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СУТНІСТЬ ТА СТРУКТУРНІ КОМПОНЕНТИ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 

ІНЖЕНЕРІВ-ПРОГРАМІСТІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

У статті на основі аналізу літератури визначено і доповнено зміст  поняття 

«готовності» майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності. Докладно  

окреслено характеристику діяльності майбутніх інженерів-програмістів, визначено її 

специфіку, розглянуто важливі етапи діяльності інженера-програміста при розробці 

програмних продуктів, які мають бути відображеними у їхній професійній підготовці. 

Розглянуто і проаналізовано структурні компоненти професійної готовності взагалі і,  

виходячи з особливостей професійної підготовки інженерів-програмістів, визначені 

структурні компоненти їх готовності до професійної діяльності, а зокрема – 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний, особистісний  

Ключові слова: професійна підготовка, інженери-програмісти, готовність до 

професійної діяльності, компетентність фахівця, структурні компоненти готовності. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв’язок з важливими науковими 

та практичними завданнями. Результатом професійної підготовки студента у вищому 

навчальному закладі є його готовність до професійної діяльності. Як зазначає Л.В. Коваль, 

«підготовку слід вважати процесом, який формує готовність особистості до певного виду 

діяльності» [1, с. 92].  Сучасна організація навчального процесу у вищому навчальному 

закладі базується на засадах компетентністного підходу, отже важливим є визначення 

співвідношення понять «готовність» та «компетентність».  

Аналіз останніх досліджень та публікацій, в яких започатковано розв’язання 

даної проблеми і на які спирається автор. Зміст поняття «готовність» включає сформовані 

у особистості знання, вміння, спрямованість, особистісні якості та інші утворення. І всі ці 

утворення характеризують й компетентність фахівця. Компетентність включає знання, 

вміння, навички, як і мотиви, спрямованість, якості тощо. Отже, готовність відображає 

рівень сформованості складових компетентності фахівця як результату підготовки у вищому 

навчальному закладі. Цієї точки зору додержуються у своїх дослідженнях зокрема І.Р. 

Махновська. Та визначає готовність до професійної діяльності як узагальнений результат 

роботи з формування різних груп компетентностей [2, с. 90], і вважає, що готовність до 

професійної діяльності – «потенційна професійна компетентність, ще не підтверджена 

достатнім досвідом діяльності за фахом; первинний рівень сформованості в студентів 

визначених нормативними документами ПК» [2, с. 89]. Ми погоджуємось з точкою зору І.Р. 

Махновської. На те, що готовність – це утворення, яке характеризує певний рівень розвитку 

компетентності, вказують також Н.В. Ковалевська, Л.В. Коваль, А.В. Свєтлорусова [1,3,4]. 

Отже, у визначення поняття «готовність майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності» включаються такі характеристики компетентності як знання, уміння, 

якості, а також, відповідно до компетентністного підходу, вважаємо за необхідне доповнити 

його здатностями студента до реалізації знань та до здійснення певних видів діяльності. 

Проаналізуємо більш докладно визначення поняття «готовність майбутніх інженерів-

програмістів до професійної діяльності». Теоретично-методологічну основу аналізу поняття 

«готовність» складають роботи психологів: О.Д. Божович, М.І. Дяченко, Л.А. Кандибович, 

Л.М. Карамушка, С.Д. Максименко, В.О. Моляко, Д.М. Узнадзе та ін.  
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Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. У педагогіці немає 

єдиної точки зору щодо визначення поняття «готовність», проте більшість визначає його або 

як якість, або як утворення особистості. Зокрема, М.В. Кулакова розглядає готовність як 

«інтегративну якість особистості» [3, с. 7], О.Д. Богданюк – «структурну інтеграцію 

професійно важливих якостей особистості» [4, с. 8], А.П. Лісниченко – «професійну якість» 

[5, с. 9], О.С. Маляренко – «комплекс якостей особистості» [6, с. 8]. В.Л. Уліч вважає, що 

готовність – це «складне, особистісне утворення» [7, с. 8], О.А. Гончарова – «стійке 

новоутворення в структурі особистості студента» [8, с. 8], О.О. Ярошинська – «особистісне 

утворення» [9, с. 19]. С.Б. Літвінчук визначає готовність і як «складне соціально-

психологічне утворення» і як «інтегральну якість особистості» [10, с. 8].  

Формулювання цілей статті. Метою статті є визначення сутності та структурних 

компонентів готовності майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Ми додержуємось тієї точки зору, що 

«готовність» – це утворення, оскільки вважаємо це поняття найбільш узагальнюючим. 

Проведений аналіз дозволяє також уточнити особливості цього утворення як складного, 

інтегративного, особистісного. Отже, ми будемо вважати, що «готовність майбутніх 

інженерів-програмістів до професійної діяльності» – це складне, інтегративне, особистісне 

утворення.  

Окрім, визначення родового поняття, потрібен також аналіз змісту педагогічної 

категорії «готовності». Цей зміст у низки авторів включає уточнення характеристик, які 

включає у себе поняття «готовність», а саме: знання (І.В. Казанжи, Ю.О. Коваленко, С.Б. 

Літвінчук, О.С. Маляренко, В.Л. Уліч, О.О. Ярошинська);  уміння (І.В. Казанжи, Ю.О. 

Коваленко, С.Б. Літвінчук, О.С. Маляренко, В.Л. Уліч, О.О. Ярошинська); навички (Ю.О. 

Коваленко, С.Б. Літвінчук, О.О. Ярошинська); особистісні якості або риси (І.В. Казанжи, 

Ю.О. Коваленко, В.Л. Уліч, О.О. Ярошинська, М.М. Ярошко); мотивація (Ю.О. Коваленко, 

О.С. Маляренко); спрямованість (О.А. Гончарова, К.І. Долгош, О.С. Маляренко, В.Л. Уліч); 

психологічна установка на досягнення мети (С.Б. Літвінчук); цінності і потреби (О.О. 

Ярошинська); здібності і властивості (К.І. Долгош); морально-психологічні, теоретичні, 

практичні компоненти (М.М. Ярошко). 

У характеристиці готовності автори педагогічних досліджень найчастіше виділяють 

знання, уміння, якості, дещо меншою мірою – спрямованість особистості. Необхідними є й 

навички, адже вони є складовими умінь, і формування умінь обов’язково передбачає 

початкове оволодіння навичками. Особливо важливою характеристикою вважаємо 

мотивацію, адже вона впливає на активність особистості та її наполегливість у досягненні 

професійних цілей. Крім того, як вже відзначалось вище, у характеристиці готовності 

вважаємо за необхідне включити здатності особистості, що відповідає вимогам 

компетентністного підходу. 

Таким чином, ми визначаємо «готовність майбутніх інженерів-програмістів до 

професійної діяльності» як складне, інтегративне, особистісне утворення, що складається зі 

знань, умінь, навичок, мотивації, спрямованості, якостей та здатностей особистості, які у 

сукупності забезпечують можливість успішно й компетентно здійснювати професійну 

діяльність.  

У педагогічних дослідженнях також немає єдиної точки зору щодо структурних 

компонентів готовності. Проведений аналіз дозволяє зробити висновок, що найчастіше серед 

структурних компонентів готовності виділяються, по-перше, такий, що відноситься до 

мотиваційної спрямованості особистості: мотиваційний (О.Б. Будник, О.А. Гончарова, Ю.О. 

Коваленко, С.М. Мартиненко, М.Я. Романишин), мотиваційно-вольовий (О.Д. Богданюк, 

А.П. Лісниченко), ціннісно-мотиваційний (Т.І. Шанскова) або мотиваційно-ціннісний 

(О.С. Маляренко). По-друге, компонент, що характеризується комплексом знань студентів: 

когнітивний (О.Б. Будник, О.А. Гончарова, О.А. Кривильова, А.П. Лісниченко, О.С. 

Маляренко, О.В. Чепка, Т.І. Шанскова), змістовий (С.М. Мартиненко, М.Я. Романишин) або 
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гносеологічно-творчий (О.О. Ярошинська). По-третє, компонент, що включає уміння, якими 

мають оволодіти студенти: операційно-діяльнісний (О.А. Гончарова, А.П. Лісниченко, 

Т.І. Шанскова), практичний (О.А. Кривильова), процесуальний (С.М. Мартиненко), 

діяльнісно-технологічний (О.Б. Будник), операційний (М.Я. Романишин), технологічний 

(О.В. Чепка), або процесуально-діяльнісний (О.С. Маляренко). Деяки науковці об’єднали 

компоненти, які характеризуються наявністю знань та умінь: пізнавально-операційний (О.Д. 

Богданюк), когнітивно-діяльнісний (Ю.О. Коваленко).  

Дещо меншою мірою виділяється особистісний компонент, який характеризується 

наявністю особистісних якостей у майбутніх фахівців (Ю.О. Коваленко, О.А. Кривильова, 

Т.І. Шанскова). О.О. Ярошинська поєднала компоненти, що характеризуються уміннями і 

якостями та назвала його: особистісно-діяльнісний. Низка науковців визначають тільки три 

компоненти у структурі готовності, не розглядаючи особистісні якості (О.А. Кривильова, 

А.П. Лісниченко, О.С. Маляренко, С.М. Мартиненко, О.В. Чепка), але ми не погоджуємося з 

цим, адже оволодіння професійно-важливими якостями є важливою умовою належного 

виконання професійних обов’язків та досягнення професійного успіху. 

Отже, структурними компонентами готовності майбутніх інженерів до професійної 

діяльності визначаємо мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та особистісний. Розглянемо 

їх зміст. 

Мотиваційний компонент характеризується мотивацією та професійною 

спрямованістю студентів, що є запорукою їх активності, інтересу, наполегливості та бажання 

досягати професійних цілей. Внутрішня мотивація є показником того, що студенту 

подобається розробляти програмне забезпечення заради самої цієї діяльності. Це не означає, 

що хороша матеріальна оплата праці не буде мати значення для майбутнього інженера-

програміста, але це буде означати, що людина зацікавлена цим видом діяльності, хоче ним 

займатися тому, що вона їй подобається і, відповідно, буде докладати максимум зусиль для 

досягнення найкращих результатів. Можлива й інша ситуація, коли на першому місці для 

людини стоять зовнішні стимули. Відповідно до С.Л. Рубінштейна, «в практичному, 

діловому житті людина може бути спрямована до дії, пряма мета якої за своїм власним 

внутрішнім змістом позбавлена для індивіда значущості в силу того, що за допомогою цієї 

дії людина може обхідним шляхом досягти задоволення якихось своїх потреб, не пов'язаних 

безпосередньо з внутрішнім змістом даної дії» [11, с. 651]. Але у такому випадку людина не 

отримує справжнього задоволення від самого процесу діяльності, а, отже, й продуктивність 

цієї діяльності може бути меншою.  

Внутрішня мотивація та спрямованість особистості певним чином взаємопов’язані. 

Професійна спрямованість виявляє усвідомлене прагнення до певної професійної діяльності, 

основою якого є мотиви, потреби, інтереси, цінності. Як відзначає С.Л. Рубінштейн, 

«проблема спрямованості – це насамперед питання про динамічні тенденції, які в якості 

мотивів визначають людську діяльність, самі в свою чергу визначаючись її цілями і 

завданнями» [11, с. 685]. С.Л. Рубінштейн також вказує на зв'язок спрямованості особистості 

та розвитку здібностей, що в свою чергу впливає на стимулювання інтересу: «перше 

питання, на який ми прагнемо отримати відповідь, коли хочемо дізнатися, що являє собою та 

чи інша людина, звучить: чого вона хоче, що для неї є привабливим, до чого вона прагне? Це 

питання про спрямованість, установки і тенденції, потреби, інтереси та ідеали… 

Спрямованість особистості, її установки, раз за разом породжуючи в однорідних ситуаціях 

певні вчинки, переходять потім в характер і закріплюються в ньому у вигляді властивостей 

особистості. Наявність інтересу до певної галузі діяльності стимулює розвиток здібностей у 

відповідному напряму, а наявність певних здібностей, обумовлюючи плідну роботу, 

стимулює інтерес до неї» [11, с. 681-682]. 

Отже, внутрішню мотивацію та професійну спрямованість майбутніх інженерів-

програмістів вважаємо важливою характеристикою мотиваційного компоненту готовності до 
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професійної діяльності, і їх формуванню у процесі професійної підготовки потрібно 

приділяти особливу увагу.  

Когнітивний компонент характеризується сукупністю професійних знань, необхідних 

для професійної діяльності майбутніх інженерів-програмістів. Зміст необхідних знань 

представлений у навчальних та робочих програмах навчальних дисциплін. фундаментальних, 

соціально-гуманітарних та професійно-орієнтованих дисциплін. Професійні знання 

виступають основою будь-якої професійної діяльності. Професійна підготовка 

розпочинається з оволодіння знаннями, які, поступово ускладнюючись, стають невід’ємною 

умовою компетентного фахівця. Міцні, глибокі, різносторонні, дієві знання – запорука 

професійного успіху та основа формування практичних умінь. 

Діяльнісний компонент характеризується здатністю до практичних дій з розробки 

програмного забезпечення майбутніми інженерами-програмістами. Розробляючи зміст цього 

компоненту ми спирались на фази уніфікованого процесу розробки програмного 

забезпечення. Як зазначають А. Якобсон, Г. Буч, Дж. Рамбо, «процес розробки програмного 

забезпечення – це сума різних видів діяльності, необхідних для перетворення вимог 

користувачів в програмну систему. Цикл розробки програмного забезпечення включає 

чотири фази: аналіз та планування вимог, проектування, побудова, впровадження [12]. 

Із фази аналізу розпочинається процес розробки: «загальна мета аналізу і планування 

вимог – ініцюювати проект. До цієї фази у нас може бути тільки гарна ідея, що витає у 

повітрі» [12, с. 368]. Результатом цієї фази стає уявлення про те, що потрібно буде зробити, 

план, який включає робочий графік, витрати та прибуток від реалізації програмного 

продукту. Звичайно, ця фаза уніфікованого процесу розробки програмного забезпечення 

може здійснюватися як одним, так і декількома працівниками команди розробників. У той же 

час не викликає сумнівів важливість аналітичних умінь майбутнього інженера-програміста. 

Аналітичні уміння важливі для планування та при виконанні всіх інших видів діяльності з 

розробки програмного забезпечення.  

Результатом другої фази – проектування – є базовий рівень архітектури: «під час фази 

проектування детально описується більшість варіантів використання і розробляється 

архітектура системи. Між архітектурою системи і системою є прямий та нерозривний 

зв’язок. Пояснимо це на найпростішому прикладі: архітектура подібна скелету, який 

обтягнутий шкірою, але з мінімальною кількістю м’язів (програм) між ними. Для того щоб 

це створіння могло здійснювати хоча б найпростіші рухи, йому знадобиться немало 

додаткових м’язів. Система, на відміну від архітектури, – це повноцінне тіло, із скелетом, 

шкірою та м‘язами. Тому архітектура визначається у виді уявлень всіх моделей системи, які 

у сумі представляють систему у цілому» [12, с. 42]. Отже, важливим для майбутнього 

інженера-програміста вважаємо також проектувальні уміння (опис варіантів використання та 

розробка архітектури).  

Результатом наступної фази уніфікованого процесу розробки програмного 

забезпечення – фази побудови є створення програмного продукту. А. Якобсон, Г. Буч, Дж. 

Рамбо відзначають: «під час фази побудови відбувається створення продукту – до скелету 

(архітектури) додаються м’язи (закінчені програми). На цій фазі базовий рівень архітектури 

розростається до повної розвинутої системи. Концепції розвиваються до продукту, що 

готовий до передачі користувачам» [12, с. 42]. Ця фаза є найбільшою з точки зору потрібних 

ресурсів та витрати часу. Отже, до змісту діяльнісного компоненту включаємо також 

здатність до побудови (створення програмного продукту).  

Заключна фаза впровадження «охоплює період під час якого продукт існує у вигляді 

бета-випуску або бета-версії. Невелика кількість кваліфікованих користувачів, працюючи з 

бета-випуском продукту, повідомляє про виявлені дефекти та недоліки. Після цього 

розробники виправляють виявлені помилки та вносять деякі із запропонованих удосконалень 

у головний випуск, що підготовлюється для широкого розповсюдження» [12, с. 43]. 
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Отже, необхідним для майбутнього інженера-програміста є також здатність до 

впровадження (тестування, виправлення помилок, удосконалення, підтримка продукту). 

Безумовно, при розробці складного програмного продукту, у команді розробників може бути 

декілька фахівців, що особливо спеціалізуються на тій чи іншій фазі уніфікованого процесу 

розробки програмного забезпечення. Наприклад, системний аналітик, архітектор, інженер з 

варіантів використання, інженер з компонентів, інженер з тестування тощо [12]. Проте зміст 

професійної підготовки та аналіз професійної діяльності інженера-програміста свідчать про 

необхідність оволодіння ним цими уміннями та здатностями. Вважаємо важливим також 

доповнити зміст діяльнісного компоненту готовності майбутнього інженера-програміста до 

професійної діяльності комунікативними уміннями. Оскільки для інженера-програміста у 

професійній діяльності необхідним є успішне спілкування з замовниками, користувачами, 

командою розробників, забезпечення групової взаємодії, виступ з доповіддю, презентацією 

результатів роботи тощо.  

Таким чином, визначено зміст діяльнісного компоненту готовності майбутнього 

інженера-програміста до професійної діяльності, що включає: аналітичні уміння (при 

плануванні та виконанні всіх інших видів діяльності з розробки програмного забезпечення); 

проектувальні уміння (опис варіантів використання та розробка архітектури); здатність до 

побудови (створення програмного продукту); здатність до впровадження (тестування, 

виправлення помилок, удосконалення, підтримка продукту); комунікативні уміння (успішне 

спілкування з замовниками, користувачами, командою розробників, виступ з доповіддю, 

презентацією результатів роботи тощо). 

Особистісний компонент – сукупність особистісних якостей, важливих для здійснення 

професійної діяльності майбутнім інженером-програмістом. Аналіз літературних джерел 

дозволив визначити, що уявлення різних авторів щодо якостей, які необхідні інженерам-

програмістам, досить різноманітні: це і здатність до критичного мислення і адаптація до 

змін, лідерські якості, надійність, педантичність і акуратність, вміння працювати в команді і 

індивідуально, терплячість та витримка (Л.В. Гришко, Т.Н. Шалкина, В.В. Осадчий, К.П. 

Осадча, І.М. Сердюк, М. Климов, Е. Хант, Д. Томас, Е.С. Романова). 

Висновки за результатами дослідження, перспективи подальших розвідок у 

даному напрямку. Проведений аналіз дозволив визначити групи якостей, які найчастіше 

розглядаються як важливі для інженера-програміста. Це - якості пізнавальної діяльності 

(такі, що стосуються особливостей мислення, уваги, пам’яті); якості самонавчання та 

саморозвитку; якості, що стосуються поведінкових особливостей (терплячість, 

наполегливість, ініціативність, цілеспрямованість, допитливість, завзятість та ін.); моральні 

якості (відповідальність, надійність). Моральні якості у переліках якостей інженера-

програміста у роботах різних авторів зустрічаються найрідше і достатньо часто обмежуються 

тільки відповідальністю. Але ми вважаємо цю групу якостей особливо важливими для 

інженера-програміста. Отже, особистісними якостями, важливими для здійснення 

професійної діяльності майбутнім інженером-програмістом є: здатність до самонавчання, 

аналітичне мислення, креативність, зосередженість уваги, словесно-логічна пам’ять, 

наполегливість, працьовитість, врівноваженість, ретельність, відповідальність, додержання 

етичних норм. 

Таким чином, готовність майбутніх інженерів-програмістів до професійної діяльності 

визначено як складне, інтегративне, особистісне утворення, що складається зі знань, умінь, 

навичок, мотивації, спрямованості, якостей та здатностей особистості, які у сукупності 

забезпечують можливість успішно й компетентно здійснювати професійну діяльність. 

Структурними компонентами готовності майбутніх інженерів до професійної діяльності є 

мотиваційний, когнітивний, діяльнісний та особистісний. 
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Гончаренко Т. Е.  

Национальный технический университет «ХПИ». 

Сущность и структурные компоненты готовности будущих инженеров-программистов 

к профессиональной деятельности. 

В статье на основе анализа литературы определено и дополнено содержание 

понятия «готовности» будущих инженеров-программистов к профессиональной 

деятельности. Подробно обозначена характеристика деятельности будущих инженеров-

программистов, определена ее специфика, рассмотрены важные этапы деятельности 

инженера-программиста при разработке программных продуктов, которые должны быть 

отражены в их профессиональной подготовке. Рассмотрены и проанализированы 

структурные компоненты профессиональной готовности вообще и, исходя из особенностей 

профессиональной подготовки инженеров-программистов, определенные структурные 



ISSN 2077-6780 Наукові праці ДонНТУ. Серія: «Педагогіка, психологія і соціологія». № 2 (21), 20170   

Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія      ціологія       № 11, 2012 2077-6780     

Наукові праці ДонНТУ. Серія: педагогіка, псиологія ісоціологія        

 31 

компоненты их готовности к профессиональной деятельности, а в частности - 

мотивационный, когнитивный, деятельностный, личностный. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, инженеры-программисты, 

готовность к профессиональной деятельности, компетентность специалиста, 

структурные компоненты готовности. 
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Essence and structural components of the future programmer engineers’ readiness for 

professional activity. 

In the article, based on the analysis of literature, the content of the concept «readiness of 

future programmer -engineers for professional activity» is defined and elaborated. 

The definition "readiness of future programmers-engineers for professional activity" was 

extended with such characteristics of competence as knowledge, skills, quality, and, according to a 

competent approach, with the student's ability to realize knowledge and to carry out certain 

activities. We define "the readiness of future programmers-engineers for professional activity" as a 

complex, integrative, personal entity consisting of knowledge, skills, motivation, orientation, 

qualities and abilities of the individual, which collectively provide an opportunity to carry out 

professional activities successfully and competently. The characteristics of programmer-engineers’ 

professional activity are defined in detail, its specificity is determined, the important stages of the 

programmer-engineers’ professional activity in the development of software products are 

considered in relation to the structural components. This specificity should be considered and 

reflected in their professional training. Structural components of professional readiness in general 

are considered and analyzed, and, based on the peculiarities of the professional training of 

programmer-engineers, definite structural components of their readiness for professional activity: 

motivational, cognitive, activity-related, and personal are specified, in particular. The structural 

components are analyzed and characterized within the programmer-engineers’ professional 

activity. It is shown that every structural component is relied on the phases of a unified software 

development process that includes four phases: analysis and requirements planning, design, 

construction and implementation of the software product.  

Keywords: professional training, programmer-engineers, readiness for professional 

activity, specialist competence, structural components of readiness. 
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