 
варіанти рішення, здатність осмислювати ситуацію та власні спонукання. Як 
зауважує М.Холодна, головний критерій інтелектуального розвитку в цій теорії – 
міра контролю потреб, тобто, інтелект є умовою контролю мотивації особистості. 
В контексті регулятивного підходу, Р.Стернберг бачив інтелект як здатність до 
ментального самоуправління. В своїй теорії інтелекту вчений інтегрував відомі 
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напрямки дослідження інтелекту та зосередив свою увагу на таких критеріях 
інтелектуального розвитку  як сформованість базових когнітивних процесів, 
адаптованість та навченість. [7, с. 68-71]   

Зростання інтелектуалізації всіх видів суспільної діяльності, орієнтування 
сучасного суспільства на компетентного думаючого працівника обумовило 
потребу в дослідженні психологічних аспектів становлення професійного 
інтелекту як категорії психологічного знання. Специфічний професійний інтелект 
є результатом «переструктурування» інтелектуальних здібностей людини в 
процесі професійної підготовки, при цьому інтелектуальні здібності людини 
підпорядковуються вирішенню майбутніх професійних завдань. Саме від 
сформованості такого специфічного професійного інтелекту залежатиме в 
майбутньому ефективне виконання професійної діяльності. 

В сучасних дослідженнях термін «професійний інтелект»  частіше вживається 
в двох значеннях: а) специфічні особливості інтелектуальної діяльності фахівця, 
що визначають ефективність його професійної діяльності; б) якісний аспект 
інтелектуальної діяльності фахівця, що визначає його високий професійний 
рівень. [5] 

Позаяк професійний інтелект визначається специфікою та змістом 
професійної діяльності, його складові також будуть залежати від цих 
особливостей. Спеціальні знання щодо змісту явищ, які характеризують 
специфіку соціальних категорій клієнтів, та навички професійного використання 
психотехнологій у соціальній роботі є ефективним підґрунтям та засобами для 
розв’язання багатьох проблем, що переживають клієнти фахівця соціальної 
сфери. Забезпечення формування професійного інтелекту майбутніх фахівців 
соціальної сфери та ефективної професійної діяльності в майбутньому включає в 
себе наступні складові: 1) теоретичні базові знання з практичної психології, 
знання специфіки психологічних та соціально-психологічних феноменів, що 
супроводжують складні життєві ситуації та кризові обставини життя клієнтів 
соціальної роботи; 2) технолого-творчий компонент професійного інтелекту, що 
включає володіння психологічними технологіями соціально-психологічної та 
психологічної реабілітації; 3) особистісно-діяльнісний компонент  професійного 
інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери, що визначає інтелектуальну 
складову здатності до професійної рефлексії та професійної саморегуляції і 
профілактики емоційного вигорання. [5] 

Специфіка професійної діяльності фахівця соціальної сфери полягає не лише 
в особливостях спеціальних професійних знань та умінь, а й в тому, що висуває 
підвищені вимоги до системи саморегуляції особистості, позаяк професійна 
діяльність в цій сфері пов’язана з великими інтелектуальними та емоційними 
навантаженнями. Тому в контексті розуміння проблеми становлення 
регулятивних функцій професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної 
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сфери та підготовки їх до роботи з девіантними особистостями важливо виділяти 
як категорії спеціальних знань про психологічні особливості такої категорії 
клієнтів, так і категорії саморегуляції професійної діяльності.  

Аналіз наукових публікацій та власний практичний досвід автора дозволяє 
визначити аспекти формування системи регуляції професійного інтелекту в 
розрізі визначеної проблеми: 1) забезпечення обізнаності про ризики професійної 
діяльності з девіантами для особистісно-професійного розвитку фахівця 
соціальної сфери; 2) розвиток самопізнання; 3) формування професійних навичок 
самоконтролю та саморегуляції. 

Зауважимо змістові характеристики визначених компонентів. Зокрема, 
забезпечення обізнаності майбутніх працівників соціальної сфери про ризики 
професійної діяльності з девіантами для особистісно-професійного розвитку 
фахівця передбачає надання чіткої системи знань про сутність та специфічні 
особливості різноманітних девіацій, їх природу, можливості попередження та 
подолання. Девіантність пов’язана з несприятливими соціальними, економічними, 
екологічними чинниками, її провокують проблеми бездомності, дитячої 
занедбаності, безробіття, захворювань, міграції, бойових дій, природних 
катаклізмів  та техногенних катастроф  тощо. Спеціальна робота фахівця 
соціальної сфери з девіантами в цілому передбачає превентивну роботу та  
психологічну інтервенцію (психологічна корекція, психологічна  та соціально-
психологічна реабілітація). Ризики професійної діяльності пов’язані в цьому 
аспекті з дисонансом системи життєвих цінностей фахівця та його клієнта. 
Фахівець соціальної сфери має бути об’єктивним та толерантним до своїх 
клієнтів, утримувати нейтральну позицію в роботі з ними, не критикувати та не 
засуджувати їх, не нав’язувати свою життєву філософію, проявляти терпіння тв. 
витримку. Це вимагає від фахівця соціальної сфери певних інтелектуальних 
ресурсів (на рівні емоційного, соціального інтелекту тощо). Досвід власного 
спілкування автора зі студентами-першокурсниками майбутніми фахівцями з 
соціальної допомоги та роботи, що вперше пішли на практику в різноманітні 
соціальні, соціально-психологічні служби та вперше побачили реалії соціальної 
роботи та своїх майбутніх клієнтів, показує, що значна кількість їх часто 
переживає своєрідний інтелектуальний та емоційний «шок» від побаченого. Тому 
важливо, щоб майбутній фахівець отримував цілісну систему знань про ті 
феномени, які будуть предметом його професійної діяльності.  

В свою чергу, формування системи регуляції професійного інтелекту 
передбачає також розвиток самопізнання майбутнього професіонала, що 
спрямоване на розуміння власних особистісних якостей, усвідомлення своїх 
професійно значущих особистісних рис та визначення індивідуальних завдань 
особистісно-професійного розвитку. Важливо в процесі вузівської підготовки 
фахівців сприяти розвитку механізмів (професійної ідентифікації, професійної 
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рефлексії, професійної атрибуції тощо) та способів самопізнання 
(самоспостереження, самоаналіз, порівняння з «моделлю» успішного фахівця, 
моделювання власної особистості як ефективного професіонала тощо).  

Крім того, важливим компонентом формування системи регулятивних функцій 
професійного інтелекту майбутніх фахівців соціальної сфери є формування 
професійних навичок самоконтролю та саморегуляції, що забезпечує 
функціональну цілісність та когнітивну єдність та передбачає вплив людини на 
свою психіку з метою попередження (подолання) ризиків професійного вигорання 
в роботі з клієнтами-девіантами, володіння техніками психологічної релаксації та 
медитації, аутотренування, формування гуманістичної позиції, системи 
просоціальних цінностей та установок, а також здатності до професійної 
рефлексії та саморегуляції тощо.   

На основі аналізу літератури щодо формування професійного інтелекту та 
змісту професійної діяльності фахівців соціальної сфери з девіантами в розрізі 
окресленої проблеми ми виділили такі специфічні психологічні умови 
становлення системи регулятивних функцій професійного інтелекту майбутніх 
фахівців соціальної сфери: 1) включення майбутніх фахівців в процес вирішення 
складних реальних професійних проблем, сприяння залученню до волонтерської 
діяльності, де є можливість «зануритися» в реальні проблеми соціальної сфери; 
2) застосування психотехнологій, що оптимізують розвиток інтелектуального 
потенціалу фахівців (ділові рольові ігри, мозкові штурми, комунікативні тренінги, 
тренінги професійно-особистісного зростання, професійні коучинги, інноваційні 
технології тощо); 3) формування інтелектуально-особистісних якостей 
професійної саморегуляції (формування професійної когнітивної емпатії, 
професійної рефлексії, професійної адаптивності та самоконтролю, 
саморегуляції ризиків професійного вигорання тощо); 4) забезпечення 
індивідуального підходу в професійній підготовці, сприяти, щоб кожен майбутній 
фахівець був  суб’єктом самоформування, саморозвитку та самоактуалізації 
власного інтелектуального потенціалу тощо. Врахування таких специфічних умов 
становлення системи регулятивних функцій професійного інтелекту сприятиме 
ефективній професійній діяльності. В контексті професійної підготовки майбутніх 
фахівців соціальної сфери до роботи з девіантами розробка конкретних заходів, 
що уможливлюватимуть реалізацію цих умов, має спиратися на специфіку  
професійної діяльності з такою категорією клієнтів та визначені професійні 
завдання фахівців в роботі з ними.  

Висновки. Сучасні тенденції та реалії розвитку соціальної сфери вимагають 
гнучкого реагування системи професійної підготовки майбутніх фахівців 
соціальної сфери до професійної діяльності. Специфіка професійної діяльності 
фахівців соціальної сфери з девіантними особистостями висуває підвищені 
вимоги до системи регулятивних функцій професійного інтелекту таких 
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працівників, що, в основному, обумовлено ризиками професійного вигоряння. 
Становлення системи регулятивних функцій професійного інтелекту в розрізі 
визначеної проблеми пов’язане з забезпеченням обізнаності про категорії 
девіантності, розвитком самопізнання та навичок саморегуляції. Становленню 
системи регулятивних функцій професійного інтелекту сприятиме врахування 
специфічних умов його розвитку в процесі вузівської підготовки: залучення 
майбутніх фахівців соціальної сфери до вирішення реальних завдань майбутньої 
професійної діяльності, оптимізація становлення інтелектуального потенціалу 
майбутніх фахівців, формування інтелектуально-особистісних якостей, 
забезпечення індивідуального підходу в професійній підготовці. Врахування 
таких специфічних умов становлення системи регулятивних функцій 
професійного інтелекту в майбутньому впливатиме на ефективність трудової 
діяльності. 

 
Melnichuk, O.B. The issue of formation of the regulatory functions of the 

professional intelligence of future specialists in the social sphere in the context 
of professional training to work with deviants. The article analyzes the actual 
issues of formation of the regulatory system of professional intelligence of future 
specialists in the social area in the context of professional training for work with 
deviants. Effective work of such specialists is possible subject to their special 
psychological training, one aspect of which is formation of intellectual and personal 
qualities of their professional self-regulation. The next aspects of formation of the 
regulative system of professional intelligence in this context have been identified: 1) 
awareness on the professional risks at work with deviants influencing personal and 
professional development of specialists in the social sphere: professional burnout, its 
causes and prevention and overcoming measures, negative impacts of professional 
activities on emotional and motivational spheres of these specialists, prevention and 
overcoming of such professional negative influence on personal and professional 
development of the specialists in the social sphere; 2) development of self-knowledge 
and reflection on own professional experience of such specialists; 3) formation of 
professional skills and an individual strategy of self-control and self-regulation in 
professional activities of such specialists. The psychological conditions aimed at 
implementation of the above principles during professional training of future social 
specialists are outlined in the article.  

Keywords: professional activities of specialists in the social sphere, professional 
training of future social specialists, professional intelligence, professional intelligence 
of future specialists in the social sphere, system of regulative functions of professional 
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