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ВИСТУП НА ПЕДАГОГІЧНІЙ РАДІ 

На тему:  «Стимулювання мотивації творчого саморозвитку  

                               педагога» (за Т.М. Хлєбніковою) 
 

Професійний саморозвиток учителя включає в себе якості складових 

елементів і самовиховання (формування світогляду, мотивів та досвіду діяльності, 

якостей особистості), і самовдосконалення. Якщо говорити більш детально, то 

функція саморозвитку повністю відповідає ряду функцій методичної роботи в 

школі: 

 удосконалення, збагачення знань вчителів (предметних, дидактичних, 

методичних психологічних, етичних); 

 розвиток світогляду, професійно-ціннісних орієнтацій, переконань, що 

відповідають завданням суспільства та школи; 

 розвиток мотивів творчої діяльності (любов і повага до дітей, 

зацікавленість предметом, потреба в самореалізації); 

 розвиток стійких моральних якостей особистості (переконливість, 

гуманізм, педагогічний оптимізм, принциповість, душевна щедрість); 

 розвиток сучасного стилю педагогічного мислення, таких його рис, як 

системність, відчуття міри; 

 розвиток професійних навичок, педагогічної техніки, виконавчої 

майстерності (техніка словесної та несловесної комунікації, тобто 

техніка мовлення, а також рухів, міміки, жестів, інтонацій тощо, техніка 

спілкування зі школярами, навички застосування різноманітних ТЗН, 

включаючи складні технічні засоби – комп’ютери, відеотехніку); 

 розвиток культури емоцій, саморегуляції діяльності. 

Управління процесом саморозвитку особистості поєднує аналіз, планування, 

організацію, контроль та регулювання. 

Головне завдання особистого творчого плану – спонукати вчителя до роздумів 

про свою роботу, до самоаналізу, до рефлексії, визначити основний спосіб 

підвищення своєї майстерності, форми саморозвитку. 

Визначення творчого потенціалу і творчих здібностей працівника одна з 

актуальних задач сьогодення. Це, звичайно, складна задача, при вирішенні якої 

необхідно використовувати не тільки результати соціального психологічного 

обстеження, але й інформацію отриману шляхом анкетування й опитування колег. 

Сьогоднішня наука, однак, змінила свою первісну думку про те, що тільки IQ чи 

РРР є головними і ледве не єдиними критеріями визначення можливостей 

особистості. Сьогодні всі дослідження рівня інтелекту звичайно доповнюються 

дослідженням рівня креативності, котра виявляється не тільки в мисленні,я але й у 

спілкуванні, а також у будь-яких видах діяльності. Справа в тому, що останні 

дослідження показали, що творчі здібності людини далеко не завжди пов’язані лише 

зі здібністю до навчання і, отже, не завжди відбиваються в тестах інтелекту. 

Можна сказати, що креативність (від лат. сreate - створення) – це здібність до 

творчості, незвичайних і несподіваних рішень, сприйнятливість до нових ідей, 



подолання стереотипів, що склалися. Це здатність дивуватися й уміння знаходити 

рішення в нестандартних ситуаціях. 

Перед тим, як почати планування діяльності саморозвитку, педагогу необхідно 

замислитися над тим, у якій мірі він потребує підвищення особистої кваліфікації та 

які його очікування від роботи. 

Особливе значення в управлінні процесом саморозвитку має функція 

стимулювання. 

Стимулювання – стрижнева соціально-психологічна функція управління. У 

процесі стимулювання чимало залежить від професійної компетентності керівника, 

характеру співробітництва вчителя з учнями й колегами, від його професійної 

майстерності й педагогічної культури, від увімкнення в різноманітні форми 

професійно-творчої діяльності та спілкування, а також від доступності інформації 

про інноваційні технології. 

Стимулювання мотивації творчого саморозвитку реалізують на основі 

закономірностей, принципів і правил їхньої реалізації. 

1. Принцип індивідуального стилю творчої діяльності. Необхідно, по-перше, 

вивчити мотиваційні, емоційні, вольові та інтелектуальні компоненти 

індивідуального творчого стилю. По-друге, на цій основі відібрати форми, 

методи, прийоми стимулювання. По-третє, застосувати ті чи інші стимули 

необхідно диференційовано, на основі врахування індивідуального стиля 

творчої діяльності. По-четверте, надавати вчителю практичну допомогу в 

корекції індивідуальної програми творчого саморозвитку. 

2. Принцип особистісної значущості творчого саморозвитку. Для його 

реалізації необхідно створювати умови для розвитку особистісно значущих 

мотивів, таких як прагнення усвідомити й оцінити свої проблеми, підвищити 

відповідальність перед самим собою, ураховуючи судження авторитетного 

наставника, завойовувати престиж учнів, повагу з боку колег та адміністрації. 

3. Принцип включеності вчителя у творчий саморозвиток, у різноманітні 

форми професійно-творчої діяльності та спілкування. Слід передбачити 

створення в колективі творчої атмосфери, умов для спілкування, активне 

включення вчителя в співробітництво з учнями й колегами. 

4. Принцип індивідуалізації та диференціації. Роботу необхідно здійснювати 

на основі діагностики індивідуально-типологічних особливостей професійної 

майстерності, методологічної та педагогічної культури вчителя з урахуванням 

його вікових особливостей, досвіду професійно-творчої діяльності. 

5. Принцип єдності та взаємозв’язку педагогічної діагностики і творчого 

саморозвитку вчителя. Цей принцип реалізують через усвідомлення 

керівником вагомості педагогічної діагностики та творчого саморозвитку 

вчителя, знання ним діагностичних методик і вміння застосувати їх на 

практиці. 

6. Можна виокремити ще один принцип – принцип урахування особливостей 

творчого саморозвитку вчителя. Він означає, що мета, зміст, форми й 

методи стимулювання мають відповідати характеру, цілям самого педагога, 

ураховуючи як відповідні їм стимули, так і перепони, що виникають на шляху 

саморозвитку вчителя. 

 



Рейтинг значимості стимулів 

1. Застосування ефективних технологій. 

2. Престиж учителя в очах учнів. 

3. Повага вчителів та адміністрації. 

4. Співробітництво з учнями й колегами. 

5. Доброзичливі взаємини з адміністрацією. 

6. Творча атмосфера. 

7. Схвалення успіхів з боку адміністрації. 

8. Творче використання досвіду інноваційної діяльності. 

9. Підвищення кваліфікації. 

10. Отримання матеріального заохочення. 

11. Участь у роботі методичного об’єднання. 

12. Здійснення особистісно значимих творчих задумів і визнання їх колегами й 

адміністрацією. 

13. Проведення відкритих уроків і заходів. 

14. Відвідування уроків колег. 

15. Досягнення високих результатів творчої діяльності. 

16. Участь в експериментально-винахідницькій роботі. 

 

Але необхідно врахувати й те, що стримує зусилля педагога. 

Бар’єри, що перешкоджають творчому саморозвитку 

1. Низький рівень заробітної платні. 

2. Слабка навчально-матеріальна база. 

3. Формалізм вимог адміністрації. 

4. Необ’єктивна оцінка з боку адміністрації. 

5. Незадоволеність методами самореалізації. 

6. Відсутність інформації про об’єктивні інноваційні технології. 

7. Несприятливий морально-психологічний мікроклімат у колективі. 

8. Відсутність в учнів бажання вчитися. 

9. Надмірна регламентація роботи вчителя з боку адміністрації. 

 

Принципи саморозвитку виходять із закономірності, сформульованої І.П. 

Павловим: «Людина – система, яка сама себе підтримує, відновлює, спрямовує й 

навіть удосконалює». Принципи саморозвитку тісно пов’язані й детерміновані 

метою та сенсом усього життя людини. 

Самопізнання базується на здібності людини до рефлексійного мислення. 

Особистість у процесі саморозвитку має: 

 постійно осмислювати не тільки те, що робить, але й те, як робить; 

 вести щоденні записи, у яких намагатися зрозуміти не тільки причини успіхів, 

але й невдач; 

 розвивати здатність до самоаналізу та рефлексії; 

 не тільки формулювати мету, але й уміти розподіляти свої зусилля на 

сходинках її досягнення. 

Відомо, що в процесі вирішення творчого завдання нерідко виникає 

психологічний бар’єр, після чого навіть значне збільшення зусиль на розв’язування 

завдання не призводить до позитивного результату. У цій ситуації необхідна 



часткова чи повна релаксація, психологічне й фізичне розслаблення, зняття 

інтелектуального та емоційного напруження, відключення від нав’язливих ідей, 

способів, прийомів розв’язування завдання, які не дають бажаного результату. У 

процесі релаксації відвертають увагу від нав’язливих ідей. Після цього легко 

переключити увагу на пошук оригінальних рішень завдання, мобілізувати себе на 

його вирішення. Учені відмічали, що багато ідей приходять не в процесі мобілізації 

й інтенсивного пошуку ідеї вирішення завдання, а в процесі відпочинку. Це можна 

пояснити тим, що в умовах мобілізації творчих здібностей особистості, у процесі 

інтенсивного свідомого пошуку ідеї вирішення творчого завдання відбувається 

переважно активізація логічних процедур діяльності, у той час як і в умовах 

релаксації активізуються підсвідомі, інтуїтивні процедури творчої діяльності та 

простіше виникають оригінальні асоціації, нові ідеї, рішення. 

Таким чином, ми можемо зробити висновок: ефективність творчої діяльності й 

саморозвитку творчих здібностей особистості тим вище, чим послідовніше 

досягають періодичної мобілізації творчих сил і здібностей особистості, її наступної 

релаксації. 

 

 

 


