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УДК 371.128. Сегеда Нл

КРЕАТИВНО-АКМЕОЛОГІЧНИЙ КАРТОЇД 
ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ Ш КОЛИ

Постановка проблеми. Сучасний стан вітчизняної професійної осві' 
викладача вищої школи демонструє процесуально-результативну невизначенісі 
що спостерігається в проблемі отримання освітніх результатів, які б орієнтуваї 
людину не лише в опануванні акме-взірця науково-педагогічної кваліфікації, але 
стратегічному баченні свого професійного майбутнього і перспектив розвиті 
обраної професії. Така ситуація виявляється у відсутності в освітніх результаті 
креативно-акмеологічної антропопрактики професійного розвитку виклала» 
вищої школи, яка формує потрібні міждисциплінарні і поліпрофесій 
компетенції, що зумовлює необхідність наукової рефлексії людино- 
культуротворчих засобів модифікації популярних, але й малоефективних проекті 
спрямованих на формування у нього сталих раціональних професій» 
педагогічних феноменів, які відповідають лише за розповсюдження і підтримк 
“оберту” обмеженого фахового знання в певній соціокультурній галузі.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблема професійної 
розвитку людини, зокрема й педагога, у сучасному соціально-гуманітарноіу 
знанні має статус надзвичайно популярної, що засвідчено достатньо розгорнути 
простором досліджень різного рівня теоретизування, зокрема, концепт 
М. Александрової (2007), Н. Гузій (2004), Е. Климова (1996), І. Лушнікова (1993 
С. Смирнова (1999, 2008), Д. Сьюпера (1971), А. Фонарьова (2005), Д. Холла 
Ф. Мірвіса (1995) та багато інших праць представників психолого-педагогічв 
думки, у яких так чи інакше розглядаються питання різнозмістовних вимір; 
особистісно-діяльнісних змін, що відбуваються з людиною у процесі її взаємодії 
професією упродовж життя.

Формулювання цілей статті. Не зважаючи на розробленісі 
категоріального апарату професійного розвитку людини в педагогічній професі 
питання індивідуальної стратегії, культурно-аксіологічної траєкторії рух; 
викладача вищої школи та технології утворення ним культурних фактів на цьом; 
щаблі педагогічної практики не набули культуровідповідного тлумачення, щі 
зумовлює проблему цілісності методологічного і теоретичного міждисци 
плінарного знання в педагогіці вищої школи, акмеології, праксеології, психологі 
розвитку, ергономіці і спрямовує на вивчення сутності креативно-акмеологічноп 
картоїду професійного розвитку викладача вищої школи. Поставлена проблемі 
вимагає виконання завдання, яке полягає у віднайденні такого наукового методу 
який би став теоретичним підгрунтям для аналітичних операцій цілеспрямованог« 
впорядкування усіх феноменів, що супроводжують динаміку взаємоперетворенні
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Н|им|кч'ії никладача вищої школи і суб’єкта цього різновиду соціокультурної 
Н|*Иіики.

ІІиклад основного матеріалу. Розгляд сутності креативно-акмеологічних 
НЙййлин професійного розвитку викладача вищої школи [6] дозволяє нам 
ЦНумІти креативно-акмеологічний картоїд як план-карту, навігатор 
И(ЦИ «ипальних і вертикальних метаморфоз, перетворень, що можуть відбуватись 
І4 |і|кк|)ссійним шляхом людини, яка стає володарем “нового функціонального 
НЦНіиу" (С.О. Смирнов, 2008). Склад картоїду є виявом результату безперервної 
(І|И и|)сс і й 11 о-педагогічної освіти викладача, як структури його перетворень у 
Професії, а не лише зовнішніх ознак у вигляді певних символів. Креативно- 
(ИМеологічний картоїд професійного розвитку має з одного боку футуристичну 
ууі ііість, адже завдяки його наповненню викладач може не лише обирати і 
Проектувати різноманітні акти-переходи у різні статусно-професійні стани (себе 
|#|і і рш 11 нього), але й рефлексувати їх гуманітарні ефекти (себе вчорашнього) та 
ИО|№і уііати їх подальші метаморфози відповідно до власної мотиваційно-ціннісної 
уфери (себе сьогоднішнього). Зазначимо, що на відміну від антропоцентрованих 
Ідей. що наповнюють концепцію антропоїдного картоїду С.Смирнова [7], наша 
Шниція пропонує розглядати “креативно-акмеологічний картоїд” (Н.А. Сегеда, 
1010) як продукт метаморфоз (трансфігурацій) творчого потенціалу і 
Індивідуально-професійного ресурсу викладача вищої школи, які визначаються 
•Містом цього індивідуального навігатора процесу трансфесіоналізації, 
•умовленого потребою континуального оновлення професійно-педагогічної 
ІИосіі, як динамічного протофеномену професійно-педагогічної дійсності і 
ИІДіювідної діяльності, що вимагає розвинутих трансфесійних компетенцій.

Для виконання поставленого завдання ми розробили метод аналогем, суть 
ИКого викладаємо у своїй статті. В категоріальній логіці виокремлюють різні 
МІжкигегоріальні форми, що поєднують різні якісні форми мислительної, 
НІщипальної і практичної діяльності. Аналогія, моделювання, дедукція, індукція, 
увігальнення, класифікація -  усі ці форми здебільшого ґрунтуються на 
використанні того або іншого співвідношення сторін якості. Аналогія, теорія 
подібності і різні форми моделювання ґрунтуються на русі від одного 
специфічного або часткового до іншого специфічного через загальне, що виступає 
в цьому випадку як подібне [3]. Форма аналогії має характер універсальної 
Н|юцсдури мислення, у якій якісне відношення подібності виступає у загальному 
вигляді. Аналогізування є ядром мислення в усіх спеціальних формах, прийомах і 
мподах діяльності, пов’язаних з використанням якісної подібності об’єктів. 
V подальшому дослідженні креативно-акмеологічного картоїду професійного 
|Н)івитку ми будемо спиратись на положення категоріальної логіки про те, що 
ївшлогія -  це рух думки від одного часткового до іншого через загальне, що у 
двному випадку виступає як подібне [2, с.212]. Зміст аналогії як діяльності 
мислення розширюється постмодерністською філософією, яка у вітчизняному

29



На̂ ° ВО"ПЄДаГ0ГІЧН0МУ ЗНаННІ ЛИШЄ Р°зпочинає усвідомлюватись придаток] 
необхідною для сучасного розуміння процесів, що відбуваються в освіті М 
Представник постмодернізму М.Фуко акцентує, що у традиційному розуми 
методу аналогій мова йде про спостереження за формами, основні лінії як 
соположеньї (рос. мова — С.Н.) [10, с.156]. Аналогії у пізнанні різних знак 

явищ, симптомів (в медицині), тобто іншого складаються з відношень, які у пері 
чергу існують між частинами, що утворюють одне-едине явище, потім м 
відомим явищем і тим, що треба вивчити. Це ізоморфізм зв’язку між елемента* 
що стосується систем зв’язку, функціонування або дисфункцій.

Метод є формою знання про те, як діяти з пізнавальною метою в певні 
умовах, це спосіб пізнавальної діяльності, що сприяє найбільш успішне» 
досягненню бажаного результату. Суть запропонованого нами методу полягає 
інтеграції традиційного розуміння методу аналогій із застосуванням сутнісної 
зіставлення, анаморфізму (що виходить з творчості сюрреалізму 
опредметнюється шляхом накладення змісту аналогій одне на одне, йоі 
Цілеспрямованого сканування і віднайдення методологічно орієнтованого погляд 
на сутність феноменів) “аналогем” поняття “професійний розвиток”, я 
утворюють вміст креативно-акмеологічного картоїду. Спираючись на мете 
філософської категоріальної логіки, родовою, для пошуку категоріального ряд 
понять зазначеного картоїду встановлюємо філософську категорію “руху”, яка 
однією з чотирьох категорій, що складають категоріальну картину світу і відбиві 
визначення, які утворюють світ. Перетворення, трансформації, сгабілізаці 
зоереження, реконструкції, тобто кількісно-якісні зміни виступають тим 
поняттями, що відбивають внутрішній зміст розвитку як категорії метафізики.

озвиток (DEVELOPMENT) як психоаналітичний термін і поняті 
гліицями розтлумачено так: “Поступальний процес, при якому структури 

у кцп, які визначають особистість людини, поступово еволюціонують ві 
юлогічної зрілості індивіда до його взаємодії із середовище» 

психоаналітичній термінології використовується для спеціального визначенн 
процесів зростання і дозрівання, безпосередньо пов’язаних зі взаємодією

світом і таких, що сприяють формуванню основних психічних структу 
воно, Я і Зверх-Я” [5].

Поняття професійний розвиток” у вітчизняній психології розробляється Я] 
хід від категорії ‘розвиток , яке у професійній психології і психології прац:

Р Ці ̂  зазвичай пов язують здебільшого з періодизацією спираючись на 
онтологічні засади (вікові особливості), специфіку ставлення людини до професі 

ЛЄМУ становлення особистості у професії); культурно-історичне підгрунті 
1 роолема самовизначення); як проблему суб’єкгогенеза (цілепокладання 

влення суб єкта). У першому наближенні до визначення аналогем, щ< 
утворюють креативно-акмеологічний картоїд є “професійний розвиток”, який мі
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СЕРІЯ ПЕДАГОГІКА

ЦНШ" |х>іуміти як різнозмісговні зміни, що відбуваються з людиною в одній з 
ІМ гмж  ліній її життя, а саме -  пов’язаних з професією. Специфіка функцій 
ИМШМ'її системи “людина -  професія -  суспільство” полягає у її дуальній 
Іррнді. Ч точки зору встановлення меж і можливостей охоплення ресурсів 
Ш йііііііі .ого середовища (у нас -  професійного простору) ця функція є похідною 
Ш  ШНМІнпіього предметного середовища (його динаміки, різноманітного змісту 
КйІЩ), Ми користання цих ресурсів зумовлене регуляторними механізмами психіки 
ЦМИНИ. І Ірофесійна діяльність людини задає напрямок розвитку її особистості. 
КйМНй професія формує східні інтереси, установки, особистіші риси, манеру 
ИМИМІІнки тощо. У цьому зв’язку говорять про ідентифікацію особистості з

Кіфссіпо, тобто про “стартовий” рівень професійного розвитку на якому 
Пушиться ототожнення і самоототожнення особистості з обраною професією і 

| |  імиїііиіьпою роллю, що означає початок процесу адаптації людини до вимог 
НЦнфссії.

( )б’єктивна ідентифікація людиною себе з професією буде продуктивною у 
|* 1І глибокого знання специфіки тієї соціокультурної практики, у якій особистість 
Н|МІ не виявити себе. Так, з самого зародження у людини потреби у виборі 
йрифссійної діяльності починається процес професійного самовизначення, який 
ЦИШрпіується тоді, коли людина починає вважати себе професіоналом, 
УМІІДОМЛЮЄ рівень розвитку професійних здібностей, розуміє відповідність 
Професійних мотивів, знань, навичок до тих вимог, які висуває діяльність до неї, 
Переживаю цю відповідність як відчуття задоволення обраною професією. 
Гіуііінь відповідності людини і професії є основною суперечністю, у вирішення 
ИКої відбувається професійний розвиток. Але й до сьогодні точного визначення 
ИІДіїонідності людини і професії немає. У психології праці воно розкривається 
Мере і зміст певного комплексу взаємних вимог особистості до діяльності і 
ІШШіаки. Сутність реалізації цих вимог визначають психологічні механізми, тому 
шер і иються до вивчення особистості як суб’єкта діяльності. Подальше з’ясування 
(Ч інистії пошуку педагогічного контексту креативно-акмеологічного картоїду 
професійного розвитку вимагає огляду тих моделей, що існують в сучасному 
внуковому просторі. Професійний розвиток як послідовність якісно специфічних 
фні. що розділяються критеріями змісту і форми переводу індивідуальних 
Імпульсів у професійні бажання представив Е. Гінцберг. Його стадіальна модель 
спіла підгрунтям теорії Д. Сьюпера [14]. Науковець розглядає вибір професії як 
подію, але сам процес побудови кар’єри виступає як ряд виборів. Цінним 
аспектом даної концепції є розуміння професійного розвитку як довготривалого, 
цілісного процесу розвитку особистості. Важливо підкреслити категорію 
н|Х)фесійної зрілості, яку автор застосовує до різних стадій професійного розвитку 
І тлумачить як рівень (ступінь) самостійності, що відповідає завданням 
п|)офесійного розвитку і змінюється в процесі переходу на інші рівні. 
Л. 1*. Фонарьов висловив кілька критичних зауважень щодо деяких невисвітлених
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СЕРІЯ ПЕДАГОГІКАН і укипим н н  ник МІІШ ЮІІОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ І
шийні, й концепції Д. Сьюпера. Зокрема про те, що у даній концепції п] 
МІдеутнІИ сим суб'єкт професійного розвитку, а стадіальність професій! 
іхипитку співвідноситься з етапами життєвого шляху. Не розгляді 
мііутрішні суперечності, які виникають на кожній стадії, у результаті виріші 
яких можливий перехід на наступні стадії [9]. Аналізуючи напрямок “розвиві 
перспективи” ми зрозуміли, що в ньому Я-концепція і концепція кар' 
психологічними утвореннями, які формуються у внутрішньому світі людиі 
процесі взаємодії із середовищем і увага акцентована на вивченні вп. 
соціального середовища на професійний розвиток. А. Бандура розг. 
діяльність людей в термінах реципрокного детермінізму, який перед® 
потрійну взаємодію: оточуючого середовища, поведінки і особи
Самоефективність, тобто велика впевненість у своїй здатності до певних дій, 
уможливлять досягнення бажаного результату виступає передумовою усі 
[12, с.729].

Особливого значення ми надаємо сучасній концепції поліваріантної кар’ї 
Д. Холла і Ф. Мірвіса, в основі якої ідея поліваріантності. У даній концег
йдеться про можливість кожної людини побудувати власний унікальний щі |^((’мєіииііо і об’єктивно значущої якісної оцінки результатів просування у 
професійного розвитку. Кар’єра не розглядається як єдина, ідеальна, універсалі |||НіфйСІИіі()-ііедагогічній діяльності, ступінь зростання професійної майстерності
мппртть я иатіттт,гг,г.о  ------------ А~~к.............. ..  ‘ іщцни іі па етапах професійного становлення, яка виявляється у відношенні до

Ирифміїйііої діяльності і його соціальному прийнятті оточенням. Не дивлячись на 
МИНУ підмінну точку зору від наведеної щодо успіху як суб’єктивної якісної 

періодами навчання. Поліваріантна кар’єра розглядається як сукупність ситуаі ЦЦІІЖИ результатів професіогенезу людини (адже, ми вважаємо, що успіх не

модель, а наголошується динамізм проходження кількох професійних циклів, 
складаються з ряду міні стадій професійного розвитку (входження — засвоєнні 
досягнення майстерності — ухід) та чергуються з короткими але інтенсивни

реалізованого вибору векторів подальшого професійного і посадового розвитку.
Згідно концепції поліваріантної кар’єри критерій успішності інтернальні 

адже основне значення надається суб’єктивному усвідомленню людиною св< 
успішності (Д.Холл визначає цей критерій як “психологічний успіх”); 
працівника вимагається не конкретний набір обмежених умінь і навичок, 
“метауміння”, які визначаються здатністю швидко адаптуватись до динамі 
соціально-професійних умов і ефективним самонавчанням [13, с.35]. Практичі 
усі теорії професійного розвитку мають на меті прогнозування: напряі 
професійного вибору, побудову кар’єрних планів, реальність професійн 
досягнень, особливості професійної поведінки у робочому процесі, наявніс 
задоволення від професійної праці, ефективність освітньої поведінки людин 
динаміка професійних уподобань (як то стабільність або зміна робочих місц 
професії.

Кар’єрний процес -  рух суб’єкта трудової діяльності у просторі ділови 
економічних, соціальних та інших відносин, у ході якого відбуваються зміни йог 
ролей і статусів, а також особистішого кар’єрного потенціалу, який складі 
сукупність факторів: психофізіологічні характеристики індивіда, особистісі 
характеристики, компетентності, життєві і кар’єрні орієнтації. Ґрунтові

32

^іицніми дозволило науковцям дійти висновків про збалансовану взаємодію 
Н|МН№СІіі, що становлять сутність кар’єри: внутрішнього розвитку людини 

ІНію і особистіше зростання, зміна особистіших ресурсів, зростання 
і'ИММінчі н ситуаціях повороту кар’єри тощо) і зовнішнього руху суб’єкта 

іНіНі'і І її опануванні соціального і кар’єрного простору [11].
ІІШМНогічна кар’єра тлумачиться як усвідомлене ставлення педагога до 

ИІИІ руху щаблями професійного становлення. Це неперервний процес 
«И І реалізації власних дій з досягнення індивідуально-усвідомлених 
Німих і трудових позицій, появу таких інтегративних особистіших 
Иореііь, які відбивають його соціально-професійну адаптацію, професійне 

цікжопшіення, професійне самоствердження. Цикл “кар’єрного кроку” 
ЩЙМНШіІИио-операціональний, рефлексивно-статусний, концептуально-техно- 

ШНИЙ, проблемно-організаційний) складається з ряду послідовних етапів 
'гри, що й є становленням педагогічної кар’єри [1].

І Іони л  я “кар’єра педагога” уточнено в логіці педагогіки успіху і визначено 
|0 (крвктеристика його досягнень. Професійне досягнення розглядається в ракурсі

ВИНИЛИ гирантує і “індикатує” внутрішнє емоційне прийняття діяльності, тобто 
іУріугти людиною радості і щастя від її здійснення не є її обов’язковим і 
Природним гуманітарним ефектом на відміну від особистішої успішності) 
ИИПК|к.‘млсння педагогічної категорії “професійного досягнення педагога” є ще 
НЙМНМ кроком у розширенні категоріального простору аналогем креативно- 
Міммшої ічного каргоїду професійного розвитку викладача. В. Сорочан пропонує 
Широке розуміння кар’єри як професійного просування, професійного зростання, 
ШИПІМ сходження до професіоналізму. Результатом кар’єри в широкому розумінні 
і ИИеокий професіоналізм людини, досягнення визнання професійного статусу
ІМ.МІ.

Узагальнюючи розгляд аналогем зазначимо, що професійний розвиток 
туманиться з позицій антропологічного і особистісно-розвивального підходів у 
шн|нжому контексті цілісної життєдіяльності людини з акцентуванням на 
іди шості до саморозвитку як перетворення власного внутрішнього світу на основі 
процесів самосвідомості, але науковцями не приділена належна увага до 
|іїііюмодальності змісту і напрямків змін людиною себе в професії.

І Іеврахування методологічних положень постнекласичного типу наукової 
ішціональності про багатовимірність і багатоваріантність феномену розвитку 
V і иорюють передумови виникнення “не прописаних пустот” у теорії професійного
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НАУКОВИЙ ВІСНИК МЕЛІТОПОЛЬСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ПЕДАГОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ СЕРІЯ ПЕДАГОГІКА

йняі МНИМІЙ

&

розвитку викладача вищої школи, сутністю якого є закономірна зміна системі 
єдності його особистості і діяльності, що втілюється цілісним образом 
діяльність функціональної системи, яка забезпечує (діяльність) педагогі' 
цілепокладання, зіставлення його елементів (мети, аналізу ситуацій, прий: 
рішення, передбачення результатів професійної діяльності, вибудову професійн 
дій) з діями в педагогічній реальності і їх корекцію, зумовлених особистісни 
смислами професійної діяльності.

Загальнонауковий рівень визначення єдиної основи для реалізації мето 
аналогем закладено у змісті поняття “професіоналізація”, як найбільш широї 
предметній галузі у яку інтегровано вивчення розвитку людини в профе» 
професійного циклу, особистісно-професійного розвитку, професійної кар’єр 
професійного становлення, професійного зростання, професійної самореалізаі 
Проте, у розгляді цієї аналогеми необхідно враховувати й її адаптивну сутнії 
професіоналізація особистості призводить до формування особливих якостеі 
рис, властивих представникам певної професії, які полегшують биконан 
професійної діяльності і призводять до напрацювання оптимальних способи 
прийомів її здійснення.

Головний висновок, який дає методологічні підстави для вивчен 
професійного розвитку викладача вищої школи, полягає у взаємозумовлен 
динамічній сутності, адже педагог не просто наслідує, опановує норми і взі] 
професійних моделей, але й має певну свободу створення власної ролі у взаємо, 
з суб’єктами освітнього процесу, що закладає суперечність між нормативне 
сутністю професії і індивідуалізованим змістом руху людини в професії, який 
певному етапі перетворення людиною меж професії переходить 
трасфесіоналізацію, зумовлену не суперечностями, а віднайденням гармої 
осє>бистості викладача з системою професії -  процесом, який визначається інше 
“оптикою трансфесійного мислення” .

Висновки. Отже, основною суперечністю, яка забезпечує визначення зміс1 
креативно-акмеологічного картоїду розвитку професіонала є суперечність 
здібностями, якостями, досвідом, який у нього вже є і нормативними вимогаї 
професійної поведінки і професійної діяльності, які можуть виникнути 
майбутньому.

Професіоналізація, професійне становлення, кар’єра, кар’єрний проце 
поліваріантна кар’єра, професійне досягнення, особистісно-професійне зростані 
професійна самореалізація, розвиток професійно-педагогічного потенціаг 
трансфесіоналізація -  аналогеми, які становлять креативно-акмеологіч 
наповнення картоїду, як навігатора синкретичного процесу професійного розвит 
викладача вищої школи, сутність якого -  складноорганізовані кількісно-якії 
трансгресії, які відбуваються з особистістю на межах міждисциплінарності 
поліпрофесійносгі.

Перспективним напрямком подальших наукових пошуків особистісно- 
(ІІШІМІІі'іимо забезпечення втілення креативно-акмеологічного картоїду є 
МАМИІДушіміі траєкторії формування трансфесійних компетенцій викладача вищої 

іИ И сис темі безперервної педагогічної освіти.
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