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Перебудова вищої освіти в Україні здійснюється в напрямку 

забезпечення підготовки майбутнього спеціаліста до професійної творчої 
діяльності, що зумовлює пошук та вдосконалення моделей цієї підготовки. 

Важливого значення набуває розробка системи формування 
професійно важливих якостей фахівця з перекладу, яка має включати не 
тільки технології оволодіння професійними вміннями, знаннями, а й уміння 
розвивати й оцінювати свої особистісні, професійні якості. Власне цим і 
визначається актуальність нашого дослідження. 

Ми поставили перед собою таку мету: на основі аналізу психолого-
педагогічної літератури з’ясувати суть понять «професія», „професійні 
якості”, їх співвідношення з діяльністю, виявити загальну базу професійно 
важливих якостей фахівця з перекладу. 

Завдання дослідження: 
– узагальнити наукові підходи до суті понять «професія», «професійні 

якості»; 
– обґрунтувати суть синтетичного підходу до формування 

професійних якостей фахівця з перекладу; 
– виокремити домінантні професійні якості спеціаліста означеного 

напряму. 
Оволодіння професією перекладача, як і інших кваліфікацій, є 

довготривалим складним процесом, який має свої закономірності та 
специфіку. Його визначають у науці як процес професіоналізації особистості, 
тобто професійного розвитку і професійного становлення. 

Найбільш розповсюдженою в сучасній зарубіжній психолого- 
педагогічній науці є теоретично і практично обґрунтована концепція 
професійного циклу особистості відомого американського психолога 
Д. Супера, який виділяє 5 етапів професійного шляху людини. Домінантою 
на цих етапах є формування і розвиток професійної Я-концепції особистості 
[1]. 

Ми ж послугуємося положеннями концепції московського психолога 
Є.О. Клімова, який виділяє 7 складових етапів вибору професійного шляху 
особистості (від етапу вибору професії і до етапу наставництва, коли 
особистість стає визнаним майстром своєї справи) [2]. 

У контексті нашого дослідження ми розглядаємо формування 
професійних якостей фахівця з перекладу на етапі чи фазі адепта – особа вже 
обрала собі професію, освоює її, навчаючись у вищому навчальному закладі. 

Ми погоджуємося із судженням О.І. Гури, що ніякі сучасні інноваційні 
технології та технічні засоби навчання не допоможуть фахівцеві (Гура О.І. 
має на увазі педагога) виконувати на високому рівні свої професійні 
обов’язки, ефективно будувати свою професійну діяльність, якщо він сам 



особистісно і професійно до неї не підготовлений [1, 99]. 
Доведено, що професійна діяльність перекладача є 

поліфункціональною. Із розширенням міжнародних контактів, обміну 
інформацією актуалізується проблема підготовки спеціалістів означеного 
фаху. Загострюється  необхідність у підготовці фахівців зі знанням декількох 
мов, здатних виконувати роль посередника у спілкуванні представників 
різних мовних общин, сприяти встановленню міжкультурних зв’язків. 

Суттєвим аргументом стосовно доцільності професійної підготовки 
спеціалістів з перекладу є факт розширення туристичних маршрутів, 
зовнішньоекономічної діяльності з країнами Європи, Азії, Америки. 

Динаміка суспільно-економічного життя, динаміка процесів у мовній 
сфері зумовлюють зосередження більшої уваги на професійній підготовці 
перекладача. 

Сказане підтверджує актуальність і доцільність нашого аспекту 
дослідження. 

При безпосередньому аналізі механізмів формування професійно 
важливих якостей фахівця з перекладу ми ґрунтуємося на двох основних 
напрямках: функціонально-діяльнісному і особистісно-діяльнісному. 

Передусім ми вважаємо за необхідне з’ясувати сутність понять 
«професія», «якість», «професійні якості». Вихідними для їх аналізу ми взяли 
наукові підходи Л.Г. Кравченка, О.П. Шептуліна, С.Г. Шляхтенко, 
М.І. Храленко, Є.О. Клімова, В.О. Сластьоніна, Н.В. Кузьміної, О.І. Гури та 
ін. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє виокремити такі 
домінантні визначення терміну «професія»: 

1. Галузь застосування сил людини або сфера, де людина реалізує свої 
функції як суб’єкт праці. 

2. Спільність людей, зайнятих певного роду трудовими функціями. 
3. Підготовка (знання, вміння, навички, кваліфікація), притаманна 

людині, завдяки якій вона виявляється здатною виконувати 
конкретні трудові функції. 

4. Діяльність, робота професіонала, тобто сам процес реалізації 
трудових, при цьому професійно виконуваних, функцій. 

Специфічні особливості та характерні ознаки певної професії 
конкретизуються в професіограмі, що включає професійно-технічні 
характеристики спеціальності (сфера діяльності, предмети, засоби праці, 
виробничо-технологічні завдання, дії щодо їх вирішення, рівні 
відповідальності, обов’язки, особливості режиму праці, робоче місце, часові 
норми тощо), з другого боку – професійно-технологічні характеристики (мета 
навчання, структура навчальних планів, перелік дисциплін, програми, форми, 
терміни навчання тощо). 

Саме ці ознаки дають підґрунтя для визначення конкретних 
професійних якостей, домінантних і притаманних певній професійній галузі. 

Професіограма пов’язана з особливостями конкретної професійної 
діяльності, індивідуальними нахилами представників тієї чи іншої професії. 



Варто погодитися з поширеною думкою дослідників, що єдиного алгоритму 
побудови системної структури (опису) професійної діяльності немає. На 
думку Є.М. Рогова, в кожному конкретному випадку вона конструюється як 
свого роду витвір мистецтва [9, 299]. Загальновизнаною є позиція стосовно 
розмежування професій: ґрунтуватися на різниці їх предметів діяльності, 
тобто розглядати крізь призму професійної спрямованості. 

У своєму дослідженні ми також спиралися на популярну методику 
системного аналізу професійної діяльності В.Д. Шадрикова [10], в основі якої 
покладено системно-компонентний підхід. Автор виділяє такі рівні аналізу 
компонентів професійної діяльності: 

1) особистісно-мотиваційний (вивчення системи потреб і можливостей 
їх задоволення); 

2) компонентно-цільовий (вивчення мети і значення кожної дії, 
операції в структурі трудової діяльності людини. Передбачається врахування 
не тільки зовнішньої (ділової), а й внутрішньої (пов’язаної із психічними 
властивостями особистості) сторони діяльності; 

3) структурно-функціональний (вивчення принципів організації і 
механізмів взаємодії окремих дій у цілісній структурі діяльності фахівця); 

4) інформаційний компонент (виявлення способів отримання для 
діяльності спеціаліста необхідної інформації); 

5) психофізіологічний компонент (вивчення фізіологічних систем, 
активаційних та інформаційно-енергетивних процесів); 

6) індивідуально-психологічний (вивчення структури особистості 
фахівця як суб’єкта діяльності у всіх проявах її підструктур. 

Всі структурні елементи в системі професійної діяльності, їх склад, 
значущість визначається тим, наскільки ці складові сприяють досягненню 
заданої мети. 

На думку В. Щадрикова, – система – це структура, що розглядається у 
співвідношенні з певною функцією. Тому закономірним є домінування 
функціонального підходу при визначенні механізмів, критеріїв оцінки 
професійної діяльності. 

Однак раніше, ніж говорити про конкретні професійні якості 
представників досліджуваної нами галузі, з’ясуємо поняття «якість», 
«професійні якості». 

Загальновизнаним є твердження, що суб’єктивно-діяльнісні 
характеристики (компоненти) професійної компетентності фахівця в 
загальному вигляді можна представити як професійні якості [1, 67]. 

Базовою складовою цього поняття є категорія «якість». На основі 
аналізу підходів вищезазначених авторів та філософського розуміння 
дослідниця О.І. Гура подає своє бачення сутності цього терміна як цілісну 
ознаку певної сторони предмета пізнання у порівнянні з іншими предметами. 
Зазначимо: саме ця ознака (цілісність розгляду) відрізняє якість від 
«властивості» – категорії, що відображає лише одну специфічну галузь 
об’єктивної реальності. На нашу думку, глибше розуміння характеристики 
професійних якостей можливе при врахуванні таких принципів вивчення 



якості: динамічності (якість не виникає відразу, в готовому вигляді, вона 
формується, розвивається); спостережливості. 

Вирішальне значення для формування будь-якої якості є врахування її 
структури та змісту. З точки зору психологів якість як складна динамічна 
характеристика особистості передбачає синтез таких компонентів: 

– потреби в тій чи іншій діяльності або сфері поведінки, які 
сформувалися і стали стійкими; 

– розуміння значення і техніки тієї чи іншої діяльності або поведінки 
(свідомість, мотиви, переконання); 

– закріплені вміння, навики, звички поведінки (техніка діяльності); 
– особистісні вольові властивості, що допомагають переборювати 

перешкоди і забезпечують це у різноманітних умовах [1, 68]. 
Аналіз різноманітних наукових трактувань дозволяє зробити 

узагальнення щодо суті поняття «професійні якості». Це, передусім, 
індивідуальні якості суб’єкта діяльності, що впливають на її ефективність та 
успішність. До професійних якостей відносять і здібності, однак вони не 
відображають всього об’єму професійно важливих якостей. 

На основі теоретичного аналізу проблеми у дослідженні особистості 
професіонала виявлено два провідні напрями. 
По-перше, вивчаються окремі індивідуально-психологічні особливості 
особистості у праці. Інтерес до цього напряму пояснюється тим, що з 
експериментальної точки зору простіше здійснити поглиблене вивчення 
однієї або кількох якостей особистості, ніж досліджувати цілісну особистість. 
Більшість наявних методик також спрямовані на діагностику окремих рис та 
їх комплексів. Спостереження, детальне вивчення прояву однієї якості 
дозволяє глибоко і скрупульозно простежити прояв її у професійній 
діяльності, вплив конкретної риси особистості на процес та результат роботи. 
Безумовно, для кожного виду діяльності набір професійно важливих якостей 
може бути різним. 

Дослідження однієї якості часто є складовою вивчення цілісного 
комплексу професійно важливих якостей у їх взаємозв’язку та взаємовпливі в 
процесі конкретної професійної діяльності. 

Другий напрям – це вивчення цілісної особистості в професійній 
діяльності. 

Доцільність синтетичного підходу до вивчення цілісної особистості 
професіонала утверджувалась давно. Ще в 30-і роки ХХ століття психологи 
наполягали на психологічному вивченні професій на основі сукупності 
якостей особистості з урахуванням специфічних характеристик. За останні 
роки науковці все більше схиляються до думки про необхідність 
синтетичного підходу в прикладних дослідженнях особистості. 

Ми погоджуємося з міркуванням щодо недостатності вивчення 
окремих якостей особистості у професійній діяльності. Цілісна особистісна 
характеристика представника певної професії, безумовно, може бути 
складена лише на основі врахування комплексу важливих якостей. На 
сьогоднішній день більшість науковців дотримується думки, що 



особистісний підхід – це не просто врахування індивідуальних особливостей 
особистості у професійній діяльності, а перш за все врахування шляхів 
становлення особистості фахівця. 

При всій своєрідності комплексів професійно важливих якостей у 
різних видах професійної діяльності можна, безумовно, назвати низку 
особистісних якостей значущих практично для всіх видів професійної 
діяльності. У контексті нашого дослідження це стосується і професії 
перекладача. 

Назвемо ці якості: відповідальність, самоконтроль, професійна 
самооцінка, самосвідомість, емоційна стійкість. 

Доведено, що успіх діяльності негативно корелює з неадекватністю 
самооцінки і її стійкістю. 

Самооцінка визначає формування низки професійно важливих якостей. 
Так, стійкість як здатність зберігати оптимальні показники діяльності при 
впливі емоційних чинників також часто залежить від особливостей 
самооцінки. Вона тісно пов’язана з тривожністю – властивістю, що 
зумовлена біологічно. Обидві ці якості, що розглядаються іноді як 
властивості темпераменту, частіше – як особистісні характеристики, 
професійно значущі у всіх видах діяльності. У багатьох професій важливою є 
емоційність – інтегральна здатність до емоційних переживань. Особливо 
серйозні вимоги до цієї сфери ставлять професії, що вимагають високої 
емоційності та водночас емоційної стійкості (наприклад, діяльність лікаря, 
актора, вчителя, музиканта). Сюди ж ми відносимо і фахівця з усного 
перекладу, який має справу з аудиторією різних за віком, темпераментом, 
фахом людей. 

Серед важливих особистісних якостей найчастіше як універсальна 
згадується відповідальність.  Дослідники розглядають цю якість у зв’язку з 
цілеспрямованістю особистості, яка впливає на процес та результати 
професійної діяльності передусім через ставлення до своїх професійних 
обов’язків та професійних якостей. 

Для фахівця з перекладу важливими професійними якостями є:  
наполегливість – мобілізація сил на подолання труднощів з метою 

досягнення конкретного результату;  
самостійність – усвідомлена й активна установка особистості не 

піддаватися впливу різноманітних факторів, діяти на основі власних 
поглядів, переконань; рішучість – уміння приймати і втілювати в життя 
швидкі, обґрунтовані, тверді рішення; 

організованість – здатність розумно планувати і впорядковувати хід 
всієї своєї діяльності; 

самоконтроль – уміння контролювати свої дії і підкоряти свою 
поведінку вирішенню свідомо поставлених завдань, у ході вирішення яких 
забезпечується перевага вищих мотивів над нижчими. 

Не менш значущою є і така вольова якість, як цілеспрямованість – 
свідома, активна спрямованість особистості на певний результат діяльності 
(професійна спрямованість). 



Фахівець із перекладу, як і кожен професійний працівник, безумовно, 
повинен бути дисциплінованим. Дисциплінованість дасть можливість йому 
свідомо підкоряти свою поведінку загальноприйнятим нормам, вимогам 
організації своєї справи. 

У структурі професійної характеристики фахівця з перекладу чільне 
місце займає професійне мислення. Оскільки комунікативна діяльність, тобто 
професійне спілкування (вербальне чи невербальне), є основою, провідним і 
дійовим засобом реалізації професійної діяльності фахівця з перекладу, 
комунікативна функція виступає інтегративною, крізь призму якої варто 
розглядати інші функції. 

Сказане дає підставу комунікативні якості вважати домінантними у 
моделі професійних якостей фахівця з перекладу. Зазначимо, що побудова 
моделі може стати концептуальною основою для розробки технології 
формування професійних якостей із врахуванням сфери застосування 
професії перекладача (усного чи письмового перекладу). 

Послідовність роботи з формування професійних якостей є досить 
різноаспектною. Водночас обов’язковими ми передбачаємо наявність таких її 
складових: 

– навчання студентів бачити зв’язки між наявними знаннями, 
вміннями, навичками та майбутньою професією. Особливого 
значення набуває засвоєння дидактико-методичних прийомів 
перекладу, граматичних, синтаксичних особливостей тощо; 

– формування та розвиток уявлення про структуру, специфіку певних 
професійних дій; 

– досягнення свідомого аналізу власного рівня професійної готовності 
та усвідомлення значущості майбутньої професії. 

Таким чином, суть поняття «професійні якості» асоціюється передусім 
з конкурентною професійною діяльністю, що зумовлює їх певний комплекс. 
Філософське, психолого-педагогічне трактування поняття «професійні 
якості» ґрунтується на функціонально-діяльнісному та особистісно-
діяльнісному підходах. Ґрунтовне вивчення системи формування 
професійних якостей фахівця з перекладу зумовлює синтетичний розгляд 
означеного явища. 

Дослідження не претендує на вичерпне розкриття поставленої 
проблеми. Перспективи її подальшого вивчення ми бачимо у поглибленому 
аналізі закономірностей та механізмів формування професійно важливих 
якостей фахівця з перекладу, обґрунтуванні моделі професійних якостей 
спеціаліста означеного профілю.  
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