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€■> ДЗ „ЛНУ імені Тараса Шевченка”., 2014
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МОТИВАЦІЯ
до здійснення професійного саморозвитку

майбутнього вчителя
І  ПІДДЯЧИЙ В. М.
УДК 331.101.3+331.543:111,62:-057.875 
Ш І  10.12958^.2(163 ).Ріас1іасЬуі_У_М

ПРОФЕСІЙНИЙ саморозви
ток майбутнього вчителя -  

це процес системного, цілеспрямо
ваного впливу студента вищого пе
дагогічного навчального закладу на 
себе з метою формування та вдоско
налення власних професійних пара
метрів через самоосвіту та самовихо
вання для підвищення рівня впливу 
на почуття учнів. Проблема моти
вації до його здійснення посідає одне 
із головних місць у самопідготовці 
студента вищого педагогічного на
вчального закладу, адже мотивація -  
це сукупність причин та факторів, які 
ініціюють, спрямовують та підтриму
ють поведінку майбутнього вчителя 
в конкретний момент [7, с. 261]. Вона 
складається з мотивів, під якими 
слід розуміти спонукальні причини 
дій і вчинків майбутнього вчителя 
[4, с. 295].

Аналіз попередніх дослідж ень 
показав, що дослідженню  мотива
ційного ставлення присвячені напра- 
цювання російського вченого О. Ор
лова, розглядом мотивації як моделі 
займався американський психолог 
А. Маслоу, мотиви навчальної діяль
ності досліджував радянський психо
лог С. Рубінштейн, аналізу зовнішньої 
мотивації присвячені роботи вітчиз
няних (В. Климчук) та зарубіжних 
психологів (К. Л евін, Е. Торндайк, 
В. Чирков), дослідження внутрішньої 
мотивації відображені в працях Д. Го- 
улда, Е. Дісі, Р. Раяна, Р  Уайта, Р. Уейн- 
берга, В. Климчука та В. Чиркова.

Мета статі -  дослідити мотивацію 
майбутнього вчителя до здійснення 
професійного саморозвитку. Завдан
ня: 1) дослідити теоретичні підходи до 
розгляду мотивації; 2) з ’ясувати її виз
начення та структуру; 3) проаналі
зувати дослідж ення зовніш ньої та 
внутрішньої мотивацій; 4) виокреми
ти основні зовнішні та внутрішні мо
тиви до здійснення професійного са
морозвитку.

Р озгл ян ем о  м о ти вац ію  до 
здійснення професійного саморозвит
ку в контексті різних теоретичних 
підходів.

У контексті теорії російського пси
холога О. Орлова майбутньому вчи
телю перед початком здійснення про
ф есійного сам орозвитку потрібно 
сформувати в себе мотиваційне став
лення до нього [8, с. 49]. Воно скла
дається з поєднання потреб, мотивів, 
цілей та смислів студента вищого пе
дагогічного навчального закладу. Ко
жен із цих складників виконує свою 
функцію: 1) потреби-активуючу; 2) мо
тиви -  спонукальну; 3) цілі -  спряму- 
вальну; 4) смисли -  осмислювальну 
[8, с. 50].

З урахуванням цього О. Орлов 
виокремлював три типи мотивацій
них ставлень:

1. Афективно акцентоване, для яко
го характерний високий рівень спону
кання до діяльності та її швидка актива
ція. Проте афективно акцентоване 
ставлення є погано осмисленим та не 
має детальної цільової структури.

2. Когнітивно акцентоване, що є 
добре осмисленим, але не має висо
кого рівня спонукання до діяльності та 
її активації.
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3. Гармонійне, яке вдало поєднує перші 
два типи.

Мотиваційні ставлення породжують у лю
дини стан потоку, для якого характерна інди
ферентність щодо соціальних оцінок, уповіль
нення суб’єктивного часу тощо [8, с. 51 -  52].

Американський психолог, один із лідерів 
гуманістичної психології А. Маслоу вважав, 
що в основі мотивації людини лежать її по
треби. Спираючись на це, учений створив 
модель мотивації, яка складається з таких 
рівнів потреб:

-  фізіологічні потреби (харчування, задо
волення інстинктів тощо);

-  потреби в любові, прив’язаності та на
лежності до певної групи;

-  потреби в повазі та визнанні;
-  потреба в самоактуалізації (найвищий 

рівень ієрархії) [6, с. 63 -  69].
А. Маслоу був переконаний, що потреби 

більш високого рівня не можуть бути задово
лені, якщо не задоволені потреби нижчих 
рівнів.

У контексті цієї теорії, вибудовуючи моти
вацію до здійснення професійного самороз
витку, майбутньому вчителю потрібно шука
ти мотиви з усіх зазначених рівнів потреб, 
ураховуючи послідовність їх ієрархії. Якщо на 
цьому етапі для студента вищого педагогіч
ного навчального закладу є пріоритетним за
доволення потреб першого рівня, то у фор
муванні мотивації до професійного самороз
витку потрібно надавати їм більшу увагу. Якщо 
пріоритетним є другий рівень потреб, то по
трібно більшу увагу приділяти організації сто
сунків між людьми на основі любові, прив’я
заності та належності до певної групи. Якщо 
третій, то потрібно більшу увагу надавати 
прагненню отримати позитивну оцінку ото
чення, регулярно підвищувати свою кваліфі
кацію, мати представницький вигляд тощо. 
Якщо четвертий, то потрібно створювати 
умови для власної творчої роботи з метою 
вирішення поставлених проблем.

У контексті теорії С. Рубінштейна всі мо
тиви професійного саморозвитку майбут
нього вчителя можна звести до чотирьох ос
новних:

1) інтерес до змісту професійного самороз
витку;

2) інтерес до видів діяльності, які перед
бачає професійний саморозвиток;

3) інтерес, пов’язаний із можливістю реа
лізувати власні схильності під час професій
ного саморозвитку;

4) інтерес до опанування педагогічної 
професії, викликаний необхідністю профе
сійної діяльності після закінчення навчання 
[9, с. 8 2 - 8 3 ] .

У кожного студента вищого педагогічно
го навчального закладу складається своя, 
відносно стійка сукупність мотивів діяльності. 
Вона залежить від його світогляду, рис харак
теру, життєвого та професійного досвіду, інте
лекту, психофізіологічних особливостей тощо.

Мотивація може формуватися і до, і в про
цесі професійного саморозвитку.

Зазвичай студент вищого педагогічного на
вчального закладу починає займатися профе
сійним саморозвитком унаслідок впливу на 
нього двох факторів: особистісного (внутріш
нього) та ситуаційного (зовнішнього).

Відповідно до цього умовно мотивацію 
можна поділити на два види: зовнішню та 
внутрішню. Зовнішня мотивація -  це моти
вація, викликана об ’єктивними потребами, 
натомість внутрішня -  сформованою світо
глядною позицією та духовними потребами 
майбутнього вчителя.

Зовнішня мотивація виникає внаслідок 
впливу на студента вищого педагогічного на
вчального закладу об’єктивних стимулів, що 
ініціюють та регулюють його діяльність. Вона 
передбачає очікування винагород, заохочень 
або, навпаки, покарань чи інших мотивів, які 
можуть і викликати бажання до діяльності, і 
гальмувати небажану поведінку [ 12, с. 118].

Установлено, що діяльність, яка супрово
джується зовнішньою мотивацією, зупиняєть
ся, якщо ця мотивація зникає [5, с. 5 -  6]. Заз
вичай у своїй роботі зовнішньо мотивовані 
студенти використовують найпростіші спосо
би для досягнення запланованого результату, 
натомість знижуються якість виконання твор
чих завдань та рівень креативності діяльності. 
Часто така робота, якщо вона не подобаєть
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ся, викликає негативні почуття. Наявність 
лише зовнішньої мотивації робить студента 
нездатним до безкорисних вчинків, роботи за
ради власного задоволення [5, с. 5].

Серед теорій зовнішньої мотивації можна 
виокремити підходи біхевіоризму (Е. Торндай- 
ка) та теорію валентності-очікування -  інстру- 
ментальності (К. Левіна).

З погляду теорії біхевіоризму, головними 
мотивами професійного саморозвитку май
бутнього вчителя є усвідомлення позитивних 
або негативних його наслідків. Основні по
ложення цього підходу були сформульовані 
Е. Торндайком, який  на основі власних 
досліджень відкрив закономірність, відповід
но до якої позитивні або негативні результати 
поведінки впливають на частоту подібної по
ведінки за вчасною ініціативою, яка призво
дить до схожих наслідк ів . П оведінка та 
діяльність, які ведуть до позитивних резуль
татів, викликають прагнення до їх повторен
ня, і навпаки, поведінка та діяльність, що при
зводять до негативних наслідків, мають тен
денцію до припинення. Головний принцип 
біхевіористського підходу полягає в тому, що 
основним ініціатором та регулятором про
фесійного саморозвитку майбутнього вчите
ля є зовнішнє щодо нього підкріплення (зао
хочення або покарання). Недоліком цього 
підходу є те, що, коли зникає підкріплення, мо
тивація поведінки та діяльності також зникає 
[1 2 ,с. 119].

У контексті теорії валентності-очікування 
-  інструментальності (К. Левіна) виокремлю
ють дві фундаментальні умови, які виклика
ють мотивацію до професійного саморозвит
ку майбутнього вчителя:

1. Упевненість у тому, що існує прямий 
зв’язок між діяльністю та її наслідками (очіку- 
вання-інструментальність);

2. Результати діяльності мають бути цінни
ми для нього й давати позитивні почуття (ва
лентність).

За наявності цих двох умов поведінка та 
діяльність студента вищого педагогічного на
вчального закладу у напрямку професійного 
саморозвитку буде зовнішньо мотивованою.

Серед усього р ізном ан іття  м ож ливих

зовнішніх мотивів професійного саморозвит
ку особливої уваги заслуговують такі:

1. Матеріальні блага, які постають вагомим 
стимулом до діяльності, оскільки дають май
бутньому вчителю те, що здатне реалізувати 
його різні суб’єктивні прагнення [1, с. 4 0 -4 1 ]. 
До матеріальних благ для студента вищого пе
дагогічного навчального закладу можна відне
сти:

-  премії за успіхи чи заслуги в певній га
лузі, досягнення високих результатів у на
вчальній чи науковій діяльності тощо;

-  стипендії за успішне навчання;
-  безкоштовні стажування в спеціалізова

них установах для набуття досвіду й оволоді
ння фахом;

-  можливість працевлаштування після ус
пішного закінчення навчання у вищому педа
гогічному навчальному закладі на гідну робо
ту з нормальною заробітною платою та перс
пективою підвищень;

-  знижки на оздоровлення;
-  р ізн о м ан ітн і подарунки  за заслуги  

(книжки, журнали, медалі, грамоти тощо).
2. Втягування себе в мотиваційне середо

вище. Сутність цього прийому полягає в тому, 
що майбутній учитель навіть за відсутності ба
жання втягує себе в різноманітні сприятливі 
для професійного саморозвитку події та ситу
ації, що передбачають цілеспрямовану підго
товку. До них можуть належати виступи на 
семінарських заняттях або підготовка до ма
сових заходів, де учасників заздалегідь запису
ють із зобов’язанням активної участі. Не го
товий до цього, студент вищого педагогічно
го навчального закладу бере на себе зобов’я
зання це підготувати й робить все, що зможе 
для того, щоб його виконати. Ситуації можуть 
бути різними, головне навчитися їх добирати 
та втягувати себе в них. Відтак, мотиваційне 
середовище стимулює майбутнього вчителя 
до цілеспрямованих дій, які, на його думку, 
навіть за відсутності бажання є потрібними.

3 . Прагнення уникнути критики з боку ке
рівництва чи колег.

4. Прагнення уникнути можливих пока
рань чи неприємностей.
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5. Інтереси, які є однією з причин діяль
ності майбутнього вчителя, спрямованої на 
задоволення певних потреб. Інтереси є фор
мою вияву потреб. Вони пов’язані з життям, 
здоров’ям та властивостями особистості май
бутнього вчителя.

До інтересів студента вищого педагогіч
ного закладу можуть належати:

-  дострокове складання сесії із затратою 
мінімальних зусиль;

-  отримання гарних оцінок, підвищених 
стипендій, премій за значні досягнення та ін.;

-  уникнення відпрацювань за пропуски 
тощо.

Перейдемо до розгляду внутрішньої моти
вації професійного саморозвитку. Внутрішня 
мотивація -  це сукупність стимулів, що ініцію
ють та регулюють діяльність майбутнього вчи
теля із середини його особистості. Внутріш
ньо вмотивована діяльність не ґрунтується на 
зовнішніх заохоченнях, адже студент вищого 
педагогічного навчального закладу прагне до 
цієї діяльності заради неї самої. Відповідно до 
цього, якщо майбутньому вчителю сподоба
лися результати власного професійного само
розвитку, то він буде прагнути продовжувати 
цим займатися за власним бажанням, а не для 
отримання якоїсь зовнішньої винагороди.

Внутрішня мотивація пов’язана з інтере
сом та зосередженістю до виконання певної 
діяльності, яка є цінною для майбутнього вчи
теля. Результати такої діяльності надають сту
денту вищого педагогічного навчального зак
ладу внутрішнє задоволення, азарт, цікаве та 
захоплювальне проведення часу [5, с. 5]. За 
внутрішньої мотивації бажання працювати є 
стійким та зберігається протягом тривалого 
періоду. Майбутній учитель, ставлячи перед 
собою мету, прагне її досягнути, творчо ви
рішує проблемні завдання.

Внутрішня мотивація професійного само
розвитку робить його здійснення енергійним, 
креативним та приємним, а отримані резуль
тати надають радість та підвищують самопо
вагу. Натомість відсутність внутрішньої моти
вації роботи призводить до відволікань, не
стійкої зосередженості, нервувань, значних

витрат часу. А це може призводити до істе
рик та нервових зривів.

Серед досліджень внутрішньої мотивації 
можна виокремити напрацювання Р. Уайта. 
Учений розглядав внутрішню мотивацію як 
прагнення до компетентності (підвищення 
ефективності різних видів діяльності). Із цьо
го погляду, якщо професійний саморозвиток 
не підкріплений зовнішніми стимулами, то він 
здійснюється з метою підвищення власної 
компетентності. Це прагнення постає м оти
вом д іяльності, адже воно дає м айбутньо
му вчителю  відчуття своїх  м ож ливостей 
[12, с. 122].

У контексті теорії Е. Дісі чим більше май
бутній учитель є компетентним, тим вищою в 
нього буде внутрішня мотивація до здійснення 
професійного саморозвитку. Це виявлятиметь
ся у прагненні до самоствердження, самови
раження та самовизначення. На його думку, усі 
умови та фактори, що підвищують відчуття 
власної компетентності, підвищують і внут
рішню мотивацію. Щоб не розчаровуватися та 
демонструвати свою компетентність, майбут
ньому вчителю потрібно ставити перед собою 
лише посильні, але не надто легкі для виконан
ня завдання [ 12, с. 127].

Із погляду т е о р і ї  к о г н іт и в н о ї о ц ін к и  
(Е. Діси, Р. Раян), майбутній учитель, здійснюю
чи професійний саморозвиток, постійно оці
нює, що є причиною його дій, наскільки ефек
тивною є його діяльність і чи може він протя
гом цієї діяльності підтримувати значущі між- 
особистісні стосунки. Внутрішня мотивація 
професійного саморозвитку передбачає на
явність особистої причини, яка спонукає до 
діяльності, у якій майбутній учитель є компе
тентним та включеним до системи значущих 
відносин. У зв’язку з цим в основі професій
ного саморозвитку майбутнього вчителя є 
прагнення задовольнити такі базові потреби, 
як самовизначення, компетентність, значущі 
відносини [5, с. 6 -  7].

Р. Уейнберг та Д. Гоулд запропонували такі 
рекомендації щодо розвитку внутрішньої мо
тивації:

1. Ставити перед собою цілі, які б можна 
було самостійно успішно досягати, це підви
щує відчуття власної компетентності.
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2. Після успішного виконання запланова
ної роботи винагороджувати себе за це всім 
тим, що надає задоволення та релаксацію.

3. Робити так, щоб діяльність не набрида
ла, своєчасно переключатись.

4. Усвідомлювати самостійність прийнят
тя рішень, планів тощо. Це підвищує відчуття 
власної компетентності та самовизначення.

5. Поставлені цілі мають відповідати влас
ним можливостям. Це підвищує шанс їх успі
шного виконання.

6. Визначати поетапну стратегію досяг
нення цілі. Це надає впевненості [5, с. 11].

Серед усього р ізном ан іття  можливих 
внутрішніх мотивів на особливу увагу заслу
говують:

1. Усвідомлення соціальної значущості пе
дагогічної професії, яке формується на основі 
знання того, як цінують педагогічну професію 
члени самого суспільства. їхня оцінка ґрун
тується на системі усталених цінностей. Со
ціальна значущість професії показує та харак
теризує її необхідність. Суспільне визнання 
значущості педагогічної професії відбувається 
через усвідомлення її результатів та внеску в 
забезпечення існування людини, родини та 
соціуму. Зміна значущості педагогічної професії 
свідчить про зм іни ор ієнтац ій  у самому 
суспільстві [ 11, с. 84].

На усвідомлення значущості педагогічної 
професії впливають її економічний статус та 
престиж. Економічний статус професії визна
чений рівнем заробітної плати, тоді як пре
стиж -  змістом її роботи та популярністю. До 
того ж, рівень заробітної плати зазвичай ха
рактеризує складність роботи. Низький пре
стиж має здебільшого монотонна робота, яка 
не дає перспектив службового зростання. 
Натомість високий престиж має цікава, на
сичена різними подіями, творча робота, яка 
передбачає службові підвищення та надає ко
ристь суспільству. Але щодо педагогічної про
фесії, якщо її справді виконувати на високому 
рівні, нарівні майстерності, цю відповідність 
часто не враховують.

Соціальна значущість педагогічної професії 
значною мірою залежить від якості її виконан
ня. Зважаючи на це, педагогам потрібно праг

нути до набуття та збереження високого ста
тусу своєї роботи через демонстрацію висо
кого рівня володіння нею на практиці, а та
кож виявлення власних особистісних якостей 
та цінностей під час роботи.

2. Потреби майбутнього вчителя поляга
ють у:

-  визнанні іншими (викладачами, колега
ми тощо) своєї особистості та професійної 
компетентності;

-  самоствердженні своєї особистості, де
монстрації її цінності, значущості, прагнення 
до реалізації свого „Я”;

-  змаганнях із іншими колегами з метою 
загартування психіки та перевірки рівня влас
ної підготовки, удосконалення комунікативних 
умінь;

-  самовираженні своїх думок, настрою та 
переконань з метою розкриття свого „Я”;

-  самореалізації своїх здібностей, можли
востей, прагнень тощо;

-  самостійності щодо досягнення власних 
цілей, реалізації власних планів без допомо
ги та тотального контролю інших;

-  владі, яка виявляється в прагненні уп
равляти ситуацією та іншими суб’єктами сво
го впливу, розкриваючи свій керівний статус, 
реалізовуючи право судити, оцінювати, харак
теризувати, дозволяти або забороняти щось 
[4, с. 81]; це є виявом наявності лідерського 
потенціалу та організаторських здібностей; це 
прагнення виникає на основі відчуття абсо
лютного або часткового переважання над 
всіма іншими. Проте потрібно пам’ятати, що 
влада має бути спрямована на 1) встановлен
ня та підтримку внутрішнього порядку; 2) за
безпечення досягнення матеріальних та мо
ральних цілей [2, с. 672 -  673];

-  відкритому спілкуванні, енергійному 
ритмі життя, прагненні відстоювати свої інте
реси (незважаючи на можливість виникнен
ня конфлікту), бути в центрі уваги, розкривати 
свої ораторські якості, підвищувати свій статус.

3. С ором  за свою  н еком петентн ість . 
Спіноза писав, що сором виникає в людини 
через незадоволення своїми діями, які інші 
люди засуджують [10, с. 515], адже сором -  
це почуття сильного збентеження, зніяковін
ня через свою погану поведінку, негідні дії або 
вчинки [3, с. 1358].
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4. Страх втратити повагу інших, який, як 
почуття, яке виникає в людини внаслідок пе
реживання уявної або реальної небезпеки, по
рушує душевну рівновагу й викликає хвилю
вання, тривогу та неспокій [Там само, с. 1400].

5. Професійні ідеали, що ґрунтуються на 
уявленні про найвищу досконалість учителя, 
досягнення якої потребує певного способу та 
характеру дій. Ідеал є взірцем, нормою та най
вищою метою діяльності [4, с. 187 -  188]. До 
ідеалу можна наблизитися через саморозвиток.

6. Професійні схильності, які виявляються 
у прагненні до діяльності, досягненні високих 
результатів, застосуванні своїх природніх 
здібностей тощо.

7. П роф есійні ц інності, що показую ть 
суб’єктивну значущість певного явища для май
бутнього вчителя. їхньою особливістю є те, 
що вони дають благо. Чим рідкіснішим є по
трібне для майбутнього вчителя явище, тим 
воно є ціннішим. Цінності формуються на ос
нові почуттів і фіксуються у свідомості. Для май
бутнього вчителя цінним є те, що задовольняє 
або може задовольняти його потреби.

8. Професійна відповідальність, яка вияв
ляється у прагненні брати на себе обов’язки 
відповідати за певну ділянку роботи, справу 
тощо.

9. Професійні переконання указують на 
тверду впевненість та віру в те, що:

-  робота вчителя є суспільно важливою, 
адже суттєво впливає на формування світо
гляду та психіки молодого покоління, яке з ча
сом буде самостійно визначати вектор та темп 
розвитку суспільства;

-  учитель є взірцем для наслідування учнів, 
тому потрібно розвивати в собі найкращі 
людські та професійні якості;

-  учитель має займатися професійним са
морозвитком, адже тільки так можна досяг
нути педагогічної майстерності.

10. Задоволення від самого процесу й ре
зультату роботи.

О тж е, п р а гн ен н я  до зад о во л ен н я  
внутрішніх та зовнішніх потреб мотивує до 
трудової діяльності. Формуючи мотивацію до 
професійного саморозвитку, майбутньому вчи
телю потрібно визначити для себе та підібра

ти зовнішні і внутрішні мотиви. Це забезпе
чить еф ективне виконання запланованої 
діяльності.

До перспективних напрямків подальших 
досліджень із цієї проблематики можна відне
сти розробку мотивації студентів вищого пе
дагогічного навчального закладу до профе
сійного саморозвитку як системи.

^ ■ іі і
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Піддячий В. М. Мотивація до здійснен
ня професійного саморозвитку майбут
нього вчителя

Професійний саморозвиток майбутнього 
вчителя передбачає цілий ряд логічно по
слідовних та взаємопов’язаних етапів. Пер
шим етапом професійного саморозвитку май
бутнього вчителя є формування мотивації до 
його здійснення. Саме йому відведене одне з 
головних місць у самопідготовці студента ви
щого педагогічного навчального закладу. У 
цьому дослідженні подано теоретичні підхо
ди вітчизняних та зарубіжних учених до роз
гляду мотивації, здійснено їхню адаптацію до 
професійного саморозвитку майбутнього вчи
теля, з ’ясовано визначення мотивації, указа
но та схарактеризовано її структуру, проведе
но аналіз досліджень зовнішньої та внутріш
ньої мотивацій, здійснено їхню адаптацію до 
професійного саморозвитку студента вищого 
педагогічного навчального закладу, запропо
новано рекомендації щодо розвитку внутріш
ньої мотивації, виокремлено та схарактеризо
вано основні зовнішні та внутрішні мотиви до 
здійснення професійного саморозвитку май
бутнього вчителя.

Ключеві слова: мотивація, мотив, мотива
ційне ставлення, потреба, професійний са
морозвиток майбутнього вчителя.

Поддячий В. Н. Мотивация к осуще
ствлению профессионального саморазви
тия будущего учителя

Первым этапом профессионального само
развития будущего учителя является форми
рование мотивации к его осуществлению. 
Именно ему отводится одно из центральных 
мест в самоподготовке студента высшего пе
дагогического учебного заведения. В данном 
исследовании представлены теоретические 
подходы отечественных и зарубежных уче
ных, рассматривающие мотивации, а также 
осуществлена их адаптация к профессиональ
ному саморазвитию будущего учителя. Дано 
определение мотивации, охарактеризована

ее структура. Проведен анализ исследований, 
посвященных внешней и внутренней моти
ваций, осуществлена их адаптация к профес
сиональному саморазвитию студента высше
го педагогического учебного заведения. Пред
ложены рекомендации относительно разви
тия внутренней мотивации. Выделены и оха
рактеризованы основные внешние и внут
ренние мотивы к осуществлению професси
онального саморазвития будущего учителя.

Ключевые слова: мотивация, мотив, моти
вационное отношение, потребность, профес
сиональное саморазвитие будущего учителя.

Piddiachyi V. М. Motivation to Professional 
Self-Development of Prospective Teachers

The p ro fe ss io n a l se lf-d e v e lo p m e n t o f  
prospective teachers unfolds in a number of logically 
successive and correlated stages. The first stage of 
the professional self-development o f a prospective 
teacher is the formation o f the motivation to its 
realization. It occupies one of the central places in 
the self-preparation of students working toward their 
teaching degree.

In this research, theoretical approaches of 
national and foreign scholars to the investigation of 
motivation are presented. These approaches have, 
then, been adapted by the author in the context o f 
the professional self-development o f prospective 
teachers, which led to a more precise definition of 
motivation, as well as a more detailed description 
of its structure.

The available research on the external and 
internal motivation was analyzed as well. The 
adaptation of these concepts to the professional self
development o f students of higher teacher-training 
educational establishments has demonstrated their 
high heuristic potential. Thus, the author was able 
to develop a range o f recommendations for the 
development of internal motivation. Along the same 
lines, the basic external and internal motives o f the 
realization of the professional self-development of 
prospective teachers have been determined and 
characterized in detail.

Key words: motivation, motive, motivational 
attitude, necessity, professional self-development of 
prospective teachers.
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