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Термінологічний апарат з проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі

          Під понятійно-термінологічним апаратом науки розуміють наукові терміни, категорії, концепції, парадигми, закони, закономірності. Володіння ним сприяє усвідомленню сутності змісту наукового дослідження, спрямованого на цілеспрямоване вивчення об’єкта чи явища, в якому використовуються методи науки і яке, розкриваючи закономірності розвитку даного об’єкта (явища), формує нове знання про нього, пояснює закони його функціонування і вказує чи передбачає шляхи та форми використання одержаного знання в інтересах суспільства.
Специфіка професії психолога полягає в тому, що об'єктом його фахової діяльності є особистість іншої людини, що, у свою чергу, зумовлює високий рівень вимог щодо його фахово-особистісних якостей. Предметом нашого наукового інтересу є особливості професійної діяльності психолога авіаційної галузі. Зупинимось на ключових поняттях з даної проблеми: формування, готовність, професіоналізм, особистісна готовність, професійна готовність, психологічна готовність, авіаційна діяльність.
Формування - це процес розвитку, в якому індивід бере на себе відповідальність за максимально повну реалізацію свого потенціалу.
Готовність як інтегральне утворення особистості, що полягає у вибірковій спрямованості на педагогічну діяльність, виникає на ґрунті позитивного ставлення і скеровується відповідними потребами та мотивами до даної діяльності. Ми виділяємо особистісну, професійну і психологічну готовність студентів-психологів до професійної діяльності.
Професіоналізм – це інтегральна психологічна характеристика людини праці, яка відображає рівень і характер оволодіння людиною професією, яка означає, що людина виконує свою трудову діяльність на високому рівні.
Особистісна готовність розуміється як комплексне психологічне утворення, сплав функціональних, операціональних та особистісних компонентів. 
Професійна готовність студента – особистісна якість, яка проявляється в позитивній самооцінці себе як суб’єкта майбутньої професійної діяльності та прагненні займатися нею після закінчення ВНЗ. Вона допомагає молодому фахівцю успішно реалізовувати професійні функції, правильно використовувати набуті знання і досвід, зберігати самоконтроль і долати непередбачені перешкоди. 
Стан психологічної готовності – це «налаштування», актуалізація і пристосування можливостей особистості до успішних дій в даний момент.
Авіаційна діяльність - діяльність фізичних та юридичних осіб, спрямована на створення умов та використання повітряного  простору людиною за допомогою повітряних суден. Робота професійного психолога у певних сферах людської діяльності має свої особливості, які зумовлюються специфікою її об’єкта, умов реалізації її завдань. Така специфіка властива й професійній діяльності психолога в авіаційній галузі.
Отже, з огляду на актуальність проблеми формування готовності майбутніх психологів до професійної діяльності в авіаційній галузі, аспектність її дослідження вченими, наявність суперечностей у системі фахової підготовки виникає потреба як теоретичного, так і емпіричного дослідження даної проблеми.





