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Dzvonyk G.P. The research of psychophysiological components of professional vitality 

of managers. The paper deals with the actual problem of professional viability of managers of 

commercial organizations. The article analyzes the results of an experimental study conducted with 

managers of commercial organizations in Kyiv. In the course of the experimental study, 

psychophysiological patterns of the professional viability of managers were studied. According to the 

empirical study revealed common psychophysiological components and components of the 

professional vitality of managers of commercial organizations. The most important factors that 

contribute to the formation of personality sustainability and improve the professional viability of 

managers and positively affect management activities are stress, adaptive potential, the ability to self-

regulation and self-reflection, self-esteem, behavioral regulation, value regulation, value. 

Professional resilience characterizes a manager's ability to successfully cope with professional 

problems, withstand difficult life situations, helps strike a balance between risk factors and protective 

factors, and is realized through openness to the new, a willingness to act, social support and a 

successful adaptation. 

Key words: professional viability, professional activity, general level of professional self-

realization, intra-professional self-realization, external-professional self-realization, professional 
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Зеленська З.П. 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЕМОЦІЙНИХ БАР’ЄРІВ У 

МІЖОСОБИСТІСНОМУ СПІЛКУВАННІ УЧНІВ ОСНОВНОЇ ШКОЛИ 

 
Зеленська З.П. Психологічні особливості емоційних бар’єрів у міжособистісному 

спілкуванні учнів основної школи. У статті викладено результати емпіричного дослідження, 

проведеного в експериментальній та контрольній групах, яке було спрямоване на визначення 

психологічних особливостей емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні учнів осно-

вної школи. Встановлені відмінності за показниками емоційних бар’єрів у міжособистісному 

спілкуванні між учнями контрольної та експериментальної груп. Зазначено, що учні контро-

льної групи більш схильні до неадекватного прояву емоцій, домінування в них негативних 

емоцій, небажання зближуватися з людьми, а також у них виявлена більша кількість загальної 

суми емоційних бар’єрів. Також визначено, що в учнів контрольної групи за високих показни-

ків неадекватного прояву емоцій показники фрустрації потреби у досягненні успіху та страх 

не відповідати очікуванням оточення знижуються, і навпаки, що нижчого рівня в них показ-

ники неадекватного прояву емоцій, то тим вищого рівня в них фрустрація потреби у досяг-

ненні успіху та страх не відповідати очікуванням оточення. А що вищого рівня у них стає 

шкільна тривожність та страх перевірки завдань, то тим негнучкіші й невиразніші стають їхні 

емоції. Результати проведеного емпіричного дослідження вказують на необхідність розробки 

та впровадження корекційної програми, спрямованої на  зниження емоційних бар’єрів у міжо-

собистісному спілкуванні та шкільної тривожності. 

Ключові слова: емоційні бар’єри, міжособистісне спілкування, потреба у спілкуванні, 

учень основної  школи, шкільна тривожність. 

Зеленская З.П. Психологические особенности эмоциональных барьеров в межлич-

ностном общении учащихся основной школы. В статье изложены результаты эмпириче-

ского исследования, проведенного в экспериментальной и контрольной группах, которое было 
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направлено на определение психологических особенностей эмоциональных барьеров в меж-

личностном общении учащихся основной школы. Установлены различия по показателям эмо-

циональных барьеров в межличностном общении между учениками контрольной и экспери-

ментальной групп. Отмечено, что ученики контрольной группы более склонны к неадекват-

ному проявления эмоций, доминированию у них негативных эмоций, нежеланиею сближаться 

с людьми, а также у них выявлено большее количество общей суммы эмоциональных барье-

ров. Также определено, что у учащихся контрольной группы при высоких показателях неадек-

ватного проявления эмоций показатели фрустрации потребности в достижении успеха и страх 

не соответствовать ожиданиям окружающих снижаются, и наоборот, чем более низкого 

уровня в них показатели неадекватного проявления эмоций, тем более высшего уровня в них 

фрустрация потребности в достижении успеха и страх не соответствовать ожиданиям окружа-

ющих. А чем высшего уровня у них школьная тревожность и страх проверки задач, тем более 

негибкими и невыразительными являются их эмоции. Результаты проведенного эмпириче-

ского исследования указывают на необходимость разработки и внедрения коррекционной про-

граммы, направленной на снижение эмоциональных барьеров в межличностном общении и 

школьной тревожности. 

Ключевые слова: эмоциональные барьеры, межличностное общение, потребность в об-

щении, ученик основной школы, школьная тревожность. 

 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вважається, що одним із най-

важливіших чинників розвитку особистості є спілкування. Особливої уваги пот-

ребує спілкування учнів основної школи, оскільки у підлітковому віці воно є 

дуже важливим аспектом, провідною діяльністю.  

Спілкування як комунікативна діяльність, детермінована системою моти-

вів, домінуючим серед яких є комунікативний мотив, з самого початку стає ру-

шійною силою психічного розвитку дитини. В результаті діяльності спілкування 

складається система “внутрішніх” умов, якими, за С.Л. Рубінштейном, виступає 

особистість з її багаторівневою структурою, складною системою потреб, інтере-

сів, схильностей, настановлень, емоцій, цілей, тобто мотивів [11]. 

Проблеми спілкування розглядаються у працях корифеїв психологічної на-

уки: В.Г. Ананьєва, О.О. Бодальова, Л.С. Виготського, О.М. Леонтьєва, Б.Ф. Ло-

мова, А.Р. Лурії, В.М. М’ясищева, А.В. Петровського та інших.  

По-перше, спілкування – це особливий тип діяльності (комунікативна дія-

льність). По-друге – це умова здійснення будь-якої діяльності, а по-третє, резуль-

тат діяльності, що спеціально задається [Цит за [1]].  

Найбільш виражені емоційні реакції та переживання виникають у критичні 

моменти розбалансованості динамічного процесу взаємодії особистості і суспі-

льства, у так звані «критичні періоди». Саме такий період виникає під час пере-

ходу дитини з молодшого шкільного у підлітковий вік [9].  

В процесі спілкування у підлітків можуть виникати різноманітні труднощі. 

Позаяк неефективні комунікації – одна з головних причин виникнення проблем 

у спілкуванні [10]. Однією з таких проблем є емоційні бар’єри у міжособистіс-

ному спілкуванні. Психологами і педагогами емоційні бар’єри розглядаються як 

різновид психологічних бар’єрів [2; 4]. 

Розробкою проблеми сутності, способів походження, функцій, класифіка-

ції психологічних бар'єрів займалися І. Андрєєва, Е. Берн, О. Бодальов, В. Кан-
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Калік, М. Кідалова, В. Куніцина, В. Лабунська, О. Лещинська, П. Лушин, С. На-

зметдінова, М. Подимов, Б. Паригін, Є. Рогов, О. Цуканова, М. Шевадрін, Т. Ек-

сакусто, Н. Яковльова та ін. [3]. 

Також актуальною в підлітковому віці є проблема шкільної тривожності, і 

соціальної, і шкільної [5]. На думку А. Микляєвої та П. Румянцевої, причиною 

виникнення тривожності в підлітковому віці завжди є внутрішній конфлікт, су-

перечливість прагнень підлітків, коли одне бажання суперечить іншому, одна 

проблема заважає іншій. Суперечливий внутрішній стан школяра підліткового 

віку може бути викликаний різними чинниками:  

 відсутністю у школяра фізичної безпеки, ворожістю зі сторони дорослих, 

суперечливими вимогами до підлітка, які надходять з різних джерел;  

 неадекватними вимогами батьків, які не відповідають можливостям і пра-

гненням школяра;  

 авторитарним стилем спілкування дорослого з дитиною;  

 хронічною або епізодичною навчальною неуспішністю;  

 зміною системи оцінки та контролю знань;  

 значним зростанням навчального навантаження, пов’язаного з підготов-

кою до вступу у вищі навчальні заклади.  

Усе це, загалом, і є причинами виникнення тривожності, що зумовлює у 

підлітка виникнення почуття втрати опори, невпевненості у довкіллі, небажання 

спілкуватися [7]. 

Для успішного спілкування мають значення, на думку психологів, три чин-

ники: надійність комунікатора; зрозумілість його повідомлень; врахування зво-

ротних зв'язків щодо того, наскільки правильно його зрозуміли [Цит. за [77]]. 

Професор О.М. Корніяка зазначає, що «умовою успішності професійної ді-

яльності й особистого життя, ефективності взаємодії з іншими людьми є вміння 

спілкуватися, вміння встановлювати і підтримувати контакти з людьми, здат-

ність до соціально-комунікативної адаптації і, зрештою, вміння змінювати і кон-

тролювати свою поведінку в умовах примноження сфер комунікації і проблем-

них ситуацій. Тобто вміння здійснювати діяльність спілкування (комунікативну 

діяльність), що вимагає від суб’єкта цієї діяльності володіння інструментом її ре-

алізації – компетентністю у спілкуванні, або комунікативною компетентністю». 

Згідно з її визначенням комунікативна компетентність – це «складно організо-

ване, внутрішньо суперечливе поєднання комунікативних знань і вмінь, що відо-

бражають цілі та результати здійснюваної суб’єктом спілкування комунікативної 

діяльності» [Цит. за [6]].  

Аналіз спеціальної науково-психологічної літератури показує, що пробле-

мам спілкування та пов’язаним з ним проблемам присвячено багато праць вітчи-

зняних та зарубіжних вчених. А проблема емоційних бар’єрів у міжособистіс-

ному спілкуванні учнів основної школи в процесі засвоєння іншомовної лексики 

та їхні психологічні особливості , потребує, на нашу думку, експериментального 

дослідження.  
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Мета дослідження полягає у висвітленні результатів експериментального 

дослідження психологічних особливостей емоційних бар’єрів у міжособистіс-

ному спілкуванні учнів основної школи.  

Виклад основного матеріалу.   Вибірку нашого дослідження склали 126 

учнів основної школи, які навчаються у 6-х і 7-х класах. З них 106 учнів Києво-

Печерського ліцею № 171 «Лідер» (експериментальна група) та 20 учнів Кловсь-

кого ліцею (контрольна група). Для дослідження психологічних особливостей 

емоційних бар’єрів у спілкуванні учнів основної школи було використано: мето-

дику «Діагностика емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні» (за В.В. 

Бойко) та методику діагностики рівня шкільної тривожності (за Філіпсом). 

Кількісно-якісний аналіз та інтерпретація результатів дослідження здійс-

нювалися з використанням описової статистики відсоткового розподілу за допо-

могою математичних методів обробки емпіричних даних (версія 23 комп’ютер-

ної програми Statistical Package for the Social Science (SPSS) for Windows). 

За методикою «Діагностика емоційних бар’єрів у міжособистісному спіл-

куванні» (за В.В. Бойко) було визначено наявність емоційних бар’єрів у міжосо-

бистісному спілкуванні в учнів експериментальної (ліцей «Лідер») та контроль-

ної груп (Кловський ліцей) (див. табл. 1).  

Таблиця 1 

Емоційні бар’єри в міжособистісному спілкуванні учнів основної школи 

 

 

Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Повністю відсутні 4,7% - 

Не заважають спілкуватися 9,4% - 

Є деякі емоційні проблеми в спілкуванні 32,1% 5,4% 

Певною мірою ускладнюють взаємодію з 

людьми 
42,5% 57,8% 

Шкодять встановленню контактів з оточенням 11,3% 36,8% 

 

Як ми можемо бачити з таблиці 1, показник «повністю відсутні» в учнів 

експериментальної групи становить 4,7% а 9,4% учнів цієї ж групи емоційні 

бар’єри в міжособистісному спілкуванні не заважають спілкуватися. Мають де-

які емоційні проблеми в спілкуванні – 32,1% учнів експериментальної групи на 

відміну від 5,4% учнів контрольної групи. При цьому у 57,8% учнів контрольної 

групи емоційні бар’єри певною мірою ускладнюють взаємодію з людьми, а в уч-

нів експериментальної групи таких – 42,5%. У 36,8% учнів контрольної групи та 

в 11,3% учнів експериментальної групи емоційні бар’єри шкодять встановленню 

контактів з оточуючими. 

Також за цією методикою було визначено емоційні бар’єри за наступними 

шкалами: невміння керувати емоціями, дозувати їх; неадекватний прояв емоцій; 

негнучкість та невиразність емоцій; домінування негативних емоцій; небажання 

зближуватися з людьми на емоційній основі. У таблиці 2 наведено результати 

дослідження за шкалою невміння керувати емоціями. 
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Таблиця 2 

Невміння керувати емоціями 

 Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Повністю відсутні 94,3% 95,0% 

Не заважають спілкуватися 5,7% 5,0% 

Є деякі емоційні проблеми в спілкуванні - - 

Певною мірою ускладнюють взаємодію з 

людьми 
- - 

Шкодять встановленню контактів з оточенням - - 

Отже, ми бачимо, що за цією шкалою показники і в експериментальній, і в 

контрольній групах майже однакові. 

У таблиці 3 наведено результати дослідження за шкалою неадекватного 

прояву емоцій. 

Таблиця 3 

Неадекватний прояв емоцій 

 

 
Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Повністю відсутні 85,8% 70,0% 

Не заважають спілкуватися 14,2% 30,0% 

Є деякі емоційні проблеми в спілкуванні - - 

Певною мірою ускладнюють взаємодію з 

людьми 
- - 

Шкодять встановленню контактів з оточенням - - 

За шкалою «неадекватний прояв емоцій» ми бачимо такі відмінності: в екс-

периментальній групі ці показники повністю відсутні у 85,8% учнів, а в контро-

льній групі – у 70,0 %; не заважають спілкуватися – 14,2% учнів експеримента-

льної групи та 30,0% контрольної. 

У таблиці 4 наведено результати дослідження за шкалою негнучкості та 

невиразності емоцій. 

Як видно з  табл. 4, за шкалою «негнучкість та невиразність емоцій» пов-

ністю відсутні показники в учнів контрольної групи, а в учнів експериментальної 

групи таких – 95,3% , а 4,7% учнів цей показник не заважає спілкуватися.  

 

Таблиця 4 

Негнучкість та невиразність емоцій 

 

 
Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Повністю відсутні 95,3% 100% 

Не заважають спілкуватися 4,7% - 

Є деякі емоційні проблеми в спілкуванні - - 

Певною мірою ускладнюють взаємодію з людьми - - 

Шкодять встановленню контактів з оточенням - - 
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У таблиці 5 наведено результати дослідження за шкалою домінування не-

гативних емоцій. Ми бачимо, що за цією шкалою повністю відсутні показники в 

учнів контрольної групи, а в учнів експериментальної групи таких – 97,2% , а 

2,8% учнів цей показник не заважає спілкуватися.  

 

Таблиця 5 

Домінування негативних емоцій 

 

 
Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Повністю відсутні 97,2% 100% 

Не заважають спілкуватися 2,8% - 

Є деякі емоційні проблеми в спілкуванні - - 

Певною мірою ускладнюють взаємодію з 

людьми 
- - 

Шкодять встановленню контактів з оточенням - - 
 

У таблиці 6 наведено результати дослідження за шкалою небажання збли-

жуватися з людьми. Ми бачимо, що в експериментальній групі повністю відсутні 

показники за цією шкалою у 97,2% учнів, а в контрольній – у 73,6%. Не заважа-

ють спілкуватися в експериментальній групі – 2,8% учнів, а в контрольній – 

21,1% учнів. Присутні деякі проблеми в спілкуванні у 5,3% учнів контрольної 

групи. 

Позаяк експериментальні дані не відповідають нормальному розподілу, то 

для їхньої статистичної обробки використали непараметричні тести, зокрема  U-

Манна Уїтні – для визначення відмінностей між учнями експериментальної та 

контрольної груп.   

Таблиця 6 

Небажання зближуватися з людьми 

 

 
Експеримен-

тальна група 

Контрольна 

група 

Повністю відсутні 97,2% 73,6% 

Не заважають спілкуватися 2,8% 21,1% 

Є деякі емоційні проблеми в спілкуванні - 5,3% 

Певною мірою ускладнюють взаємодію з 

людьми 
- - 

Шкодять встановленню контактів з оточенням - - 
 

У таблиці 7 наведено відмінності показників за методикою «Діагностика 

емоційних бар’єрів у міжособистісному спілкуванні» (за В.В. Бойко) в учнів екс-

периментальної та контрольної груп. 
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Таблиця 7 

Відмінності показників за методикою «Діагностика емоційних бар’єрів  

у міжособистісному спілкуванні» (за В.В. Бойко) 

в учнів експериментальної та контрольної груп 

№ 

з/п 
Шкали ЕГ КГ 

U тест 

Манна-Уїтні 

1. Невміння керувати емоціями 60,75 75,53 U=769,0 р=0,087 

2. Неадекватний прояв емоцій 59,25 83,89* U=610,0 р≤0,05 

3. Негнучкість та невиразність емоцій 60,97 74,32 U=792,0 р=0,120 

4. Домінування негативних емоцій 58,91 85,84* U=573,0 р≤0,05 

5 Небажання зближуватися з людьми 60,41 77,45* U=732,5 р≤0,05 

6. Загальна сума емоційних бар’єрів 57,27 94,97* U=399,5 р≤0,05 
Примітки: * – кореляція достовірна на рівні p ≤ 0,05 

 

Отже, з табл.7 видно, що в учнів контрольної та експериментальної груп 

було визначено значущі відмінності за шкалами: «неадекватний прояв емоцій», 

«домінування негативних емоцій», «небажання зближуватися з людьми» та «за-

гальна сума емоційних бар'єрів». Тобто, учні контрольної групи на відміну від 

учнів експериментальної групи мають вищі показники за цими шкалами, що вка-

зує на їхню схильність до неадекватного прояву емоцій, домінування в них нега-

тивних емоцій, небажання зближуватися з людьми, а також на більшу кількість 

загальної суми емоційних бар’єрів.  

Також ми здійснили кореляційний аналіз (ранговий коефіцієнт кореляції r 

Пірсона) для визначення взаємозв’язків між досліджуваними показниками. В уч-

нів контрольної групи спостерігалися негативні кореляційні зв’язки показників 

за шкалою «неадекватний прояв емоцій» із показниками «фрустрація потреби у 

досягненні успіху» (r= -0.501; p ≤ 0,05) та показниками шкали «страх не відпові-

дати очікуванням оточення» (r= -0.544; p ≤ 0,05); А от показник емоційних 

бар’єрів «негнучкість та невиразність емоцій» пов'язаний позитивними кореля-

ційними зв'язками із показником «загальна тривожність у школі» (r= 0.498; p ≤ 

0,05) та показником «страх ситуації перевірки знань» (r= 0,723; p ≤ 0,01). Тобто, 

в учнів контрольної групи за високих показників неадекватного прояву емоцій 

показники фрустрації потреби у досягненні успіху та страх не відповідати очіку-

ванням оточення знижуються, і навпаки, що нижчого рівня в них є неадекватний 

прояв емоцій, то тим вищого рівня в них є  фрустрація потреби у досягненні ус-

піху та страх не відповідати очікуванням оточення. А що вищими в них є зага-

льна тривожність у школі та страх перевірки завдань, то тим вищого рівня – не-

гнучкість та невиразність емоцій. 

Також нами було визначено, що в учнів експериментальної групи немає 

кореляційних зв’язків між показниками емоційних бар’єрів із показниками шкі-

льної тривожності. Це ми можемо пояснити тим, що не було виявлено високих 

показників тривожності. В учнів здебільшого спостерігається низький рівень за-

гальної тривожності у школі (загальний емоційний стан, пов'язаний із різними 
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формами включеності в життя школи) – 89,6 % учнів, середній рівень мають 6,6 

% учнів, а високий – 1,8 %.  

Однак, зауважимо, що надто низькі показники тривожності можуть бути 

результатом активного витіснення особистістю своєї високої тривоги й бажання 

показати себе в кращому світлі.  

Висновки. Проведене емпіричне дослідження психологічних особливос-

тей емоційних бар’єрів в учнів основної школи надало можливість зробити на-

ступні висновки: 

 було визначено, що в учнів контрольної та експериментальної груп спос-

терігаються значущі відмінності за показниками емоційних бар’єрів у міжособи-

стісному спілкуванні – учні контрольної групи більш схильні до неадекватного 

прояву емоцій, домінування в них негативних емоцій, небажання зближуватися 

з людьми, а також на більшу кількість загальної суми емоційних бар’єрів.  

 В учнів експериментальної групи не виявлено впливу шкільної тривожно-

сті на виникнення у них емоційних бар’єрів, оскільки не було виявлено високих 

показників шкільної тривожності. Проте слід мати на увазі, що дуже низька три-

вожність може бути результатом активного витіснення особистістю своєї висо-

кої тривоги й бажання показати себе в кращому світлі.  

 В учнів контрольної групи, навпаки, ми спостерігаємо наявність взаємов-

пливу шкільної тривожності та емоційних бар’єрів у міжособистісному спілку-

ванні: за високих показників неадекватного прояву емоцій, показники фрустрації 

потреби у досягненні успіху та страх не відповідати очікуванням оточення зни-

жуються, і навпаки, що нижчим є неадекватний прояв емоцій, то вищими у них 

є фрустрація потреби у досягненні успіху та страх не відповідати очікуванням 

оточення. А що вищими в них є загальна тривожність в школі та страх перевірки 

завдань, то вищою є негнучкість та невиразність емоцій. 

Перспективи подальших досліджень полягають у розробці корекційної 

програми зниження емоційних бар’єрів в міжособистісному спілкуванні учнів 

основної школи. 
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Zelenska Z.P. The results of the study of the development of communicative skills of 

primary school students in the process of learning foreign language vocabulary. The article rep-

resents the results of an empirical study aimed at determining the psychological characteristics of 

emotional barriers in interpersonal communication of primary school students. 

The differences were found in the indicators of emotional barriers in interpersonal communi-

cation between students in the control and experimental groups. It is noted that the students in the 

control group are more prone to inadequate expression of emotions, the dominance of negative emo-

tions, unwillingness to be closer to people as well as a greater number of total emotional barriers. It 

was also determined that the students in the control group with high rates of inadequate expression 

of emotions indicators of frustration of the need to succeed and the fear of not meeting the expecta-

tions of others are reduced, and vice versa, the lower the rate of inadequate expression of emotions 

the higher the level of frustration success and the fear of not meeting the expectations of others. And 

the higher the level of school anxiety and the fear of checking tasks, the more inflexible and vague 

their emotions are. But low levels of anxiety may be the result of an individual's active displacement 

of their high anxiety and desire to show themselves in a better light.  

The results of the empirical study indicate the need to develop and implement a correctional 

program that will aim to reduce emotional barriers to interpersonal communication and school anxiety. 

Key words: emotional barriers, interpersonal communication, the need in communication, el-

ementary school student, school anxiety. 
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Івашкевич Е.Е. 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ГОТОВНОСТІ СТУДЕНТІВ 

ДО ВИКОНАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЇХНЬОЇ 

САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ В ПРОФЕСІЙНІЙ СФЕРІ 
  

Івашкевич Е.Е. Емпіричне дослідження готовності студентів до виконання перек-

ладацької діяльності та їхньої самоактуалізації в професійній сфері. В статті зазначено, 

що професійне становлення особистості є цілісним процесом, який динамічно розгортається в 

часі та просторі, триває від формування професійних намірів до повної реалізації себе у твор-

чій професійній діяльності, основною суперечністю якої є протиріччя між сформованими вла-

стивостями особистості й об’єктивними вимогами провідної діяльності, значення якої полягає 

в тому, що вона має зумовлювати подальший особистісний розвиток. Наголошено, що реалі-

зуючи себе в провідній діяльності, особистість поступово змінюється, що призводить до пере-

будови мотивів своєї провідної діяльності, до формування нових властивостей, якостей та ха-

рактеристик людини, які є надзвичайно важливими та значущими для здійснення професійної 

діяльності. 

 Зазначено, що готовність до здійснення перекладацької діяльності передбачає наяв-

ність у фахівця професійної компетентності, тобто, знання лінгвістичного матеріалу, воло-

діння способами, прийомами і засобами актуалізації цих знань у конкретній ситуації, високий 

рівень розвитку навичок аудіювання, говоріння, письма іноземною мовою. Готовність фахівця 

до здійснення перекладацької діяльності передбачає здатність спеціаліста виявляти високий 

рівень мисленнєвої та пізнавальної активності, самостійності та самоорганізації у розв’язанні 

комунікативно-пізнавальних завдань та задач. Визначено, що різний рівень опанування систе-

мою необхідних знань, умінь і навичок, різна ступінь активності й самостійності особистості 

визначають і різний ступінь готовності до прийняття перекладачем самостійних виважених 

рішень і здійснення самостійних дій. 

 Виокремлено критерії професійного становлення майбутніх перекладачів. Проаналізо-

вано результати за рівнем готовності майбутніх фахівців до виконання професійної діяльності. 


