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ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГОТОВНОСТІ 
ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

СТУДЕНТІВ9ІНВАЛІДІВ

У статті викладено психологічні особливості студентів з інвалід&
ністю. Розглянуто основні структурні компоненти готовності до
професійної діяльності та специфіка готовності у студентів з інва&
лідністю. Також зроблено аналіз феномену готовності як стійкого
психологічного стану.

Ключові слова: студенти&інваліди, готовність до професійної
діяльності, структура готовності, розвиток, навчання.

Щоб сформувати у студента стійку готовність до майбутньої

професійної діяльності, потрібно знати її основні характеристики

та чітко розуміти принципи їх формування. Будь/який феномен,
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що виноситься за межі норми, є достатньо складним утворенням,

а отже, потребує більшої уваги й осмислення. Для роботи зі студен/

тами/інвалідами потрібно завжди враховувати їхні особливі харак/

теристики особистості.

Особистість становить одну з найскладніших систем, одне з най/

складніших психологічних утворень з погляду структури, одне з най/

складніших утворень з погляду функціонування. Саме тому існує так

багато теоретичних концепцій, які трактують цей феномен.

А. М. Леонтьєв говорив про особистість як про системну та над/

чуттєву структуру, зазначаючи при цьому, що носієм її є тілесний,

чуттєвий індивід з притаманними йому вродженими та набутими

якостями. Останнє, зокрема, становить лише умови та передумови

формування особистості людини, не передбачаючи її всезагальної

сутності [6]. Із цього можна зробити висновок, що головне призна/

чення особистості полягає в саморегуляції соціальної поведінки

людини відносно інших індивідів.

Народження, розвиток і соціалізація людини в будь/якому

суспільстві проходять по/різному, в різних умовах. Для них харак/

терною є наявність тих чи інших небезпечних ситуацій, що мають

негативний вплив на становлення особистості людини. Тому, якщо

об’єктивно оцінювати суспільну ситуацію, то можна сказати, що

в нашому житті з’являються цілі групи людей, які є чи можуть ста/

ти жертвами несприятливих умов соціалізації. 

Існують об’єктивні і суб’єктивні фактори, що впливають на ста/

новлення людини інвалідом. Ці фактори також впливають на про/

цес соціалізації людини. Об’єктивні фактори передбачають те, що

людина може потрапити в несприятливі умови соціалізації і, як

наслідок, цього інвалідом. Такими факторами можуть бути природ/

но/кліматичні умови. Скажімо, суворі та нестійкі кліматичні умови

можуть мати негативний і навіть фатальний вплив на фізичний роз/

виток, здоров’я та психіку людини. Є дані про наявність гепатоген/

них зон, в яких в деяких груп людей розвиваються специфічні за/

хворювання, що негативно позначаються на психіці та призводять

до депресивних і більш тяжких психічних станів. Негативно на

фізичний розвиток, здоров’я та психіку людини впливають неспри/

ятливі умови проживання в тій чи іншій місцевості, що може бути

пов’язано з високим рівнем радіації, високим рівнем шуму, загазо/

ваністю, поганим станом питної води та ін. [5]. Звичайно загальні

характеристики студента/інваліда впливають на його окремі харак/

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
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теристики, а також, зокрема, на характеристики готовності до про/

фесійної діяльності.

М. І. Дьяченко та Л. А. Кандибович, спираючись на свої дослі/

дження, доводять, що динамічну структуру стану психологічної го/

товності до діяльності становлять такі взаємопов’язані елементи:

1) усвідомлення своїх потреб, вимог суспільства, колективу чи

поставленої задачі іншими людьми;

2) усвідомлення цілей, вирішення яких приведе до задоволення

потреб і виконання наміченої мети;

3) осмислення і оцінювання умов, в яких проходитимуть дії, ак/

туалізація досвіду, що пов’язаний з минулим вирішенням тих чи

інших завдань і виконанням вимог подібного виду;

4) визначення на основі досвіду та оцінювання майбутніх умов

діяльності найбільш імовірних способів вирішення завдань чи ви/

конання вимог;

5) прогнозування проявів своїх інтелектуальних, емоційних

і вольових процесів, оцінювання співвідношення своїх можливостей,

рівня домагань і необхідності досягнення конкретного результату;

6) мобілізація сил відповідно до умов і завдань, самонавіювання

в досягненні мети.

У результаті людина налаштовується на конкретну поведінку

для здійснення дій, потрібних для досягнення поставленої мети.

Якщо є потреба, людина готує необхідну матеріальну базу для ви/

конання завдання, а якщо умови досягнення мети якоюсь мірою

залежать від самої людини, то створює такі умови, а також виконує

підготовчі дії, які поповнюють нестачу інформації, виконує вправи,

тренування, малює схеми можливого розгортання подій. Із почат/

ком практичних дій людина уважно стежить за зміною обставин,

оцінює адекватність своїх дій, модель яких вона побудувала зазда/

легідь, прагне не проґавити оптимальних умов і засобів, що приве/

дуть до досягнення цілі, свідомо управляє собою [3, 19–20 ]. У вка/

заній роботі, присвяченій вивченню професіоналізму та методам

його формування, автори конкретизували структуру психологічної

готовності до професійної діяльності студента, тобто визначили

такі її параметри: 

1) мотиваційний — позитивне ставлення до професії, інтерес до

неї, стійкість в своїх поглядах і намірах відносно майбутньої професії;

2) орієнтаційний — знання й уявлення про особливості та умо/

ви професійної діяльності, її вимоги до особистості;

виховання та інклюзії людей Розділ І
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3) операційний — володіння способами та засобами професій/

ної діяльності, необхідними знаннями, навиками, вміннями;

4) вольовий — самоконтроль, вміння керувати своїми про/

фесійними діями;

5) оцінний — самооцінка своєї професійної підготовки щодо

вимог до професійної діяльності;

6) мобілізаційно/налаштований — мобілізація сил, оцінка труд/

нощів, що можуть виникнути на професійному шляху [4].

Указані компоненти психологічної готовності до трудової

діяльності є стійкими і не можуть розглядатись окремими характе/

ристиками, а відтак являють собою цілісну структуру показника

психологічної готовності до професійної діяльності. 

Як зазначав М. Д. Левітов, психічні стани характеризують пси/

хічну діяльність загалом і на певний період часу. Поза психічних

процесів немає і не може бути жодних психічних станів. Але вони ті/

лесно пов’язані з індивідуальними особливостями особистості [3, 3].

Отже, ми можемо говорити про те, що готовність до професійної

діяльності студентів/інвалідів має свої специфічні характеристики.

Причиною цих специфічних процесуально/динамічних характе/

ристик є психологічні особливості студента з обмеженими можли/

востями у повсякденному житті і під час навчальної діяльності як

етапу формування своїх майбутніх професійних вмінь.

Психологічна готовність — це вирішальна умова швидкої адап/

тації до умов праці і подальшого вдосконалення кваліфікації май/

бутнього спеціаліста. За своєю суттю готовність — це поєднання

стійких і ситуативних установок на активні та цілеспрямовані дії

(під час навчання і з початком роботи після закінчення ВНЗ) [2]. 

Вирішальною мірою стан психічної готовності зумовлений

стійкими психологічними особливостями, що притаманні конк/

ретній людині. На стан психологічної готовності мають вплив і ті

конкретні умови, в яких проходить така діяльність. Слід зауважити,

що до числа тих внутрішніх і зовнішніх умов, що зумовлюють психо/

логічну готовність, разом зі складністю завдань діяльності та їх но/

визною, прикладом оточуючих, особливостями стимулювання дій

і результатів, слід віднести і самооцінку особистої підготовленості,

попередній нервово/психічний стан і стан фізичного та психічного

здоров’я. З огляду на це, можна говорити про те, що процесуально/ди/

намічні характеристики психологічної готовності студентів/інвалідів

до професійної діяльності матимуть свої певні ознаки та відмінності.

Розділ І Сучасні проблеми навчання,  
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Готовність як психологічний стан особистості студента — це йо/

го внутрішній настрій на певну поведінку при виконанні навчаль/

них і трудових завдань, установка на активну та доцільну дію (під

час навчання та початку роботи після ВНЗ) [8]. Мета формування

готовності студентів полягає у полегшенні процесу адаптації в умо/

вах сучасного виробництва, у досягненні успіху, для чого потрібно,

щоб вони опанували операційною, моральною, психічною, органі/

заторською сторонами обраної професії. 

Б. Г.  Ананьєв розглядає формування готовності до діяльності як

складний самостійний діалектичний процес, обов’язковими скла/

довими якого є трудове навчання і участь дітей у посильній

суспільній праці. Принципове значення мають його висновки про

те, що становлення загальної працездатності людини відбувається

задовго до початку професійної діяльності, а значить, формування

готовності до діяльності внаслідок удосконалення системи вихо/

вання можна розпочати у більш ранньому віці. Загальна праце/

здатність, таким чином, виникає в результаті формування готов/

ності до праці та трудової мотивації [1, 2]. 

Таким чином, ми можемо сказати, що стан психологічної готов/

ності до професійної діяльності студентів/інвалідів має складну

динамічну структуру, і це є вираженням сукупності інтелектуаль/

них, емоційних, мотиваційних та вольових сторін їхньої психіки

і співвідноситься із зовнішніми умовами і завданнями, що надалі

постануть.

Підбиваючи підсумок, зазначимо, що сформована готовність до

професійної діяльності особистості характеризує студента/інваліда

як такого, що: 

 має розвинені здібності відносно своєї професії;

 добре орієнтується у специфіці своєї професії;

 знає наукові основи своєї професії та зможе їх упровадити на

практиці;

 може успішно взаємодіяти в колективі;

 може вдало мобілізовувати свої фізичні та моральні сили;

 має стійке позитивне ставлення до своєї майбутньої професії; 

 може критично оцінити свої професійні знання та вміння;

 може керувати своїми професійними діями.

Трудова діяльність після закінчення ВНЗ стає новою провідною

діяльністю, що змінює зі своїм приходом людину, її узвичаєний спо/

сіб життя та принципи мислення. Успішність у трудовій діяльності

виховання та інклюзії людей Розділ І
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стає ключем до успішності в повсякденному житті та самореалізації.

Психологічна готовність студента/інваліда, як вирішальна ланка до

його швидкої післявузової адаптації, має звертати пильну увагу ви/

кладачів, педагогів, вихователів та батьків. Проблема трудової само/

реалізації дитини/інваліда має бути в полі зору її батьків із раннього

віку. Вони разом з вихователями повинні виховувати у своєї дитини

вміння взаємодіяти в колективі, вміння мобілізуватися та сформува/

ти прагнення до самовдосконалення та розвитку під час підготовки

у ВНЗ. Таку дитину буде набагато легше  навчити професійних дій,

вміння ними керувати та сформувати у себе стійке позитивне став/

лення до майбутньої професії, що й буде підґрунтям для впевненого

переходу до нового періоду життя з новою провідної діяльністю. 

В статье изложены психологические особенности студентов с ин&
валидностью. Раскрыты основные структурные компоненты готов&
ности к профессиональной деятельности и специфика готовности
у студентов с инвалидностью. Также сделан анализ феномена готов&
ности как устойчивого психологического состояния.

Ключевые слова: студенты/инвалиды, готовность к профессио/

нальной деятельности, структура готовности, развитие, обучение. 

In the article the psychological features of students with physical inability
are shown. The basic structural components of readiness for professional
work and specificity of readiness at students with physical inability are
opened. Also in the article the analysis to a phenomenon of readiness a yak
of a proof mental condition is made.

Key words: students are invalids, readiness to professional activity,

structure of readiness, development, studies.
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УДК 621.129 В. П. Сидоренко, 
кандидат технічних наук

ПРОБЛЕМИ НАВЧАННЯ І ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
ФАХІВЦІВ АВТОТРАНСПОРТНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

У статті подано обґрунтування необхідності об’єднання зусиль
автотранспортної еліти: інженерно&технічних працівників виробни&
чих підприємств, освітян і науковців, спрямувавши їх на вирішення
першочергових проблем у відповідній сфері діяльності для досягнення
спільного прогресу в автотранспортній галузі України.

Ключові слова: автотранспортна галузь; регіональні об’єднання
виробничників, освітян і науковців; проблеми організації навчаль/
но/виховного процесу; координація наукових робіт; підприємства
сервісного і фірмового обслуговування автомобілів.

Незаперечним є той факт, що транспорт належить до провідних
галузей народногосподарського комплексу будь/якої держави. Це
підтверджується висловами англійського філософа/матеріаліста
Ф. Бекона: «Три чинники роблять державу багатою і процвітаю/
чою — родюча земля, розвинута промисловість і легкість перемі/
щення людей і товарів».

У нашій країні близько 80% обсягу всіх перевезень вантажів

і 90% пасажирів забезпечується автомобільним транспортом, а від/

так розвиток і підвищення ефективності автотранспортної галузі

може істотно вплинути на її економічний стан. За насиченістю

виховання та інклюзії людей Розділ І
потребами 


