
 
Теорія та методика управління освітою, № 7, 2011 р. 
 
 

Морозова М. Е. 

м. Київ 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ СТАНОВЛЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЮ КАР’ЄРОЮ ЯК ПРОЦЕС РОЗВИТКУ 

У статті розглядаються основні характеристики поняття «кар’єра», процес становлення 

професійної кар’єри, надано визначення цього поняття, запропо-новано свій погляд на 

особливості професійної кар’єри, враховуючи психологічні особливості та за допомогою 

мотивації 

Ключові слова: кар’єра, професійна кар’єра, кар’єрний ріст, мотивація, науково-

педагогічні працівники, неперервна освіта, післядипломна педагогічна освіта, чинники 

формування професійної кар’єри, професійний розвиток. 

Морозова М. Э. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ УПРАВЛЕНИЯ СТАНОВЛЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КАРЬЕРОЙ КАК ПРОЦЕСС РАЗВИТИЯ 

В статье рассматриваются основные характеристики понятия «карьера», процесс 

становления профессиональной карьеры, дано определение этого понятия, предложено свой 

взгляд на особенности профессиональной карьеры, учитывая психологические особенности и с 

помощью мотивации. 

Ключевые слова: карьера, профессиональная карьера, карьерный рост, мотивация, 

научно-педагогические работники, последипломное педагогическое образование, факторы 

формирования профессиональной карьеры, профессиональное развитие. 

Morozova M. 

INSTITUTIONAL FRAMEW ORK FOR THE MANAGEMENT BECOMING A 

PROFESSIONAL CAREER AS A PROCESS OF DEVELOPMENT 

The article discusses the main features of the concept of «career», becoming a professional career, 

given the definition of this concept, look at the features offered professional career given the 

psychological characteristics and motivation through career path taking into account various factors. 

Key words: career, professyonalnaya Career, career growth, motivation, research and teaching 

staff, continuing education, postgraduate education, factors creating professional careers, professional 

development. 

 

Постановка проблеми. Постійно діючою ланкою в системі безперервної 

освіти є післядипломна освіта, яка має на меті забезпечення фахового зростання, 
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поглиблення, розширення і онов-лення професійних знань, умінь і навичок. Отже 

розв’язання цієї проблеми слід шукати саме в площині безперервного 

професійного розвитку і саморозвитку впродовж життя, що, насамперед, 

стосується науково-педагогічних працівників, які покликані формувати суб’єктів 

будь-яких видів людської діяльності. Зважаючи на це акцент ро-биться на тому, 

що пошукова діяльність людини в контексті філософії людиноцентризму виходить 

саме на ту глобальну філософську проблематику, яка відображає реалії сучасного 

світу. Як зазначає В. Кремень: «Поняття людиноцентризму сповнене глибокого 

філософського змісту. Терміном людиноцентризм позначаються різнома-нітні й 

водночас концептуально спрямовані відтінки філософської думки, об’єктом яких є 

людина. Тілесність, обдарованість, духовність, освіченість, моральність, егоїзм, 

ро-зумність, цілеспрямованість — усе це є фрагментами постійно змінюваної 

картини буття людини, які розкривають її нові аспекти, але не вичерпують 

нескінченого змісту» [11, 9]. Отже для становлення професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників потрібне забезпечення належними умови для їхнього 

професійного розвитку і само-розвитку, формування відповідних потреб. 

На нашу думку саме система післядипломної педагогічної освіти забезпечує 

одержання нової кваліфікації, нової спеціальності, становлення професійної 

кар’єри на основі здобутого раніше рівня освітньої та професійної підготовки, 

набутого прак-тичного досвіду та індивідуальне самостійне навчання людини 

незалежно від її віку. 

Зупинимось детальніше на становленні професійної кар’єри науково-

педагогічних працівників, що на нашу думку дозволить вирішити основні 

завдання як в інте-ресах навчального закладу так і в інтересах самого педагога. 

Професійне самовизначення і професійна самоактуалізація науково-педагогічних 

працівників є тривалий процес розвитку їх ставлення до своєї професії та до 

самого себе як професіонала. Успіх тут визначається активністю самого 

викладача, його професійної діяльності на шляху до особистісного розвитку. Він 
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сам проходить період професійного навчання, сам активно будує власну 

професійну кар'єру і реалізує свій інтелектуальний потенціал. Отже його розвиток 

здійснюються впродовж усього професійного і життєвого шляху.  

Тобто, для активного професійного самовизначення необхідно 

усвідомлювати особливості своєї особистості, враховувати ступінь відповідності 

цих особливостей вимогам обраної професійної діяльності і цілеспрямовано 

розвивати у собі необхідні для професійної діяльності якості за наявності 

відповідних задатків. 

Отже професійна кар’єра — це процес, який в себе включає: професійне 

нав-чання, розвиток кар'єри та підвищення кваліфікації. Але це можливо лише за 

допо-могою навчання яке виконує важливу роль в досягненні цілей.  

Аналіз останніх досліджень. Проведений нами аналіз науково-

педагогічної літе-ратури свідчить, що будь-які перетворення, в тому числі й у 

системі післядипломної педагогічної освіти, не дають відразу очікуваних 

результатів, якщо вони здійснюються методом спроб і помилок, без наукового 

обґрунтування змін, моніторингу результативності. Про це свідчать матеріали 

досліджень вітчизняних науковців з проблем педагогічної науки і освіти, зокрема 

філософії освіти (В. Кремень, В. Андрущенко, І. Зязюн, В. Огнев'юк); 

андрагогічних, педагогічних і психологічних факторів освіти, нав-чання й 

виховання дорослих (Н. Ничкало, Л. Карамушка); сучасної післядипломної 

педагогічної освіти (В. Олійник, Н. Протасова, М. Романенко, Т. Сорочан); 

проблем управління (Г. Дмитренко, Г. Єльникова, В. Луговий, Л. Калініна, 

В. Маслов, Є. Черни-шова); систем відкритої освіти та дистанційного навчання в 

освіті (В. Биков, В. Олійник); формування компетентнісного підходу (О. Савченко, 

Н. Бібік, О. Пометун), порівняльної педагогіки, актуальних проблем зарубіжної 

педагогіки (Л. Пуховська); розвитку творчої особистості вчителя в процесі 

професійної діяльності, його педагогічної майстерності (Є. Барбіна, І. Бех, 

Є. Бондаревська, С. Гончаренко, Н. Гузій, І. Зязюн, Н. Кузьміна, А. Кузьмінський, 
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А. Маркова, А. Мудрик, О. Пєхота, О. Рудницька, В. Семиченко, С. Сисоєва, 

Т. Сорочан та інші); 

Як справедливо підкреслює Н. Ничкало, саме за допомогою сучасних 

тенденцій в розвитку неперервної професійної освіти зумовлюються потреби 

постійної гнучкості в розробці та оновленні навчальних планів і програм, що 

сприятиме забезпеченню доступу до навчання в різних ланках неперервної освіти, 

створенню кожній людині умов, за яких би вона мала змогу почати навчання, 

перервати його у разі потреби, а потім знову його продовжити на будь-якому етапі 

[13]. 

І. Зязюн у своїх працях зазначає, що сенс і мета освіти — людина у 

постійному розвитку, її духовне становлення, гармонія її відносин з собою й 

іншими людьми, зі світом. У такий спосіб освіта на державному рівні створює 

умови розвитку — само-розвитку, виховання — самовиховання, навчання — 

самонавчання всіх і кожного. Отже, система освіти створюється для людини, 

функціонує і розвивається в її інтересах, слугує повноцінному розвитку 

особистості, і в ідеалі її призначення — щастя людини [8]. 

За визначенням в «Енциклопедії освіти», професійна кар’єра (італ. carriera – 

біг, життєвий шлях) — процес просування працівника ланками службової ієрархії 

чи послі-довна зміна занять як у рамках окремої організації, так і впродовж життя, а 

також сприй-няття людиною цих етапів професійної кар’єри зазвичай 

супроводжується особистісним професійним розвитком людини, а також 

самореалізацією. Її сучасне розуміння включає успіх не тільки в професійному 

розвитку, а й в усій життєдіяльності [2]. 

Важливість та актуальність становлення кар’єри не викликають сумніву. 

Однак постають відразу питання: Хто готує фахівців до кар’єрного зростання, хто 

їх супро-воджує в кар’єрному зростанні? До яких галузей науки належать ці 

фахівці? Яким професійним вимогам повинні відповідати фахівці? Та багато 

інших питань. Звідси і мета нашої статті: висвітлення становлення розвитку 
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професійної кар’єри науково-педагогічних працівників в системі післядипломної 

педагогічної освіти. 

Виклад основного матеріалу. Свідоме планування кар’єри є одним із 

важливих аспектів самореалізації особистості у професійній діяльності, а отже, 

особистісного розвитку фахівця. У зв’язку з цим уявляється актуальним 

висвітлення взаємозв’язку професійної кар’єри і особистісного розвитку науково-

педагогічних працівників, аналіз якого передбачає визначення, по-перше, змісту, 

типів, стадій професійної кар’єри особистості; по-друге, спе-цифіки та чинників 

професійної кар’єри науково-педагогічних працівників; по-третє, психологічних 

проблем професійної кар’єри науково-педагогічних працівників в кон-тексті їх 

особистісного розвитку, що схематично зображено на (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Специфічні особливості планування кар’єри 

 

Щодо змісту, типів та стадії професійної кар’єри особистості слід вказати на 

існування неоднозначного тлумачення терміну кар’єра. Вчені розуміють, кар’єру, 

як успішне просування в галузі суспільної, службової, наукової та інших видах 

діяльності, як рід занять, професію, як свідомо обраний і реалізований людиною 

Зміст, типи, стадії 
професійної кар’єри 

особистості 

Специфіка та чинники 
професійної кар’єри 

особистості 

Психологічні 
проблеми професійної 
кар’єри особистості 

Упевненість у своєму 
майбутньому, задово-
лення життєвих потреб, 
стабільність. 

Економічні (економічне та 
наукове середовище); 
соціальні (оточення, само-
визначення);  
особистісні (внутрішні умо-
ви, мотивація, професійні 
інтереси інше);  
професійні (мета, методи 
інше). 

З'ясуванні рівня своїх 
професійних здібностей, 
вимог навчального за-
кладу та перспектив. Для 
людини важливо проя-
вити у роботі свій профе-
сіоналізм, майстерність, 
рівень кар'єрного росту і 
стати фахівцем. 

Планування кар’єри через взаємозв’язок професійної кар’єри і 
особистісного розвитку 
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шлях. Відповідно у науковій літературі зустрічається декілька термінів — 

професійний життєвий шлях, професійна діяльність, професійне самовизначення 

тощо [3; 12; 14]. 

Загалом, можна виокремити широке та вузьке тлумачення даного терміну. 

Ши-роке тлумачення професійної кар’єри полягає в розумінні кар’єри як процесу 

профе-сіоналізації, професійного становлення і зростання, досягнення високого 

професіо-налізму, професійної майстерності тощо. З кар’єрою пов’язують 

розвиток професійної Я-концепції, яка досягає зрілості тільки в результаті 

достатнього професійного досвіду. 

У вузькому сенсі професійна кар’єра — заняття певної посади задля 

досягнення певного соціального і, зокрема, професійного статусу [12]. 

В. Чикер, у своїх працях зазначає, що у соціальній психології кар’єра 

розгляд-дається, як індивідуальна послідовність атитюдів і поведінкових проявів, 

які пов’язані з досвідом і активністю в сфері роботи протягом людського життя 

[14]. Професійна кар’єра тісно пов’язана з професійним самовизначенням та 

профе-сійним становленням особистості. Серед дослідників, які вказують на цей 

взаємозв’язок, слід, насамперед, назвати засновницю теорії «стадій 

професійного життя» Ш. Бюлер (цит. за Є. Борисовою, Г. Логіновою [4]). 

Австрійська дослідниця виокремила 5 фаз життєвого циклу людини: 

• перша фаза (16–20 років) — фаза, що передує самовизначенню, коли про-

фесії як роду занять ще немає;  

• друга фаза (від 16–20 до 25–30 років) — пошук покликання, сфери 

діяльності, що найбільш відповідає здібностям і прагненням людини; 

• третя фаза (від 25 до 45–50 років) — пора зрілості особистості, коли 

уточню-ється життєве покликання, накопичується життєвий і професійний досвід; 

при цьому можлива «криза середини життя», перебіг якої багато в чому 

визначається тим, як людина оцінює свою професійну долю; 
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• четверта фаза (від 45–50 до 65–70 років) — період завершення 

професійної діяльності; 

• п’ята фаза (від 65 років), коли провідним типом діяльності стає 

спілкування. 

Отже кар'єра — це усвідомлена позиція та поведінка, яка пов’язана з 

тривалим процесом, досвідом та діяльністю впродовж всього професійного життя. 

Вона прохо-дить ряд послідовних етапів, на яких людина задовольняє свої 

потреби. Тобто здійснюється рух, який в свою чергу, забезпечує розвиток. А 

одним з аспектів руху людини в професійному житті є кар’єра, а мотивація, щодо 

її є найважливішим чинником результативності. 

Розрізняють декілька етапів кар’єри: попередній етап, етапи просування, 

збере-ження, завершення та пенсійний етап, які не завжди можуть бути пов'язані з 

етапами професійного розвитку. Людина, яка знаходиться на етапі просування 

може і не бути ще високим професіоналом. Тому важливо розділяти етап кар'єри 

(часовий період професійного розвитку особистості) і фази розвитку професіонала 

(періоди оволодіння діяльністю). Етапи кар’єри наведені нами в таб. 1. 

Таблиця 1 

Етапи кар’єри 

Етапи 
кар'єри 

Вік, 
років 

Потреби досягнення 
цілей 

Моральні  
потреби 

Фізіологічні і 
матеріальні потреби 

1 2 3 4 5 
Попе-
редній 

до 25 
Освіта, випробування 
на різних роботах 

Початок 
самоутвердження 

Безпека існування 

Станов-
лення 

до 30 

Освоєння роботи, 
розвиток навичок, 

формування 
кваліфікованого 

фахівця чи керівника 

Самоствердження

, початок 
досягнення 
незалежності 

Безпека існування, 
здоров'я, 

нормальний рівень 
оплати праці 
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Продовження таблиці 1 

Просу-
вання 

до 45 

Просування по 
службових сходах, 
придбання нових 
навичок і досвіду, 

зростання кваліфікації 

Зростання 
самоствердження, 

досягнення 
більшої 

незалежності, 
початок 

самовираження 

Здоров'я, високий 
рівень оплати праці 

Збере-
ження 

До 60 

Пік удосконалення 
кваліфікації 

спеціаліста або 
керівника.  

Стабілізація 
незалежності, 
зростання  

Підвищення рівня 
оплати праці, 

інтерес до інших 
джерел  

  
Підвищення своєї 

кваліфікації. 
Навчання молоді 

самовираження, 
початок поваги 

доходу 

Завер-
шення 

Після 
60 

Приготування до 
відходу на пенсію. 

Підготовка собі зміни 
і до нового виду 

діяльності на пенсії 

Стабілізація 
самовираження, 
зростання поваги 

Збереження рівня 
оплати праці та 

підвищення інтересу 
до інших джерел 

доходу 

Пенсій-
ний 

після 
65 

Заняття новим видом 
діяльності 

Самовираження в 
новій сфері 
діяльності, 
стабілізація 
поваги 

Розмір пенсії, інші 
джерела доходу, 

здоров'я 

 

Однак, якщо зробити аналіз станів кар’єрного зростання науково-

педагогічних працівників в системі післядипломної педагогічної освіти, то ми 

можемо побачити, що з 70 опитуваних, 35 % залишається на етапі становлення 

кар’єрного зростання, не дивлячись на те, що це не відповідає їх життєвому 

циклам. Водночас у 65% опиту-ваних, співпадає життєвий  і професійний цикл 

діяльності. 
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На нашу думку професійне становлення людини і його основні етапи мають 

бути нерозривно пов'язані з віковим розвитком і загальним становленням 

особистості. 

Подібний підхід запропонований американським психологом Д. Сьюпером 

[17], який у своїй концепції професійного самовизначення виокремлює: період 

росту (від на-родження до 14 років), період «розвідки» або «дослідження» (15–24 

роки), період закріп-лення (25–44 роки), період «збереження» (45–64 роки), період 

«спаду» (після 65 років). 

Але якщо брати до уваги професійну кар’єру науково-педагогічних 

працівників, то саме актуальною для цієї категорії є третя фаза, період 

закріплення або етап становлення та просування. Саме у цей період викладач 

освоює обрану професію, здобуває необхідні навички, формується його 

кваліфікація, відбувається самоствердження і з'являється потреба до встановлення 

незалежності. Також накопичується практичний досвід, здобуваються навички, 

зростає потреба в самоствердженні, досягненні більш високого статусу і ще більшої 

незалежності, починається самовираження викла-дача як особистості.  

Як правило, в заклади післядипломної педагогічної освіти ідуть працювати 

вже досвідчені педагоги зважаючи на це відслідковується певна закономірність: по 

віку — це період становлення, а по професійній кар’єрі викладача це може бути, 

навіть, період дослідництва і навпаки. Це особливе становленням професійної 

кар’єри науково-педагогічних працівників системи післядипломної педагогічної 

освіти (і без знання психологічних особливостей, зокрема вікових) важко 

управляти професійним розвитком.  

Тому управління професійною кар’єрою науково-педагогічних працівників 

відріз-няється рядом принципових особливостей, зокрема мотивів і професійних 

проблем, що постають в їх практичній діяльності. Результатом має бути 

підвищення ефективності професійного зростання.  
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Особливості управління кар’єрою науково-педагогічних працівників 

принципово визначаються тим станом, що діяти потрібно лише в рамках 

Законності. Це означає, що прийняття на посаду науково-педагогічних працівників 

здійснюється у відповідності з чинним Законом України «Про вищу освіту». Тобто 

управління цим процесом повинно здійснюватися не тільки читко дотримуючись 

діючими освітніми нормативно-правовими актами, але і охоплювати усі сфери 

громадського життя. Тільки завдяки високому пріоритету управління цим 

процесом можна забезпечити необхідний рівень професіоналів в системі 

післядипломної педагогічної освіти.  

Для того, щоб в закладах післядипломної педагогічної освіти працювали 

квалі-фіковані науково-педагогічні фахівці, їх варто готувати, причому системно, 

створюючи необхідні для цього організаційні, інформаційні та методичні 

передумови.  

Тобто професійна кар’єра характеризується тим, що науково-педагогічний 

пра-цівник у процесі своєї професійної діяльності проходить різні стадії розвитку: 

навчан-ня, професійне зростання, становлення професійної кар’єри, підтримка 

індивідуальних професійних здібностей тощо.  

Завдяки заходам удосконалення системи управління кар’єрою, яку ми 

висвіт-лили у (табл. 2.), навчальний заклад взмозі стимулювати науково-

педагогічний персонал до прагнення професійного зростання саме в цьому закладі. 

Таблиця 2 

Стимулювання до професійного зростання 

№ Шляхи Заходи 

1 
Удосконалення 

системи управління 

• використання сучасних методів та систем 
управління як професійним розвитком так і про-
фесійною кар’єрою;  

• повага до віку, цінність кваліфікації й досвіду 
роботи; 

• застосування принципів демократичного управ-
ління. 
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Продовження таблиці 2 

2 
Контроль за 
кар’єрою 

• мотивування науково-педагогічних працівників 
до прагнення професійного зростання; 

• проведення атестації та конкурсного відбору. 

3 
Зменшення впливу 
сторонніх факторів 

• зацікавлення працівника у реалізації кар’єри саме 
в цьому навчальному закладі; 

• система стимулювання. 

4 
Зв'язок кар’єри і 
професійного 
зростання 

• розгляд можливості підвищення професійного 
кар’єрного зростання після проходження: 

• перепідготовки; 
• підвищення кваліфікації; 
• стажування; 
• навчання в аспірантурі; 
• отримання вченого звання та наукового ступеня. 

 

Важливо також усвідомлювати, які шляхи упливають на кар'єрні установки 

й наміри. Це важливо і для самої системи післядипломної педагогічної освіти, 

зацікав-леної у плануванні ефективної стратегії управління кар'єрою і 

професійним розвитком своїх співробітників. Іншими словами, необхідна 

регуляція відносин закладу і співробіт-ників з метою задоволення інтересів усіх 

учасників цих відносин. З кар'єрою пов'язані будь-які переміщення. Не всі з них 

можна запланувати (наприклад, при наявності ситуаційно обумовлених чинників). 

Уявлення ж про кар'єру постійно зазнають змін, дозволяючи викладачам 

осмислювати свій професійний розвиток, порівнюючи власний теперішній і 

минулий досвід, реально оцінювати свої можливості у майбутньому.  

Розглядаючи типи кар’єри, зазначимо що для системи післядипломної 

педаго-гічної освіти притаманна групова взаємодія всіх учасників цього процесу. 

Це необхідно для того, щоб: сприяти співпраці, творчості; забезпеченню орієнтації 

професійного зростання на практичну професійну діяльність. 

Загалом, стадії кар’єри визначаються як періоди, що пов’язані з різними 

зав-даннями як особистого так і професійного розвитку, а також і кар’єрними 
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інтересами. Так як впродовж професійного життя фахівця, відбувається поступове 

падіння і призупинення зовнішньої і внутрішньої динаміки професійного розвитку 

і навпаки. Не останнє місце в професійному розвитку кар’єри науково-

педагогічних працівників посідає також цілеспрямованість його особистості. 

Спрямованість особистості педагога – це мотиваційна зумовленість його дій, 

вчинків, усієї поведінки конкретним життєвими цілями, джерелом яких є потреби, 

суспільні вимоги, що в свою чергу визначають характер педагогічної діяльності 

науково-педагогічних працівників. Саме ця спрямованість до свого професійного 

зростання і є ставленням педагога до системного саморозвитку і прояву своїх 

здібностей. Таким чином реалізуються можливості досягнення кар’єрного 

зростання. Водночас зазначаємо, що педагог повинен ставити перед собою 

розумно сформульовані вимоги з метою його подальшого розвитку, тобто 

здійснювати професіонально-педагогічний ріст, за допомогою якого науково-

педагогічні працівники відчувають задоволення, яке в свою чергу підносить 

професійну діяльність на новий рівень, зміцнює внутрішню мотивацію та 

позитивно впливає і на інші сфери життя.  

Отже науково-педагогічні працівники здатні не тільки вирішувати 

поставлені за-вдання, щодо планування своєю кар’єри, а й самостійно вирішувати 

їх. Для сприяння цьому важлива не тільки особиста активність педагога, а й 

розвиток професійного зростання.  

Однак і самому науково-педагогічному працівнику повинна надаватися 

найвагоміша роль в оцінки своїх можливостей для того, щоб залишатися 

корисним своєму закладу. Він повинен самостійно оцінити свої сильні та слабкі 

сторони, а також вміти визначити, як і чому він досяг теперішнього стану. Нарешті 

педагог повинен визначити наступний крок у розвитку своєї професійної кар’єри, 

способи оцінки досягнутих результатів та недоліків і скласти план своїх можливих 

дій. 
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Отже критеріями вдалої кар'єри є задоволення життєвою ситуацією і 

соціальний успіх. Найважливішою частиною професійного шляху людини є його 

уявлення про свою особистість як професіонала,  яку він втілює в серію своїх 

кар'єрних рішень.  

Висновки. Доходимо висновку, що планування своєї професійної кар'єри 

дозволяє забезпечити: 

• виконання бажань щодо професійного розвитку своєї кар’єри з точки зору 

роз-витку його потенціалу та професійного зростання;  

• найбільш ефективне використання можливостей науково-педагогічних 

праців-ників в даний час і в майбутньому;  

• впевненість педагога у власних силах.  

Отже кар’єра, перш за все це самореалізація, яка виявляється як в 

просуванні або досягненні свого кар’єрного зростання.  

Тому кар’єра, це свідомо обраний і реалізований процес становлення як 

соціального, посадового й кваліфікаційного статусу, що забезпечує професійно-

особистісне та соціальне самоствердження людини. 
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