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ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті виокремлено найбільш поширені підходи щодо розкриття поняття «готовність до про-

фесійної діяльності» (особистісний, функціональний, системний, особистісно-діяльнісний, результатив-
но-діяльнісний), узагальнено пропоновані тлумачення (готовність як стан, результат, явище, процес, 
якість, мета тощо). Показано взаємозв’язок між поняттями «підготовка», «готовність до професійної 
діяльності», «професійна компетентність», а також, що компетентнісний підхід певним чином інтег-
рує вищезазначені підходи дослідників, складові готовності студентів до професійної діяльності. 

Ключові  слова :  професійна діяльність, готовність, готовність студентів до професійної діяль-
ності, підготовка студентів до професійної діяльності.  

Володимир СТАРОСТА Підходи до сутнісної характеристики готовності студентів до професійної діяльності 

Входження України в європейський освітній простір зумовлює необхідність оновлення всіх ланок освіти. Особливо посилюються вимоги до майбутніх випускників вищої школи, їх професій-них якостей, готовності до складної професійної діяльності, саморозвитку, самореалізації в сучас-них умовах. Відповідно проблема готовності до різних видів професійної діяльності є об’єктом наукового інтересу багатьох дослідників, вона актуальна і для викладачів вищої школи, які готу-ють майбутніх фахівців.  Категорія «готовність до професійної діяль-ності» – одна з центральних у професійній педаго-гіці та психології праці, яка розглядається вітчиз-няними і зарубіжними вченими в різних аспектах, зокрема: професійну готовність досліджували – Г. Балл, О. Бикова, А. Деркач, М. Дьяченко, Л. Кандибович О. Коберник, Д. Мазоха, Г. Оллпорт, К. Платонов та ін., професійно-педагогічну – В. Бондар, А. Капська, С. Коришенко, І. Підласий, О. Ярошенко та ін.  У дослідженні І. Гавриш (2005) [5] установле-но, що в історії розв’язання проблеми готовності людини до певних форм реагування, поведінки та діяльності можна виокремити три етапи. На пер-
шому з них (кінець ХІХ – початок ХХ ст.) готов-ність ототожнювалась із феноменом настанови та розглядалась як психічний стан суб’єкта, що спри-чиняє поведінку (діяльність) певного характеру й спрямованості (Д. Узнадзе та ін.). На другому етапі (середина ХХ ст.) зазначений феномен розглядав-ся як якісний показник саморегуляції поведінки людини (Г. Оллпорт та ін.). На третьому етапі (друга половина ХХ ст. – початок ХХІ ст.) готов-ність починає вивчатись у контексті теорії діяль-

ності взагалі та професійної діяльності зокрема (Г. Гагаєва, М. Дьяченко, Л. Кандибович, С. Кубіць-кий, Л. Нерсесян, Р. Пенькова, К. Платонов, В. По-номаренко, В. Пушкін, Л. Разборова, В. Шадриков, В. Ширинський та ін.). Дослідження показує, що у психологічній і педагогічній науці немає єдиного підходу щодо розгляду феномена «готовність» та «готовність до професійної діяльності».  Метою статті є узагальнення підходів дослід-ників щодо сутнісної характеристики поняття «готовність до професійної діяльності».  Поняття «готовність до професійної діяльно-сті» є інтегроване і поєднує поняття «готовність» та «професійна діяльність».  Професійна діяльність – цілеспрямована ак-тивність суб’єкта щодо здобування професійних знань і навичок, умінь користуватись ними, про-фесійно використовувати на практиці, творчо вирішувати професійні завдання (Е. Аришина, 2012) [1]. М. Дьяченко та Л. Кандибович (2003) [7] ви-значають готовність як активно-дієвий стан осо-бистості, настанову на певну поведінку, змобілізо-ваність сил для виконання завдання. Готовність до певного виду діяльності передбачає переко-нання, погляди, мотиви, почуття, вольові та інте-лектуальні якості, знання, уміння, навички, нала-штування на певну поведінку.  Готовність до праці К. Платонов (К. Платонов, 1984) [13] характеризує через такі три поняття, що мають різні значення, а саме: в широкому зна-ченні – як результат трудового виховання, вира-жений в бажанні працювати; у більш конкретному значенні – як результат професійного навчання, 
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професійного і особистісного розвитку; у най-більш конкретному значенні – як стан психологіч-ної мобілізації в певних умовах.  Л. Костюченко (2011) [11] описує готовність як змінну характеристику, що залежить від віку, досвіду, індивідуальних властивостей особистос-ті; цей феномен доцільно розглядати як складне багаторівневе утворення усталену структуру яко-стей та здібностей особистості, які реалізуються в діяльності. Професійна готовність, на думку В. Моляко (1989) [12], – це складне особистісне утворення, свого роду система, що включає багато компонен-тів, які у своїй сукупності дають змогу певній осо-бі виконувати більш чи менш успішно конкретну роботу. Її структура містить знання, навички, уміння, переконання, мотиви й цілі діяльності людини, винахідливість, емоційно-вольову стій-кість у подоланні труднощів. На основі теоретичного аналізу науково-педагогічної літератури О. Комар (2011) [10, с. 143] встановлено, що готовність визначається, як «психічний стан», як «особистісне», «структурне утворення», «властивість» або «якість» особистості; вчені переважно диференці-юють поняття «готовність» і «підготовка», розг-лядаючи підготовку як процес, а готовність – як результат цього процесу. Наприклад, готовність студента до професійно-педагогічної діяльності – це важлива інтегрована якість і стійка особистіс-на характеристика майбутнього вчителя, що ви-являється у його здатності здійснювати ефектив-ну педагогічну діяльність і є результатом процесу професійної підготовки вчителів у вишій школі (О. Комар, 2011 [10, с. 149]). Повністю погоджує-мось з наведеним трактуванням О. Комар у якому використано кілька підходів (особистісний, систе-мний, функціональний), але пропонуємо внести доповнення, що готовність можна також тлумачи-ти і як мету професійної підготовки студентів. Т. Смолеусова (2012) [14, с. 7] розглядає по-няття «готовність» комплексно як інтеграцію чо-тирьох компонентів: мотиваційна готовність (бажання, переконаність в необхідності); когніти-вна готовність, підготовленість (необхідні профе-сійні знання і вміння); здатність реалізувати (особистісні якості, здібності); рішучість, як риса характеру. Перші дві позиції з чотирьох є основою професійної готовності, а дві інші – відносяться до особистісної готовності.  Готовність студентів до безперервної освіти О. Ігнатович (2015) [9] розуміє як складне інтег-роване новоутворення, що забезпечує включе-ність людини в освіту на будь-яких етапах її жит-тя. Поняття «готовність до безперервної освіти» пов’язане з формуванням: 

– системи уявлень про освіту як інструмент особистісного і професійного розвитку, можливості формальної і неформальної систем освіти в досягненні особистісних і професійних цілей;  
– потреби, мотивації та інтересу до навчан-ня протягом усього життя;  
– комплексу умінь учитися, тобто аналізува-ти освітні потреби, здібності та можливос-ті, ставити дидактичні завдання, підбира-ти інструменти їх вирішення, аналізувати досягнення, коригувати результати на новому рівні постановки і досягнення ди-дактичних цілей; вміння робити вибір в освітньому середовищі; 
– ціннісного ставлення до освіти, особистіс-них результатів; 
– системи особистісних якостей, необхідних для навчання протягом усього життя. Узагальнення науково-педагогічної літерату-ри, яке провели Н. Белослудцева, О. Петунін (2015) [2], уможливило показати різноманітність підходів при дослідженні готовності суб’єкта до професійної діяльності, а також виокремити най-більш поширені підходи щодо розкриття поняття «готовність до професійної діяльності»: 
– особистісний підхід розглядає готовність як єдність особистісно значущих професій-них якостей, що забезпечують ефектив-ність і високу результативність професій-ної діяльності (Б. Ананьєв, Л. Божович, Л. Виготський, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн та ін.); 
– функціональний підхід характеризує гото-вність як тимчасовий ситуативний стан людини, актуалізацію і напрямок особисті-сних якостей, властивостей і можливостей для успішних дій у визначених умовах, як вміння якісно мобілізувати і налаштувати необхідні фізичні і психічні ресурси для реалізації діяльності (Ф. Генов, М. Левітов, Л. Нерсесян, А. Пуні, В. Пушкін та ін.); 
– системний підхід розглядає професійну готовність через пізнання людиною своїх внутрішніх можливостей і реалізацію їх для досягнення бажаного результату в професійній діяльності (К. Абульханова-Славська, О. Бодальов, В. Шадріков та ін.);  
– особистісно-діяльнісний підхід визначає готовність як цілісне виявлення всіх сто-рін особистості, як систему мотивів, уста-новок, професійно важливих якостей, що дає можливість ефективно виконувати професійні функції (А. Деркач, М. Дья-ченко, Л. Кандибович, Є. Клімов, В. Кру-тецький, К. Платонов та ін.). Дослідження показує, що Н. Чорна (2012) [15, с. 193] доповнює даний перелік результативно-діяльнісним підходом, який визначає готовність як результат процесу підготовки. 
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Таким чином, огляд психолого-педагогічної літератури показав, що проблема готовності до різних видів професійної діяльності є предметом аналізу багатьох дослідників. Узагальнення підхо-дів різних авторів у визначенні готовності до про-фесійної діяльності, показує, що пропонується значна кількість дефініцій цього поняття (готовність як стан, результат, явище, процес, якість, мета тощо). Багатоаспектність підходів дослідників до трактування поняття «готовність до професійної діяльності», з нашого погляду, по-яснюється різноманітністю наукових шкіл, а та-кож складністю самого поняття через особливості професійної діяльності. Аналіз наведених форму-лювань показує, що вони є взаємодоповнюючими, але не є суперечливими, оскільки кожне з них ви-окремлює певні аспекти розуміння сутності такої готовності, суттєво розширюють та поглиблюють уявлення про складність і багатогранність фено-мена «готовність до професійної діяльності».  У процесі аналізу базових понять нашого дос-лідження «готовність», «готовність до професій-ної діяльності» визначимо їх співвідношення з поняттями «компетентність», «підготовка», «професійна підготовка», «професійна компетент-ність».  Згідно Великого тлумачного словника сучас-ної української мови (2001) [4, с. 776] поняття «підготовка» – це «запас знань, навичок, досвід, і т.ін; набутий в процесі навчання, практичної ді-яльності», а поняття «готовність» – стан людини, що приготувалась, зібралась в усьому, пристосу-валась до чогось, може і бажає щось виконати (2001) [4, с. 387].  Термін «підготовка», підкреслює І. Гавриш (2005) [5], збагачує поняття «готовність»: підго-товка до професії розглядається як процес форму-вання готовності до неї, а готовність – як резуль-тат професійної підготовки. З нашого погляду, Р. Вайнола (2009) комплек-сно характеризує професійну підготовку як сукуп-ність соціального, професійного та особистісно-морального розвитку майбутнього фахівця у сприятливих умовах технологічного та науково-методичного забезпечення підготовки в освітньо-му середовищі закладу вищої освіти [3, с. 17]. Огляд літературних джерел показує, що про-фесійна підготовка розглядається вченими пере-важно як процес формування готовності майбут-нього фахівця до професійної діяльності, а готов-ність – як її результат чи як мета такої підготовки. Наприклад, повністю поділяємо такий комплекс-ний погляд К. Дурай-Новакової, що професійна 

готовність – це не тільки результат, але і мета професійної підготовки, пріоритетна умова реалі-зації можливостей кожного індивіда; передумова ефективної і творчої діяльності, чинниками якої є мотивація, підготовка, установка тощо (К. Дурай-Новакова, 1983) [6, с. 17]1. З нашого погляду, аналізовані поняття не тотожні, проте взаємопов’язані та взаємозумовле-ні певним чином, а саме: первинною є підготовка, яка виступає засобом формування готовності до професійної діяльності. Сама ж готовність до про-фесійної діяльності є вторинною, але виступає не тільки наслідком, результатом, показником якос-ті професійної підготовки, яка перевіряється в процесі професійної діяльності, але є і метою цієї підготовки.  Готовність студентів до професійної діяльно-сті передбачає наявність у них відповідної компе-тентності. Згідно Закону України «Про вищу осві-ту», компетентність (2014) [8] – динамічна комбі-нація знань, вмінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, світоглядних і громадян-ських якостей, морально-етичних цінностей, яка визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Комплексно, на нашу думку, характеризує професійну компетентність М. Чошанова (1996), оскільки розглядає її як «стрижневий показник рівня кваліфікації спеціаліста» і розкриває її склад [16, с. 6-7]: мобільність знання, тобто пос-тійне оновлення знання, володіння новою інфор-мацією для успішного вирішення професійних задач в даний час і в даних умовах; гнучкість ме-тоду, тобто не тільки розуміння фахівцем сутнос-ті проблеми, а й уміння вирішувати її практично в залежності від конкретних умов; критичність ми-слення, тобто здатність серед множини рішень обирати найбільш оптимальне, аргументовано спростовувати помилкові рішення, ставити під сумнів ефектні, але не ефективні рішення. Отже, професійна підготовка, готовність до професійної діяльності та професійна компетент-ність взаємозв’язані діалектично, а саме: метою і результатом професійної підготовки фахівців є їх готовність до професійної діяльності, яка органіч-но сприяє формуванню професійної компетентно-сті завдяки систематичному самовдосконаленню особистості, накопиченню професійного досвіду тощо. Водночас на основі огляду вищезазначених джерел зауважимо наступне: якщо готовність до професійної діяльності є результатом і метою 
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професійної підготовки, то професійну компе-тентність розглядають як не тільки як результат професійної підготовки, але також інтеграцію досвіду та подальшої самоосвіти, здатність вирі-шувати професійні завдання і проблеми. Дослідники акцентують увагу також на окре-мі аспекти готовності. Згідно М. Дьяченко та Л. Кандибович (2003) [7], підготовка майбутніх фахівців має відповідати вимогам та умовам май-бутньої професійної діяльності, а формування психологічної готовності до професійної діяльно-сті означає утворення таких необхідних відносин, установок, властивостей особистості, які забезпе-чують можливість студенту свідомо включитися в трудову діяльність і успішно її виконувати. К. Платонов (1986) виділяє моральну, психо-логічну та професійну готовність і відносить яко-сті, що визначають моральну готовність до соці-ально зумовленої сторони особистості; психоло-гічну готовність – до сторони, яка об’єднує індиві-дуальні особливості психічних процесів; профе-сійну – до досвіду особистості (цит. за Н. Бело-слудцева, О. Петунін, 2015) [2]. Нам імпонує зазначений підхід К. Платонова, який також виділяє в структурі особистості окре-мі підструктури. Відповідно готовність студентів до професійної діяльності, на нашу думку, можна розглядати як багаторівневе особистісне ново-утворення, яке формується в кількох взаємозв’я-заних між собою підструктурах особистості і міс-тить складові:  
– особистісна складова готовності містить мотиваційну здатність до професійної ді-яльності, її ціннісне усвідомлення тощо (підструктура спрямованості); пам’ять, емо-ції, відчуття, мислення, сприйняття, почут-тя, волю тощо (підструктура психічних про-цесів); властивості темпераменту, статеві і вікові властивості особистості тощо (під-структура біопсихічних властивостей); 
– функціональна складова готовності (під-структура досвіду) концентрує професійні знання (інтелектуальна здатність), уміння і навички (практична здатність) для ком-

петентного виконання майбутніх профе-сійних функцій; рефлексію внутрішніх мо-жливостей, результатів професійної підго-товки для досягнення бажаних цілей в майбутній професійній діяльності. Якщо перша складова найбільше інтегрує особистісний, системний та особистісно-діяльнісний підходи дослідників щодо розуміння сутності готовності, то друга – функціональний, особистісно-діяльнісний та результативно-діяльнісний. Зазначені складові взаємозалежні, оскільки самі описані підходи взаємозв’язані. Най-більш яскравий, з нашого погляду взаємозв’язок складових зумовлюється тим, що особистісно-діяльнісний підхід реалізується в обох складових. Вважаємо, що сучасний підхід у підготовці фахів-ців, – компетентнісний, певним чином інтегрує вищезазначені підходи дослідників, оскільки спря-мований на формування професійної компетент-ності. Це виходить із сутності самої компетентнос-ті (Закон України «Про вищу освіту», 2014 [8]), а тому компетентнісний підхід проникає в складові готовності студентів до професійної діяльності, а також оновлює їх розуміння згідно теперішніх ви-мог щодо підготовки сучасних фахівців. Таким чином, огляд найбільш поширених підходів дослідників щодо сутнісної характерис-тики поняття «готовність до професійної діяльно-сті» (особистісний, функціональний, системний, особистісно-діяльнісний, результативно-діяльнісний) показують, що пропонується значна кількість дефініцій цього поняття (готовність як стан, результат, явище, процес, якість, мета тощо). Аналіз наведених формулювань показує, що вони є взаємодоповнюючими. Компетентнісний підхід певним чином інтегрує вищезазначені підходи дослідників, складові готовності студентів до професійної діяльності. Подальші розвідки, вважаємо, доцільно спря-мувати на вивчення та узагальнення поглядів дослідників щодо структури готовності до профе-сійної діяльності, виявлення критеріїв та показ-ників для діагностики такої готовності.  
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Владимир Староста. Подходы к сущностной характеристике готовности студентов к профес-
сиональной деятельности 

В статье выделены наиболее распространенные подходы к раскрытию понятия «готовность к 
профессиональной деятельности» (личностный, функциональный, системный, личностно-деятель-
ностный, результативно-деятельностный), обобщено предлагаемые толкования (готовность как со-
стояние, результат, явление, процесс, качество, цель и т.п.). Показано взаимосвязь между понятиями 
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«подготовка», «готовность к профессиональной деятельности», «профессиональная компетент-
ность», а также, что компетентностный подход определенным образом интегрирует вышеуказанные 
подходы исследователей, составляющие готовности студентов к профессиональной деятельности. 

Ключевые  слова :  профессиональная деятельность, готовность, готовность студентов к про-
фессиональной деятельности, подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

 
Volodymyr Starosta. Approaches to the essential characteristic of students' readiness for profes-

sional activity 
The article describes the views of scientists on the problem of readiness for professional activity. The author 

identifies the most common approaches of researchers regarding the characterization of the concept «readiness 
for professional activity» (personal, functional, systemic, personal-activity, result-activity); summarizes the pro-
posed interpretations of the definition of readiness for professional activity and shows a considerable number of 
definitions of this concept (readiness as a condition, result, phenomenon, process, quality, purpose, etc.). The 
analysis of the above formulations shows that they are complementary, but not contradictory, since each of them 
highlights certain aspects of understanding the essence of such readiness, significantly broadens and deepens the 
understanding of the complexity and versatility of the «readiness» phenomenon. Students' readiness for profes-
sional activity can be understood as a multilevel personal neoplasm, which is formed in several sub-structures of 
the personality and which are interconnected: the personal component of readiness (substructure of orientation, 
substructure of mental processes, substructure of biopsychic properties); functional component of readiness 
(experience substructure). 

The author analyzes the relationship between the concepts of «preparation», «readiness for professional ac-
tivity», «professional competence»: the purpose and result of professional training of specialists is their readiness 
for professional activity, which organically contributes to the formation of professional competence through sys-
tematic self-improvement of personality, the accumulation of professional etc. Professional competence is seen 
not only as a result of professional training, but also as an integration of experience and further self-education, 
the ability to solve professional problems. The competency approach integrates the above approaches of research-
ers, penetrates the students' readiness for professional activity and aims to develop professional competence. 

Keywords: professional activity, readiness, students' readiness for professional activity,, training students 
for professional activity. 
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