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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНІХ 
ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦІВ ДО ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Метою статті є здійснення теоретичного аналізу вітчизняних досліджень які стосу-
ються проблеми психологічної готовності майбутніх військовослужбовців до професійної 
діяльності. 

Здійснено аналіз сучасного стану розробленості проблеми психологічної готовності, який 
показав, що усталеного розуміння змісту та структури даного феномену в психології ще  
не сформувалося.

Визначено, що психологічна готовність особи до різних видів професійної діяльності має 
свої специфічні особливості. Це спричиняє появу різноманітних термінів для позначення окре-
мих аспектів психологічної готовності, вживання яких відрізняється у різних дослідників,  
а також різне визначення змісту і структурних компонентів психологічної готовності людини 
до професійної діяльності. У загальному вигляді психологічну готовність можна визначити, 
як сукупність певних психологічних властивостей та станів особистості, які утворюють 
системи тривалої та тимчасової готовності.

Виокремлено загальну характеристику психологічної готовності для усіх видів  
діяльності – це сукупність певних психологічних властивостей та станів особистості,  
які утворюють системи тривалої та тимчасової готовності.

Розкрито зміст і структуру психологічної готовності до професійної діяльності майбут-
ніх військовослужбовців, яка складається з чотирьох компонентів: мотиваційного (відда-
ність професії, переконання в її необхідності, потреба у самовдосконаленні, бажання досягти 
успіху й показати себе з кращого боку тощо); когнітивного (знання професійних обов’язків, 
функцій, оцінка їх суспільної значущості, знання способів, методів, засобів вирішення профе-
сійних завдань тощо); операційного (наявність вмінь і навичок, необхідних для вирішення про-
фесійних завдань, володіння способами і прийомами професійної діяльності); особистісного 
(сукупність особистісних характеристик, необхідних для успішного здійснення майбутньої 
професійної кар’єри).

Ключові слова: психологічна готовність; структура психологічної готовності; тривала 
готовність; тимчасова готовність; структурні компоненти психологічної готовності.

Постановка проблеми. Питання психологіч-
ної готовності особи до професійної діяльності 
вперше стало об’єктом наукових досліджень у 
роботах М. Дяченка та Л. Кандибовича [7; 8] 
в останній чверті ХХ ст. у зв’язку із пошуком 
шляхів оптимізації та підвищення успішності 
професійної діяльності. Дослідники намагалися 
визначити критерії психологічної готовності до 
професійної діяльності людини шляхом виокрем-
лення із сукупності чинників, які зумовлюють 
продуктивність діяльності, психологічних ком-
понентів, що відіграють вирішальну роль під час 
опанування професійної діяльності. Відповідно, 
психологічна готовність людини до професійної 
діяльності загалом, виражає спрямованість осо-
бистості на професійну діяльність. Разом із цим, 
психологічна готовність особи до професійної 

діяльності в різних професійних сферах має влас-
ний специфічний прояв.

Аналіз досліджень і публікацій. У реаліях 
сьогодення проблематика психологічної готов-
ності особистості до професійної діяльності 
не втрачає своєї актуальності. Це пов’язано із 
постійним розширенням переліку видів профе-
сійної діяльності, зокрема екстремальних, а також 
умов та чинників впливу, що необхідні для осо-
бистісних перетворень людини в умовах профе-
сійної діяльності. Найбільший внесок у дослі-
дження означеної проблеми, як у теоретичному 
так і в прикладному значенні, зробили: В. Варе-
ник [2], В. Варваров, М. Виноградова [3], О. Гло-
точкін, І. Горелов [4], В. Давидов [6], Ю. Забродін, 
О. Кокун [13; 14], О. Колесніченко [15], М. Король-
чук [18–20], Н. Лебедева [21], В. Молотай [24; 25], 
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В. Моляко [26; 27], І. Окуленко [28], І. Онищенко 
[29], Н. Пенькова [30], О. Поканевич [32], А. Пуні 
[35; 36], С. Рубінштейн [38; 39], О. Тимченко [40], 
М. Томчук [44; 45], Д. Узнадзе [46–48], О. Федик 
[49], О. Хрущ-Ріпська [50] та ін.

За кордоном розробкою змісту психологічної 
готовності займалися F. Kirkland, P. Bartone та ін. 
[51; 52; 53; 54; 55; 56]. Вони розглядали питання 
впливу пріоритетів командира на психологічну 
готовність. Зазначені автори відзначають тісний 
взаємозв’язок між психологічною готовністю та 
довірою, повагою, турботою, повноваженнями та 
виходять з того, що знання та тактична майстер-
ність, володіння зброєю, польові навчання тісно 
пов’язані з психологічною готовністю до профе-
сійної діяльності. 

Мета дослідження. Проаналізувати сучас-
ний стан розробленості проблеми психологічної 
готовності у військовослужбовців Розкрити зміст 
та структуру психологічної готовності до профе-
сійної діяльності майбутніх військовослужбовців 
та визначити її основні структурні компоненти. 

Теоретичний аналіз емоційного лідерства 
вимагає, на наш погляд, висвітлення таких питань:

1. Аналіз сучасного стану розробленості про-
блеми психологічної готовності.

2. Розкриття змісту та структури психологічної 
готовності до професійної діяльності майбутніх 
військовослужбовців.

Розглянемо послідовно окреслені питання.
Розпочнемо наше дослідження з визначення 

поняття «психологічна готовність». У психологіч-
ному словнику зазначене поняття визначається, 
як: «стан мобілізації усіх психофізіологічних сис-
тем людини, що забезпечує ефективне виконання 
певної діяльності … Конкретний стан готовності 
до дій визначається поєднанням факторів, які 
характеризують різні рівні готовності: фізичну 
підготовленість; необхідні властивості нерво-
вої системи, що забезпечують дії; психологічні 
умови готовності. Залежно від умов діяльності, 
провідною може бути одна із зазначених сторін» 
[33, с. 78]. При цьому в людини повинні бути: 
знання, навички та вміння відповідні сфері про-
фесійної діяльності; готовність до невідкладної 
реалізації наявної програми у відповідь на певний 
сигнал; внутрішня згода та рішучість щодо реалі-
зації певних дій. 

У галузі досліджень психологічної готовності 
існує чимало різних термінів для позначення різ-
них аспектів психологічної готовності, вживання 
яких відрізняється у різних дослідників. Йдеться 
про «психологічну готовність» (Т. Кабаченко, 

В. Авдєєв), «психологічну стійкість» (М. Матова), 
«емоційну стійкість» (Л. Аболін, М. Дяченко, 
В. Пономаренко, Н. Носенко, О. Сіротін), «уста-
новку» (М. Марбе, Д. Узнадзе), «толерантність 
до стресу» (Л. Собчик), «готовність до ризику» 
(В. Бодров, Є. Кір’янова), «емоційно-моторну 
стійкість» (М. Рапохін), «надійність оператора» 
(Л. Вищепан, О. Золотухін, Ю. Зубарєв, Г. Нікіфо-
ров, Л. Філіппов) тощо. [34, с. 8–9; 87, с. 14].

Водночас не існує усталеного тлумачення 
змісту поняття «психологічної готовності». 
Б. Ананьєв [1], Н. Левітов [22] та С. Рубінштейн 
[38] визначають зазначене поняття, як наявність 
здібностей. У К. Платонова [31] це – якість осо-
бистості. В Д. Узнадзе [46] це – психологічний 
стан і суттєва ознака установки. У І. Ладанова 
це – психологічна умова успішності виконання 
діяльності. У дослідженнях М. Дяченка, Л. Кан-
дибовича [7], – «психологічна готовність» визна-
чається, як показник саморегуляції та адаптації 
на різних етапах і рівнях протікання психічних 
процесів, що визначають поведінку особи, як 
суб’єкта діяльності. Тобто це цілісне утворення, 
яке характеризує емоційно-когнітивну і вольову 
мобілізацію суб’єкта в момент його включення в 
певну діяльність. Дослідники Р. Романенко [37], 
і В. Серіков [41] визначають зазначене поняття, 
як цілісне явище, скріплене переконаннями, 
морально-вольовими якостями особистості, спо-
собами поведінки, практичними уміннями і нави-
чками. На думку Л. Кондрашової [16; 17], О. Лазо-
ренко, Є. Потапчук, А. Прокопенко, М. Томчук та 
ін., психологічна готовність включає в себе про-
фесійні знання, навички і вміння та деякі риси 
особистості, які забезпечують успішне виконання 
професійних завдань [42, с. 29]. А. Пуні [35, с. 5] 
вважає, що психологічна готовність – це різно-
вид психологічного стану, який визначає впев-
неність у своїх силах, прагнення досягти певної 
мети, високу стійкість нервових процесів, само-
оцінку та саморегуляцію. До того ж психологічна 
готовність передбачає вміння приймати правильні 
рішення у нестандартних обставинах. 

М. Левітов [22] зазначає, що психічні стани 
людини значною мірою впливають на рівень 
готовності людини до виконання завдань. Він 
визначає психологічну готовність, як тимчасо-
вий стан особистості. Дослідник розрізняє три-
валу готовність і тимчасову готовність, яку можна 
назвати «передстартовим станом». Автор визначає 
три різновиди тимчасової готовності: звичайну, 
підвищену та знижену. Звичайна готовність буває  
в людини переважним чином перед звичною робо-
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тою, до якої не висувають підвищених вимог. Стан 
підвищеної готовності викликається новизною  
і творчим характером роботи. Знижена готовність 
може викликатися сильною й неконтрольованою 
емотивністю людини, яка може проявлятися у 
незібраності, відволіканні уваги, помилкових діях 
тощо. Дещо схожих поглядів на проблему пси-
хологічної готовності дотримуються дослідники 
П. Горностай [5], О. Кокун [13; 14]. Зазначені 
автори вважають за доцільне під поняттям «про-
фесійна готовність» розуміти загальну готовність 
людини до професійної діяльності (як психоло-
гічну так і фізичну), що може бути тривалою (про-
фесійна підготовленість) так і тимчасовою. 

Тривала готовність є системою інтегрованих 
властивостей, знань та досвіду особистості. Така 
готовність поєднує в собі усвідомлення ролі пев-
ної професії у суспільстві, соціальну відповідаль-
ність, прагнення самостійно і творчо вирішувати 
професійні завдання. Тимчасова психологічна 
готовність є особливим психічним станом, який 
виражає у суб’єкта образ структури певної дії та 
стійку спрямованість свідомості на її виконання. 
Тривала психологічна готовність формується 
упродовж тривалого часу професійної підготовки 
і характеризує потенційну психологічну здатність 
особи до виконання професійної діяльності. Нато-
мість, тимчасова психологічна готовність форму-
ється на основі тривалої і характеризує наявну на 
даний час психологічну здатність особи до вико-
нання конкретних професійних завдань. Тобто  
у фахівця унаслідок певних обставин може бути 
відсутня тимчасова психологічна готовність за 
наявності тривалої. Утім, дослідники наголошу-
ють на неможливості тимчасової психологічної 
готовності за відсутності тривалої [13]. 

У зазначеному контексті доречно уточнити 
значення деяких понять. Наприклад, «готовність» 
і «підготовленість» не тотожні поняття, але пере-
бувають у тісному зв’язку. Підготовленість до 
певного виду діяльності − це наявність у людини 
особистісних якостей, теоретичних знань, прак-
тичних навичок і вмінь, що дають їй змогу у 
будь-який час успішно виконувати поставлені 
завдання та функціональні обов’язки [23]. Разом 
із цим, підготовленість до діяльності не визначає 
готовності людини у певний момент належним 
чином виконати дію, адже багато чого залежить 
від вольової налаштованості, внутрішньої зібра-
ності, мотивації, здатності людини виконати дію 
у певний момент і досягти результату. Натомість, 
готовність визначається, як цілісний прояв усіх 
сторін особистості, що дає можливість людини 

виконувати свої функції [3]. На думку І. Коваль-
ської, спорідненим поняттям до «готовності»  
і «підготовленості» є «придатність», що виражає 
імовірнісну характеристику можливості людини 
оволодіти певною діяльністю [12, с. 142]. Тому 
важливим фактором формування психологічної 
готовності людини до професійної діяльності  
є профвідбір. 

Існують і більш диференційовані підходи 
щодо визначення психологічної готовності 
особи до професійної діяльності. Так, О. Кокун 
[13, с. 188–189] виокремлює тривалу та коротко-
часну психологічну готовність у фахівця, що діє 
в екстремальних ситуаціях. При цьому у трива-
лій психологічній готовності виділяється 4 осо-
бистісних компоненти (моральний, вольовий, 
комунікативний, загальнопсихологічний) та 6 
функціональних компонентів (мотиваційний, ког-
нітивний, креативний, орієнтаційний, операцій-
ний, оцінювальний). Натомість у короткочасній 
психологічній готовності дослідник виокремлює 
5 компонентів (мотиваційний, орієнтаційний, 
операційний, оцінювальний, емоційний). 

Дослідники Кокун. О, Мороз В., Лозинська Н., 
Пішко І. [14, с. 7–9]. У психологічній готов-
ності військовослужбовців до виконання служ-
бово-бойових завдань виділяють 38 показників,  
20 з яких характеризують особистісну готовність 
та 18 – функціональну.

На підставі теоретичного аналізу літератури 
можемо зробити такі висновки. Психологічна 
готовність особи до різних видів професійної 
діяльності має свої специфічні особливості.  
Це спричиняє появу різноманітних термінів 
для позначення окремих аспектів психологічної 
готовності, вживання яких відрізняється у різ-
них дослідників. А також різне визначення змісту  
і структурних компонентів психологічної готов-
ності людини до професійної діяльності. Разом із 
цим, значна частина дослідників даної проблеми 
вказує на існування загальних для всіх видів 
діяльності характеристик психологічної готов-
ності. У загальному вигляді її можна визначити, 
як сукупність певних психологічних властивос-
тей та станів особистості, які утворюють системи 
тривалої та тимчасової готовності. 

Тривала психологічна готовність – це стійка 
характеристика особистості, яку не потрібно кож-
ного разу формувати. Будучи завчасно сформова-
ною, ця готовність утворює передумову успішної 
майбутньої професійної діяльності. Загалом три-
вала психологічна готовність є структурою, що 
включає в себе: позитивне ціннісно-мотиваційне 
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ставлення до професійної діяльності; адекватні 
вимогам професійної діяльності властивості осо-
бистості, знання, навички, здібності, темперамент; 
професійно значущі особливості сприймання 
інформації, мислення, а також емоційно-вольових 
процесів.

Тимчасова психологічна готовність – це осо-
бливий психічний стан особистості, який виникає 
у зв’язку із безпосередньою майбутньою діяль-
ністю. Виникнення та оформлення короткочасної 
готовності визначається розумінням задачі, усві-
домленням відповідальності, бажанням досягти 
успіху у професійній діяльності.

Тривала і тимчасова психологічна готовність 
перебувають в єдності. Тимчасова психологічна 
готовність є функціональним ядром тривалої 
психологічної готовності, що підвищує її діє-
вість. Виникнення стану тимчасової психологіч-
ної готовності залежить від тривалої готовності. 
Натомість, тимчасова психологічна готовність 
визначає продуктивність тривалої психологічної 
готовності в конкретних обставинах.

Психологічна готовність особистості до про-
фесійної діяльності виражає сукупність інтелек-
туальних, емоційних, мотиваційних і вольових 
сторін психіки людини. Цей особливий психічний 
стан залежить від індивідуально-психологічних 
особливостей особи, від рівня професійної підго-
товки та від умов в яких відбувається професійна 
діяльність.

З метою визначення змісту та структури пси-
хологічної готовності майбутніх військовос-
лужбовців до професійної діяльності необхідно 
розглянути питання психологічної готовності 
особистості до певного виду діяльності та роз-
крити зміст і структуру психологічної готовності 
майбутніх військовослужбовців до професійної 
діяльності. 

Дослідниця Л. Карамушка у своїх роботах 
[9–11] розглядала питання сутності і змісту пси-
хологічної готовності до певного виду діяльності. 
Вона зазначала, що психологічна готовність зна-
чною мірою впливає на ефективність виконання 
певної діяльності і розглядала її, як істотну пере-
думову будь-якої цілеспрямованої діяльності, її 
регуляції, стійкості та ефективності.

На підставі робіт В. Моляко [26; 27] можна 
класифікувати рівні готовності військовослуж-
бовців за такими критеріями:

– високий (самостійність у постановці  
і розв’язанні нових задач, адекватність оцінки  
і самооцінки професійно важливих якостей, здат-
ність до ефективного вирішення задач в умовах 

дефіциту часу тощо). У військовослужбовців це 
виражається у бажанні вести боротьбу, впевне-
ності у власних силах, прагненні випробувати 
себе, вірі у перемогу над противником. Проте на 
такому рівні психологічної готовності військо-
вослужбовець довго знаходитися не може. Спра-
цьовують захисні механізми психіки і фізіології 
людини;

– середній (середній рівень вияву наведених 
якостей). Для середнього рівня готовності вій-
ськовослужбовця характерне поєднання впевне-
ності у собі й інших із недостатнім прагненням 
до протиборства і рішучих дій. Військовослужбо-
вець припускається незначних помилок при вико-
нанні команд, його фізіологічний стан близький 
до норми;

– низький (невміння самостійно ставити  
і розв’язувати складні завдання, неадекватна 
оцінка і самооцінка професійно важливих осо-
бливостей тощо). Основними причинами низь-
кого рівня готовності у військовослужбовця є: 
невпевненість у собі, відсутність прагнення до 
протиборства, нерішучість, зайва метушливість, 
замкненість, помилки під час виконання простих 
команд, унаслідок відволікання та неуважності 
тощо.

Формування в особового складу психічної 
стійкості та психологічної готовності до бою 
(виконання завдань за призначенням) є основною 
метою психологічної підготовки.

Психологічна підготовка військовослужбовця 
спрямована на: 

– підвищення психічної стійкості і його психо-
логічної готовності;

– перетворення факторів бою в знайомі, звичні, 
очікувані (адаптування);

– оволодіння військовослужбовцями необхід-
ними знаннями та досвідом у подоланні психоло-
гічних навантажень;

– розвиток у військовослужбовців здатності 
швидко перебудовуватись відповідно до обставин. 

Як ми зазначали вище, у поняття «стан 
готовності» автори вкладають різний зміст. Це 
пов’язано з різними підходами до розуміння пси-
хіки, сутності готовності та до дослідження різ-
них видів діяльності.

Визначення поняття психологічної готов-
ності людини до виконання професійних дій 
базуються на уявленнях про властивості, якості, 
риси особистості та сукупності індивідуальних 
особливостей, що зумовлюють стиль діяльності 
та ґрунтуються на оцінці професійно важливих 
властивостей людини, які визначають успіш-
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ність професійної діяльності. У нашому дослід- 
женні під психологічною готовністю до про-
фесійної діяльності ми будемо розуміти складне 
цілісне утворення психіки людини, що інтегрує 
в собі низку психологічних феноменів, які зна-
ходяться в тісному взаємозв’язку, мають складну 
динамічну структуру, між компонентами якої існу-
ють функціональні зв’язки. Залежно від того, яке 
функціональне навантаження виконують змістові 
характеристики цього феномена у процесі про-
фесійної діяльності, їх можна співвіднести до 
певних компонентів психологічної готовності до 
службово-бойової діяльності [34, с. 21].

На основі вивчення літературних джерел [34, 
14, 12, 10], можна дійти висновку про те, що пси-
хологічна готовність майбутніх військовослуж-
бовців до професійної діяльності – це система 
мотивів, знань, умінь та навичок, особистісних 
якостей, необхідних для успішної професійної 
діяльності. 

На основі вивчення інших літературних дже-
рел, можна стверджувати, що психологічна готов-
ність розглядається, як істотна передумова будь-
якої цілеспрямованої діяльності, її регуляції, 
стійкості та ефективності [7; 9; 26; 27]. 

У нашому дослідженні ми дотримуємося розу-
міння психологічної готовності майбутніх вій-
ськовослужбовців до професійної діяльності, як 
сукупності певних психологічних властивостей і 
станів особистості, які утворюють системи три-
валої та тимчасової готовності, що перебувають в 
єдності. Тому, на нашу думку, необхідно уточнити 
основні особливості тривалої та тимчасової пси-
хологічної готовності. 

Тривала готовність формується впродовж три-
валого часу професійної підготовки та подальшої 
професійної діяльності фахівця і характеризує 
його потенційну психологічну здатність до вико-
нання різних завдань під час навчання та здій-
снення професійної діяльності. На її основі вини-
кає стан готовності до виконання повсякденних 
або раптово виникаючих завдань, тобто − тим-
часова готовність. Відповідно, тимчасова готов-
ність базується на основі тривалої і характеризує 
наявну на даний час психологічну здатність до 
виконання конкретних завдань професійної під-
готовки (навчання), або професійної діяльності  
в певних умовах. При цьому варто зазначити, 
що у курсанта (слухача), або фахівця, унаслідок 
певних обставин може бути відсутня тимчасова 
готовність при наявності тривалої. І, в той же час, 
є неможливим наявність тимчасової психологіч-
ної готовності без наявності тривалої [13]. 

Позитивними рисами тривалої психологічної 
готовності є відповідність її структури змісту та 
умовам професійної діяльності, легкість актуалі-
зації та включення у виконання завдання, пластич-
ність, комбінація стійкості та динамізму [18; 19]. 
Тривала готовність значною мірою формується  
у процесі професійної підготовки. Сформованість 
тривалої готовності є результатом професійного 
навчання, тобто − підготовленості особи.

Тривала готовність, як і тимчасова формується 
та підтримується проведенням певної роботи, 
виконанням завдань, вправами, тренуваннями, 
засобами та прийомами скерування й самовряду-
вання. Формування готовності проходить кілька 
етапів:

– оволодіння знаннями, поява установок  
і мотивів поведінки, необхідних для виконання 
завдань;

– додання змісту і структури готовності з ура-
хуванням поставлених завдань та умов їхнього 
виконання у певному виді діяльності;

– закріплення та зміцнення готовності 
(вправи, моделювання дій, що виникнуть під час 
діяльності й тренування тощо);

– покращення готовності (самостійна робота, 
покращення своєї майстерності тощо) [34, с. 16].

Отже, на наш погляд, структура психологічної 
готовності майбутніх військовослужбовців скла-
дається з двох систем – тривалої та тимчасової 
готовності та відповідних ним компонентів. 

У тривалій психологічній готовності майбут-
ніх військовослужбовців до професійної діяль-
ності нами виділено дві основні складові: особис-
тісну та функціональну.

Особистісна передбачає наявність таких ком-
понентів:

– моральну готовність, змістом якої є певні 
норми, які визначають обов’язки особи в суспіль-
стві. Ці норми є зразками, що визначають пове-
дінку особи в суспільстві, а також дають можли-
вість її оцінювати та контролювати. Відповідно, 
компонент моральної готовності в структурі 
психологічної готовності передбачає − усвідом-
лення майбутнім військовослужбовцем особис-
того обов’язку та відповідальності щодо захисту 
Батьківщини; свідоме розуміння небезпеки вій-
ськово-професійної діяльності для власного життя; 
усвідомлення соціального сенсу службової діяль-
ності; активна життєва позиція; самокритичність; 
потреба у військово-професійному самовдоскона-
ленні.

– вольова готовність це особлива психічна 
функція породжена інтелектуально-афективною 
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єдністю, унаслідок чого в особи виникає праг-
нення оволодіти певними процесами поведінки на 
основі усвідомленої необхідності. Тобто в особи 
насамперед відбувається усвідомлення суспіль-
ної ситуації, унаслідок чого формується емоційне 
переживання моральної вимоги. В подальшому, 
унаслідок рефлексивно-вольової діяльності в 
особи виникає позитивне ставлення до моральної 
вимоги і готовність втілити її у власну поведінку. 
Тобто, від рівня розвитку вольових якостей особи 
залежить рівень її моральності.

Таким чином, компонент вольової готовності 
в структурі психологічної готовності передбачає 
здатність мобілізації сил відповідно до умов про-
фесійної діяльності, що проявляється через само-
контроль; самонавіювання у процесі досягнення 
цілей; саморегуляції дій; подолання сумнівів, 
страхів; уміння зосереджуватися на завданнях 
та керувати діями з яких складається виконання 
обов’язків; почуття відповідальності за результати 
власної діяльності. А також вольові якості – ціле-
спрямованість, витримку, організованість зібра-
ність, рішучість, готовність до ризику.

– загальнопсихологічна готовність перед-
бачає високі здібності до саморегуляції психіч-
ного стану; розвинуті пізнавальні здібності, пла-
нування, моделювання, програмування, оцінку 
результатів військово-професійного навчання та 
діяльності, а також оптимальний рівень особис-
тісної тривожності [13; 14]. 

– комунікативна готовність передбачає кому-
нікабельність, переконливість, володіння вій-
ськово-професійною мовою та комунікативними 
технологіями і компетенціями, взаємоповага, 
готовність до взаємодопомоги.

– лідерська готовність передбачає наявність 
лідерських чеснот: хоробрості, справедливості, 
розсудливості, чуйності, вміння вибачати тощо; 
розвинені лідерські якості: самодисципліна, 
належний рівень вогневої і фізичної підготовки, 
уважність до інших військовослужбовців, лідер-
ське мислення (креативне, новаторське, гнучке), 
вміння керувати підлеглими – шляхом створення 
позитивної обстановки та навчання інших влас-
ним прикладом тощо.

– розвинений емоційний інтелект, йдеться про 
наявність: самосвідомісті – усвідомлення власних 
емоцій та тілесних реакцій на них, впевненість 
у собі; саморегуляції – інтелектуальної роботи  
з емоціями, усвідомлений вибір які слова сказати, 
до якої поведінки вдатися, що подумати з певного 
приводу; емпатія – осягнення емоційних станів 
інших людей та здатність емоційно відгукуватися 

на їх переживання; управління взаєминами, кому-
нікацією (соціальні навички) − вміння швидко 
встановлювати відносини на основі довіри, долати 
конфліктні ситуації, знаходити порозуміння у вза-
єминах та в процесі комунікації, контролювати 
комунікацію та спрямовувати її до запланованої 
мети.

У функціональну включено такі компоненти:
– мотиваційна готовність − це сукупність 

мотивів, необхідних для успішної майбутньої 
професійної кар’єри військовослужбовця. Моти-
ваційний компонент включає базові мотиви 
навчання – «особисте прагнення боронити суве-
ренітет і територіальну цілісність України та 
захищати український народ», «внутрішню 
переконаність майбутнього військовослужбовця  
у суспільній необхідності та значущості професії 
військового», «здобування знань», «оволодіння 
професією», та «отримання диплома». А також 
додаткові мотиви навчання – фінансові мотиви; 
мотиви досягнення успіху у військово-профе-
сійній діяльності, мотиви змісту роботи тощо 
[10, с. 213; 13].

Зазначимо, що мотивація – це один з найваж-
ливіших факторів, що забезпечує ефективність та 
успіх у будь-якій діяльності. У навчанні та профе-
сійній діяльності військового мотивація визначає 
його активність, цілеспрямованість, наполегли-
вість тощо, тому є одним з вирішальних факторів 
кар’єрного успіху. Отже, ефективність професій-
ного навчання та майбутньої професійної діяль-
ності військового залежить від його мотивації. 

За своїм змістом мотивація професійного 
навчання та діяльності військовослужбовця роз-
глядається як спонукання, що зумовлює його 
поведінку і вчинки та визначає їх активність і 
спрямованість. А саме: позитивне відношення 
до професійної діяльності; прагнення реалізації 
основної мети військово-професійної діяльності; 
потреба успішно вирішувати професійні завдання 
та поставлені задачі; зацікавленість у процесі їх 
вирішення та до діяльності в цілому; активний 
пізнавальний інтерес до професійної діяльності; 
прагнення досягти успіху і показати себе з кращої 
сторони; успішно виконувати поставлені задачі; 
установка на найбільш доцільні та активні дії; 
відповідальність за виконання обов’язків.

Беручи до уваги існуючі в літературі підходи до 
визначення мотивації професійної діяльності [9], 
можна говорити про те, що діяльність будь-якого 
військовослужбовця повинна бути полімотивова-
ною, тобто в її основі мають бути мотиви різних 
груп. При цьому кожен мотив повинен бути зна-
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чущим для нього. Також важливо, щоб різні групи 
мотивів взаємно доповнювали один одного. 

– когнітивна готовність передбачає сукуп-
ність знань, необхідних для успішного здійснення 
майбутньої професійної кар’єри (знання про осо-
бливості професійної кар’єри та функціональні 
обов’язки військового; усвідомлення власних зді-
бностей та можливостей; можливості співвідно-
шення професійної кар’єри та сім’ї, успішність 
чоловіків і жінок у професійній кар’єрі, вікові 
показники здійснення професійної кар’єри; скла-
дові психологічної готовності майбутніх військо-
вослужбовців до здійснення професійної кар’єри 
тощо). 

На нашу думку, когнітивний компонент стано-
вить певний «фундамент» для формування психо-
логічної готовності (підготовленості) військовос-
лужбовців до здійснення професійної діяльності. 
Високий рівень розвитку когнітивного компо-
ненту забезпечить, на наш погляд, формування 
відповідного смислового поля, що забезпечить 
розуміння військовослужбовцями місця та зна-
чення військово-професійних знань, досвіду та 
психології в їх діяльності.

Важливими складовими когнітивного компо-
ненту є: розуміння професійних завдань; знання 
основних способів, методів і засобів вирішення 
професійних завдань, усвідомлення ймовірних 
змін у професійній діяльності; пластичність, 
самостійність, проблемний та критичний характер 
мислення, що забезпечує здібність визначати спе-
цифіку конкретного професійного середовища, 
його особливості [7;].

– креативна готовність передбачає здатність 
генерувати ідеї, гнучкість розуму, творчі здібності 
особистості, що характеризуються готовністю до 
сприйняття і створення принципово нових ідей, 
які відрізняються від звичних або прийнятих схем 
мислення і входять у структуру обдарованості в 
якості незалежного фактору, а також здатність 
вирішувати проблеми, що виникають всередині 
статичних систем.

– операційна готовність передбачає сукуп-
ність умінь і навичок, необхідних для успішного 
здійснення майбутньої професійної кар’єри, які 
стосуються поведінкової активності майбутніх 
військовослужбовців загалом та активності сто-
совно реалізації професійної кар’єри.

Складовими даного компоненту, на наш погляд, 
є: володіння способами і прийомами професійної 
діяльності; наявність професійних знань, вмінь та 
навичок, необхідних для вирішення професійних 
завдань; моделювання власної діяльності; адап-

тація до труднощів, моделювання професійних 
ролей відповідно до умов діяльності тощо.

– оцінювальна готовність передбачає адек-
ватну самооцінку, критичне оцінювання своєї 
підготовленості до вирішення службово-профе-
сійних завдань у майбутньому; оцінка співвідно-
шення власних можливостей та ступеня досяг-
нення певного результату.

У тимчасовій психологічні готовності нами 
виділено такі компоненти:

– мотиваційна готовність передбачає нала-
штованість майбутнього військовослужбовця на 
ефективне навчання (засвоєння теоретичного 
матеріалу під час лекцій та самостійного вивчення, 
відпрацювання під час семінарських занять, вико-
нання навчальних завдань згідно з навчальним 
планом та робочими програмами навчальних дис-
циплін; вивчення сучасних зразків озброєння; 
військової та електронно-обчислювальної тех-
ніки, відпрацювання навчально-бойових завдань; 
наукова робота курсантів (слухачів); участь в 
олімпіадах, конкурсах конференціях; виконання 
моделювання та інших творчих завдань; успішне 
складання заліків та іспитів тощо) протягом 
всього періоду професійного навчання. 

– операційна готовність передбачає сукуп-
ність умінь і навичок, необхідних для успішного 
навчання курсантів (слухачів) професії військо-
вого. Йдеться про здатності: засвоювати нові зна-
ння, організовувати взаємозв’язок вже наявних 
знань і впорядковувати їх; вміти навчатися само-
стійно; уміти адаптуватися до можливих труд-
нощів у процесі професійної підготовки; вміти 
співпрацювати у групі; вміти організовувати та 
планувати своє навчання тощо. 

– орієнтаційна готовність передбачає наяв-
ність знань та уявлень про особливості і умови 
професійного навчання та основні вимоги до кур-
сантів (слухачів); усвідомлення спрямованості 
та кінцевої мети професійного навчання; осмис-
лення та оцінка умов, за яких відбуватимуться 
майбутні дії в процесі навчання; здатність акту-
алізації наявних знань і досвіду для виконання 
поточних завдань в процесі професійної підго-
товки тощо. 

– оцінювальна готовність передбачає адек-
ватну самооцінку майбутніх військовослужбов-
ців щодо кількості, якості та ступеню засвоєння 
знань, а також здатності застосовувати їх в май-
бутній професійній діяльності.

– емоційна готовність передбачає загальну пози-
тивну налаштованість щодо професійного навчання. 
Наявність відповідності очікуваних знань до потреб 
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майбутньої професійної діяльності. А також зібра-
ність та впевненість у власних силах.

– когнітивна готовність передбачає знання 
курсантами (слухачами) вимог та функціональ-
них обов’язків, що висуваються до них в процесі 
професійного навчання.

Висновки. Підсумовуючи проведене тео-
ретико-методологічне дослідження проблеми 
психологічної готовності майбутніх військовос-
лужбовців до професійної діяльності , можна 
сформулювати такі висновки:

Аналіз сучасного стану розробленості про-
блеми психологічної готовності показав, що 
усталеного розуміння змісту та структури даного 
феномену в психології ще не сформувалося. 
Наразі існують три основні підходи до розуміння 
психологічної готовності до діяльності: 

– як особистісна характеристика, що форму-
ється під час професійної підготовки до певної 
діяльності;

– як функціональний стан психіки особи, який 
забезпечує високий рівень досягнень під час вико-
нання певної діяльності;

– як складне особистісне утворення, що вклю-
чає професійно важливі якості особистості та 
вміння і психологічні стани людини. 

При цьому структура психологічної готовності 
може складатися від 3 до 38 чи більше показни-
ків, що залежить від специфіки професійної діяль-
ності. Особливості професійної діяльності також 
спричиняють наявність відмінної термінології для 
позначення різних аспектів професійної діяльності. 
Разом із цим, можемо виокремити загальну харак-

теристику психологічної готовності для усіх видів 
діяльності – це сукупність певних психологічних 
властивостей та станів особистості, які утворюють 
системи тривалої та тимчасової готовності.

Розкрито зміст та структуру психологічної готов-
ності до професійної діяльності майбутніх військо-
вослужбовців. На нашу думку це − цілісне складне 
утворення психіки людини, що об’єднує низку пси-
хологічних якостей, має динамічну структуру між 
компонентами якої існують функціональні зв’язки.

Структура психологічної готовності майбутніх 
військовослужбовців до здійснення професійної 
діяльності є системою з чотирьох структурних 
компонентів: 

– мотиваційного (відданість професії, пере-
конання в її необхідності, потреба у самовдос-
коналенні, в успішному вирішенні професійних 
завдань, бажання досягти успіху й показати себе з 
кращого боку тощо);

– когнітивного (знання професійних обов’язків, 
функцій, оцінка їх суспільної значущості, знання 
способів, методів, засобів вирішення професійних 
завдань, усвідомлення своїх можливостей, зді-
бностей, знання особливостей та ймовірних змін  
у службовій діяльності тощо);

– операційного (наявність вмінь і навичок, 
необхідних для вирішення професійних завдань, 
володіння способами і прийомами професійної 
діяльності, здатність до модулювання своєї діяль-
ності та антиципації);

– особистісного (сукупність особистісних 
характеристик, необхідних для успішного здій-
снення майбутньої професійної кар’єри).
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Kostiukova V.V. THEORETICAL AND METHODOLOGICAL PRINCIPLES OF RESEARCHING 
FUTURE SERVICEMEN’S PSYCHOLOGICAL READINESS FOR PROFESSIONAL ACTIVITIES

The article presents the results of a theoretical analysis of Ukrainian studies on the problem of future 
servicemen’s psychological readiness for professional activities.

The analysis of the problem in question has found that today, there is no a generally-recognized understanding 
of the content and structure of future servicemen’s psychological readiness for professional activities.

Given the established fact that a person’s psychological readiness for a professional activity has its 
own specific features, there is a lot of terms for certain aspects of psychological readiness, which are used 
differently by different researchers. Besides, there are different definitions of the content and components  
of a person’s psychological readiness for professional activity. In general, personal psychological readiness 
can be defined as a set of certain personal psychological properties and personality states that form long-term 
and temporary-readiness systems.

The content and structure of future servicemen’s psychological readiness for professional activity is made 
up of four components: motivational component (devotion to the profession, conviction of its necessity, the 
need for self-improvement, the desire to succeed and show the best of oneself, etc.); cognitive component 
(knowledge of professional duties and functions, recognition of their social significance, knowledge of ways, 
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methods, and means of solving professional tasks, etc.); operational component (developed skills and abilities 
necessary for solving professional tasks, mastery of methods and techniques needed for high professional 
performance); personal component (a set of personal characteristics necessary for the successful career 
development).

Key words: psychological readiness; structure of psychological readiness; long-term readiness; temporary 
readiness; psychological readiness components.


