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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ  

РОЗВИТКУ ОСОБИСТОСТІ ПЕДАГОГА 

 

Обосновываются психолого-педагогические механизмы развития личности педагога в 

контексте триединого процесса формирования личности, специалиста и патриота. Данный 

процесс реализуется в контексте формирования внутренней мотивации на основе 

творческой деятельности.   
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The psychological and pedagogical mechanisms of teacher's personality development in the 

context of triune process of forming the personality, specialist and patriot are substantiated The 

mentioned process will be realized in the context of forming the internal motivation on the basis of 

creative activity.   
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Аналіз сучасної соціокультурної ситуації дозволяє дійти висновку, що існує потреба у 
спрямованості системи професійної підготовки на фундаменталізацію й універсалізацію 

знань, на їх міждисциплінарний характер, на формування у майбутніх фахівців здатності 
використовувати ці знання в умовах швидких змін у сфері  сучасних виробничих технологій. 
У цьому контексті особливої значущості набуває особистісний сенс виробничої діяльності, 
самосвідомість людини, її Я-концепція та самовизначення і самореалізація у професійній 
сфері, перехід від прагматично-техногенної орієнтації сучасної цивілізації до людиномірних 
орієнтирів її розвитку.  

Тому проблеми підготовки фахівців у професійній школі є об’єктом уваги педагогічної 
науки вже декілька десятиліть. Їх досліджували вітчизняні та зарубіжні науковці 
(Н.В. Абашкіна, В.Ю. Биков, Ю.Я. Бобало, Г.П. Васянович, П.М. Воловик, Р.С. Гуревич, 
О.А. Дубасенюк, І.А. Зязюн, Я.Г. Камінецький, О.Е. Коваленко, Н.Г. Ничкало, Т. Нейлор, 
Л.П. Пуховська, Л.М. Романишина, В.К. Сидоренко, С.О. Сисоєва, М.І. Сметанський,  

І. Хейстер, П.А. Яковишин, Т.С. Яценко та ін.). Проблемам формування готовності 
особистості до професійної діяльності присвячені дослідження К.О. Абульханової-Славської, 
Г.О. Балла, А.В. Брушлинського, С.Я. Батишева, О.М. Леонтьєва, Я.Л. Коломинського, 
Н.Л. Коломинського, В.В. Чебишевої та ін. Відтак, метою статті є розкриття головних 
механізмів розвитку особистості педагога. 

У законі України "Про освіту" зазначається: "метою освіти є всебічний розвиток 



 

 

людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і 
фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних 
до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, 
культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного 
господарства кваліфікованими фахівцями". У "Національній доктрині розвитку освіти 

України у XXI столітті" наголошується, що "головна мета української системи освіти – 

створити умови для розвитку самореалізації кожної особистості як громадянина України, 

формувати покоління здатні навчатися впродовж життя, створювати й розвивати цінностей 

громадянського суспільства".  

Відповідно, можна диференціювати три глобальні напрями педагогічного 

дослідження, пов’язані із трьома загальними цілями освіти. Йдеться про цілісний 
триєдиний розвиток:  

1) гармонійної  особистості  як  суб’єкта  суспільно-особистісних  цінностей ;   

2) громадянина  як  патріотичного  суб’єкта;   
3) компетентного  фахівця  як  суб’єкта  діяльності .   
Зрозуміло, що цілісний розвиток людини у контексті цього триєдиного формування 

трьох її аспектів передбачає цілісний й комплексний розгляд зазначеного процесу, коли 
формування особистості, громадянина і фахівця мають вивчатися спільно у площині 
загальних методологічних принципів у контексті спільного вивчення й аналізу ціннісної, 
ідеологічної і діяльнісної життєвих сфер людини. 

Тому евристичним та перспективним  можна вважати такий комплексний напрям 

сучасного психолого-педагогічного та, взагалі, гуманітарного, дослідження, як професійний 

розвиток особистості. В ідеалі можна говорити про психолого-педагогічну програму 
дослідження феномену громадянського розвитку особистості професіонала, що передбачає 
поєднання в одному теоретико-методологічному полі трьох цілей розвитку людини у системі 
освіти.  

Як відомо, ціль як компонент педагогічної системи тісно пов'язана з мотивацією 

особистості в процесі навчальної діяльності. Мотиви залежать від потреб особистості і 
рушійних сил, що визначають поведінку людини. Механізм кристалізації мотивації 
пов'язується із закріпленням ефективних стратегій, які виробляються у процесі взаємодії 
соціальних, ситуативних і внутрішніх особистісних чинників, та перенесенням їх на інші 
види діяльності й у внутрішній план свідомості. 

Найбільш складним у розумінні механізмів формування мотивації поведінки людини є 
процес переходу зовнішніх чинників мотивації у внутрішні, що на рівні синергетичної 
методології розуміється як взаємообмін системи та її середовища енергією та інформацією. У 

цілому, процес переходу від зовнішнього до внутрішнього регулювання поведінки 

виявляється проблематичним, тобто незрозумілим є те, яким чином зовнішня детермінація 
людської поведінки формує внутрішню детермінацію і поступово починає замінюватися нею, 

яким чином дитина, спочатку цілком залежна від зовнішнього середовища свого існування 
(принцип соціальної адаптації), кристалізує принцип внутрішньої мотиваційної детермінації 

[12–14]) (тобто у певному розумінні звільняється від зовнішніх впливів, переборює 
механізми стихійної поведінкової орієнтації).  

Беручи до уваги структуру детермінації діяльності (потребова та ціннісна) [2], можна 
виділити два рівні розвитку внутрішньої мотивації – ситуативний (що випливає із актуальних 
потреб людини) та ціннісний [4]. 

На ціннісному рівні внутрішня мотивація проявляється як особистісне новоутворення, 
вона є ознакою ціннісної детермінації життєдіяльності. Аналізуючи концепцію 

надситуативної активності В.А. Петровського, можна дійти висновку, що активна 
неадаптивність (надситуативність) є суттєвим показником розвитку внутрішньої мотивації на 
ціннісному рівні. Цей висновок випливає з точки зору, згідно з якою виокремлюються два 
види активності – адаптивна та неадаптивна.  

Адаптивна стратегія полягає в пристосуванні до ситуації та близька до потребового 



 

 

рівня детермінації діяльності. Неадаптивна ж активність переносить акцент на вплив 
суб’єкта на ситуацію та її зміну.  

Так, В.А. Петровський стверджує, що “в фактах активно-неадаптивного виходу людини 
за межі відомого і заданого проявляється, на нашу думку, власне суб’єктність, тенденція 
людини діяти в напрямі самовипробування, оцінки себе як носія “вільної причинності” [8]. 

Надситуативний мотив В.А. Петровський характеризує спонуками, які є надлишковими з 
точки зору задоволення потреб і які можуть навіть знаходитися на протилежному їм полюсі, 
коли прийняття надситуативної мети не випливає з безпосередніх вимог ситуації. Однак саме 
ці характеристики (вихід за межі потребово-ситуативної детермінації) й описують розвиток 
внутрішньої мотивації на ціннісному рівні.  

Тісно пов’язаним з внутрішньою мотивацією та надситуативною активністю є феномен 
творчої діяльності. Д.Б. Богоявленська виявила особливу творчу активність, яка не 
стимулюється ні зовнішніми чинниками, ані впливом внутрішніх оцінок, але 
характеризується виходом за межі заданої мети та високим рівнем творчості [1].  

Слід зазначити, що у контексті синергетики мотиваційні механізми також виявляються 
пов’язаними із творчою активністю особистості [5]. 

Таким чином, формування внутрішньої мотивації до певного виду діяльності випливає з 

розвитку творчої складової вихованця, коли сприяння формуванню творчої особистості з 

позиції викладеного вище постає головним моментом у кристалізації внутрішньої мотивації 

поведінки людини.  

Творчість є виходом у сферу  багатозначного, багатомірного розуміння  реальності та її 
опанування, тобто творчість передбачає актуалізацію надситуативності як здатності суб'єкта 
виходити за  межі  однозначних  конструкцій  "зовнішньої  доцільності" [5; 10], як вміння 
бачити ціле раніше за частини (гештальтосвіта), переходити за межі "безпосередньої даності" 

та маніпулювати категоріями потенційно-можливого, віртуального (опанувати механізмами 

цілепокладання). Відтак, саме творчість постає наріжним чинником реалізації особистості 
людини, здатної до активної поведінки та самодетермінації (це "креативне Я" А. Адлера): як 
писав О.Ф. Лосєв, особистість завжди і незмінно мислиться впливаючою і діючою.  

Розвиток людини (у нас йдеться про професійне становлення і розвиток педагога) 
здійснюється за допомогою соціально-педагогічного середовища, яке виступає чинником 

зовнішньої мотивації людської поведінки. Проте ця зовнішня мотивація, яка передбачає 
розвиток з-під палиці, має врешті-решт трансформуватися у внутрішню мотивацію, що 
реалізує процес розвитку особистості на основі незалежних від зовнішнього середовища 
внутрішніх мотиваційних механізмів.  

Зазначений процес реалізує механізм "зрушення мотиву на мету" – механізм 

формування нових мотивів: ті дії, які раніше слугували для досягнення мети та відповідали 

певному мотиву, набувають самостійного значення і відокремлюються від первинної 
мотивації. При цьому допоміжні цілі, на які ці дії були спрямовані, набувають статусу 
самостійного повноцінного мотиву [6, с. 304]. Ще у В. Вундта ми можемо дізнатися про 
"гетерогенії цілей", що реалізуються в тих випадках, наприклад, коли людина розпочинає 
вивчення іноземної мови з утилітарною метою – для того, щоб спілкуватися під час 
майбутньої поїздки за кордон з місцевими жителями. Але в ході навчання іноземній мові 
людина захоплюється цим процесом, коли заняття переростає в цілком самостійну значущу 
справу, що продовжує існувати і розвиватися незалежно від первинних мотиваційних 
механізмів. Аналогічний приклад приводить і О.М. Леонтьєв: учень читає підручник, щоб 
скласти іспит з певного предмету, але зміст настільки його захоплює, що закладає початок 
самостійному і тривалому інтересу до репрезентованого в книзі навчального предмету, коли 
те, що раніше було метою, стає мотивом. Подібні процеси були описані і іншими 
дослідниками, наприклад Р. Олпортом, який відзначав, що при перетворені на мету засоби 

можуть набувати сили самостійних мотивів. 
Людина, що розвивається на основі зовнішнього примусу, перетвориться на суто 

запрограмованого зовнішнім середовищем біологічного робота. Внутрішня ж мотивація, яка 



 

 

реалізує формування людської особистості, передбачає, по-перше , здатність людини до 
абсолютно вільних вчинків, що постає наріжною якістю особистості, яка за своїм 

визначенням є сутність, здатна здійснювати вільні вчинки. При цьому особистість постає 
метою людського розвитку (Б.Г.Ананьєв, І.Д. Бех, А.В. Петровський). 

По-друге ,  внутрішня мотивація, вільна від впливів зовнішнього середовища 
(внутрішній локус контролю), в ідеалі має бути вільною від принципу детермінізму, що 
народжується у сфері буття як соціоприродної арени існування людини. В даному разі 
джерелом внутрішньої мотивації має бути трансцендентна позиція людини, що вийшла за 
межі буття, тобто трансцендувалася в парадоксальну сферу Абсолюту, Який, за визначенням, 

– творча та принципова вільна від буття Сутність.  

Механізм акту трансценденції, здійснюваної у сфері когнітивних механізмів людського 
мислення, реалізується у сфері парадоксального мислення як єдиного способу звільнитися 
від умоглядних і умовних форм причинної підстави світу. Парадоксальне мислення, з іншого 
боку, є головним інструментом творчого – багатозначного, фрактально-голограмного, 
діалектичного мислення. 

По-третє ,  внутрішня мотивація, як засвідчили психологічні дослідження, 
реалізується в так званій надситуатівній творчої діяльності (як способу трансценденції), 
тобто внутрішня мотивація, вільна від детерміації зовнішнього середовища, реалізує творчий 

акт, виступаючи діяльністю, вільною від зовнішніх впливів, діяльністю задля самої 
діяльності. 

По-четверте ,  внутрішня мотивація формується на шляхах непрагматичної діяльності 
(якою і постає творчість як непрагматична діяльність заради самої діяльності): експерименти 
Річарда де Чармса засвідчили, що якщо людина одержує винагороду за роботу, яку вона 
виконує за власним бажанням, то внутрішня мотивація цієї діяльності слабшатиме; а якщо ж 

людина не винагороджується за нецікаву діяльність, виконану нею тільки задля винагороди, 
то внутрішня мотивація до неї може парадоксальним чином посилитися [11, c.  727]. 

Важливе те, що внутрішньо мотивована діяльність, що характеризується творчими 

рисами, приносить людині значне задоволення, коли з'являється "відчуття потоку", 

самодетерміації і компетентності, які характеризується певними психофізіологічними і 
поведінковими аспектами: 

– відчуття повної (розумової і фізичної) включеності в діяльність; 
– повна концентрація уваги, думок, чуттів на занятті, що вилучає зі свідомості сторонні 

думки і відчуття; 
– чітке знання того, що слід робити у певний момент часу, ясне усвідомлення мети 

діяльності, повне підкорення вимогам, які йдуть від самої діяльності; 
– чітке усвідомлення того, наскільки вдало виконується робота, чіткий і визначений 

зворотний зв'язок; 
– відсутність тривоги з приводу можливої невдачі, помилки; 

– відчуття суб'єктивної зупинки часу, або час починає перебігати дуже швидко; 
– втрата звичайного відчуття чіткого усвідомлення себе і свого оточення, "розчинення" 

у справі; 
– відчуття компетентності – усвідомлення людиною всієї повноти своїх можливостей, 

стан "я знаю, я можу", що дозволяє педагогу відчути себе професіоналом в своїй сфері; 
– відчуття самодетермінації (внутрішній локус контролю) – це усвідомлення педагогом 

себе причиною своїх дій і вчинків [8; 11; 15]. 

Р. де Чармс показав, що всі жорсткі зовнішні вимоги до людини знижують відчуття 

потоку. І якщо людині вдається протистояти цим вимогам, то у неї з'являється, по-перше,  
задоволення від діяльності, по-друге, виникає відчуття самостійності і розуміння себе 
причиною своїх дій. У противному випадку, коли людина не може протистояти зовнішнім 

вимогам, то вона втрачає контроль над своїм життям, що призводить до відчуття 
незадоволеності, страху перед майбутнім, невпевненості в собі. 

Едвард Діси показав, що відчуття людиною самої себе як компетентного діяча і 



 

 

самодетермінованої особистості виступає її базовими потребами. З іншого боку, 
задоволення цих базових потреб в тій або іншій діяльності вмикає механізм формування 

внутрішньої мотивації до цієї діяльності, як і остання виступає чинником реалізації 
відмічених базових потреб, з якими тісним чином пов'язана ще одна базова потреба, – 

потреба в значущих відносинах. 
 

 
 

Наведені вище результати дозволили Е. Діси і Р. Раяну на базі  Ротчерського 
університету (Department of Clinical and Social Sciences in Psychology, University of Rochester) 

створити теорію когнітивної оцінки, згідно якої людина в процесі тієї або іншої діяльності 
проводить оцінку трьох параметрів: причинного (коли людина прагне з'ясовує, що є 
причиною її дій – вона сама або дещо ззовні), компетентнісного (пов'язаного із з'ясуванням 

ефективності діяльність) і соціального (коли людина, включена в діяльність, прагне з'ясувати, 

наскільки її діяльність сприяє підтримці значущих міжособистісних взаємин). 

В умовах, коли людина упевнено локалізує причину своїх дій в собі, вважає себе 

компетентною і інтегрованою в соціальну систему значущих відносин, ця людина 

формуватиме внутрішню мотивацію своєї діяльності (поведінки), а сама діяльність 
набуває творчих рис, приносячи людині успіх і психологічне благополуччя. Останнє 
ініціює переживання щастя, відчуття свідомості і повноти свого існування, відчуття 

самоактуалізації. Як засвідчили дослідження, психологічне благополуччя безпосереднім 

чином визначається процесом задоволенням базових потреб, оскільки чим вищим є рівень 
задоволення базових потреб, тим вищим є рівень психологічного благополуччя особистості: 

 

 
 

Подібно до того, як існує дихотомія "внутрішня мотивація – зовнішня мотивація", так 
само була виявлена і дихотомія "внутрішні/зовнішні цінності" людини. При цьому внутрішні 



 

 

цінності окреслюють особистісне зростання, міжособистісні взаємини, інтелектуально-
естетичний розвиток, а зовнішні – фінансовий успіх, зовнішню привабливість і силу (владу), 
а також славу, популярність [13]. 

Суттєво, що люди, орієнтовані на зовнішні цінності, як правило мотивовані 

зовнішніми чинниками, а також мають достатньо низький рівень психологічного 

благополуччя, оскільки зовнішні чинники завжди непостійні і можуть створювати 
кризові зони соціально-матеріальної нестабільності.  

І навпаки, люди, орієнтовані на внутрішні цінності, по-перше, кидають виклик 

зовнішнім мотиваторам, по-друге, прагнуть самостійно приймати рішення, що і 
робить їх благополучними і успішними (при цьому успіх тут пов'язаний з внутрішніми 
критеріями і не має нічого спільного з такими зовнішніми атрибутами, як привабливість і 
влада). 

В.А. Клімчук побудував на основі цих чинників мотиваційний квадрат [3, с. 14]:  

 

 
 

Окрім чотирьох розглянутих чинників розвитку людини доцільно залучити ще два. 
Один з цих чинників – це особистісна орієнтація, яка має такі типи: 

1. Автономна орієнтація, заснована на переконанні людини про зв'язок усвідомленої 
поведінки з її результатами; джерелом поведінки виступає при цьому усвідомлення людиною 

своїх потреб і відчуттів. 
2.  Підконтрольна орієнтація, заснована на відчутті людини зв'язку поведінки з її 

результатом, проте джерелом поведінки виступають зовнішні вимоги. 

3.  Безособистісна орієнтація заснована на переконанні, що результат не може бути 
досягнутий цілеспрямовано і передбачений [7]. 

Наступний чинник – вже розглянута нами трансцендентна позиція людини, її 
спрямованість на сакрально-містичну, духовну поведінкову ідеологію, згідно якої 
парадоксальним чином поєднуються особистісна свобода людини і передбачення 
Всевишнього, без волі Якого "і волосся не впаде з голови людини". При цьому ця 
трансцендентна позиція реалізується як позиція творця, "Спостерігача" (у розумінні 
квантової фізики), що ініціює реальність через занурення людини в парадокс, в творчу 
активність створення життєвих сенсів, оскільки трансцендента позиція людини 

реалізується завдяки парадоксальному (творчому, діалектичному, надситуативному) 
мисленню, а також ініціюється певним сенсом як парадоксальним поєднанням різних і 

протилежних аспектів існування предмету, сенс якого відшукується.  
У цілому, внутрішня мотивація діяльності і поведінки людини реалізується в комплексі 

шести чинників: 



 

 

 
 

Таким чином, для здійснення професійного розвитку особистості педагога слід 
інтегрувати його в розвивально-професійне соціально-педагогічне середовище, коли це 
навчальне середовище, по-перше, має генерувати творчу професійну діяльність, активність 
щодо створення життєвих сенсів і породжувати механізми внутрішньої мотивації. По-друге, 
це розвивально-професійне середовище має бути наближене до життя (що відповідає 
принципу контекстного навчання, згідно якому навчальний процес у системі професійної 
освіти має в його найбільш істотних рисах імітувати, моделювати майбутню професійну 
діяльність студента). 

Література: 
1. Богоявленская Д.Б. Интеллектуальная активность как проблема творчества / Д.Б. 

Богоявленская. – Ростов-на-Дону : Изд-во РГУ, 1983. – 173 с. – С. 34-59. 

2. Здравомыслов А.Г. Потребности, интересы, ценности / А.Г. Здравомыслов. – М. : 

Политиздат, 1986. – 233 с. 
3. Климчук В. А. Тренинг внутренней мотивации / В.А. Климчук. – СПб.: Речь, 2005. – 76 с. 
4. Климчук В. О. Розвиток внутрішньої мотивації  / В.О. Климчук // Синергетика : процеси 

самоорганізації технічних, технологічних та соціальних систем : Матеріали Першої Всеукраїнської 
наукової конференції / Ред. І. Г. Грабар. – Житомир, 2003. – С. 75-78. 

5. Кудрявцев В. Т. Выбор и надситуативность в творческом процессе : опыт логико-
психологического анализа проблемы / В. Т. Кудрявцев // Психологический журнал. – Т. 18. – 1997. – 

№ 1. – С. 16-30. 

6. Леонтьев А.Н. Деятельность, сознание, личность. – М.: Политиздат, 1975. – 305 с. 
7. Леонтьев Д. А. Психология свободы: к постановке проблемы самодетерминации личности // 

Психологический журнал. – 2000. – Т. 21. – № 1. – С. 15-25. 

8. Маркова А. К., Матис Т. А., Орлов А. Б. Формирование мотивации учения // Книга для 
учителя. – М.: Просвещение, 1990. – 192 с. 

9. Петровский В.А. Личность в психологии : парадигма субъектности / В. А. Петровский. – 

Ростов-на-Дону : Изд-во “Феникс”, 1996. – 512 с. – С. 91. 

10. Попович М.В. Очерк развития логических идей в культурно-историческом контексте / М.В. 

Попович. – К.: Наукова думка, 1978. – 244 с. 
11. Хекхаузен X. Мотивация и деятельность. 2-е изд. СПб.: Питер; М.: Смысл, 2003. – 860 с. 
12. Чирков В. И. Межличностные отношения, внутренняя мотивация и саморегуляция // 

Вопросы психологии. – 1997. – № 3. – С. 102-111. 

13. Чирков В. И., Диси Э. Л. Связи между здоровьем студентов и их жизненными 
стремлениями, восприятием родителей и учителей // Вопросы психологии. – 1999. – № 3. – С. 48-57. 

14. Чирков В.И. Самодетерминация и внутренняя мотивация поведения человека / В. И. Чирков 
// Вопросы психологии. – 1996. – №3. – С. 116-132. 

15. Deci E. L., Ryan R. M. The «What» and «Why» of Goal Pursuits: Human Needs and the Self-

Determination of Behavior // Psychological Inquiry. 2000. Vol. 11. No. 4. 227-268. 

 


