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Emphatic component of social intellect is largely dependent on what shape of the behavior the per-

son chooses as a priority that he / she expects his / her business associated with the complex of 

interpretative value in relation to the world of the person. Emphatic component of social intellect is 

also dependent on what the person expects from other subjects of interpersonal interaction, what 

valuable interpretative complex of relation to the surround world it was formed inside the person, 

what possibilities the subject has when we tell about the usage of anticipation mechanisms in 

solving various problems of professional and social life. 

Key words: intellect, social intellect, socio-cultural approach, cognitive, mnemonic and 

emphatic substructures of social intellect. 
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ЛЬНОСТІ ТА СТАНОВЛЕННЯ ЙОГО ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ.  

В статті проаналізовано готовність як пресубпозицію особистості до виконання професій-

ної діяльності. Окреслено структурні складові готовності фахівця до виконання професій-

ної діяльності як інтегративного особистісного соціально-психологічного новоутворення, 

яке може бути інтерпретованим на рівні ціннісних орієнтацій, на рівні аксіопсихіки особи-

стості. Описано зміст аспектів професійної компетентності фахівця: смислового аспекту, 

проблемно-практичного та комунікативного аспектів тощо. Зазначено, що смисловий ас-

пект передбачає адекватність осмислення ситуації в більш загальному соціокультурному 

контексті, тобто в контексті стійких мультикультурних зразків розуміння, ставлення, оцін-

ки, сенсів. Наголошено, що проблемно-практичний аспект професійної компетентності 

фахівця забезпечує адекватність розпізнавання ситуації, адекватне формування цілей та 

ефективну реалізацію завдань та задач в професійній діяльності. Показано, що комунікати-

вний аспект передбачає здійснення суб‟єктом продуктивного спілкування в ситуаціях соці-

окультурного змісту з урахуванням відповідних міжкультурних зразків комунікації та вза-

ємодії. В статті окреслено структуру професійної компетентності фахівців різних сфер 

професійної діяльності. Проаналізовано психологічні умови формування професійної ком-

петентності студентів професійно-технічних навчальних закладів. Окреслено зміст та стру-

ктуру психолого-акмеологічних досліджень щодо професійної компетентності фахівців. 

Ключові слова: професійна компетентність, професійна діяльність, готовність фахівця до 

виконання професійної діяльності, смисловий аспект, проблемно-практичний аспект, ко-

мунікативний аспект. 

Ивашкевич И. В. ГОТОВНОСТЬ СПЕЦИАЛИСТА К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И СТАНОВЛЕНИЕ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-

НОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ. В статье проанализирована готовность как пресубпозиция 

личности к выполнению профессиональной деятельности. Определены структурные соста-

вляющие готовности специалиста к выполнению профессиональной деятельности как инте-

гративного личностного социально-психологического новообразования, которое может 

быть интерпретировано на уровне ценностных ориентаций и на уровне аксиопсихики лич-

ности. Детализировано содержание аспектов профессиональной компетентности специали-

ста: смыслового аспекта, проблемно-практического и коммуникативного аспектов. Отмече-
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но, что смысловой аспект предполагает адекватность осмысления ситуации в более общем 

социокультурном контексте, то есть в контексте устойчивых мультикультурных образцов 

понимания, отношения, оценки, смыслов. Указано, что проблемно-практический аспект 

профессиональной компетентности специалиста обеспечивает адекватность распознавания 

ситуации, адекватное формирование целей и эффективную реализацию заданий и задач в 

профессиональной деятельности. Показано, что коммуникативный аспект предполагает 

осуществление субъектом продуктивного общения в ситуациях социокультурного содержа-

ния с учѐтом соответствующих межкультурных образцов коммуникации и взаимодействия. 

В статье описана структура профессиональной компетентности специалистов различных 

сфер профессиональной деятельности. Проанализированы психологические условия фор-

мирования профессиональной компетентности студентов профессионально-технических 

учебных заведений. Определены содержание и структура психолого-акмеологических исс-

ледований по вопросам профессиональной компетентности специалистов. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, профессиональная деятельность, 

готовность специалиста к выполнению профессиональной деятельности, смысловой ас-

пект, проблемно-практический аспект, коммуникативный аспект. 

Вступ. Аналіз теорій та концепцій психологічної науки щодо визна-

чення професійної компетентності фахівця свідчить про те, що поняття 

«компетентність» знаходиться в одному категоріальному просторі з такими 

дефініціями, як «обізнаність» (знання, грамотність, поінформованість), «під-

готовленість» (підготовка, здатність), «готовність», «авторитетність»; діяти 

компетентно означає зі знанням справи, майстерно, кваліфіковано, вміло і 

т.д. виконувати власну професійну діяльність [4, с.15]. Отже, саме по собі 

поняття професійної компетентності є доволі складним, інтегративним уяв-

ленням, яке вміщує багато складових, що за своєю суттю позначають той чи 

інший ряд психологічних чи психічних явищ, які, у свою чергу, зумовлюють 

структуру професійної компетентності фахівця. Так, в даному підрозділі ди-

сертації зробимо спробу проаналізувати всі ці напрямки та моменти, які й 

визначатимуть структуру професійної компетентності фахівця. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У дослідженнях М. І. Д‟яченка 

та Л. О. Кандибовича [3], А. В. Кайдаша [4], І. П. Лотової [8], І. М. Матійків [9], 

О. О. Прохорова [10] та ін. феномен професійної компетентності фахівця розгля-

дається з точки зору готовності спеціаліста до виконання власної професійної 

діяльності. Дослідження, проведені О. О. Прохоровим [10, с. 54], дають підстави 

визначити такі функції готовності до виконання професійної діяльності, як: 

1. Регуляторна, яка виявляється в здатності особистості до використан-

ня необхідних для даної професійної ситуації прийомів і способів довільної 

регуляції психічних станів. Детермінантою розвитку системи регуляції є ін-

тегрувальна функція станів, а формування механізмів – зв'язки між станами в 

межах функціональної структури психіки особистості. Завдяки регуляторній 

функції готовності забезпечується стресостійкість суб‟єкта у проблемних си-

туаціях та ситуаціях когнітивного дисонансу. 

2. Інтегрувальна функція, що фасилітує зростання кількості типових 

психічних станів даного суб‟єкта в процесі виконання професійної діяльності. 

3. Відображувальна, яка пов‟язана з детермінацією психічних станів 

умовами соціальної практики. 
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4. Формувальна функція, яка в умовах звичної для людини діяльності в 

результаті прийнятних для особистості психічних станів фасилітує відмінно-

сті у більш-менш стійких психічних характеристиках суб‟єкта. 

Отже, готовність особистості до виконання певного виду діяльності є 

активним станом особистості, настановленням на реалізацію певної поведін-

ки, що актуалізує мотиви, здібності й здатності людини. Психологічними пе-

редумовами виникнення готовності до виконання професійної діяльності є 

розуміння її мети та змісту, усвідомлення відповідальності, бажання досягти 

успіху, визначення послідовності виконання дій, впровадження потрібних 

для досягнення мети прийомів і способів роботи тощо [11, с. 97-98]. 

Проте, не всі питання до сих пір залишаються розв‟язаними в науковій 

царині. Зокрема, це питання готовності фахівця до виконання професійної 

діяльності та становлення, в зв‟язку з цим, його професійної компетентності.  

Тому завданнями нашої статті є: 

1. Проаналізувати готовність як пресубпозицію особистості до вико-

нання професійної діяльності. 

2. Окреслити структурні складові готовності фахівця до виконання про-

фесійної діяльності як інтегративного особистісного соціально-психологічного 

новоутворення, яке може бути інтерпретованим на рівні ціннісних орієнтацій, 

на рівні аксіопсихіки особистості. 

3. Описати зміст аспектів професійної компетентності фахівця: смисло-

вого аспекту, проблемно-практичного та комунікативного аспектів тощо. 

4. Окреслити структуру професійної компетентності фахівців різних 

сфер професійної діяльності. 

5. Проаналізувати психологічні умови формування професійної компетен-

тності студентів професійно-технічних навчальних закладів. 

6. Окреслити зміст та структуру психолого-акмеологічних досліджень що-

до професійної компетентності фахівців. 

Виклад основного матеріалу дослідження. Готовність як пресубпо-

зицію особистості до виконання професійної діяльності розглядають 

М. І. Д‟яченко та Л. О. Кандибович. Вчені виходять з того, що в процесі здій-

снення професійної діяльності виявляються як стійкі якості особистості, так і 

ситуативні психічні стани, пов‟язані з даною професією. Готовність в цьому 

розумінні можна вважати особистісною характеристикою, що висвітлює осо-

бливості пристосування суб‟єкта до виконання ефективної діяльності, внут-

рішнє налаштування особистості на певну поведінку під час виконання про-

фесійних задач, настановлення на активні та найбільш доцільні дії в даній 

соціальній взаємодії [3]. Ключовими компонентами готовності в цьому розу-

мінні є, поряд із стійкими якостями особистості, ситуативні психічні стани і 

внутрішнє налаштування особистості на виконання професійної діяльності.  

Отже, готовність є досить складним інтегративним особистісним но-

воутворенням, що виникає в процесі підготовки людини до виконання пе-

вного виду діяльності. Так, в психологічній літературі зазначається, що 

готовність до дії – це настановлення, що потребує актуалізації певних 
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знань, умінь, навичок; при цьому готовність до протидії виникає, як пра-

вило, в ситуаціях когнітивного дисонансу. 

Під готовністю фахівця до виконання професійної діяльності 

І. Б. Котова і Є. М. Шиянов розуміють інтегративне особистісне соціально-

психологічне новоутворення, яке може бути інтерпретовано на рівні ціннісних 

орієнтацій, на рівні аксіопсихіки особистості тощо. Функціонально в її струк-

турі виділяють, з одного боку, психологічну, психофізіологічну і фізичну го-

товність, а, з іншого, – науково-теоретичну і практичну складові готовності 

фахівця [7]. Отже, під станом готовності до виконання професійної діяльності 

І. Б. Котова та Є. М. Шиянов розуміють ціннісний стан особистості, який ви-

ражається у фасилітації психіки суб‟єкта на подолання труднощів, що заважа-

ють досягненню результативності та якості в її виконанні. Тому готовність до 

виконання професійної діяльності складатиметься із мотиваційних, операціо-

нальних, вольових, орієнтаційних та оцінювальних компонентів, а також вмі-

щуватиме інтегральний компонент стресостійкості особистості [7, с. 56].  

Крім готовності до структури професійної компетентності спеціаліста 

входить система соціально- та особистісно-значущих компетенцій, загально-

культурних компетенцій тощо. Деякі вчені зазначають, що професійна ком-

петентність вміщує аспекти. Зокрема, М. С. Розов описує останню як сукуп-

ність трьох аспектів: 

• смислового, що передбачає адекватність осмислення ситуації в більш 

загальному соціокультурному контексті, тобто в контексті стійких мультику-

льтурних зразків розуміння, ставлення, оцінки, сенсів; 

• проблемно-практичного, що забезпечує адекватність розпізнавання 

ситуації, адекватне формування цілей та ефективну реалізацію завдань та за-

дач в професійній діяльності; 

• комунікативного, який передбачає здійснення суб‟єктом продуктив-

ного спілкування в ситуаціях соціокультурного змісту з урахуванням відпо-

відних міжкультурних зразків комунікації та взаємодії [11, с. 87]. 

При цьому мається на увазі, що людина вирізняється загальнокультур-

ною компетентністю, якщо вона компетентна (у трьох зазначених вище аспе-

ктах) в ситуаціях, які виходять за межі її професійної сфери. У структурі про-

фесійної компетентності провідна роль відводиться проблемно-практичному 

аспекту, а в загальнокультурній – смисловому і комунікативному. В цілому, 

досить важливими є всі три аспекти, оскільки професійна освіта спрямована 

на підготовку людини, компетентної в багатьох галузях знань та діяльності, 

на виховання особистості із високим рівнем розвитку загальної культури. 

Вивчаючи психологічні особливості формування професійної компетен-

тності майбутніх спеціалістів засобами іноземної мови, С. В. Цимбал виокре-

мила психолого-педагогічні особливості використання іноземної мови у про-

цесі формування професійної компетентності суб‟єктів навчання, визначила, 

теоретично обґрунтувала та експериментально перевірила психолого-

педагогічні умови ефективного формування професійної компетентності май-

бутнього фахівця тощо. З урахуванням структури феномену готовності до ви-
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конання діяльності С. В. Цимбал розробила та експериментально перевірила 

практичну модель формування професійної компетентності майбутніх спеціа-

лістів засобами іноземної мови [13]. Ця модель вміщує: 1) принципи та підхо-

ди щодо формування сучасного компетентного фахівця; 2) принципи особис-

тісно зорієнтованої парадигми освіти; 3) особливості використання особистіс-

но зорієнтованих технологій навчання та виховання; 4) психолого-педагогічні 

умови формування компетентного фахівця засобами іноземної мови; 5) якості 

сучасного компетентного фахівця; 6) психологічний портрет сучасного компе-

тентного фахівця; 7) структура професійної компетентності сучасного фахів-

ця; 8) інноваційні методики вивчення іноземних мов та система заходів з фор-

мування компетентного фахівця засобами іноземної мови [13, с.15]. 

Подібний підхід є концептуально близьким до бачення проблеми 

В. А. Костенком, який вивчав особливості формування професійної компете-

нтності молодшого управлінського складу кримінально-виконавчих установ.  

У працях В. А. Костенка проаналізовано особливості та специфіку професій-

ної діяльності молодшого управлінського складу кримінально-виконавчих 

установ; обґрунтовано поняття і сутність професійної компетентності моло-

дшого управлінського складу кримінально-виконавчих установ та розробле-

но її структуру з урахуванням особливостей готовності фахівця до виконання 

професійної діяльності. Виявлено критерії, показники та рівні сформованості 

професійної компетентності молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки 

кримінально-виконавчих установ в процесі фахової підготовки; визначено 

комплекс психолого-педагогічних умов, що сприяють підвищенню ефектив-

ності формування професійної компетентності майбутніх фахівців з нагляду 

та безпеки кримінально-виконавчих установ. На основі результатів проведе-

них досліджень В. А. Костенком було розроблено та експериментально пере-

вірено модель формування професійної компетентності майбутніх фахівців з 

нагляду та безпеки кримінально-виконавчих установ в процесі фахової підго-

товки студентів у вищих навчальних закладах [6]. 

У роботах В. А. Костенка запропоновано структуру професійної компете-

нтності молодшого інспектора відділу нагляду і безпеки, яка складається з п‟яти 

взаємопов‟язаних компонентів: цілемотиваційного (мотиви, настановлення, 

ціннісні орієнтації, спрямованість); змістового (професійні знання); предметно-

практичного (професійні уміння та навички); особистісного (професійно важ-

ливі особистісні якості та досвід); рефлексивного (самооцінка, професійна са-

мосвідомість). І хоча визначальним у функціональному плані був обраний зміс-

товий компонент, провідну роль у структурі професійної компетентності фахів-

ця В. А. Костенко відводить цілемотиваційному компоненту, який характеризує 

готовність фахівця до виконання ефективної діяльності [6, с. 11-12]. 

Проблеми формування професійної компетентності журналістів засоба-

ми іншомовних періодичних видань були досліджені в роботах І. М. Чемерис 

[12]. Так, І. М. Чемерис зазначає, що «компетентність» як складне особистісне 

новоутворення означає практичну готовність та здатність людини здійснюва-

ти діяльність в певній фаховій галузі; професійна компетентність передбачає 
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оволодіння людиною знаннями, уявленнями, навичками, мотивами, цінностя-

ми, досвідом здійснення діяльності тощо. Професійна компетентність журна-

ліста складається із мотиваційної та операційної сфер та передбачає знання 

гуманітарних, соціально-економічних, фундаментальних, професійно зорієн-

тованих дисциплін; сформованість комунікативної компетентності, за допо-

могою якої журналіст реалізує професійні, психологічні, риторичні функції; 

набуття фахівцем загальних та професійних вмінь, що експлікуються через 

ціннісно-мотиваційні характеристики, світоглядну та соціально-політичну 

позицію особистості; ампліфікацію індивідуально-психологічних особливос-

тей індивіда через особистісний та професійно значущий досвід [12, с. 15].  

Близькими за контекстом є роботи І. М. Матійків, який дослідив психо-

логічні умови формування професійної компетентності студентів професійно-

технічних навчальних закладів. З урахуванням механізмів формування готов-

ності особистості до виконання професійної діяльності науковець обґрунтував 

психолого-педагогічні особливості професійного становлення майбутніх фа-

хівців сфери обслуговування, розкрив сутність понять «професійна компетен-

тність», «ключові компетенції», що надало можливість уточнити структуру 

професійної компетентності фахівця сфери обслуговування, яка вміщувала 

базовий компонент готовності до професійної діяльності. В ході досліджень 

І. М. Матійковим також виявлено об‟єктивні і суб‟єктивні чинники форму-

вання професійної компетентності студентів професійно-технічних навчаль-

них закладів, розроблено психологічні критерії її сформованості та визначено 

рівні останньої: низький, середній і високий тощо [9, с. 15].  

На нашу думку, готовність фахівця до виконання професійної діяльно-

сті має бути базовим, але далеко не єдиним компонентом професійної компе-

тентності спеціаліста, адже не можна нівелювати знання, вміння та навички 

особистості, її здібності та здатності, нарешті, – компетенції, якими 

обов‟язково має володіти сучасний фахівець. 

Парадигмально близькою до описаних концепцій професійної компете-

нтності є позиція авторів, які тлумачать професійну компетентність як профе-

сійну підготовленість і, отже, – здатність суб‟єкта до виконання завдань, за-

дач і обов'язків професійної діяльності [1; 2]. На думку П. О. Бабенко, компе-

тентність – це сукупність професійних властивостей, тобто здатностей реалі-

зувати посадові дії на певному рівні [1, с. 6]. Також Л. М. Дибкова вважає, що 

до структури професійної компетентності входять теоретична та практична 

готовності особистості до виконання професійних функцій [2, с. 7-8].  

Аналогічне за змістом визначення пропонує І. Х. Климкович, який ро-

зуміє професійну компетентність як здатність розв‟язувати завдання та задачі 

на певному рівні кваліфікації з метою задоволення своїх потреб [5]. Оскільки 

у даному визначенні згадується певний рівень кваліфікації, то можна припус-

тити, що автор має на увазі оволодіння суб'єктом професійної діяльності спе-

ціальними знаннями, вміннями та навичками. 

Аналізуючи сучасні психолого-акмеологічні дослідження, І. Л. Лотова 

робить висновок, що професійна компетентність – це не тільки наявність знань 
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і досвіду, а й уміння дотично певній ситуації виконати власні функції, оскіль-

ки професійна компетентність включає, крім загальних фахових знань, також і 

знання можливих наслідків, конкретного способу здійснення впливів, викори-

стання умінь і досвіду у професійній діяльності [8]. У даному визначенні, зно-

ву ж таки, актуалізується функціональний аспект професійної компетентності, 

тобто готовність фахівця до виконання своїх професійних обов‟язків з ураху-

ванням знань, вмінь, та навичок, необхідних для даної професійної сфери.  

Традиційною є позиція авторів, які розглядають структуру професійної 

компетентності системно, через призму так званого «компетентнісного підходу», 

а саме завдяки перерахуванню базових та додаткових компетенцій, які вплива-

ють на становлення професійної компетенції фахівця. Так, Л. М. Дибкова пропо-

нує авторську структуру компонентів професійної компетентності спеціаліста: 

а) компетенції у сфері економічної діяльності (економічне мислення, 

володіння методами економічного аналізу та проектування економічної дія-

льності, наявність системного уявлення про структури і тенденції розвитку 

української і світової економіки, знання принципів прийняття й реалізації 

економічних та управлінських рішень на мікро- і макрорівнях, створення і 

розвиток власної економічної позиції тощо);  

б) компетенції у інших сферах професійної діяльності (система знань з фі-

нансів, маркетингу, аудиту, міжнародної економіки, права, менеджменту тощо);  

в) інформаційна компетенція (ефективне застосування інформаційних 

технологій та відповідних програм);  

д) комунікативна компетенція (знання ділового етикету та основ конф-

ліктології, толерантність до існування інших поглядів, ефективна групова 

взаємодія, позитивне настановлення щодо себе і оточуючих та ін.);  

е) компетенція у сфері самовизначення і саморегуляції особистісних 

якостей (адекватна самооцінка, впевненість у собі, самоконтроль, самоефек-

тивність, високий рівень мотивації досягнень, визнання необхідності здійс-

нення неперервної самоосвіти протягом життя тощо) [2, с. 6]. 

У працях П. О. Бабенко запропоновано компетентнісну модель майбутньо-

го лікаря. Так, П. О. Бабенко стверджує, що інтегральним результатом станов-

лення професійної компетентності майбутнього професіонала постає станов-

лення у людини багатофункціональних компетенцій, які дозволяють їй самос-

тійно розв‟язувати професійні проблеми та задачі. Проаналізувавши ряд про-

ведених емпіричних досліджень, П. О. Бабенко стверджує, що якщо лікар  

є толерантним, то це означає, що його професійна компетентність сформована 

на належному рівні. Фактично, науковець ототожнює толерантність та профе-

сійну компетентність. Так, П. О. Бабенко зазначає, що толерантність як про-

фесійна компетентність лікаря буде адекватно впливати на виявлення причин 

хвороби пацієнта і формувати відповідне ставлення до хворого незалежно від 

того, в якому душевному стані знаходиться пацієнт. Лікар зобов‟язаний взає-

модіяти з хворим, має адекватно вибудовувати взаємостосунки, намагаючись 

вилікувати пацієнта з урахуванням принципів діалогу та професійної дискусії 

з проблем здоров‟я. Також П. О. Бабенко стверджує, що розвиток професійної 
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компетентності лікаря формує вміння не тільки професійно адекватно будува-

ти взаємостосунки з пацієнтом, а й здатність дотримуватися правил професій-

ної етики. Для досягнення завдань своєї професійної діяльності лікарю слід 

встановлювати з пацієнтом зону довірчих відносин, які допоможуть отримати 

більш повне і глибоке розуміння медичних проблем пацієнта. У цьому плані 

вміння встановлювати довірчі відносини з пацієнтом або виявляти толерант-

ність як професійну компетентність забезпечуватиме взаєморозуміння, ефек-

тивність у розв‟язанні поставлених завдань та задач [1, с.15-16]. 

На нашу думку, ототожнювати толерантність та професійну компетен-

тність, як це зроблено у працях П. О. Бабенко, є неприпустимим. Адже толе-

рантність є особистісною якістю, яка, безперечно, має бути у сучасного ліка-

ря, тоді як професійна компетентність є інтегративним утворенням, яке вмі-

щує не лише особистісні характеристики індивіда, а й складові діяльності 

людини, що лише у своїй сукупності та системі можуть представляти цілісну 

модель професійної компетентності фахівця. 

Висновки і подальші перспективи досліджень. Отже, проблема про-

фесійної компетентності в психології розглядається у поєднанні з проблема-

ми становлення готовності особистості до виконання професійної діяльності, 

формування соціалізації фахівця, набуття спеціалістами базових та спеціаль-

них компетенцій, особистісного та професійного зростання тощо. 

Професійна компетентність – це складне, системне явище, що включає в 

себе знання, вміння, навички, професійно значущі якості особистості фахівця, 

що забезпечують виконання ним власних професійних обов‟язків; це – підго-

товленість працівника до виконання професійних функцій, пов‟язаних зі спе-

ціалізацією. Професійна компетентність як складне системне явище склада-

ється з компонентів: мотиваційного, змістового, процесуально-операційного, 

діяльнісно-процесуального, функціонально-особистісного та інших. 

Становлення професійної компетентності передбачає активну і усвідом-

лену трансформацію наявних особистісних характеристик відповідно до особ-

ливостей обраної професії. При цьому, професійне становлення особистості 

являє собою процес структурно-динамічного розвитку суб‟єкта, в ході якого 

формуються і розвиваються професійно важливі якості особистості, адекватні 

форми її професійної активності, які відповідають соціальним і професійним 

вимогам та настановленням індивіда. Фундаментальною умовою становлення 

професійної компетентності фахівця є необхідність змін, перетворення свого 

внутрішнього світу і пошук нових можливостей самореалізації в професійно-

му плані, тобто, – підвищення свого рівня професійної компетентності. 

На жаль, структура професійної компетентності майбутніх юристів та 

питання психологічних особливостей становлення професійної компетентно-

сті фахівців юридичної галузі діяльності не було предметом спеціальних,  

в тому числі – емпіричних – досліджень. Отже, зважаючи на існуючі теоре-

тичні та практичні передумови вивчення даної проблеми, виникає суттєва 

необхідність її спеціального аналізу як в теоретичному, так і в експеримента-

льному плані, що буде зроблено в наступних наших публікаціях. 
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Ivashkevych I.V. READINESS OF THE PERSON TO PERFORM PROFESSIONAL  

ACTIVITY AND THE DEVELOPMENT OF A PROFESSIONAL COMPETENCE OF  

A SPECIALIST. The article deals with the problem of readiness of a person to perform profes-

sional activity from the point of view of his/her subposition to take part in this kind of the activity. 

The author of the article outlined structural components of readiness of a specialist to perform pro-
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fessional activity. This readiness was shown as a professional integrative personal socially-

psychological quality, which could be interpreted at the level of values, at the level of axiological 

characteristics of a person. The author of the article described the content of aspects of a profes-

sional competence of a person: a semantic aspect, a problem-practical aspect and also a communi-

cative aspect. It was indicated that a semantic aspect provided adequate understanding of the situa-

tion in a more general socio-cultural context, in the context of multicultural understanding, atti-

tudes, evaluations, meanings. It was emphasized that a problem-practical aspect of a professional 

competence of a person was provided adequate recognition of the situation, adequate formation of 

goals and effective implementation of the objectives and tasks in professional activities. It was shown 

that the communicative aspect involved a productive dialogue in situations of social and cultural con-

tent with the purpose to support intercultural communication and interaction. The article also deals 

with the problem of a structure of professional competence of a specialists in different fields of pro-

fessional activity. Psychological conditions of the development of professional competence of stu-

dents at vocational schools were analyzed. The content and the structure of psycho-acmeological 

researchers of professional competence of specialists were shown. 

Key words: professional competence, professional activity, professional readiness of a special-

ists to perform professional activity, a semantic aspect, a problem-practical aspect, a communica-

tive aspect. 
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Кабанцева А. В. МЕДИКО-ПСИХОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ АВТОТРАНСПОРТНОЇ 

МЕДИЦИНИ. В останні роки роль людського фактору в aстрімкому ускладненні управ-

ління технічними системами підвищується швидше, ніж відбувається наукове обґрунту-

вання досвіду експлуатації техніки в сучасному інформаційно-технічному потоці. 

Найбільша проблема лежить в площині високої ціни людської помилки в системі авто-

мобільних перевезень, бо кількість загиблих і постраждалих зростає в геометричній про-

гресії. Дана стаття присвячена проблемам автотранспортної медицини та правовому вре-

гулюванню забезпечення психологічного супроводу водіїв професіоналів. Представлені 

матеріали містятьстатистику дорожньо-транспортних пригод деяких країн,аналіз вітчиз-

няної законодавчої бази організації безпеки дорожнього руху, наведено досвід безпеки 

дорожнього руху європейських країн в яких функціонують адекватні механізми зниження 

аварійності на 25-45% (Германія, Польща), наведені дані емпіричних досліджень медико-

психологічного обстеження водіїв професіоналів. У обстеженого контингенту виявленні 

порушення когнітивно-пізнавальної сфери, порушення психофізіологічних процесів, 

визначені дезадаптивні властивості особистості. Отримані результати підтверджують 

необхідність включення до медичного огляду психологічних обстежень, вітчизняне зако-

нодавство потребує удосконалення до рівня європейських стандартів. Істотною умовою 


