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У статтг розглянуто основт т'дходи до визначення поняття готовностi до про-
фестног дiялъностi. Проаналiзовано специфк та суттстъ поняття особисткног готов-

до дiялъностi. Визначено основт структурнi компоненти особисткног готовности 
до дiялъностi майбутнъого фахiвця. Подано резулътати до^дження структурних ком-
понентiв особисткног готовностi до дiялъностi майбутнх психологiв-тренерiв рiзних на-
вчалъних курЫв. Зроблено висновки щодо необхiдностi подалъшого розвитку теми досл^ 
дження через розроблення спецiалiзованог програми формування готовностi до профест-
ног дiялъностi майбутнх психологiв-тренерiв. 
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Постановка проблеми. Згидно i3 даними вступних кампанш останшх роив про-
фес1я психолога е одшею з найпопуляршших серед абiтурieнтiв. Велика кшыасть на
вчальних закладдв, що пропонують психолопчну освпу, розмаптя професшно та 
кар'ерно орiентованих курав, с ^ м к и й розвиток онлайн осв^и призводять до перена-
сичення ринку пращ професшними психологами. У такш ситуацii на перший план ви-
ходять не документальнi свщчення професiоналiзму (дипломи, сертифiкати, довiдки), а 
т особистiснi характеристики фахiвця, що зможуть забезпечити його професшну ефек-
тивнiсть. 

Знання у сферi психологичного треншгу е однiею з обовязкових квалiфiкацiйних 
характеристик для психологiв та практичних психолопв. Професiйний психолог-тренер 
мае володдти спецiальними вмiннями в таких сферах, як побудова треншгових програм, 
проведення iгрових та навчальних вправ з групою, аналiз групових явищ та процеав. 
Незважаючи на те що навички психологiв-тренерiв е високо затребуваними у рiзних 
сферах ддяльносп - вiд дитячих садкiв до Г Г ^ р м , пiдготовка професiйних психологiв-
тренерiв у вищих навчальних закладах якщо i здiйснюеться, то в досить непослщовнш 
та фрагментарнiй формi. В таких умовах студенти, защ'кавлеш у розвитку тренерських 
навичок, вимушенi шукати певш курси поза стiнами вишу. В той же час бшышсть ю-
нуючих програм пiдготовки професшних тренерiв i у вищих навчальних закладах, i по
за ними спрямоваш на формування у майбутшх фахiвцiв лише базових знань, вмшь i 
навичок, на шкоду розвитку особистiсноi готовностi до дiяльностi. 

Особиспсна готовшсть до професiйноi дiяльностi у майбутшх психологiв-
тренерiв е складним утворенням, що включае i глибоке розумшня особливостей профе-
сiйноi ддяльносп, i високий рiвень розвитку професшно значущих якостей, i стiйкий 
рiвень iдентифiкацii з психологом-тренером, вона е необхщним складником загальноi 
професiйноi готовность Формування особистiсноi готовностi не може здшснюватися 
стихiйно i потребуе спещально розробленоi програми з застосуванням практичних 
вправ, нащлених на вдосконалення у а х компонентiв психологiчноi готовностi фахiвця. 
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Анал1з попередшх дослщжень. Проблема становлення особистостi майбутньо-

го фахiвця докладно дослiджувалася у роботах Б.Г. Ананьева, О.О. Бодальова, 
Б.С. Братуся, Е.Ф. Зеера, С.О. Юпмова, С.Д. Максименка, Л.М. Карамушки, 
В.О. Сластьонша, Л.1. Анциферово':!, О.1. Бондарчука, Ю.М. Смельянова. 

Сутнють та структура готовносп фахiвця до ^офе^йно':' ' дiяльностi розглядали-
ся в роботах Л.В.Кондрашово:1, О.Г. Мороза, В.О. Моляко, О.С. Тарановсько:!, П.П. Го
рностая, О.М. Кокун та шших. Маемо констатувати, що, незважаючи на велику кшь-
кють роб^ з щ а теми, серед думок вчених дос немае едносп щодо визначення та сшв-
вiдношення понять "професiйна готовнють", "психологична готовнють", "особистiсна 
готовнють". Отже, на особливу увагу заслуговуе уточнення сутносп та структури осо-
бистюно:! готовносп до професшно:! дiяльностi. 

Пiдготовка психологiв-тренерiв була предметом вивчення таких в^чизняних 
вчених, як 1.В. Вачков, С.В. Сидоренко, С.1. Макшанов, Т.С. Яценко, Г.В. Попова, 
В.В. Волошина. Тим не менш особливосп розвитку рiзних компоненпв ОСО6ИСТЮНО!' 

готовностi майбутнiх психологiв-тренерiв до ^офе^йно':' ' дiяльностi досi залишаються 
вивченими недостатньо. 

Таким чином, недостатня дослщженють обумовлюе актуальнють вивчення стру
ктури ОСО6ИСПСНО'1' готовностi до ^офе^йно':' ' дiяльностi майбутшх психолопв-
тренерiв. 

Мета статт1 полягае в узагальненш пiдходiв до визначення структури особист-
СНО!' готовностi фахiвця до дiяльностi та вивченнi особливостей розвитку рiзних компо-
нентiв особиспсно':! готовностi до професшно:! дiяльностi майбутшх психологив-
тренерiв. 

Виклад основного матер1алу. Проблема готовностi фахiвця до дiяльностi розг-
лядаеться у вiтчизнянiй наущ вже бiльше шести десятилiть. За цей час було нагрома-
джено велику кшькють теоретичних та практичних дослщжень з цього питання. 

На даний момент у психологи прийнято видшяти декшька пiдходiв до визначен
ня цього поняття. В роботах класиюв дiяльнiсного пiдходу (А.Н. Леонтьева, С.Л. Рубь 
нштейна) психологiчна готовнють розглядаеться як сукупшсть тих здiбностей, якостей 
та властивостей особистостi, що е необхщними для здiйснення дiяльностi. 

О.Г. Ковальов пропонуе розглядати готовнють до дiяльностi як стiйку власти-
вiсть особистостi, яка передбачае усвщомлення одночасно i особистiсноi, i загально!' 
значущостi дiяльностi [3]. 

Найбiльш повне, на наш погляд, визначення було запропоноване М.1. Дьяченко 
та Л.О. Кандибовичем, яю визначили готовнють до професшно':! дiяльностi як складне 
утворення, що включае в себе адекватш вимогам професп риси характеру та темпера
менту; набiр необхiдних для здшснення професшно':! дiяльностi здiбностей та знань, 
умшь i навичок; спйку систему мотивiв та спрямованостей; професшно важливi пси-
хофiзiологiчнi особливостi [2]. На перший погляд, запропонована вченими модель осо-
биспсно':!' готовностi мютить усi необхiднi для здiйснення професшно!' дiяльностi ком-
поненти, проте нам вона здаеться неповною. У першу чергу це повязано з ^норуван-
ням особливостей ставлення людини до майбутньо!' професшно!' дiяльностi. 

Глибокий аналiз проблеми, що розглядаеться, був проведений вггчизняною дос-
лiдницею З.Н. Курлянд, яка визначила готовнють до дiяльностi як щлюну iнтегровану 
якiсть особистосп, що найбшьш повно описуе емоцшну, когнiтивну та вольову мобiль-
нють особи у момент включення в дiяльнiсть. У структурi особистiсноi готовносп дос-
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лщниця виокремила чотири компоненти: мотиващйний (стйка внутрiшня спрямова-
нiсть на певний тип дiяльностi), емоцiйний (позитивне ставлення до ддяльносп), особи-
стiсний (здатнiсть до професшно':! рефлекса) та професiйний (володiння професшно 
важливими здiбностями) [5]. Розумiння готовносп до дiяльностi З.Н. Курлянд е бшып 
психолопчним, нiж попереднiй шдхщ, але воно також мае сво!' недолши. Придiляючи 
багато уваги специфщ особистiсного ставлення людини до дiяльностi, дослiдниця не 
включае до свое!' моделi компоненти, що повязан з розвитком професшно значущих 
якостей майбутнього спещалюта. 

На наш погляд, особиспсна готовнють до дiяльностi е складним штегративним 
утворенням, що одночасно вщображае i рiвень розвитку професiйно важливих якостей 
та здiбностей майбутнього спещалюта, i особливостi його ставлення до обрано!' профе
сшно!' дiяльностi. У структур особистюно':!' готовностi до дiяльностi варто виокремити 
такi компоненти: 

• операщйний (знання, вмiння та навички, що е необхщними для забезпечення 
якюного виконання професiйно важливих завдань); 

• особиспсний (особистiснi риси та якосп, що е необхiдними для здшснення 
професшно':!' дiяльностi); 

• емощйний (специфiка емоцiйного ставлення до професп); 
• професiйний (глибина розумiння вах тонкощiв обрано!' професшно! дiяльностi 

та рiвень професшно!' iдентичностi). 
Аналiз робгт сучасних дослiдникiв (Вачков I . В., Макшанов С.1., Кроль Л.М., 

Михайлова С.Л., Попова Г.В., Сидоренко О.В.), що присвячеш розвитку теорп психо
логичного та сощально-психолопчного тренiнгу, дозволив виявити основы необхiднi у 
дiяльностi тренера характеристики, якi е компонентами його особистюно!' готовностi. 

Так, змют операцiйного компонента особистюно:! готовностi найбшьш влучно 
може бути описаний компетентнюною моделлю професiйного психолога-тренера, за-
пропонованою Л.М. Кролем та С.Л. Михайловою. Дослщники вважають, що найбшьш 
значущими в дiяльностi психолога-тренера е таю умшня: 

• трансформувати мету в систему конкретних завдань, 
• шдбирати iнтерактивнi вправи для реалiзацii мети тренiнгу, 
• проводити вправи з учасниками, 
• розшзнавати i давати iнтерпретацiю груповим процесам, 
• комушкативш умiння, 
• працювати з рiзними групами, 
• адаптуватися до умов тренерсько!' практики, 
• давати професшш оцiнки [4]. 
Змют особиспсного компонента готовностi до професшно':!' дiяльностi тренера 

був вичерпно описаний 1.В. Вачковим, який наголошуе, що найбшьш значущими осо-
биспсними якостями для здiйснення цього типу дiяльностi е лiдерськi якостi, комушка-
тивнi якостi, здатнiсть до емпатп [1]. 

Емоцiйний компонент особистiсноi готовности е ушверсальним для всiх тишв 
професiйноi дiяльностi, вiн передбачае спйке позитивне емоцiйне ставлення до обрано!' 
професii та активну позицiю в процеа оволодiння нею. 

Професiйний компонент особистюно':!' готовностi психолога-тренера виявляеться 
в чгткому та глибокому розумiннi в а х етапiв i процесiв, що передбачае оргашзащя та 
проведення психологiчного треншгу [8]. 
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З метою оцшювання рiвня розвитку компоненпв особиспсно!' готовностi до 

професшно!' ддяльносп майбутнiх психологiв-тренерiв було проведено дослщження за 
участю 116 студенпв-психолопв всiх курсiв навчання спещальносп "Психологiя" На-
цiонального технiчного ушверситету "Харкiвський полiтехнiчний iнститут". 

Для визначення рiвня щентифшацп особи опитуваного з особою професшного 
психолога-тренера студентам була запропонована репертуарна решптка Келлi. 

Для виявлення глибини розумшня студентами особливостей професшно!' дiяль-
ностi тренера опитуваним було запропоновано анкету, що була складена на основi мо-
делi професшно!' компетентностi психолога-тренера, запропоновано!' Л.М. Кролем та 
С.Л. Михайловою. Опитуваним необхщно було оцiнити важливiсть у робот тренера 
виокремлених авторами структурних елеменпв-умшь. 

Оцiнювання здiйснювалося за допомогою 4-бально!' шкали Р. Лайкерта. 
З метою виявлення рiвня розвитку професшно важливих здiбностей майбутнiх 

психологiв були застосоваш методики "КОС-2", "Лiдер" та методика дiагностики емпа-
тичних здiбностей В.В. Бойка. 

Обговорення результат1в дослщження. Робота з даними дослщження здшсню-
валася у три етапи. На першому етат iз загально!' групи студентiв були вiдiбранi тi 
майбутш психологи, що iдентифiкують себе з психологом-тренером на високому рiвнi. 
На другому еташ дослiдження були проаналiзованi особистiснi якостi та спецiальнi здь 
бностi студентiв, якi найбiльш яскраво вщображають рiвень !'хньо!' особиспсно!' готов
носп до професшно!' дiяльностi. На третьому еташ аналiзувалася глибина розумшня 
студентами-психологами специфши професшно!' дiяльностi психолога-тренера. 

Результати, отримаш за допомогою репертуарно!' решiтки Келлi, наведено у 
табл. 1. 

Таблиця 1 

Результати дослщження р1вня щентифжацн студент1в з профес1йним 
психологом-тренером 

Курс Кiлькiсть студентiв та !'хне вiдсоткове вiдношення (%) Курс Низький рiвень Середнш рiвень Високий рiвень 
Перший курс (n=18) 7 (38,9) 7 (38,9) 4 (22,2) 
Другий курс (n=21) 9 (42,85) 4 (19,04) 8 (38,09) 
Трепй курс (n=22) 7 (31,82) 4 (18,18) 11(50) 
Четвертий курс (n=30) 5 (16,66) 6 (20) 19 (63,33) 
П'ятий курс (n=25) 4 (16) 6 (24) 15 (60) 

Як видно з табл.1, студенти першого та другого курав вкрай рщко щентифшу-
ють себе з професшним психологом-тренером. Тшьки 22,2% першокурснию'в та 38,09% 
другокурснию'в продемонстрували високий рiвень щентифшацп. Бiльшiсть студенпв 
цих пiдгруп схильнi iдентифiкувати себе з психотерапевтами та психологами-
консультантами, що пояснюеться !'х дещо стереотипним розумшням професп психоло
га та низькою обiзнанiстю у сферi психолопчного тренiнгу. 

Ситуацiя суттево змiнюеться в груш третьокурсниюв. Тут вже половина студен
п в на високому рiвнi щентифшуе себе з психологом-тренером. Студенти ще!' групи вже 
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з н а ш м з рiзними елементами та техшками психологичного треншгу, добре розумiють 
ширину спектру в якому можуть застосовуватися треншгста вправи i прагнуть !'х вико
ристовувати у свош дiяльностi. 

Серед студешив випускних курсiв - четвертого i п'ятого - цей показник продов-
жуе збiльшуватися i доходить до 60%. На наш погляд, у першу чергу це повязано з 
тим, що на третьому i четвертому курсах навчання студенти вивчають таю дисциплши 
як "Основи сощально-психологичного треншгу", "Основи психологично!' практики". За-
значеш дисциплши дозволяють не тшьки ознайомитися з теоретичними основами по
будови треншгу, але й спробувати на практищ оргашзувати та провести психологичний 
чи сощально-психологичний тренiнг. 

З метою аналiзу рiвня готовностi до професшно!' дiяльностi майбутнiх психоло-
гiв-тренерiв нами були вiдiбранi студенти з високим рiвнем щентифшацп з психологом-
тренером. В табл. 2 наведено результати дослщження професшно важливих якостей та 
здд'бностей у студешив, що щентифшують себе з психологом-тренером. 

Таблиця 2 

Особливост розвитку професшно важливих якостей та зд1бностей майбут-
шх психолог1в-тренер1в р1зних навчальних курс1в 

Середнш бал 

Курс Комушкати-
внi здiбностi 

(max=1) 

Оргашза-
цiйнi здд'бно-
стi (max=1) 

Лiдерськi 
якостi 

(max=50) 

Емпатичнi 
здiбностi 
(max=36) 

Перший курс (n=4) 0,61±0,15 0,73±0,15 32,75±2,98 29,25±3,4 
Другий курс (n=8) 0,52±0,02 0,64±0,03 31,87±3,35 30,06±5,79 
Третiй курс (n=11) 0,60±0,1 0,72±0,11 31,54±1,75 30,86±6,33 
Четвертий курс (n=19) 0,53±0,12 0,65±0,13 32,78±4,7 26,28±6,19 
Пятий курс (n=15) 0,58±0,13 0,70±0,14 32,93±4,31 28,6±4,29 

Середнiй бал за шкалою "Комушкативш здiбностi" коливаеться в групах, що ро-
зглядаються? вiд 0,52 до 0,61. Це вщповщае середньому рiвню i свiдчить про те, що 
студенти-психологи вах п'яти курав навчання вiдрiзняються схильнiстю до пщтри-
мання соцiальних контактiв та позитивного сшлкування з оточуючими. У той же час, 
!'хш комунiкативнi здiбностi характеризуються мiнливiстю та нестiйкiстю. 

За показником "Оргашзацшш здiбностi" середнiй бал коливаеться вщ 0,64 до 
0,73 балiв, що вiдповiдае високому рiвню. Це дозволяе нам стверджувати, що майбутш 
психологи-тренери вирiзняються стiйкою спрямовашстю на групову взаемодiю, воло-
д ^ т ь здiбностями до аналiзу й штерпретацп групових процесiв i можуть незалежно 
вщстоювати сво!' переконання, незважаючи на тиск бшьшосп. Важливою рисою студе
шив з високим рiвнем оргашзацшних здiбностей е здатнiсть до швидкого прийняття 
нестандартних рiшень, що е надзвичайно важливим у дiяльностi тренера. 

Як i у випадку з попередшми двома шкалами, результати за шкалою "Лщерсью 
якостi" виявилися досить однорщними у студентiв всiх курав. Середнi бали за цiею 
шкалою коливаються вщ 31,54 до 32,93, що вщповщае середньому рiвню розвитку л ь 
дерських якостей. Це свщчить про те, що майбутнi психологи волод^ть вираженою 
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спрямованютю на ефективну групову роботу та прагненням посюти позицп ведучого. 
Разом iз тим, 1'хш лiдерськi амбщп мають, iмовiрно, ситуативний характер, що не дае !'м 
можливостi регулярно виявляти сво!' здд'бносп у сферi управлiння груповими процеса-
ми. 

Середнш бал за шкалою "Емпатшш здiбностi" коливаеться вiд 26,28 до 30,86 
балiв i вщповщае середньому та високому рiвням. Це дозволяе нам стверджувати, що 
майбутш психологи волод^ть здатнiстю до глибокого емощйного спiвчуття, рацюна-
льного осмислення стану шшо!' людини, шту:1'тивного розумшня психолопчних особли
востей спiврозмовника. Здатнють до емпатп е однiею з ключових як в дiяльностi про-
фесiйного тренера, так i в дiяльностi практичного психолога, адже дозволяе не пльки 
встановити емоцiйний контакт з клиентом, але й глибше зрозум^и природу його пере-
живань. 

Аналiзування уявлень про специфiку тренерсько!' дiяльностi дозволило виявити, 
що бiльшiсть студенпв вважають найбiльш важливим у дiяльностi психолога-тренера 
умiння добирати iнтерактивнi вправи згщно iз метою тренiнгу та проводити !'х з гру-
пою. В с iншi складники дiяльностi професшного тренера (умiння аналiзувати груповi 
процеси, контролювати комушкативш повiдомлення, давати професшш оцiнки, адап-
туватися до умов, що змшюються) вони визначили як частково важливi або неважливi 
взагаль Варто зазначити, що подiбнi оцшки давали i студенти-першокурсники, i студе-
нти-випускники. Це свiдчить про недостатню обiзнанiсть студентiв зi специфiкою тре-
нерсько!' дiяльностi та брак досвщу у сферi проведення тренiнгу. 

Таким чином, аналiз особливостей розвитку компоненпв психолопчно!' готовно-
стi до професшно!' дiяльностi дозволяе нам стверджувати, що бшышсть студентiв, 
спрямованих на дiяльнiсть психолога-тренера, володiють досить поверховими знання-
ми про специфiку професшно!' ддяльносп тренера, а професiйно важливi для цього типу 
роботи якосп виражеш в них лише на середньому рiвнi. Все це свiдчить про те, що 
компоненти особиспсно!' готовносп до професшно!' дiяльностi вираженi недостатньо i 
потребують цiлеспрямованого розвитку iз застосуванням iнновацiйних педагогiчних 
технологiй. 

Висновки. Готовнють до дiяльностi е складним утворенням, що вщображае рi-
вень вщповщносп здiбностей, якостей та властивостей людини вимогам професшно!' 
дiяльностi. Дослщження цього поняття починаеться у дiяльнiсному пiдходi i продовжу-
еться до сьогодш. 

Особистiсна готовнiсть до дiяльностi е бiльш вузьким поняттям, що зосереджу-
еться на оцiнюваннi особливостей ставлення людини до професп. На наш погляд, у 
структур особиспсно!' готовностi варто виокремити чотири основш компоненти: опе-
рацiйний, особистiсний, емоцшний та професiйний. 

Дослiдження особливостей розвитку рiзних компонентiв особистiсноi готовностi 
до дiяльностi дозволив виявити, що бшышсть студентiв, якi iдентифiкують себе з пси
хологом-тренером, досить поверхово обiзнанi у сферi психологiчного тренiнгу, а !'хш 
професiйно важливi якостi виражеш на середньому рiвнi. Все це вказуе на несформова-
нiсть у них особиспсно!' готовностi до професшно!' дiяльностi i ставить перед педагоп-
кою та психологiею новi завдання щодо створення комплексних програм пщготовки 
спещалюпв у сферi тренiнгу, яю' були б спрямованi не пльки на вдосконалення знань 
та умшь студенпв, а й на розвиток особиспсних компоненпв професшно!' готовносп 
до д1яльносп. 
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A. Knysh 

STRUCTURE OF PERSONAL READINESS F O R PROFESSIONAL W O R K OF 
F U T U R E PSYCHOLOGISTS-COACH 

The article describes the main approaches to the definition of readiness for professional 
activity. Determined that the readiness for activities is a complex entity that reflects the level of 
compliance abilities, qualities and properties of the human requirements of the profession. Specif¬
ic characters and essence of the concept of personal readiness to professional activities are done. 
Personal readiness for activities is a narrower concept that focuses on the evaluation offeatures 
relevant to the person's profession. The main structural components ofpersonal readiness for the 
future specialist are highlighted. In the structure of personal preparedness should allocate four 
main components: operational, personal, emotional and professional. Based on the theoretical 
analysis the content of the structural components of personal readiness for professional activity of 
psychologists-trainers was defined. Operating components are presented by knowledge and skills, 
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that providing quality of construction and performance of psychological training. Personal pre
paredness component implies that future trainer developed communication, leadership skills and 
ability for empathy. The emotional component requires a sustained positive attitude towards the 
profession and active position in mastering it. The professional component is expressed in depth 
understanding of future career. The results of studies of the structural components of personal 
readiness for future professional activity of psychologists - coaches are given. We found that the 
majority of students who identify themselves with a psychologist-coach rather superficially 
knowledgeable in the field of psychological training, and their professionally important qualities 
are expressed at a moderate level. Made suggestions about the necessity of further development of 
the research topic through the development of specialized programs to build readiness for future 
professional activities of psychologists - coaches. 

Keywords: psychologist-coach, readiness for professional activity, professional identity. 

УДК 159.99 

А.Е. Кныш 

СТРУКТУРА ЛИЧНОСТНОЙ ГОТОВНОСТИ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БУДУЩИХ ПСИХОЛОГОВ-ТРЕНЕРОВ 

В статъе рассмотрены основные подходы к определению понятия готовности к 
профессионалъной деятелъности. Проанализирована специфика и сущностъ понятия лич
ностной готовности к деятелъности. Определены основные структурные компоненты 
личностной готовности к деятелъности будущего специалиста. Представлены резулъта-
ты исследования структурных компонентов личностной готовности к деятелъности бу
дущих психологов - тренеров различных учебных курсов. Сделаны выводы о необходимости 
далънейшего развития темы исследования через разработки специализированной програ¬
ммы формирования готовности к профессионалъной деятелъности будущих психологов -
тренеров. 

Ключевые слова: психолог-тренер, готовностъ к профессионалъной деятелъности, 
профессионалъная идентичностъ. 
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