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РОЛЬ УСПІШНОСТІ НАВЧАЛЬНО-ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО УНІВЕРСУМУ МАЙБУТНЬОГО ФАХІВЦЯ

Столярчук О А.
Київський університет імені Бориса Грінченка

В роботі висвітлено зміст та ознаки успішності навчально-професійної діяльності студента. Диференційовано 
тзняття академічної успішності студента та успішності його навчально-професійної діяльності. Розкри- 
70 психологічні чинники формування успішності навчально-професійної діяльності студента. Встановле
на, що навчально-професійна діяльність студента є провідним фактором формування його професійного 
універсуму. Проаналізовано динаміку навчальної діяльності студента та її вплив на формування фахової 
я особистісної компонент професійного універсуму.
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Постановка проблеми. У виконанні будь-якої 
діяльності людина зорієнтована на досяг

нення успіху, яке уособлює втілення мети. Якщо 
::ова йде про тривалу діяльність, то її успішність 
характеризується не лише зовнішніми досягнен
нями, а й внутрішніми особистісними трансфор
маціями. Зокрема, такі наслідки дає провідна ді
яльність, яка забезпечує формування психічних 
новоутворень в межах певного віку. Перебування 
.тюдини в статусі студента співвідноситься з її 
провідною діяльністю -  навчально-професійною. 
В процесі учіння, спрямованого на здобуття про
фесії, студент не лише збагачує свої компетенції, 
накопичуючи фахово спрямовані знання, вміння 
та навички, але й формує мотивацію до діяльнос
ті, здатність реалізувати свої творчі можливості. 
Таким чином відбувається активне опанування 
студентом позиції суб’єкта майбутньої фахової 
діяльності, в якому провідним знаряддям постає 
навчально-професійна діяльність. Цей ф акт зу 
мовлює актуальність вивчення проблеми успіш
ності навчання студента для оптимізації його про- 
фесіогенезу на етапі фахового навчання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Про
блема успішності навчання студентів потрапи
ла у фокус наукового вивчення таких вчених, як 
Д.В. Коваленко, М.К. Кравцов, М.М. Лапкін, В.І. Ло- 
бунець, Н.В. Макаренко, М.І. Мєшков, Л.Г. Подо
ляк, А.О. Реан, М.К. Резніченко, П.О. Тропотяга,
О.В. Садон, С.Д. Смірнов, А.І. Шевченко, Н.Ф. Ш ев
ченко, В.І. Юрченко, В.О. Якунін та ін. Аналізуючи 
проблему успішності фахового навчання студента, 
дослідники виокремили ряд чинників, які її зумов
люють, зокрема рівень інтелектуального розвитку 
та розумові здібності, навчуваність, мотивація вз:- 
бору професії, рівень розвитку вольових якостей 
тощо. До умов, які забезпечують успішність учіння 
студентів, віднесено формування їх адекватно: на
вчальної мотивації, особистісно орієнтованзгй ггіогсд 
з сприятливим емоційним мікрокліматом у  метр
ах взаємодії з викладачами, активізація самостій
ної та навчально-дослідної діяльності майбутніх 
фахівців, системна рефлексія та гя мпп^ ~  -а —~ 
зими результатів учіння. Водночас зрозум іт: —г 
успішність навчальної діяльності студентов г-- 
гатофакторним феноменом, який містить « с т а р  
взаємопов’язаних зовнішніх і внутрішніх ~ - - -  
з провідною роллю останніх. Відповідно, в т ̂ : т і та 
практиці сучасної професійної освіти постає —с -

блема розвитку тих осооистісних якостей студен
тів, які забезпечують їх успішне професійне само
визначення та майбутню фахову самореалізацію. 
Очевидно, що крім компетентності майбутньому 
фахівцю потрібні сформована професійна моти
вація та здатність втілити свій творчий техноло
гічний потенціал в успішну фахову діяльність, що 
становить зміст особистісного новоутворення ви
пускника -  професійного універсуму.

Виділення невирішених раніше частин за
гальної проблеми. Питання впливу успішності 
навчально-професійної діяльності студента на 
формування його професійного універсуму є від
критим для вітчизняної психологічної науки, що 
і зумовило проблематику нашого дослідження. 
Зафіксовані вузькі характеристики успішності 
навчання студентів лише в ракурсі академічної 
успішності дають підстави до виокремлення ін
ших, психологічних ознак цього феномену. Дореч
ним є й аналіз динаміки учіння студентів у кон
тексті формування їх професійного універсуму.

Таким чином, метою роботи є визначення 
ролі успішності навчально-професійної діяльнос
ті студентів у  формуванні їх  професійного уні
версуму засобами теоретичного аналізу та у за 
гальнення наукових джерел.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Процес фахової підготовки розпочинається з про
фесійного самовизначення представника юнаць
кого віку, а під час навчання у  ВНЗ відбуваєть
ся інтенсивне становлення майбутнього фахівця, 
кінцевим продуктом якого є сформований про
фесійний універсум. Професійний універсум ми 
тлумачимо як  інтегрований цілісний образ про
фесії та себе в ній. Це новоутворення випускни
ка >~особлює його готовність і здатність успішно 
реалізувати  себе як  майбутнього суб’єкта фахо
в о :  Д ІЯ Л Ь Н О С Т І. Професійний універсум поєднує в 
свідомості суб’єкта праці дві складові: фахову, 
то ото компетентність щодо професії, та особис
та гну — ідентичність в ній. Оскільки професійний 
увізерсум  є особистісною характеристикою, то 
шяо ф орм ування передбачає взаємопов’язаний І 

:  " і ; : . - :  :;:.-у т г ; : з  -  біологічної основи (вро- |
о - гп  sanaт о :; :із д л в ід н і  характеристики люди- / 
— - і середовища (на етапі фахового і

' т - о :стає  специфіка оевітньо-вихов- 
НП.Т737 — оа діяльності, якою фігурує
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Впродовж студентського періоду професійне 
становлення особистості набуває цілеспрямо
ваного та контрольованого характеру. Професі- 
огенез особистості на етапі фахового навчання 
забезпечується провідною діяльністю -  навчаль- 
но-професійною. З а  свідченням вітчизняних вче
них Л.Г. Подоляк та В.І. Ю рченка, вона найбільш 
інтенсивно впливає на особистісне зростання та 
професійне становлення студентів, набуття ними 
професійно важ ливих знань, умінь і навичок. 
У процесі професійного навчання заверш ується 
професійне самовизначення, трансформується 
структура самосвідомості студента, формується 
соціально-професійний аспект його Я-концепції, 
«професіоналізуються» психічні процеси і стани 
тощо. У процесі навчально-професійної діяльнос
ті виникають такі новоутворення студентсько
го віку як  професійна ідентичність, професійна 
реф лексія, професійне мислення, готовність до 
професійної діяльності [2, с. 76].

Учіння студенів має динамічний характер, 
що втілю ється у  поступовому проходженні ними 
трьох послідовних стадій. Так, для перш окурс
ників провідною є навчально-пізнавальна ді
яльність, яка характеризується їх активністю 
під час аудиторних занять і самостійної роботи, 
спрямованою на засвоєння інформації загалом 
репродуктивного характеру. Відповідно, стадія 
навчально-пізнавальної діяльності студентів за 
безпечує першочергове формування фахової 
компоненти їх професійного універсуму, оскіль
ки збагачується компетентність щодо майбутньої 
фахової діяльності. З  другого курсу на підґрунті 
загальної адаптації студентів до умов навчання у 
ВНЗ відбувається перехід до навчально-дослід- 
ної діяльності, яка  передбачає їх  залучення до 
виконання творчих дослідницьких завдань. Зрос
тання активності учіння, посилення самомотива- 
ції студентів третього та четвертого курсів за р а
хунок навчально-професійної діяльності сприяє 
їх становленню як суб’єктів власного професіоге- 
незу, тому, по суті, свідчить про активізацію  осо- 
бистісної компоненти професійного універсуму.

Представники педагогіки вищої школи схильні 
тлумачити поняття успішності навчання студента 
з позицій академічної успішності. У полі розгля
ду дослідника В.А. Якуніна фігурують категорії 
академічної успішності, навчальної успішності і 
навчальної активності, які він відносить до числа 
узагальнених критеріїв ефективності навчання. 
В термінах управління академічну успішність ви
щезазначений автор визначає як  ступінь збігу ре
альних результатів навчальної діяльності студен
тів із запланованими, а успішність навчання — як 
ефективність керівництва навчально-пізнавальною 
діяльністю студентів, що забезпечує високі психо
логічні результати при мінімальних витратах (ма
теріальних, фінансових, фізичних, психологічних) 
[7]. Погоджуючись із такими тлумаченнями, за
уважимо, що сумнівним видається формулювання 
витрат як  мінімальних, адже досягнення успішнос
ті особистістю передбачає високу активність, рух 
у напрямку вдосконалення, що супроводжується 
значними, але продуктивними зусиллями та ви
тратами її фізичної та психічної енергії.

Вітчизняні вчені Н.Ф. Ш евченко та А.І. Ш ев
ченко зазначаю ть, що успішність навчання у ви
щій школі слід розглядати як  ступінь повноти,

глибини, свідомості й міцності знань, вмінь і нави
чок, які засвоїли студенти. Успішність є характе
ристикою оволодіння ними знаннями, уміннями: 
навичками відповідно до вимог навчальної про
грами. Показниками успішності студентів (потіш
ної, семестрової, підсумкової -  з  предмета в — - 
лому або за  весь курс навчання) є оцінки (ба,—_ 
зумовлені відповідними критеріями.

Водночас ці ж  автори, конкретизую чи поеьт- 
тя «навчальна успішність у вищому навчальЕсг г 
закладі» розуміють його як  показник ефектть- 
ності навчання, який визначає успішне прохг- 
дж ення студента по ступеням освіти, р о зк р и т іт 
розвиток особистого потенціалу, здібностей, тт 
гресивну зміну в характері відносин, мотиваьь 
навчання, вивчення і оволодіння проф есійним 
знаннями, уміннями, навичками, повноту реаж- 
зац ії потреб, інтелектуальне зростання і о~ г - 
мальне функціонування всіх складових навчаль
ної діяльності студентів [6, с. 216].

Цілком слушною є думка М.Р. Шабаліно:. ьл
т е о р е т и ч н е  В И В Ч еН Н Я  П р о б л е м и  УСП ІШ Н О СТІ В П З г
холого-педагогічній літературі дає змогу говориш 
про підміну поняття «успішний студент» понят
тям «встигаючий студент». Причому ця ттіту-- - 
характерна для обох суб’єктів педагогічної з: і 
ємодії у вищій школі -  і студента, і викладач. 
Педагог виш у оцінює продуктивність свого BJT-.T; 
дання за критеріями виконання студентом ь : : - |  
мативів навчальної програми, які відображ аю » о- 
у бальній оцінці, ігноруючи питання профест'ы* 
орієнтованої мотивації та якостей професійній 
самосвідомості майбутнього фахівця. Як зазначає 
М.Р. Ш абаліна, у  студента такі настанови в е ь - п -  
дача провокують прагнення домагатися у ч б іт т  
цілей за всяку ціну; підтримку мотивів змягд — - 
конкуренції, не підкріплюючи досягнуті резу.ттт — 
ти їх значенням для особистісного розвитку. А  ь- 
певною мірою, несе в собі небезпеку з точки 
внутрішнього переж ивання людиною задон: т - 
ності своєю діяльністю, оскільки перші соціальне* 
значущі успіхи особистість досягає і п ереж ю аі 
саме в період навчання [5, с. 4].

Доречним видається вихід за межі розузттзе 
поняття успішності навчання студента лише а 
академічної успішності, оскільки мова йде. т:ін 
перше, про навчально-професійну діяльність 
по-друге, сприймання студента не як об’єкта т -  
дагогічного впливу, а як  суб’єкта власного літні 
хового становлення, що передбачає інтегратьі 
адаптаційних, педагогічних і реалізаційних т: 
цесів. Більш е того, концентрація студента .тьте- 
на досягненні академічної успішності може : -  
проводжуватись його особистісною с т а г и а л к 
чи й регресом. В контексті формування н р :т-г-| 
сійного універсуму це виглядає як  форсувать* 
фахової компоненти з одночасним занедбаььт» 
особистісної та їх дезінтеграцією.

Відповідно, успішність навчально-проф еь ~ 
ної діяльності студента є ширшою за акадею ьг» 
успішність і характеризується рядом ознак. Т і я  
зовнішня характеристика результатів учтЕьЛ 
передбачає високі поточні та підсумкові б&ььа 
оцінки навчальних досягнень студента. Водн:т.=с: 
висока навчальна успішність є виразним ь т г  
ченням зростання навчальної компетентност. ■ 
також  інтелектуального прогресу студента т ь -  
лому. Цей прогрес забезпечується си стем а: і
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вольовими зусиллями особистості, а також  ви
явами креативних здібностей. П озаяк фігурує ще 
одна ознака успішності навчально-професійної 
діяльності студента -  зростання вольової регу
ляції та розвиток творчого потенціалу.

Одним із провідних чинників досягнення успі
ху поряд із постановкою мети постає активність 
суб’єкта, яка супроводжується його оптимальним 
психічним станом. Досягнення поточних резуль
татів викликає переж ивання радості і провокує 
подальшу активність особистості, що залучена 
до діяльності. Отже, йдеться про почуття задо
волення від процесу та результатів  навчання та 
усвідомлення їх значущості як  важ ливі показни
ки успішності учіння студента.

Однією з сприятливих характеристик учіння 
студента є аутомотивованість цієї діяльності, яка 
з часом породжує стійку внутрішню мотивацію 
майбутньої фахової діяльності, що супроводжу
ється становленням бажаних професійно орі
єнтовних якостей особистості. Таким чином, це 
однією суттєвою ознакою успішності навчально- 
професійної діяльності студента є розвиток про
фесійно значущ их якостей особистості й активі
зація потреби в подальшій фаховій діяльності.

Активність суб’єкта діяльності передбачає ви
користання фізичних і психічних ресурсів, спря
мованих на досягнення поставленої мети. До ба
зових психічних ресурсів відносяться розумові, 
вольові й емоційні процеси та стани особистості. 
При оцінці досягнутих результатів суб’єкт д іяль
ності орієнтується на співвідношення результатів 
і затрат. Якщо останні значно порушують ф ізич
ний та психічний баланс особистості, то досягнуті 
нею результати  можуть знецінюватись і супро
воджуватись станом апатії чи й навіть розчару
вання. Відповідно, важливою ознакою успішнос
ті навчально-професійної діяльності студента є 
збереж ення та примноження його ментальних і 
психофізичних ресурсів.

На підґрунті успішності навчально-профе
сійної діяльності студенти формується потен
ціал майбутньої фахової успішності. Вченими 
Є.О. Клімовим, В.Н. Обносовим, О.А. Семеновою, 
Л.А. Сергєєвою виявлено таку вагому психологіч
ну детермінанту професійної успішності майбут
ніх фахівців, як професійні уявлення як  психо
логічну основу становлення майбутнього фахівця. 
В контексті формування професійного універсуму 
можна виокремити уявлення про професію й осо
бистість фахівця як  аспекти фахової компоненти, 
уявлення про себе як майбутнього фахівця та своє 
можливе професійне майбутнє як  аспекти особис- 
тіеної компоненти професійного універсуму.

Як зазначає російська вчена О.В. Садон, профе
сійна успішність майбутнього фахівця залеж ить 
не лише від його здібностей, особистісних якостей, 
мотивації і цінностей, а й від їх відповідності об
раній спеціальності, від сформованої ще під час 
навчання у  вузі здібності вибудовувати стратегії
і тактики гнучкої орієнтації в професійному се
редовищі. К ар’єрна компетентність майбутнього 
фахівця є системою уявлень про кар’єру, можли
вості і ш ляхи кар ’єрного зростання, включаючи 
вміння прогнозувати майбутню кар ’єру та долати 
кар’єрні кризи, а також кар’єрну «самоефектив- 
ність» як  здатність до кар’єрного цшепокладання, 
кар’єрного планування та вирішення кар ’єрних

проблем [3, с. 76]. Професійний універсум включає 
в себе кар ’єрну компетентність як  один із про
дуктів його формування, що охоплює фахову та 
особистісну складові.

На формування професійної успішності май
бутнього фахівця, за свідченням П.О. Тропотяги, 
суттєво впливають такі психологічні детермінан
ти: рівень сформованості професійних уявлень 
(про себе як майбутнього фахівця і про можливе 
професійне майбутнє), часова професійна пер
спектива особистості (спрямованість у  майбутнє), 
ступінь емоційної привабливості професійного 
майбутнього, характер загальної інтернальності в 
професійній діяльності [4, с. 165]. Ці психологіч
ні детермінанти є характеристиками особистісної 
компоненти професійного універсуму випускника.

Одним із зовнішніх чинників, що суттєво 
впливає на успішність навчально-професійної 
діяльності студента та формування його проф е
сійного універсуму, є характер педагогічної в за 
ємодії з викладачами. В цьому випадку рівень 
професійної успішності педагога ВНЗ виступає 
додатковим чинником формування успішнос
ті навчально-професійної діяльності студента. 
Важливо, що саме взаємодія, а не односторонній 
освітньо-виховний вплив викладача є показни
ком його професійної майстерності й успішності. 
Також  необхідна орієнтація педагога не тільки на 
академічну успішність студента, але й стимуля
ція його професійного становлення загалом.

Російський психолог В.В. Московський, харак
теризую чи феномен професійної успішності ви 
кладача вищої школи, визначив складовими цієї 
якості ступінь усвідомлення себе суб’єктом своє: 
професійної діяльності, рівень розвитку проф е
сійної самосвідомості; рівень розвитку проф есій
них здібностей викладача вищої школи; знання : 
саморозуміння педагогом оцінки самого себе со
ціумом [1, с. 185].

Висновки та перспективи подальш их до
сліджень. Отже, теоретичний аналіз проблемі: 
успішності навчально-професійної діяльності 
студента засвідчив тенденції до альтернативного 
тлумачення поняття успішності, схильності ба
гатьох вчених зводити його до категорії акаде
мічної успішності. Це поняття є вагомою зовніш
ньою ознакою успішності навчально-професійної 
діяльності студента, яка доповнюється рядом 
інших психологічних ознак, зокрема інтелекту
альним прогресом, розвитком вольової регуля
ції та творчого потенціалу, формуванням стійкої 
внутрішньої мотивації майбутньої професійної 
діяльності, а також  збереж енням та збагачен
ням ментальних і фізичних ресурсів. Ці ознаки 
навчально-професійної успішності студента д а
ють підстави для розгляду учіння студента як  
ф актору формування професійного універсуму. 
Динаміка навчальної діяльності студента відо
браж ає пріоритети формування компонент його 
професійного універсуму: на першому курсі на
вчально-пізнавальна діяльність студента збага
чує фахову складову, під час другого та третьо
го курсів активізується особистісна компонента, 
формування якої інтенсифікується під впливом 
навчально-професійної діяльності випускника.

Перспективи подальших досліджень автор вба
чає у вивченні впливу успішності навчально-про
фесійної діяльності студента на його Я-концепцію.
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РОЛЬ УСПЕШНОСТИ УЧЕБНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В ФОРМИРОВАНИИ ПРОФЕССИИОНАЛЬНОГО УНИВЕРСУМА 
БУДУЩЕГО СПЕЦИАЛИСТА

Аннотация
В работе освещены содержание и признаки успешности учебно-профессиональной деятельности сту
дента. Дифференцированы понятия академической успеваемости студента и успешности его учеб
но-профессиональной деятельности. Раскрыты психологические факторы формирования успешности 
учебно-профессиональной деятельности студента. Установлено, что учебно-профессиональная дея
тельность студента есть ведущим фактором формирования его профессионального универсума. Про- 
аналзізіфозана динамика учебной деятельности студента и ее влияние на формирование профессио
нальной л  личностной компонент профессионального универсума.
Ключевые слова: успешность, академическая успеваемость, учебно-профессиональная деятельность, 
успешность учебно-профессиональной деятельности, профессиональный универсум.
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ROLE OF SUCCESSFUL LEARNING ACTIVITIES IN THE FORMATION 
OF PROFESSIONAL UNIVERSE OF FUTURE SPECIALIST

Sum m ary
The paper highlights the content and features of s tuden ts’ successful of learning activities. Concepts 
of s tu d en t’s academic achievem ent and success of one’s learning activities are differentiated. The 
psychological factors of the form ation of learning success of students are shown. It is established, tha: 
learning activity of the student is the leading factor of the form ation of professional universe. The 
dynamics of s tu d en t’s learning activities and its effect on the formation of professional and personal 
professional component of the universe are analyzed.
Keywords: success, academ ic achievem ent, learn ing  activities, success of learn ing  activities, 
professional universe.


