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Alekseieva T. S., Biedniy V. V., Moliako V. A. MEDICAL-PSYCHOLOGICAL 

QUESTIONS OF THE CRISIS PERSONALITY’S CREATIVE HEALTH 

DIAGNOSTICS (in ambulatory and clinical regimens). It is in much a triviality to underline 

the tendencies of growth of traditional and some kind of new diseases in the second half of XX 

and the beginning of XXI century. It particularly regards, as it is well known, cardiovascular, 

oncologic and neuropsychic diseases. We may speak specifically about the last, which in 

specialists‟ opinion substantially determined, in addition, by the avalanche-type growth of audial 

and visual signals of different character, scale and intensity (informational stress, as a result of 

informational redundancy-randomness, and informational deficit of concrete data, knowledge, 

hints). For all that, unfortunately, we may without exaggeration state, that modern medicine, as 

in general and in its separate fields did not develop yet adequate means not only treatment, but 

diagnostics of “informational diseases”, which provoke crisis and even catastrophic short and 

long-term states of great amount of people – potential and real patients of a clinic. Our common 

complex research of medical workers and psychologists is directed, in particular, on the search 

of methodics of diagnostics and rehabilitation namely such patients. In this article we may speak 

in first tern about personality‟s psychological safety and searching of certain methodics of its 

creative health diagnostics. 

Key words: creative health, psychological safety of personality, the types of reacting on 

informational signals. 
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Барчі Б. В. ФЕНОМЕН «ГОТОВНІСТЬ» У СТРУКТУРІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ ПСИХОЛОГА. У статті феномен «готовність» розглянуто в сучасних 

інтерпретуваннях вітчизняними і зарубіжними психологами. Визначено змістове поле 

готовності як спрямованості та професійної спрямованості особистості на професійну 

діяльність. Розкрито зміст і структурні компоненти готовності психолога до професійної 

діяльності (мотиваційну; когнітивну; операційну; емоційну; комунікативну; оцінювальну). 

Вказано на місце і роль вольових якостей в структурі готовності психолога до діяльності: 

цілеспрямованість; самовладання і витримка; наполегливість; рішучість; самостійність; 
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самокритичність; виокремлено чинники, які визначають професійну самосвідомість; 

ціннісні орієнтації; професійну компетентність; професійно важливі якості; усвідомлення 

престижу професії тощо. Окреслено можливості готовності психолога до професійної 

діяльності, які спрямовані на розвиток професійної світоглядності (формування 

професійної свідомості); професійної спрямованості (оволодіння необхідною системою 

знань, умінь і навичок; технологією професійної діяльності); розкриття особистісного й 

професійного резерву (розкриття професійно значущих особистісних якостей, гуманності, 

суб‟єкт-суб‟єктної та полісуб‟єктної взаємодії, здатності до професійної ідентифікації). 

Ключові слова: готовність, психолог, професійна діяльність психолога, чинники 

готовності. 

Барчи Б. В. ФЕНОМЕН «ГОТОВНОСТЬ» В СТРУКТУРЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПСИХОЛОГА. В статье феномен «готовность» рассмотрено в 

современных интерпретациях отечественными и зарубежными психологами. Определено 

смысловое поле готовности как направленности и профессиональной направленности 

личности на профессиональную деятельность. Раскрыто содержание и структурные 

компоненты готовности психолога к профессиональной деятельности (мотивационную; 

когнитивную; операционную; эмоциональную; коммуникативную; оценочную). Указано 

на место и роль волевых качеств в структуре готовности психолога к деятельности: целе-

устремленность; самообладание и выдержка; настойчивость; решительность; самостоя-

тельность; самокритичность; выделены факторы, которые определяют профессиональную 

самосознание ценностные ориентации; профессиональную компетентность; профессио-

нально важные качества; осознание престижа профессии. Определены возможности готов-

ности психолога к профессиональной деятельности, направленных на развитие профес-

сиональной светоглядности (формирование профессионального сознания) профессиональ-

ной направленности (овладение необходимой системой знаний, умений и навыков; техно-

логии профессиональной деятельности); раскрытие личностного и профессионального резерва 

(раскрытие профессионально значимых личностных качеств, гуманности, субъект-субъектной 

и полусубъектной взаимодействий, способности к профессиональной идентификации). 

Ключевые слова: готовность, психолог, профессиональная деятельность психолога, 

факторы готовности. 

Постановка проблеми. Поняття «готовність» уведено в психологічний 

обіг в 1976 році білоруськими дослідниками М. І. Дяченко і Л. А. Кандибович. 

У відповідності зі змістом і конкретними завданнями, які розв'язуються суб'єк-

том трудової діяльності, готовність поділяють на короткотривалу (ситуативну), 

що детермінується відповідними психічними станами, і відносно сталу, що ви-

значається стабільними властивостями (особливостями) особистості. Готовність 

– це не тільки властивість чи ознака окремої особистості, це концентрований 

показник діяльності суті особи, міра її професійної здібності [17]. 

Мета статті: розкрити зміст поняття готовність психолога через осо-

бистісну і професійну спрямованість у структуру його професійної діяльності.  

Виклад результатів досліджень. Готовність психолога до професійної 

діяльності, то вперше таку характеристику представлено у працях 

Р. Кеттелла. Вчений розподілив психологів на психологів-теоретиків і психо-

логів-практиків. За його даними, вони вирізняються за: 

а) готовністю до контактів; 

б) загальною інтелектуальністю; 

в) вмінням підтримувати контакти; 

г) роллю.  
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Для практиків головним є – готовність до контактів, у теоретиків – 

вміння підтримувати контакти. Останнє має більшу питому вагу у теоретиків, 

а ніж у практиків, через:  

а) насиченість контактами з іншими людьми;  

б) соціальну сміливість. 

Е. Сидоренко і Н. Хрящева, розширюючи межі особистісних якостей 

особистості психолога закцентовують увагу на:  

1) критичному мисленні, як особливому способу, стилю мислення, що 

передбачає здатність відчувати психологічний зміст спостережуваних подій і 

вміння його аналізувати; 

2) самовладанні – здатність сконцентровуватися на психологічних за-

дачах, незважаючи на негативні емоційні стани, що виникають під час робо-

ти, а також, не зважати на зовнішні, які заважають або провокують їх вплив; 

3) вмінні слухати – чути те, що людина хоче повідомити насправді, не 

тільки те, що говорить уголос, а й те, що передається без слів. При цьому чу-

ти іншого – це також і чути самого себе, вловлювати свої реакції, які вини-

кають у відповідь на ті чи інші слова, дії, вияви; 

4) емпатії – здатності до співпереживання, співчуття, співучасті.  

5) креативності – здатності до нестандартних рішень поведінки, вияв-

ленні нових рішень проблем або способів їх розв‟язання. Все це сприяє май-

бутньому психологу долати стереотипність поведінки, знаходити оригінальні 

рішення проблеми у складних, екстремальних ситуаціях [8].  

М. Дяченко, Л. Кандибович визначають готовність як таку, що містить:  

1) позитивне ставлення до певного виду діяльності;  

2) адекватні вимогам діяльності риси характеру, здібності та ін.; 

3) необхідні знання, вміння, навички;  

4) стійкі, професійно важливі особливості емоційних, вольових та ін-

ших процесів [8]. 

Ядро готовності становлять психічні процеси і властивості. Вони є фу-

ндаментом якостей особистості. Якості і психологічні властивості особистос-

ті, психічні особливості і моральні якості, що є основою установки майбут-

нього фахівця на усвідомлення функцій праці, професійної позиції, оптима-

льних способів діяльності, співвідношення своїх здібностей з можливостями 

– характеристики психологічної готовності. 

Зміст готовності складають інтегральні характеристики особистості, 

що включають в себе інтелектуальні, емоційні і вольові властивості, про-

фесійно-моральні переконання, потреби, звички, знання, вміння і навички 

та здібності [1; 8; 10]. 

В структурі готовності до діяльності психолога зазвичай виділяють такі 

її компоненти як-от: мотиваційний; когнітивний; операційний; емоційний; 

комунікативний; оцінюючий. Розкриємо суть кожного з компонентів. 

Мотиваційний – (усвідомлення своїх потреб, інтересів, вимог суспільс-

тва, колективу) включає в себе професійні установки, інтереси, мотиви, праг-

нення займатися відповідним видом діяльності, віднаходження конструктив-

ного виходу з проблемної ситуації клієнта, та під час взаємодії з ним. Важли-
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ва роль відводиться професійній спрямованості (особисте прагнення людини 

застосувати свої знання в обраній професійній сфері), в якій виражається по-

зитивне ставлення до професії, вияв здатностей, бажання вдосконалювати 

фахову підготовку і т. д.  

Когнітивний – оволодіння психологом способами та прийомами, ком-

плексом знань щодо розв'язування проблем психологічного характеру, умін-

ня швидко й адекватно орієнтуватися в складних та проблемних ситуаціях.  

Операційний – визначається на основі досвіду та оцінки намічених 

умов діяльності, найбільш вірогідних способів розв‟язання завдань або до-

тримання них (володіння методами і прийомами діяльності, знаннями, нави-

чками, вміннями, розумовими антиципаціями, аналіз, синтез, порівняння, 

узагальнення тощо); характеризується володінням способами та прийомами 

діяльності, необхідними ключовими якостями. 

Емоційний – відображає емоційний стан, рівень та характер збудливості 

психіки психолога та її вплив на процес взаємодії фахівця з клієнтом. Забез-

печується емоційною зрілістю психолога та відсутністю у нього емоційних 

бар‟єрів у спілкуванні; передбачає виразність емоцій, здатність керувати сво-

їми емоціями, стримувати небажані в даний момент і викликати бажані, ре-

гулюючи при цьому як свою поведінку, так і поведінку інших людей; здат-

ність передавати свій настрій навколишнім людям; розуміти емоційний стан 

навколишніх людей, що викликає довіру з їхнього боку.  

Комунікативний – передбачає здатність вести не тільки конструктив-

ний діалог з клієнтом, але й орієнтацію на нього як на рівноправного партне-

ра у спілкуванні. Це висуває особливі вимоги до комунікативної толерантно-

сті психолога як основи його спілкування з клієнтом (прийняття індивідуаль-

ності клієнтів, відсутність оціночних висловлювань на їхню адресу, терпи-

мість до їхніх дискомфортних станів, згладжування неприємних моментів у 

спілкуванні при зіткненні з некомунікабельними якостями своїх клієнтів).  

Оцінний – передбачає самооцінку своєї професійної підготовки і відпо-

відність процесу розв'язання професійних завдань оптимальним зразком. 

Психологічна готовність включає в себе як важливий компонент потребу фа-

хівця в професійному самовдосконаленні [4]. 

Було б некоректним обмежуватись тільки накопиченням знань і розви-

тком інтелекту. Не менше уваги треба приділяти і емоційній стороні, форму-

ванню культури почуттів.  

Серед вольових якостей, які забезпечують психологічну готовність до 

діяльності, психологи виділяють: цілеспрямованість (керування в роботі пев-

ною метою); самовладання і витримка (збереження самоконтролю в будь-

якій ситуації); наполегливість (тривале збереження зусиль при досягненні 

поставленої мети); рішучість (своєчасно приймати продумані рішення і без 

зволікань приступати до їх виконання); самостійність (відносна незалежність 

від зовнішніх впливів); самокритичність (вміння помічати свої помилки, не-

правильні дії та прагнення їх виправити). 

Процес формування психологічної готовності до діяльності, з точки зо-

ру В. Дружиніна , являє собою послідовність взаємопов'язаних процедур і дій: 
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1. Усвідомлення своїх потреб, вимог суспільства, колективу або постав-

леного іншими людьми завдання; 

2. Усвідомлення цілей, вирішення яких призведе до задоволення потреб; 

3. Осмислення і оцінка умов, в яких проходитимуть майбутні події, 

актуалізація досвіду, пов'язаного з вирішенням завдань та виконанням 

вимог подібного роду; 

4. Визначення на основі досвіду і оцінки майбутніх умов діяльності 

найбільш раціональних і можливих (допоміжних) способів вирішення за-

вдань або виконання вимог; 

5. Прогнозування прояви своїх інтелектуальних, емоційних, мотива-

ційних і вольових процесів, оцінка співвідношення своїх можливостей, рівня 

домагань і необхідності досягнення певного результату; 

6. Мобілізація сил відповідно до умов і завдань, самонавіювання віри в 

успішне досягнення мети. 

Аналіз представлених процедур показує, що в основі успішного (про-

гресивного) професійного розвитку особистості знаходяться процеси усвідо-

млення, осмислення, аналізу та прогнозу. Ці дії виступають в якості певних 

етапів (фаз) рефлексії. Отже, оцінка, аналіз, осмислення структури професій-

ної діяльності і себе в ній припускають підвищення рівня психологічної го-

товності особистості до професійної діяльності за рахунок активізації (мобі-

лізації) внутрішніх ресурсів особистості. 

Розглядаючи готовність до професійної діяльності як відносно стійку і 

специфічну для конкретного виду діяльності систему психологічних властивос-

тей особистості, що зумовлює досягнення адекватного вимогам діяльності ре-

зультату і є умовою для саморозвитку й самореалізації людини засобами про-

фесійної діяльності, як критеріїв розвитку психологічної готовності до профе-

сійної діяльності психолога Ф. Рекешева виділяє рівень таких якостей фахівця: 

– особистісна готовність: автономність (самостійність, незалежність); інтерна-

льність (внутрішній локус контролю); адекватна самооцінка; інтегрованість 

ціннісно-мотиваційної сфери (відсутність виражених внутрішніх конфліктів); 

гуманістична спрямованість особистості; – когнітивно-операціональна готов-

ність: загальні інтелектуальні здібнності; вербальна креативність; здатність до 

рефлексії; прагнення до пізнання та саморозвитку; успішність професійного на-

вчання; – емоційно-вольова готовність: емоційна стійкість, урівноваженість; 

здатність до саморегуляції та самоорганізації; цілеспрямованість; наполегли-

вість; інтерактивна готовність: соціальний інтелект, комунікативні здібності, 

прийняття інших, комунікативна толерантність, емпатійні здібності; – внутріш-

ня моральна організація особистості, яка полягає в усуненні у процесі самовдо-

сконалення суперечності між «Я»-реальним та «Я»-ідеальним.  

Визначаючи готовність суб'єкта до професійної діяльності, доцільно 

визначити чинники, що формують дану готовність, і які виступають в якості 

різноманітних форм (установки, вміння, навички, відносини та ін.) існування 

такої – з іншого боку. Для розуміння сутності поняття «чинник» розкриємо 

його етимологію. Похідним від поняття «чинник» є «чинити», «діяти», «здій-

снювати певний вчинок, дію», тобто «те, що чинить, здійснює вплив, діюче». 
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Отже, за А. Бодальовим, А. Деркачем, В. Зазикіним і ін. поняття «чинник» 

визначається як головний детермінант професіоналізму, як більш конкретна, 

вузлова, сутнісна ланка, що перешкоджає або яка сприятиме оптимальному 

стану, функціонуванню діяльності. 

В структурі готовності психолога до діяльності виділяють внутрішні 

(суб'єктивні та об'єктивні) чинники, що обумовлюють її розвиток. Це: профе-

сійна самосвідомість; ціннісні орієнтації; професійна компетентність; профе-

сійно важливі якості; усвідомлення престижу професії. Визначимо їх:  

- професійна самосвідомість (загальне емоційне ставлення до себе як 

професіонала; професійні ціннісні орієнтації: ціннісне ставлення до професії, 

знання різних сторін професійної діяльності; інтерес до неї; задоволеність 

зробленим вибором; потреба реалізувати себе в даній професії; захопленість, 

творчість і активність); 

- ціннісні орієнтації (ціннісне ставлення до об'єктивних загально-

людських цінностей); 

- професійна компетентність (представлену на стадії професійного на-

вчання, зокрема знаннями, частково вміннями, навичками); 

- професійно важливі якості (індивідуально-психологічні особливості осо-

бистості і здібності, щоб забезпечити успішне виконання професійних завдань); 

- усвідомлення престижу професії. 

Виділені чинники представляють сукупність необхідних і достатніх 

для особистості фахівця чинників розвитку психологічної готовності до 

професійної діяльності. 

Розкриваючи сутність поняття «готовність» необхідно закцентувати 

увагу на категорію «спрямованість особистості», яка чітко простежується в 

розумінні професійної самосвідомості особистості. Спрямованість особисто-

сті є системотвірним чинником, що визначає сутність базових відносин лю-

дини до світу і самої себе, а також напрям її діяльності і поведінки [3]. 

Відповідно до контексту готовності до конкретної діяльності застосо-

вується поняття «професійна спрямованість», яка в значній мірі визначає ха-

рактер загальної спрямованості особистості. Проблемі формування профе-

сійної спрямованості особистості присвячені дослідження Є. Зеєра, 

Е. Клімова, О. Кокуна, Н. Левітова, В. Сластенина, В. Сахарова та ін.  

У контексті нашого дослідження інтерес представляє точка зору , згідно якої 

зміст професійної спрямованості характеризується як готовність особистості 

до успішної професійної діяльності. Така готовність обумовлена наявністю 

професійної спрямованості, вираженої в «позитивному ставленні до трудової 

діяльності, інтересу до неї, схильністю нею займатися» [1; 2]. 

Прикладом може бути входження молодого фахівця-психолога в нове 

для нього професійне середовище з професійними традиціями і стилем спі-

льної діяльності, що склалися. До особливостей професійної діяльності пси-

холога відносять: діяльність, наповнену новизною та низку компонентів дія-

льності, які недоступні спостереженню, а доступні – вимагають аналізу.  

Наголошується на необхідності, шляхом спеціальної підготовки, постійного 

розвитку психологічних здібностей особистості в процесі реалізації профе-
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сійної діяльності, які обумовлюють її успішне виконання, так як можливе ви-

никнення перевтоми, яка є наслідком значної кількості внутрішнього напру-

ження у зв‟язку зі складністю виконуваної діяльності. Можливе також і за-

глиблення та розширення частоти напружень у вигляді «специфічних емо-

цій», на певних етапах професійної діяльності може виникнути хвороба спіл-

кування: виснаження, вигорання тощо [8]. 

Ще у З. Фройда знаходимо думку про те, що жодний психоаналітик не 

просунеться у своїй роботі з клієнтом далі, ніж йому дозволяють власні ком-

плекси та внутрішній опір. I хоча психотерапія може приносити велике задо-

волення тому, хто нею займається (компенсуючи, наприклад, низьку самоо-

цінку психолога вдячністю клієнтів), це дуже важка робота, що потребує ба-

гато енергії, пробуджує приховані бажання, страхи, конфлікти. Невизнання і 

нерозуміння цього може завдати великої шкоди здатності психолога-

практика проводити ефективну роботу [4]. 

Науковці зауважують, що професія психолога вимагає відпрацювання 

власних емоційних і змістових проблем, оволодіння певною культурою само-

аналізу та особистісної рефлексії, усвідомлення у більш повному обсязі своїх 

власних особистісних, моральних, культурних, когнітивних і глибинних цін-

ностей, без співставлення з якими практика психологічної допомоги не може 

бути професійною. Професіоналізм психолога потребує формування власної 

позитивної «Я–концепції», інакше актуальний матеріал взаємодії з клієнтом 

може бути сприйнятий спотворено на емоційному та когнітивному рівнях. 

Дійсно, важко і навіть неможливо уявити собі професійного психолога-

практика незрілим, нездатним інтегрувати в собі різноманітні цінності світу, 

обтяженим власними особистісними чи екзистенційними конфліктами, або 

таким, що нав‟язує свою концепцію світу клієнтові [1]. 

Можна зробити висновок, що результати професійних впливів психо-

лога на особистість залежать від рівня загально особистісного розвитку 

суб‟єкта професійної діяльності. Адже цілі, зміст і характер його роботи, ме-

тоди, які він застосовує в процесі розв‟язання професійних завдань, значною 

мірою визначаються особистістю спеціаліста. 

Саме тому психолог повинен реалізувати фахову підготовку відносно 

себе для того, щоб потім успішно працювати з іншими суб‟єктами. 

Тому, готовність психолога до професійної діяльності повинна забез-

печити розвиток у нього: 

• професійної світоглядності (формування професійної свідомості); 

• професійної спрямованості (оволодіння необхідною системою знань, 

умінь і навичок; технологією професійної діяльності); 

• розкриття особистісного й професійного резерву (розкриття профе-

сійно значущих особистісних якостей, гуманності, суб‟єкт-суб‟єктної та по-

лісуб‟єктної взаємодії, здатності до професійної ідентифікації). 

Одним із напрямів особистісної готовності психолога до майбутньої ді-

яльності є психодіагностичний, який спрямований на визначення особистіс-

но-професійних якостей фахівця. Психодіагностика у вищій школі передба-

чає, насамперед, виявлення, вимірювання та аналіз особистісних якостей фа-
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хівця з метою розв‟язання професійних завдань, спрямованих на корекційну 

роботу й ефективну організацію процесу формування професіонала. 

В. Семиченко, розкриваючи готовність особистості психолога-консультанта 

до майбутньої діяльності пропонує таку її модель : автентичність; відкритість 

власному досвіду; розвиток самопізнання; сила особистості та ідентичність; 

толерантність до невизначеності; прийняття особистої відповідальності; гли-

бина стосунків з іншими людьми; постановка реалістичних цілей; емпатія [9]. 

Натомість В. Панок, Л. Подоляк, В. Юрченко вважають, що психоло-

гу, який прагне досягти високої професійної культури, крім переліченого 

вище, необхідні постійний самоаналіз, усвідомлення власних дій та вчинків, 

самоспостереження, здатність вести безперервний внутрішній діалог. Особ-

ливий акцент вчені роблять на остатньому – внутрішньому діалозі. Таке 

спілкування є основою професійного самовдосконалення, оскільки дає мо-

жливість коригувати власні недоліки, розвивати необхідні для професії зді-

бності та якості. Оволодіння практичною психологією не може бути зведене 

до засвоєння інформації та виробленню навичок, а й має водночас змінюва-

ти внутрішні психічні структури суб‟єкта навчання. Для цього психологічні 

знання повинні мати суб‟єктивну значущість для того, хто навчається. Так, 

«Я-концепція» психолога може відіграти вирішальну роль у підвищенні йо-

го фахового рівня [5; 6]. 

У професійній діяльності психолога перш за все виступає його особис-

тість, внутрішній світ та рівень на внутрішній план дій професіоналізму.  

Забезпечує даний аспект здатності до професійної адаптації (адаптивність)  

у професійній діяльності психолога, а саме розвинена здатність до рефлексії 

у роботі з клієнтами, що дозволяє адекватно ситуації, змінювати свою пове-

дінку, здатність витримувати емоційну напругу, яка виникає під впливом 

входження у складну ситуацію клієнта, здатність витримувати, без перешкод 

для практичної професійної діяльності, високий рівень активації. 

Підтвердження цьому віднаходимо у працях О. Бодальова, Є. Зеєра, 

О. Кокуна, Н. Чепелєвої, які стверджують, що справжнім психологом може 

бути далеко не кожна людина, що отримала диплом психолога, обґрунтовую-

чи тим, що це особлива професія, де значущість особистості є чи не найбільш 

важливим, а ніж набуті знання, уміння й навички [1; 2; 10]. Такої ж думки 

О. Корабліна, В. Панок, які наголошують на тому, що у процесі підготовці 

майбутніх психологів величезну роль відіграє становлення їхньої особистості, 

спрямованість на самопізнання, що передбачає відкритість до змін, філософ-

ське й творче ставлення до життя, пошук його смислу та прийняття відповіда-

льності за його реалізацію і самовираження в професійній діяльності [4; 5].  

У процесі становлення особистості психолога має бути сформований 

своєрідний «психологічний світогляд» як певний тип життєвої філософії, по-

будована на цьому структура цінностей, спрямованість особистості, розвине-

ні навички професійного спілкування, уміння керувати процесом взаємодії  

з іншими, навички саморегуляції, розвинену професійну інтуїцію, специфіч-

ну Я-концепцію, альтруїстські установки та ін., оскільки для психолога влас-

на особистість є важливим інструментом у роботі.  
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До того ж, як зазначає С. Максименко, у процесі підготовки має місце 

наявність невідповідності й суперечностей між рівнем теоретичних знань, 

методичних умінь і можливостей їх адекватного використання у практичній 

діяльності психолога [3].  

Висновки. Отже, готовність психолога до професійної діяльності є 

багатовекторною і різноплановою. Готовність до виконання професійної 

діяльності залежатиме від здатності ефективно  та професійно виконувати 

свою професійну діяльність і бути стійким до дезадаптуючих чинників 

професійного середовища. 
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Barchi B. V. THE PHENOMENON OF "READINESS" IN THE STRUCTURE OF THE 

PSYCHOLOGIST’S PROFESSIONAL ACTIVITY. The phenomenon of "readiness" is 

considered in modern interpretation by native and foreign psychologists in the article. The 

content field of preparedness has been defined as directivity and professional directivity of the 

individual to professional activities. The content and the structural components of psychologist‟s 

readiness to professional activity (motivational, cognitive, operational, emotional, 

communicative, and estimated) have been disclosed by the author. It has been specified the place 

and role of volitional qualities in the structure of psychologist‟s readiness for activity: 

purposefulness; self-control and patience; persistence; determination; independence; self-

criticism. The factors, that determine professional identity, have been singled out. They are: 

value orientation; professional competence; professionally important qualities; awareness of the 

profession prestige and others. The possibilities of psychologist‟s readiness for professional 

activities have been outlined. Their aim is to develop professional ideology (professional 

consciousness formation) and professional direction (mastery of the necessary system of 

knowledge, skills, technology, professional activity); to disclose the personal and professional 

reserve (opening of professionally significant personal qualities, humanity, and subject-to-

subject and poly-subject interactions, the ability to professional identification). 

Key words: readiness, psychologist, psychologist‟s professional work, readiness factors. 
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