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ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ СТРУКТУРИ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ  

ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У статті на основі узагальнення результатів досліджень науковців та реальної практики профе-

сійної підготовки студентів різних спеціальностей у вищій школі виокремлено наступні компоненти 
структури готовності до професійної діяльності: мотиваційний, когнітивний,процесуальний, рефлек-
сивний. Встановлено, що більшість дослідників до такої структури включають мотиваційний, когніти-
вний тапроцесуальний компонент. Додаткові компоненти, як правило, характеризують професійну 
специфіку майбутніх фахівців. Всі структурні компоненти перебувають у динамічному взаємозв’язку, 
формують особистісну та функціональну готовність до професійної діяльності. Встановлено за ре-
зультатами анкетування, щобільшість студентів за власною самооцінкою мають середній та високий 
рівень професійної підготовки. 

Ключові  слова :  готовність студентів до професійної діяльності, структура готовності до про-
фесійної діяльності, підготовка студентів до професійної діяльності.  Якісна фахова освіта – актуальне завданнясу-часного суспільства, а готовність студентів до майбутньої професійної діяльності – важлива ме-та і результат діяльності закладів вищої освіти. Індикаторами такої готовності є формування про-фесійної компетентності,мотивація професійного навчання, систематична самоосвіта тощо. Важли-во з позицій системного підходу визначити в структурі готовності студентів до майбутньої професійної діяльності необхідні компоненти як складові такої готовності, аби врахувати в освіт-ньому процесі вищої школи. Дослідження показує, що проблема структури готовності до професійної діяльності розгляда-ється вітчизняними і зарубіжними вченими в різ-них аспектах, зокрема: психологічна готовність (Г. Костюк, В. Моляко та ін.), структурні компоне-нти готовності (К. Дурай-Новакова, М. Дьяченко, І. Гавриш, Л. Кандибович, В. Моляко, В. Сластьо-нін, Ю. Шаповал та ін.) тощо.  В праці [15](В. Староста, 2019) нами висвітле-но найбільш поширені підходи науковців щодо сутнісної характеристики поняття «готовність до професійної діяльності» – особистісний, функціо-нальний, системний, особистісно-діяльнісний, результативно-діяльнісний. Готовність характе-ризується як стан, процес, результат, явище, якість, мета тощо, що свідчить про багатогран-ність феномена «готовність до професійної діяль-ності».  У науковій літературі готовність до професій-ної діяльності досліджується за її структурними компонентами. Нами виявлено різноманітність 

поглядів науковців на структуру готовності сту-дентів до професійної діяльності.  Метою статті є аналіз та узагальнення погля-дів дослідників щодо структури готовності студе-нтів до професійної діяльності, аби виявити осно-вні складові компоненти. Вчені наводять широкий перелік складових досліджуваної готовності (чи її структури) з пози-цій системного підходу. Наприклад, К. Дурай-Новакова зазначає, що процес формування готов-ності характеризується складною динамічною структурою, до якої входить сукупність емоцій-них, вольових, мотиваційних, пізнавальних, опе-раціональних аспектів, властивостей, утворень, станів психіки особистості у їх співвідношенні з зовнішніми ситуаційними умовами й майбутніми завданнями (К. Дурай-Новакова, 1983)[5, 17].  Готовність як складне психологічне явище, згідно В. Сластьоніна, крім необхідних знань, умінь і навичок, містить не тільки адекватні ви-моги до професійної діяльності, якостей особис-тості і здібностей, а й пізнавальні (усвідомлення професійних завдань, оцінка їх значущості), моти-ваційні (інтерес до професії, прагнення домогтися успіху) та вольові (подолання сумнівів, вміння мобілізувати свої сили) компоненти, а отже, пе-редбачає наявність когнітивної, операційної та аксіологічної складових (В. Сластьонін, 1992) [11, 79]. Згодом В. Сластьонін (2000)[12] виокрем-лює такі компоненти професійної готовності: пси-хологічний, науково-теоретичний, практичний, фізичний, психофізіологічний.  На основі огляду літературних джерел нами виявленокомпоненти в структурі готовності до 
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Володимир СТАРОСТА  Основні компоненти структури готовності студентів до професійної діяльності професійної діяльності майбутніх фахівціврізних спеціальностей, які наведено у табл. 1.  Виокремлені компоненти (табл.1) структури готовності до професійної діяльності засвідчують як різноманітність, так іподібність поглядів уче-них щодо деяких компонентів. Розглянемо спроби дослідників, які спрямовані на узагальнення стру-ктурних компонентів готовності.  М. Дьяченко та Л. Кандибович (1976)розрізняють загальну й ситуативну готовність. Якщо загальна готовність є інтегральною, стійкою характеристикою особистості, що є передумовою успішного виконання діяльності, то ситуативна готовність – психофізіологічний стан, який відпо-відає умовам виконання діяльності в конкретній ситуації, за конкретних обставин[6, 20].  Підходинауковців до визначення структури готовності до професійної діяльності, згідно І. Гавриш (2005) [4], можна визначити такі: 
– загальнотеоретичний(М. Дьяченко, Л. Ка-ндибович, Л. Нерсесян, В. Пономаренко, В. Пушкін та ін.), згідно якого структурні компоненти готовності є універсальними і не залежать від особливостей конкретних професій; 
– професіографічний(Ф. Гоноболін, В. Ко-вальов, Л. Кондрашова, Н. Кузьміна, О. Мо-

роз, Р. Ню, В. Селіванов, В. Сластьонін, О. Щербаков та ін.), за яким структурні ком-поненти однозначно виводяться з профе-сіограми.  І. Гавриш (2005) вважає, що структураготов-ності до професійної діяльності є тотожною струк-турі відповідної функціональної психологічної сис-теми і міститьнаступні компоненти: мотиви діяль-ності; цілі діяльності; інформаційна основа діяль-ності; програма діяльності; блок прийняття рішен-ня і підсистема професійно важливих якостей осо-бистості[4]. Науковці виокремлюють також функціональ-ну (процесуальну, професійну) та особистісну складову готовності до професійної діяльнос-ті.Поділяємо думку авторів(З. Курлянд та ін., 2005) [10, 225-227] про єдність особистісного та проце-суального компонентів готовності, оскільки з од-ного боку, готовність є особистісною (емоційно-інтелектуальна, вольова, мотиваційна); з іншого – операціонально-технічною. Подібну думкупро про-фесійну та особистісну готовність формулює Т. Смолеусова (2012) [14, 7], а також Ю. Шаповал (2007)[17], який визначає особистісні та функціо-нальні компоненти готовності (див. табл. 1). Готовність студентів до професійної діяльності нами запропоновано розглядати як багаторівневе 
Таблиця 1 – Компоненти структури готовності до професійної діяльності Компонентиготовності Джерело студентів до професійної діяльності: мотиваційно-ціннісний, теоретичний, операційно-діяльнісний В. Багіна, О. Боровкова (2014)[1] студентів до професійної діяльності: мотиваційно-ціннісний, когнітивний, діяльнісно-практичний, оцінно-рефлексивний Н. Белослудцева, О. Петунін(2015)[2] майбутніх економістівдо професійної діяльності: цільовий, змістовий, проце-суальний, результативний, мотиваційний С. Борисова (2011)[3] до професійної діяльності: мотиваційний, орієнтаційний, операційний, вольо-вий, оцінний М. Дьяченко, Л. Кандибович (1976) [6, 51] майбутніх учителів початкових класів до професійної діяльності: мотивацій-ний, змістово-процесуальний, рефлексивний О. Івлієва (2001) [7, 16] студентів до професійної діяльності: організаційний, діяльнісний, оцінно-результативний А. Китов, О. Остроумова (2011)[8] майбутніх учителів до професійної діяльності: мотиваційний, когнітивний, діяльнісний Т. Куликова, Н. Проніна (2018)[9] майбутніх учителів до педагогічної діяльності: професійна самосвідомість, ставлення до діяльності, чи настанова (для ситуаційної готовності), мотиви, знання про предмет та способи діяльності, навички і вміння практичного вті-лення цих способів, а також професійно значущі якості особистості 

З. Курлянд та ін. (2005) [10, 225] 
майбутнього менеджера-економіста до професійної діяльності: цілемотива-ційний, предметно-практичний, особистісний, рефлексивний Л. Служинська (2012)[13] майбутніх учителів початкових класів до інноваційної діяльності: професійна готовність (мотиваційна готовність, когнітивна готовність), особистісна гото-вність (здатність самореалізації; рішучість, як риса характеру) Т. Смолеусова (2012) [14, 7] 
майбутніх учителів початкових класів до особистісно орієнтованого навчання молодших школярів: особистісні компоненти (мотиваційна, інформаційна, процесуально-діяльнісна та рефлексивна складові), функціональні компонен-ти (здатність до виконання конструктивної, організаційної, комунікативної та гностичної функцій професійної діяльності гуманістичного спрямування) 

Ю. Шаповал (2007)[17] 



213 №  4  ( 6 7 ) ,  г р у д е н ь  2 0 1 9 .  DOI випуску — 10.33310/2518-7813-2019-67-4 

особистісне новоутворення, яке формується в кількох взаємозв’язаних між собою підструктурах особистості (В. Староста, 2019) [15]: особистісна складова готовності містить мотиваційну здат-ність до професійної діяльності, її ціннісне усвідо-млення тощо (підструктура спрямованості); па-м’ять, емоції, відчуття, мислення, сприйняття, почуття, волю тощо (підструктура психічних про-цесів); властивості темпераменту, статеві і вікові властивості особистості тощо (підструктура біоп-сихічних властивостей); функціональна складова готовності (підструктура досвіду) концентрує про-фесійні знання (інтелектуальна здатність), уміння і навички (практична здатність) для компетентно-го виконання майбутніх професійних функцій; рефлексію внутрішніх можливостей, результатів професійної підготовки для досягнення бажаних цілей в майбутній професійній діяльності. Проведений аналіз літературних джерел та реальної практики підготовки майбутніх фахівців різних галузей дає можливість виокремити насту-пні основні структурні компоненти їх готовності до професійної діяльності, які визначають біль-шість авторів:  
– мотиваційний (мотиви, прагнення домог-тися успіху, інтерес до професії, ставлення до професійної діяльності і т.п.; деякі авто-ри розглядають його ширше як мотивацій-но-цільовий, мотиваційно-ціннісний та ін.);  
– когнітивний (сформованість теоретико-методологічних, професійно-практичних знань і т. п., або інтелектуальна здатність; деякі науковці розглядають його як зміс-товий, теоретичний, науково-теоре-тичний, професійно-когнітивний та ін.);  
– процесуальний (застосування знань, умінь та навичок у різних стандартних та неста-ндартних ситуаціях під час професійної підготовки, професійної діяльності і т. п., або практична здатність до професійної діяльності; за своєю суттю цей компонент аналогічний до компонентів готовності, які в ряді досліджень визначаються як практичний, діяльнісний, виконавчий, конструктивний, технологічний та ін.); 
– рефлексивний (адекватна самооцінка вла-сних можливостей, аналіз та самоаналіз професійної діяльності, аналітичне мис-лення і т.п.; з подібними ознаками такий компонент також називають як оцінно-рефлексивний, оцінний, оцінно-резуль-тативний, результативний). Даний компо-нент, з нашого погляду, є важливим у кон-тексті постійного аналізу та самоаналізу професійної діяльності з метою самовдос-коналення, всебічного та гармонійного розвитку і формування творчої особистос-ті фахівця.  

Порівняльний аналіз під час нашого дослі-дження показує, що більшість науковців до струк-тури готовності включають мотиваційний, когні-тивний та процесуальний компонент. Додаткові компоненти, які наводять деякі автори, з нашого погляду, характеризують професійну специфіку майбутніх фахівців. Аналогічний результат щодо структурних компонентів готовності майбутніх учителів до педагогічної діяльності нами описано в [16]. Отже, якщо основні компоненти структури готовності до професійної діяльності є майже уні-версальними і не залежать від особливостей кон-кретних професій, то змістове наповнення компо-нентів професійно зумовлене. Структурні компо-ненти перебувають у динамічному взаємозв’язку, формують особистісну та функціональну складо-ву готовності до професійної діяльності. Оскільки особистісні якості фахівця виявляються в процесі його професійної діяльності, то вважаємо, що осо-бистісна складова готовності (особистісні якості, здібності тощо) найбільше концентрується в про-цесуальному компоненті. Водночасдана складова також наповнює й інші компоненти (моти-ваційний, когнітивний, рефлексивний). Це зумов-лено взаємозалежністю особистійних та профе-сійних якостей фахівця, а отже, і зазначених стру-ктурних компонентів. Для ілюстрації значущості рефлексивного компонента нами проведено анонімне електронне анкетування з використанням Google Forms (https://docs.google.com/forms/d/1BHX7WEzb615 wkYGQj85KMIKN0cnPZU1QoI4Q4RPJA3g/edit), до якого долучились 423 студенти різних років на-вчання та факультетів ДВНЗ «Ужгородський наці-ональний університет». Одне з питань анкети: «Оцініть теперішній рівень Вашої професійної під-готовки». Відповідь за шкалою: 1 (дуже низький), 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 (дуже високий). Студентів також запитували: «Чи задоволені Ви власним рівнем професійної підготовки з огляду на себе станом на теперішній час?». Пропонували такі варіанти від-повіді: категорично «Ні»; скоріше «Ні»; не знаю; скоріше «Так»; однозначно «Так». Результати на-ведено у табл. 2 та рис. 1 відповідно.  
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Таблиця 2 – Самооцінка студентів рівня власної 
професійної підготовки Бали Кількість студентів Частка студентів, у % 1 4 1,0 2 6 1,4 3 20 4,7 4 50 11,8 5 76 18,0 6 80 18,9 7 120 28,4 8 47 11,1 9 20 4,7 
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Отримані результати анкетування (рис. 1, табл. 2) свідчать, що студенти достатньо самокри-тично підійшли до такої самооцінки, оскільки тільки 8,27% анкетованих однозначно задоволені власним рівнем професійної підготовки, 43,74% 

студентів – скоріше задоволені. Більшість майбут-ніх фахівців за власною самооцінкою мають сере-дній та високий рівень професійної підготовки; середній бал самооцінювання – 5,99. На нашу дум-ку, важливо, аби студент усвідомлював реальний стан свої професійної підготовки з метою подаль-шого самовдосконалення, формування готовності до майбутньої професії. Таким чином, теоретичний аналiз досліджу-ваної проблеми дав змогу провести узагальнення і виокремити складові готовності студентів до майбутньої професійної діяльності (особистісна, функціональна/професійна), а також основні структурні компоненти готовності (мотива-ційний, когнітивний, процесуальний, рефлексив-ний), які перебувають у динамічному взаємозв’яз-ку. Подальше дослідження, вважаємо, доцільно спрямувати на вивчення та узагальнення погля-дів науковців щодо критеріїв готовності до про-фесійної діяльності та показників для діагности-ки такої готовності.  
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Рисунок 1 – Відповіді студентів на питання анкети: «Чи задоволені Ви власним рівнем професійної підго-товки з огляду на себе станом на теперішній час?» 
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Владимир Староста. Основные компоненты структуры готовности студентов к профессио-

нальной деятельности. 
В статье на основе обобщения результатов исследований ученых и реальной практики профессио-

нальной подготовки студентов различных специальностей в высшей школе выделены следующие ком-
поненты структуры готовности к профессиональной деятельности: мотивационный, когнитивный, 
процессуальный, рефлексивный. Установлено, что большинство исследователей в такую структуру 
включают мотивационный, когнитивный и процессуальный компонент. Дополнительные компоненты, 
как правило, характеризуют профессиональную специфику будущих специалистов. Все структурные 
компоненты находятся в динамической взаимосвязи, формируют личностную и функциональную го-
товность к профессиональной деятельности. Установлено по результатам анкетирования, что боль-
шинство студентов по собственной самооценке имеют средний и высокий уровень профессиональной 
подготовки. 

Ключевые  слова :  готовность студентов к профессиональной деятельности, структура готов-
ности к профессиональной деятельности, подготовка студентов к профессиональной деятельности. 

 
Volodymyr Starosta. Main structural components students' readiness for professional activity. 
The article describes the views of scientists on the problem of the structure of students' readiness for profes-

sional activity. The author identifies the following structural components of professional readiness that determine 
most authors: motivational (motives, attitudes to professional activity, etc.); cognitive (formation of theoretical 
and methodological, professional and practical knowledge; some authors consider it as contentual, theoretical, 
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professional-cognitive, etc.); procedural (the availability of professional skills; this component is similar to the 
readiness components, which in some studies are defined as practical, executive, constructive, technological, etc.); 
reflexive (adequate self-assessment of one's own capabilities, analysis and self-analysis of professional activity, 
analytical thinking, etc.). This component is important in the context of constant analysis and introspection of 
professional activity for the purpose of self-improvement, comprehensive and harmonious development of the 
personality of the specialist. 

Comparative analysis shows that the first three components of readiness are distinguished by most scientists, 
and they also introduce additional components into the readiness structure, taking into account the specific na-
ture of a certain type of professional activity. The structural components are dynamically interconnected, forming 
a personal and functional readiness for professional activity. Since the personal qualities of a specialist are re-
vealed in the course of his professional activity, the personal component of readiness (personal qualities, abilities, 
etc.) is concentrated most in the procedural component, and this component also fills in other components 
(motivational, cognitive, reflexive). The personal and professional qualities of a specialist are interdependent, and 
therefore the structural components of readiness for professional activity.The author presents the results of the 
survey according to which the majority of students have a medium and high level of professional training on their 
own self-assessment. 

Keywords :  students' readiness for professional activity, structure of readiness for professional activ-
ity,training students for professional activity.   
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