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МОТИВАЦІЯ ТА ОЦІНКА ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

MOTIVATION AND ASSESSMENT OF SCIENTIFIC  
AND PEDAGOGICAL STAFF PROFESSIONAL ACTIVITY
В статті розглядаються особливості професійної діяльності науково-педагогічних працівників закла-

дів вищої освіти, окреслено пріоритети сучасної освітньої парадигми та вимоги до викладача як активно-
го організатора освітнього процесу, здатного до прогресивного професійного зростання, саморозвитку 
та самопроектування. Аналізуються мотиваційно-ціннісні орієнтири до професійного розвитку науково-
педагогічних працівників освітніх закладів для цілеспрямованого впливу на результат їхньої діяльності. 
Досліджено мотиваційний потенціал, мотиваційний комплекс вибору професії та чинники мотивації про-
фесійного розвитку професорсько-викладацького складу економічних та гуманітарних спеціальностей 
Національного університету «Запорізька політехніка». Обґрунтовано діагностику мотивів та визначен-
ня рейтингу чинників, що мотивують професійну діяльність науково-педагогічних працівників, з метою 
створення у закладі вищої освіти ефективної системи мотивації з можливістю використання індивіду-
альної мотиваційної траєкторії.

Ключові слова: мотивація, професійний розвиток, науково-педагогічні працівники, мотиви, оцінка  
діяльності.
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Держава та регіони

The article considers the features of professional activity of scientific and pedagogical workers of higher educa-
tion institutions, outlines the priorities of the modern educational paradigm. The transformation of higher education 
in the context of globalization places new demands, new motivational and value guidelines for the professional 
competence of research and teaching staff. The basis of the modern educational paradigm is such priorities as 
self-education, self-development, self-design. The subject of professional and pedagogical activity should be aimed 
at managing educational processes, designing and implementing new educational situations of a new type, focus-
ing primarily on the development of personal abilities, not just the transmission of knowledge, skills and abilities.  
A modern high school teacher is an active organizer of the educational process, capable of effective work at the 
level of world standards, capable and ready for progressive professional growth. In these conditions, the problem of 
purposeful definition and justification of pedagogical conditions for the development of professional and pedagogical 
competence of teachers of higher education institutions, among which the formation of professional motivation be-
comes especially important. The nature of the motivation of a high school teacher is related to professional motives, 
cognitive motives, motives for self-affirmation and self-esteem. Motivational and value orientations to the profes-
sional development of scientific and pedagogical workers of educational institutions for purposeful influence on the 
result of their activity are analyzed. The motivational potential, the motivational complex of the choice of profession 
and the factors of motivation of professional development of the teaching staff of economic and humanitarian spe-
cialties of the National University "Zaporizhzhya Polytechnic" are studied. Diagnosis of motives and determination 
of the rating of factors motivating the professional activity of scientific and pedagogical workers are substantiated, 
in order to create an effective system of motivation in the institution of higher education with the possibility of using 
an individual motivational trajectory.

Keywords: motivation, professional development, scientific and pedagogical staff, motives, assessment of activity.

Постановка проблеми. Одним з важливих пи-
тань для сучасних університетів і системи вищої 
освіти взагалі є створення динамічної культури по-
стійного розвитку науково-педагогічних працівників. 
З другої половини XIV століття термін «університет» 
вживається з виключним значенням спільноти ви-
кладачів та студентів, чиє корпоративне існування 
розглядає університет як інституціональну проекцію 
студента. Новий підхід до організації освітнього про-
цесу, його якісна трансформація та зміщення акцен-
тів до студентоцентрованого навчання не тільки під-
носять соціальний статус викладача вищої школи, 
а й посилюють роль його професійної мотивації до 
саморозвитку й самореалізації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-методологічні засади трудової моти-
вації постійно знаходились в центрі уваги зару-
біжних філософів, економістів, психологів та педа-
гогів: К. Адельфера, Ф. Герцберга, Д. МакГрегора, 
П. Друкера, К. Колструпа, Д. Макклелланда, П. Мар-
тіна, А. Маслоу, М. Мескона, Г. Мюррея, Ф. Тейлора,  
Дж. Фертіга та українських вчених: Д. Богині, О. Доро-
ніної, М. Драгомирецької, А. Колота, Т. Костишиної, 
Л. Мельника, М. Семикіної, В. Шинкаренка, Г. Щокі-
на. Мотиви професійної діяльності науково-педаго-
гічних працівників є предметом сучасних наукових 
досліджень, їх у своїх працях висвітлили Л. Аніпко, 
В. Вакуленко, Ю. Волинець, Т. Горохівська, Л. Зе-
ленська, Н. Іванова, Л. Карамушка, О. Керекеша, 
А. Лукіянчук, І. Назарова, С. Максименко, Ж. Севас-
тьянова, Г. Січкаренко та багато інших. В численних 
дослідженнях вчених представлені теоретичні заса-
ди формування мотивації особистості викладача та 
процесів стимулювання праці науково-педагогічного 
персоналу, чинники розвитку педагогічної творчості 
та професійної кар’єри. 

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Незважаючи на істотні напра-
цювання з питань мотивування та стимулювання 
викладацької праці, проблема мотивації викладачів 
закладів вищої освіти недостатньо досліджена з по-
зицій цілісної системи, яка пов’язує професійну ді-

яльність з якістю наданих освітніх послуг. Динамічне 
освітнє середовище постійно змінює структуру моти-
вів професійної діяльності, що зумовлює продовжен-
ня наукових пошуків в контексті регулювання моти-
ваційної поведінки науково-педагогічних працівників.

Метою статті є дослідження мотиваційно-цінніс-
них орієнтирів до професійного розвитку науково-
педагогічних працівників освітніх закладів для ціле-
спрямованого впливу на результат їхньої діяльності.

Виклад основного матеріалу дослідження. На-
укові дослідження щодо різних сфер людської діяль-
ності підтверджують взаємов’язок успішної кар’єри 
з інтелектуальними здібностями людини, її індиві-
дуально-психологічними особливостями та мотива-
ційними установками. Ставлення людини до праці 
визначають ціннісні орієнтири та рівень її соціальної 
та інтелектуальної свідомості, потреби та можливос-
ті їх задоволення, які на практиці трансформують-
ся в конкретні мотиви трудової поведінки [1, с. 73].  
При дослідженні мотивації професійної діяльності 
можна виділити три групи мотивів, що пов’язані з: 
трудовою діяльністю, вибором професії, вибором 
місця роботи. Серед мотивів трудової діяльності: 
престижність професії, зміст і характер праці, мож-
ливість кар’єрного зростання та підвищення кваліфі-
кації, що складають «мотиваційне ядро» особистос-
ті, яке й визначає майбутню професійну активність 
та потенціал розвитку [2, с. 84].

Складовими структури мотивів професійної ді-
яльності є: внутрішня мотивація, зовнішня позитивна 
мотивація і зовнішня негативна мотивація. Внутріш-
ня мотивація обумовлена потребами людини - для її 
задоволення не потрібні зовнішні стимули. Зовніш-
ню мотивацію спонукають мотиви, що знаходяться 
за межею самої особистості. До зовнішньої позитив-
ної мотивації відносять матеріальне стимулювання, 
кар’єрне зростання, визнання та схвалення коле-
гами та колективом, престижність професії, тобто 
цілі, для досягнення яких працівник докладає свої 
зусилля. Зовнішню негативну мотивацію пов’язують 
із конфліктами, критикою, осудом, покаранням та 
штрафами. Внутрішня мотивація з точки зору задо-
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воленості працею є найбільш ефективною. Зовнішня 
позитивна мотивація швидше втрачає свою стиму-
люючу дію у порівнянні з внутрішньою мотивацію. 

Сучасні вимоги до конкурентоспроможних фахів-
ців, які ставлять ринкові відносини та глобалізаційні 
процеси, передбачають володіння новітніми інстру-
ментами та технологіями, що можливе за умови ство-
рення освітнього інноваційного середовища для ре-
алізації творчого потенціалу здобувачів освіти. Роль 
науково-педагогічних працівників, як і їхня мотива-
ція до інноваційної діяльності, невпинно зростають, 
оскільки саме вони безпосередньо втілюють іннова-
ції в професійній діяльності [3, с. 55]. Якість освітніх 
послуг, які надає заклад вищої освіти, визначається 
рівнем компетентності викладачів, їхньою педагогіч-
ною майстерністю та мотивацією професійної діяль-
ності [4, с. 21]. Саме від кваліфікаційного рівня нау-
ково-педагогічного персоналу залежить професійна 
компетентність випускників, рівень їхньої підготовки 
та затребуваність на ринку праці, що й визначає пре-
стижність закладу вищої освіти [5, с. 130]. 

Трансформація вітчизняної системи вищої осві-
ти, імплементація світових стандартів якості освіти 
в Україні, інноваційні аспекти сучасної освітньої па-
радигми висувають нові вимоги та ціннісні орієнтири 
до професійної компетентності науково-педагогічних 
працівників. Безперервний процес саморозвитку 
та самовдосконалення, особистісне самопроекту-
вання, самоменеджмент – сучасна модель життєт-
ворчості та науково-педагогічної діяльності, яка до-
зволяє ефективно керувати освітніми процесами, 
передбачає педагогічне партнерство, творчий підхід, 
орієнтований на розвиток креативності й набуття від-
повідних компетентностей. Спроможність закладу 
вищої освіти забезпечити якість і сталість здобуття 
освіти визначається, у першу чергу, професійною ак-
тивністю та творчим потенціалом викладачів, їхньою 
мотивацією до власного професійного зростання.

Викладачі закладів вищої освіти у минулому сто-
літті мали високий соціальний та правовий статус, 
достойний рівень заробітної плати й вагоме визна-
ння у суспільстві, наукова або викладацька кар’єра 
була привабливою для талановитої молоді. Розви-
ток ринкових відносин та масовізація вищої освіти 
на фоні демографічного спаду, скорочення держав-
ної підтримки вищої освіти призвели до її знецінен-
ня та падіння престижності педагогічної діяльності.  
Науково-педагогічна праця стала менш привабли-
вою, а соціальний та правовий статус викладачів 
знизився на фоні відносно невисокої заробітної пла-
ти, значного зростання педагогічного навантаження 
та кількості документації, яку повинні розробляти 
або заповнювати викладачі, що призвело до масо-
вого відтоку кваліфікованих науково-педагогічних ка-
дрів із закладів вищої освіти у бізнес та інші сфери 
економічної діяльності [6, с. 116].

Якісно нові вимоги, які перед викладачами ста-
вить сучасне освітнє середовище, не завжди призво-
дять до ефективної зміни викладачів. Так, трансфор-
мація завдань підготовки фахівців часто обумовлює 
додаткову зайнятість науково-педагогічних праців-
ників, пов’язану із розробленням нових навчальних 
курсів або досягненням кількісних цільових показ-

ників публікаційної активності, що може стати при-
чиною їхнього емоційного перенапруження та про-
фесійного вигоряння. Через низький рівень оплати 
праці молодих викладачів, які не мають наукового 
ступеню, звання та стажу роботи, а, відповідно, й до-
плат, іноді практикуються додаткові види заробітків, 
які протирічать академічній доброчесності, що під-
риває авторитет системи вищої освіти. Вимогами до 
науково-педагогічних працівників, які забезпечують 
освітній процес на високому рівні, є: володіння іно-
земною мовою, закордонне стажування, наявність 
публікацій у виданнях, що включені до науковоме-
тричних платформ Scopus і Web of Science. Відповід-
ність цим умовам потребує додаткових фінансових 
витрат і для молодих викладачів є практично недо-
сяжною. Наявність обов’язкових публікацій в періо-
дичних виданнях іноземних держав або закордонних 
стажувань призвела до появи академічного туризму 
до сусідніх держав (Болгарії, Польщі, Чехії, Словенії, 
балтійських країн тощо), який не завжди обумовлює 
реальні якісні зміни професійного рівня викладачів. 

Погоджуємось із Г. Січкаренко, що професійні 
вимоги до науково-педагогічних працівників зорієн-
товані в основному на досягнення кількісних показ-
ників, що не гарантують якість освітнього процесу, 
«недостатньо продумані, не забезпечені ресурса-
ми, перевантажені регламентацією, формальними 
вимогами й правилами, що значно зменшують їх 
ефект» [6, с. 118].

Бажання та прагнення людини в більшій мірі, ніж 
її можливості, дають успішні результати: лише на 
20–30% успіх залежить від інтелекту, а на 70–80% – 
від мотивів, які спонукають до дії. Мотивація – пси-
хологічний фактор, що обумовлює саморозвиток, 
самовдосконалення та самореалізацію особистості 
викладача. 

Діагностика мотивів тієї чи іншої людини, окрес-
лення її мотиваційного ядра, виявлення індивідуаль-
них пріоритетних чинників професійної діяльності 
дає можливість створити її індивідуальну мотивацій-
ну траєкторію й цілеспрямовано впливати на резуль-
тат її діяльності. 

Результати проведеного емпіричного досліджен-
ня мотиваційного потенціалу професорсько-викла-
дацького складу економічних та гуманітарних спеці-
альностей Національного університету «Запорізька 
політехніка» з використанням анкетування дають 
підстави стверджувати, що більшість з них мотиво-
вані на успіх в професійній діяльності та бажанні са-
морозвитку (рис. 1). 

Серед опитаних 52% мають високий рівень моти-
вації, 32% – середній рівень, 16% – низький рівень 
мотивації. Аналіз мотиваційного потенціалу проде-
монстрував такі результати, що більшість виклада-
чів мотивовані на професійний розвиток наступними 
факторами: любов до професії (82%); мотивація 
самореалізації (67%); матеріальна мотивація (16%); 
визнання у колективі (51%) та інше (7%). Більша 
частина викладачів мотивована власними почуття-
ми до обраної професії. Для викладачів важливо, 
щоб їх цінили і поважали у колективі, адже творчі 
люди вразливі і для них оцінка з боку керівництва є  
безцінною. 
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Матеріальне заохочення (підвищення заробітної 
плати, надбавки, доплати та премії) залишається ак-
туальним для викладачів. Людина, яка мотивована 
лише грошима не завжди якісно працює, легко може 
змінити професійну діяльність, матеріальна вина-
города, якщо вона залишається на одному і тому ж 
рівні, зменшує своє мотиваційне навантаження че-
рез певний час [7, с. 73–74; 8, с. 180].

Провідним мотивом особистісного професійного 
розвитку до рівня майстерності є можливість само-
реалізації в процесі професійної діяльності [2, с. 84]. 
Серед основних мотивів вибору професії викладачів: 
привабливість роботи з цікавим предметом (39%), 
інтерес до педагогічної діяльності (23%), сімейні тра-
диції (18%), у більшості випадків вибір був обумовле-
ний збігом обставин (54%), а матеріальна складова 
практично не впливала на вибір професії (рис. 2).

 Важливим фактором успішної діяльності викла-
дача є потенціал власного зростання: компетентний 

та мотивований до власного неперервного профе-
сійного розвитку викладач здатний захопити здобу-
вачів майбутньою професією та сформувати у них 
свідому потребу у професійному розвитку та само-
реалізації [8, с. 177]. За результатами опитування 
викладачів Національного університету «Запорізька 
політехніка» сформовано мотиваційний профіль їх-
нього професійного розвитку (рис. 3).

Основними чинниками, що стимулюють профе-
сійний розвиток викладачів, є: реалізація особистих 
амбіцій (72%), самоосвіта (54%), довіра керівництва 
та студентів (51%), можливість кар’єрного зростання 
(49%), новизна та інноваційність (45%). 

Для сприяння мотивації науково-педагогічних 
працівників до саморозвитку, активізації внутрішніх 
ресурсів, посилення їхньої професійної активності 
та творчого підходу до процесу викладання викорис-
товують різні технології оцінки трудової діяльності та 
особистісних якостей, що передбачають експертне 

Рис. 1. Мотиваційний потенціал науково-педагогічних працівників
Джерело: побудовано за даними опитування
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Рис. 2. Мотиви вибору професії науково-педагогічними працівниками
Джерело: побудовано за даними опитування
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оцінювання професійної активності, соціальних та 
психологічних якостей, моделей організаційної по-
ведінки, ставлення до праці [9, с. 5]. Оцінювання 
проводиться з адміністративною, інформаційною 
та мотиваційною метою. Стратегічна оцінка з адмі-
ністративною метою передбачає прийняття кадро-
вих рішень, інформаційні аспекти оцінки є засобом 
інформування науково-педагогічних працівників про 
їх відносний професійний рівень, сильні та слаб-
кі сторони, напрями професійного вдосконалення.  
Як свідчать результати досліджень, найбільш дієз-
датною є рейтингова система оцінки викладачів, яка, 
на наш погляд, повинна включати не тільки форма-
лізовані результати, а й зовнішнє оцінювання профе-
сійної діяльності саме здобувачами освітніх послуг 
з урахуванням компетентнісного підходу, «що дозво-
ляє враховувати складні процеси саморегуляції, са-
мооцінювання, духовно-морального удосконалення 
викладача, які не вимірюються кількісно» [10, с. 66]. 
Для якісного проведення експертного оцінювання 
складається набір питань, спрямованих на досяг-
нення мети оцінки, здійснюється підбір компетент-
них експертів, обробка даних відбувається на основі 
врахування всіх думок експертів із визначенням до-
стовірності результатів [9, с. 8].

Висновки і перспективи подальших розвідок 
у даному напрямку. Виявлення рейтингу чинників, 
що мотивують професійну діяльність науково-педа-
гогічних працівників, може бути основою для ство-
рення у закладі вищої освіти ефективної системи 
мотивації з можливістю використання індивідуальної 
мотиваційної траєкторії, що враховує індивідуальні 
особливості кожного викладача, можливості профе-
сійного розвитку, інноваційного підходу до викладан-
ня та саморозвитку. Існує об’єктивна потреба у роз-
робленні адекватних технологій мотивації та оцінки 
науково-педагогічних працівників, які дозволили б 
професорсько-викладацькому складу закладів ви-
щої освіти не тільки швидко адаптуватись до дина-
мічного освітнього середовища, а й відновити свій 
високий соціальний та інтелектуальний статус шля-

хом запровадження нових методів та форм мотивації 
та оцінки науково-педагогічної діяльності, удоскона-
лення системи професійного розвитку, профілактики 
професійного вигоряння.

Бібліографічний список:
1. Васильєва О.О. Мотивація трудової діяльності в умо-

вах сталого розвитку аграрної сфери. Причорноморські 
економічні студії. 2019. Вип. 48(1). С. 73–81.

2. Керекеша О.В. Мотивація викладачів до розвитку про-
фесійної майстерності. Інноваційна педагогіка. 2019. 
Вип. 10(2). С. 83–87.

3. Лукіянчук А.М. Мотивація педагогічних працівників за-
кладів професійної (професійно-технічної) освіти до 
інноваційної діяльності. Габітус. 2021. Вип. 24(2).  
С. 55–59.

4. Горохівська Т.М. Професійна мотивація як педагогічна 
умова розвитку професійно-педагогічної компетентнос-
ті викладачів технічних закладів вищої освіти. Науковий 
часопис Національного педагогічного університету 
імені М.П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: 
реалії та перспективи. 2020. Вип. 74. С. 18–23.

5. Аніпко Л. Мотивація підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників. Вісник Київського національ-
ного торговельно-економічного університету. 2019. 
№ 3. С. 130–140.

6. Січкаренко Г. Професійна мотивація педагогів. Акту-
альні питання гуманітарних наук. 2018. Вип. 20(3). 
С. 116–119.

7. Волинець Ю. Мотивація професійного розвитку до-
шкільних педагогів як умова підвищення якості до-
шкільної освіти в умовах євроінтеграції. Педагогічна 
освіта: теорія і практика. Психологія. Педагогіка. 
2021. № 36. С. 71–76.

8. Сиско Н.М. Мотивація як важливий чинник неперерв-
ного професійного розвитку викладача закладу про-
фесійної освіти. Збірник наукових праць Кам'янець-
Подільського національного університету ім. Івана 
Огієнка. Серія : Педагогічна. 2018. Вип. 24. С. 177–180.

9. Kapitanets S., Vasyl’yeva O., Chernyshov O., Shumillo 
O. Context of the assessment and strategic personnel 
management at an enterprise on the basis of level 
competences. Economics and Finance. 2022. Volume 10, 
Issue 1, 4–11.

10. Зеленська Л.Д. Викладач як суб’єкт інноваційних про-
цесів у системі вищої освіти України. Інженерні та 
освітні технології. 2017. № 4 (20). С. 63–67.

Рис. 3. Мотиви професійного розвитку науково-педагогічних працівників
Джерело: побудовано за даними опитування
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