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І. Вступ 

Одним із найактуальніших напрямів розви-
тку вітчизняної системи вищої освіти є ство-

рення умов для ефективної підготовки фахів-
ців, здатних вирішувати надскладні завдання 
професійної діяльності та професійного й осо-
бистісного саморозвитку. Ствердження сучас-
них принципів гуманізації та особистісної оріє-
нтації освітнього простору, зміна традиційної 
“знаннєвої”, когнітивно-орієнтованої освітньої 

парадигми (О.О. Бодальов, А.О. Деркач, 
В.О. Сластьонін та ін.), передусім, зумовлю-
ють необхідність модернізації критеріїв та по-
казників професійної підготовки, оскільки са-
ме вони є вихідними для визначення її змісту, 
організації особистісної взаємодії її учасників. 

Сучасна традиційна система вищої осві-

ти в основному зорієнтована на предметну 
підготовку випускника, коли діяльнісно-
рольові компоненти (знання, вміння та на-
вички) мають вирішальний характер і харак-
теризують лише одну складову професійної 
компетентності (І.О. Зимня, А.К. Маркова, 

Л.М. Мітіна) або професійної готовності 
(Є.О. Климов, В.Д. Шадриков), професіоналі-
зму (О.О. Бодальов, А.О. Деркач, Н.В. Гузій) 
фахівця. Водночас протягом п’яти років, на 
думку багатьох учених (Л.М. Макарова та 
ін.), відбувається оновлення змісту профе-
сійної компетентності, необхідної спеціаліс-

ту для здійснення ефективної професійної 
діяльності, а успішність подальшого профе-
сіогенезу залежить від рівня розвитку осо-

бистості, її професійної самоорганізації. Са-
ме суб’єктивні (особистісні) характеристики 
є визначальними, системоутворювальними 

(О.О. Бодальов, А.О. Деркач, Е.Ф. Зеєр, 
В.О. Сластьонін та ін.), оскільки вони від-
повідають за успішну актуалізацію профе-
сійних знань, умінь та навичок, забезпечу-
ють гармонійний професійний розвиток 
особистості, досягнення фахівцем профе-
сійної зрілості на противагу професійним 

стагнації і захворюванням тощо. 
Відтак, показники якості професійної 

освіти, на нашу думку, мають містити хара-
ктеристики як діяльнісних, зовнішніх ком-
понентів, так і особистісних, внутрішніх. 

ІІ. Постановка завдання 

Метою статті є визначення діяльнісних 
та особистісних показників ефективності 

професійної підготовки майбутніх фахівців 
у вищому навчальному закладі. 

ІІІ. Результати  
Аналіз нормативних засад вищої освіти, 

теорії та практики освітньої діяльності дає 
підстави до основних критеріїв ефективно-
сті професійної підготовки майбутнього фа-

хівця у вищому навчальному закладі відне-
сти такі. 

По-перше, успішність за результатами 
професійної підготовки в цілому, яка, в свою 
чергу, базується на успішності засвоєння 
нормативних курсів. Взявши за основу ви-

моги Міністерства освіти і науки України до 

рівня організації фахової підготовки за осві-
тньо-кваліфікаційними рівнями (затверджені 
наказом Міністерства МОН України від 
24.12.2003 р. № 847), це: рівень абсолютної 
успішності, який залежить від наявності/від-
сутності негативних оцінок (“незадовільно”) 

в період професійної підготовки за резуль-
татами контрольних заходів; та показник 
якості, який визначає відсоток позитивних 
оцінок (“відмінно” й “добре”). 

Причому, необхідно зазначити, що кри-
терії успішності професійної підготовки пе-
редбачають засвоєння не тільки певного 

переліку знань, а й умінь, які частково від-
творюють зміст професіограми та знаходять 
своє відображення в робочих програмах з 

тієї чи іншої дисципліни. 
По-друге, рівень оволодіння базовими 

професійними вміннями. Професійні вміння 

є результатом рефлексивного етапу, що пе-
редбачає усвідомлення практичного досвіду, 
формування суб’єктивного образу професій-
ної діяльності, співвідношення і зіставлення 
суб’єктивного й об’єктивного, внутрішнього 
та зовнішнього, розвиток здібностей відпо-
відно до певної діяльності (тобто формуван-

ня вміння робити “сплав” здібностей та яко-
стей). Отже, критерієм ефективності розвит-
ку цього компонента є усвідомлення майбу-
тнім фахівцем рівня оволодіння ним базови-
ми вміннями від початкового до високого. 
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Початковий рівень передбачає знання 

змісту діяльності, здатність відтворити пев-
ну послідовність або систему дій при не-

значній допомозі наставника; середній – 
вільне володіння відомою системою дій, але 
характерне ускладнення в перенесенні її на 
інші види діяльності; достатній – самостій-

ний вибір необхідної системи дій у різних 
ситуаціях, але із значними зусиллями; ная-
вність можливості перенесення всередині 
деякої обмеженої сфери діяльності; висо-
кий – вільне володіння різними системами 
дій, широке їх перенесення на інші види 
діяльності; легкість виконання діяльності. 

Причому, варто зазначити, що аналіз 
цих показників у поєднанні з критеріями 
успішності забезпечує їх об’єктивність, 
оскільки досліджувані явища мають аналі-
зуватися й оцінюватися з двох боків: 

суб’єктивного (студент) та об’єктивного 
(викладач). 

По-третє, рівень усвідомлення сутності 
професійної компетентності: концептів про-
фесійної діяльності, нормативних критеріїв і 
показників її ефективності, сутності профе-
сіогенезу, форм і методів самоорганізації. 

По-четверте, рівень розвитку рефлекси-

вності як єдності інтелектуально-рефлек-
сивних та особистісно-рефлексивних форм, 
які визначають інтелектуальну та особисті-
сну рефлексії. Оскільки основними механі-
змами розвитку і прояву компетентності 
(готовності, професіоналізму) під час про-
фесійної підготовки є навчально-практична 

діяльність як об’єктивна, зовнішня після-

рефлексивна форма, так і миследіяльність 
як суб’єктивна, внутрішня післярефлексив-
на форма. Причому, зазначені механізми є 
такими тільки за умови усвідомлення цих 
процесів. Відтак, ефективність змістовного 
“наповнення” фахівця, як і ефективність 

застосування відповідних форм професійної 
підготовки, спрямованих на активізацію 
процесів самоорганізації, базуються на ре-
флексивних процесах, ефективність яких, у 
свою чергу, залежить від рівня їх особисті-
сної готовності – розвитку рефлексивності. 

По-п’яте, динаміка професійної самосві-
домості, яка виявляється, з одного боку, у 
позитивній, зрілій Я-концепції, що ґрун-
тується на гармонійності особистісного роз-

витку, рівні самоактуалізації, прагненні до 
повної і вільної реалізації власних можливо-
стей, творчого потенціалу (за А. Маслоу); а 

з іншого – у внутрішній позитивній мотива-
ції професійної діяльності, усвідомленні се-
бе фахівцем. 

По-шосте, розвиток миследіяльності, спря-
мованої на професійну самоорганізацію, що 
виявляється в актуалізації процесів самопі-
знання, самопідготовки, самовираження та 

самоствердження у професійному середовищі. 
У загальному вигляді, в контексті безпо-

середньо професійної діяльності фахівця, 
зовнішніми критеріями ефективності підго-
товки є успішність виконання професійних 

завдань – відповідність результатів профе-

сійної діяльності професійним нормативам. 
Внутрішніми критеріями – успішність про-

фесіогенезу особистості – задоволеність 
професійною діяльністю та її результатами, 
особистісна цілісність фахівця (відсутність 
професійних деформацій, деструкцій то-

що). 
Формування певних явищ у процесі 

професійної підготовки (складових підгото-
вки) передбачає визначення не тільки кри-
теріїв, а й рівнів їх сформованості. На наш 
погляд, є сенс говорити про два рівні про-
фесійної підготовки і, як її результату, сфор-

мованості професійної компетентності. Ця 
позиція базується на таких положеннях: 

1) професійна компетентність є систем-
ним явищем, що виникає в разі встанов-
лення відповідності особистісно-діяльнісної 

системи професійно-нормативній. Відповід-
ність або встановлюється, або ні. На наш 

погляд, некоректно визначати певні частки 
(або відсотки) сформованості цього явища. 
Фахівець не може бути компетентним на 
рівні, скажімо, знань, і не компетентним на 
рівні вмінь та навичок. Системність перед-
бачає розгляд явища в цілісності й взаємо-

залежності елементів; 
2) методологічну основу сучасної підго-

товки фахівців у вищій школі переважно 
визначають два вектори: професійно орієн-
тований, який передбачає розвиток фахів-
ця в контексті заданих параметрів і норма-
тивів (студент має знати, вміти тощо), та 

особистісно орієнтований, спрямований на 

створення умов для гармонійного розвитку 
особистості в процесі професійного станов-
лення та розвитку. Причому, останній є 
тільки задекларованим; 

3) професійну компетентність можна ро-
зглядати як у вигляді статичного зрізу – 

конкретної взаємодії фахівця як суб’єкта 
діяльності і певного професійного завдання, 
що потребує самоорганізації з метою його 
вирішення, так і в цілому в багаторівневій 
системі професійного становлення й розвит-
ку, професіогенезу особистості, яка перед-

бачає вирішення ряду різнорівневих за-
вдань, що і наповнюють (розширюють) цей 
процес. На наш погляд, професійна підгото-
вка у вищому навчальному закладі й має 

бути орієнтована на підготовку майбутнього 
фахівця до багаторівневої системи розгор-
тання (становлення і розвитку) його профе-

сійної діяльності, саме вирішення ряду різ-
норівневих завдань забезпечує її динаміч-
ність і циклічність як процесуального явища. 

Отже, перший рівень професійної підго-
товки (сформованості професійної компе-
тентності) передбачає самоорганізацію з 
метою прояву показників, що відповідають 

нормативним вимогам професійної діяльно-
сті. Домінують саме нормативні показники 
зовнішніх результатів діяльності, професій-
на система над особистісною. Акцент у 
професійній самоорганізації переноситься 
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саме на самореалізацію і самоствердження. 

Причому, мобілізація внутрішніх процесуа-
льних компонентів здійснюється за рахунок 

різних компенсаторних функцій. 
Вивчення передового професійного досві-

ду, результати досліджень особливостей про-
фесіогенезу працівників різних спеціальнос-

тей (зокрема педагогів, психологів) дають 
підстави зазначити, що існує значна когорта 
фахівців, які віддали всі свої здібності, вмін-
ня, серце роботі, нехтуючи своїм здоров’ям, 
сімейним благополуччям тощо. Так, вони всі 
були професійно компетентними, мали високі 
зовнішні показники професійної діяльності, 

але прояв професійної системи здійснювався 
саме за рахунок розвитку особистісної систе-
ми, а також внутрішнього потенціалу, що не 
відновлювався. Такі фахівці мають високий 
рівень професійних знань, достатній рівень 

розвитку певних груп професійних умінь 
(дидактичних, гностичних, конструктивних, 

організаційних), проте характеризуються 
негармонійною, незрілою Я-концепцією, не-
достатньою рефлексивністю, нерозвинутою 
миследіяльністю. 

Другий рівень професійної підготовки 
(сформованості професійної компетентнос-

ті), який є оптимальним, передбачає узго-
дження професійної та особистісної систем, 
коли домінують процеси врівноваження 
професійної самоорганізації: самореаліза-
ції, самоствердження із самопідготовкою. 
Акцент переноситься на самопідготовку та 
саморозвиток, які мають забезпечити стабі-

льність нормативних показників професій-

ної діяльності, створити умови для творчос-
ті. Фахівці, які характеризуються цим рів-
нем, мають високий рівень професійних 
знань, розвитку всіх груп професійних 
умінь, гармонійну, зрілу Я-концепцію, ви-
сокий рівень розвитку професійної рефлек-

сії, розвинуту миследіяльність, яка спрямо-
вана на їх професійну самоорганізацію. 

Відмінність двох рівнів полягає саме в 
лінійності (перший рівень) або багаторівне-
вості (другий рівень) професійних завдань, 
які вирішує фахівець, і відповідно – в цик-

лічності й актуалізованості процесів мисле-
діяльності та самоорганізації. 

Таким чином, можна зазначити, що ефе-
ктивна професійна підготовка забезпечує 

вихід майбутнього фахівця на рівень пос-
тійного саморозвитку, вироблення нових 
методів і засобів вирішення тих чи інших 

професійних завдань, що постійно зміню-
ються, а також його компетентність. Особи-
стість має навчитися “витягати” із себе свої 
засоби, методи, здібності (тобто усвідомити 
їх), “покласти” їх перед собою і почати роз-
бирати й описувати (аналізувати з метою 
визначення рівня розвитку), а потім сконс-

труювати з них дещо нове (розвиток і но-
вий рівень генералізації), “надіти” його на 
себе як свої нові здібності, рішення, навич-
ки і почати здійснювати те, що раніше вона 
не могла і не вміла (Г.П. Щедровицький). 

Відтак, акцент треба переносити з на-

дання певної сталої професійної форми ро-
звитку майбутнього фахівця (яка вияв-

ляється на діяльнісно-рольовому рівні) на 
створення умов для активізації його особи-
стісного розвитку в контексті професійної 
підготовки, усвідомлення ним механізмів 

самоорганізації з метою прояву певних, 
можливих професійних форм. Зміст профе-
сійної підготовки має бути зорієнтований на 
організацію освітнього середовища в про-
цесуальному відношенні, забезпечення по-
стійної професійної самоорганізації майбут-
ніх фахівців: постійний рух від самопідго-

товки до самореалізації, рефлексії резуль-
татів самовираження і вихід на новий більш 
високий рівень особистісної та професійної 
самоорганізації. Саме постійність цього 
процесу в поєднанні з певним змістом дає 

змогу особистості усвідомити не тільки 
концепти професійної підготовки, а й від-

повідальність за ефективність результатів 
майбутньої діяльності. Причому, майбутній 
фахівець отримує не тільки необхідні знан-
ня, досвід та навички самостійної роботи, а 
й оволодіває певним механізмом (методом) 
професійної самоорганізації, який він у по-

дальшому зможе “передати” іншим. У нього 
формуються вміння ставити професійні за-
вдання різної масштабності і розроблювати 
методи їх вирішення, оптимально структу-
рувати свою діяльність, оцінювати рівень 
досягнення поставлених цілей тощо. 

IV. Висновки  

Таким чином, професійна підготовка має 

бути зорієнтована не тільки на зовнішній 
аспект, а й передбачати деяку заверше-
ність процесів розвитку особистості, досяг-
нення нею рівня професійної зрілості. А 
технологія підготовки має враховувати за-
значені аспекти і, відповідно, відбір методів 

має бути зорієнтований як на зовнішні 
професійні показники (вимоги професійної 
діяльності, що знаходять своє відображен-
ня в знаннях, уміннях та навичках, закріп-
лених у навчальних стандартах), так і на 
внутрішні особистісні (індивідуально-пси-

хологічні особливості, властивості та якості 
особистості). Відповідно, ефективність про-
фесійної підготовки (результати) мають 
простежуватись як на концептуальному 

(змістовному), так і на процесуальному рів-
ні. Таким чином, критеріями ефективності 
підготовки мають бути як зовнішні показ-

ники (результативність і продуктивність 
самоорганізації особистості, успішність за-
своєння професійних знань, умінь та нави-
чок), так і внутрішні (рівень розвитку про-
фесійних якостей, особистісної готовності 
до майбутньої професійної діяльності: реф-
лексивності особистості, її професійної са-

мосвідомості, гармонічності, самоактуаліза-
ції, прагнення до повної і вільної реалізації 
особистістю власних можливостей, творчо-
го потенціалу тощо). 
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Гура О.І. Показники ефективності професійної підготовки майбутнього фахівця 

Анотація. У статті розглянуто діяльнісно-рольові та особистісно-діяльнісні показники ефек-
тивності професійної підготовки фахівців у вищому навчальному закладі. 

Ключові слова: професійна підготовка, професійна діяльність, професійна компетентність. 

Гура А.И. Показатели эффективности профессиональной подготовки будущего 
специалиста 

Аннотация. В статье рассмотрены деятельностно-ролевые и личностно-деятельностные 
критерии эффективности профессиональной подготовки специалистов в высшем учебном за-
ведении. 

Ключевые слова: профессиональная подготовка, профессиональная деятельность, про-
фессиональная компетентность. 

Gura О.I. Indicators of effectiveness of future specialist professional training  
Annotation. In the article activity-role and personal-activity criteria of efficiency of specialists, 

professional preparation in higher educational establishment are examined. 
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