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РОЗВИТОК МОТИВАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Т. С. Кравчинська 

 

ANALYSIS OF SATISFACTION INFLUENCE OF BASIC NEEDS OF 

HEADS OF PRESCHOOLS FOR DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL 

MOTIVATION 

 

T. Kravchinska 

 

У статті проаналізовані основні потреби керівників дошкільних 

навчальних закладів. Представлено результати емпіричного дослідження щодо 

ступеня задоволеності основних потреб керівників дошкільних навчальних 

закладів. Відповідно визначені можливості задоволення основних потреб 

керівників дошкільних навчальних закладів та їх вплив на розвиток мотивації 

професійної діяльності 
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The basic needs of heads of preschools are analyzed in the article. The results 

of empirical research on the satisfaction of basic needs of heads of preschools are 

shown. The opportunities to meet the basic needs of heads of pre-schools and their 

impact on the motivation of professional activity are identified 
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1. Вступ 

Орієнтація українського суспільства на демократичні перетворення 

сприяють пошуку нових механізмів управління всіма видами систем освіти. У 

цьому зв’язку особливої уваги потребує дошкільна освіта. Водночас проблема 

мотивації професійної діяльності працівників набуває вагомого значення, 

оскільки людський ресурс – це основа будь-якої організації і в умовах 

перебудови він є най доступнішим. Практика управлінської діяльності 

доводить, що професійні вміння педагога тільки тоді принесуть закладу 

бажаний результат, коли сам педагог буде зацікавлений у результаті. Тому 

питання мотивації професійної діяльності педагогічних працівників набуває 

важливого значення, оскільки наявність умотивованих педагогічних 

працівників у закладах освіти є однією з головних чинників, які забезпечують 

якість освіти. 

 

2. Постановка проблеми 

В умовах конкуренції в системі освіти, актуальність проблеми управління 

мотивацією професійної діяльності педагогічних працівників дошкільних 

навчальних закладів зумовлена соціально-економічними процесами, що 

відбуваються в країні, а зокрема виступає питання розроблення дієвих 

механізмів мотивації професійної діяльності, які відповідають ефективному 

використанню професійної діяльності педагогічних працівників в системі 

дошкільної освіти. 

Питання мотивації професійної діяльності педагогічних працівників 

відображені в законодавчих та стратегічних державних документах, зокрема в 

Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про затвердження 

Базового компонента дошкільної освіти (нова редакція)», у Національній 
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стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, у Національній 

доктрині розвитку освіти України у ХХІ столітті та ін. але на практиці вони не 

достатньо реалізовані. Тому, в останні роки активізувалися науковці щодо 

проведення досліджень в напрямі розроблення ефективних механізмів 

формування системи управління педагогічними кадрами. Основна проблема в 

цих розвідках – це з’ясування оптимальних шляхів добору кадрів, навчання і 

підвищенню кваліфікації. Водночас, вивчаючи зазначену практичну діяльність, 

на практиці не дає належного результату без застосовування провідної функції 

управління – мотивації (за М. Месконом (M. Meskon)) [1]. Педагогічний 

працівник може володіти теоретичними знаннями, професійними навичками, 

але не мати можливості використовувати їх на практиці, тому що не має 

внутрішньої або зовнішньої мотивації. Тому питання мотивації працівників, як 

функції управління виступає найголовнішим чинником ефективності розвитку 

будь-якої організації, у тому числі освітньої. 

 

3. Літературний огляд 

Питанню проблеми управління освітніми організаціями присвячені праці 

вітчизняних дослідників, а саме: Л. Калініної, В. Маслова, В. Олійника [2], Є. 

Хрикова та інших. Саме розгляду процесу управління, аналізу функцій 

управління присвячено багато уваги науковцями М. Альбертом (M. Albert), В. 

Бондар, О. Галусом, Н. Коломінським, М. Месконом (M. Meskon) [1], А. 

Файолем (A. Fayolle). Зокрема, теоретико-методологічні засади мотивації 

трудової діяльності висвітлено в наукових працях В. Асєєва, В. Врума (V. 

Vroom), Г. Дмитренка [3], Д. Кікнадзе (Д. Кикнадзе), Д. Мак-Грегора (D. 

MacGregor), Д. МакКлелланда (D. McClelland), А. Маслоу (A. Maslow) [4, 5] та 

ін. Проблемою дошкільної освіти займалися науковці: І. Бех, А. Богуш, К. 

Крутій та ін. 

У педагогічному менеджменті питанню мотивації приділяється достатньо 

велике значення науковцями В. Пікельною, М. Поташніком (М. Поташник). 
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Вітчизняні науковці О. Бондарчук [6], Л. Карамушка [7, 8], В. Сич розглядали 

психологічні особливості мотивації професійного вдосконалення керівників 

загальних освітніх закладів у системі освіти. В. Князев досліджував методи 

управління мотивацією з метою підвищення ініціативи та відповідальності 

педагогічних працівників. Водночас проблема управління мотивацією 

педагогічних працівників саме дошкільних навчальних закладів в умовах 

соціально-економічних змін у річищі управління освітою не була самостійним 

об’єктом наукових досліджень. 

Відповідно метою статті є вивчення впливу задоволеності основних 

потреб керівників дошкільних навчальних закладів на розвиток їхньої мотивації 

професійної діяльності Завдання дослідження полягає у: 

1) визначенні основних потреб керівників дошкільних навчальних 

закладів; 

2) аналізі особливостей розвитку мотивації професійної діяльності 

керівників дошкільних навчальних закладів залежно від задоволеності їхніх 

основних потреб. 

 

4. Вплив задоволення основних потреб керівників дошкільних 

навчальних закладів на розвиток мотивації професійної діяльності  

Сьогоднішні умови соціально-економічного стану, в яких існують 

дошкільні навчальні заклади, потребують інших підходів в управлінні, отже, 

постає питання якості професійної діяльності їх керівників. А практика 

управлінської діяльності доводить, що саме той керівник, який постійно 

спрямований на розвиток і вдосконалення професійної діяльності та розуміє 

власну мотивацію професійної діяльності, спроможний керувати розвитком 

мотивації професійної діяльності своїх педагогічних працівників задля 

досягання цілей які стоять перед дошкільною установою [7]. Відповідно, щоб 

створити високу мотивацію професійної діяльності, треба створити умови для 

задоволення потреб працівників. 
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Так, теорія американського вченого А. Маслоу (A. Maslow) має за основу 

твердження, що мотивація людини визначається спектром її потреб: 

фізіологічних, у безпеці, у любові, у самоповазі, самоактуалізації. Він один з 

найперших пов’язав мотивацію з потребами, дослідив вплив незадоволеного 

або задоволеного стану людини на мотивацію трудової діяльності. Свою теорію 

А. Маслоу (A. Maslow) побудував на тому, що людські потреби розташовані у 

вигляді піраміди, а саме: для того, щоб задовольнити вищу потребу, необхідно, 

щоб попередні були задоволені [5]. Відповідно, головним завданням виступає 

можливість надати кожному працівнику задовольнити ті потреби, що є для 

нього актуальними. 

Використання даної теорії мотивації на практиці полягає у виявленні 

активних потреб педагогічних працівників і розвитку системи мотивації у 

закладі відповідно до зміни їхніх потреб, а також створення такої ситуації, при 

якій педагогічні працівники задовольняють свої потреби, спираючись на 

досягнення цілей закладу. Професійна діяльність спонукає людину діяти, а 

дослідження рівня мотивації професійної діяльності кожного працівника 

дозволяє керівнику визначити методи стимулювання до праці та володіти 

інформацією відносно розвитку професійної мотивації кожного працівника, 

стежити за рівнем мотивації професійної діяльності та намагатися довести цей 

рівень до найвищого. А це є значним кроком на шляху до успішного 

керівництва.  

Проаналізуємо результати емпіричного дослідження вивчення 

задоволеності основних потреб керівників дошкільних навчальних закладів. У 

дослідженні взяли участь 46 керівників дошкільних навчальних закладів м. 

Києва. Дані опрацьовувалися за допомогою комп’ютерної програми SPSS 

(версія 20.0). 

Діагностика основних потреб керівників дошкільних навчальних закладів 

здійснювалась згідно з методикою Л. Столяренко (Л. Столяренко) «Діагностика 

ступеня задоволеності основних потреб» [9], метою якої було вивчення ступеня 
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задоволеності основних потреб керівників. Керівникам пропонувалось оцінити 

усталені твердження визначені методикою, попарно порівнюючи їх між собою. 

Технологія оцінювання ступеня задоволеності основних потреб проходила 

наступним чином: по закінченню, підраховується кількість виборів, що випали 

на кожне твердження та вибирається 5 тверджень, які отримали найбільшу 

кількість балів і розташовуються за ієрархією. Це і будуть головні потреби 

керівників. Для визначення ступеня задоволеності п’яти головних потреб 

потрібно підрахувати суму балів по п’яти секціях: матеріальні потреби, потреби 

в безпеці, соціальні (міжособистісні) потреби, потреби у визнанні, потреби в 

самовираженні. Для зручності результат можна викласти за допомогою графіка, 

який покаже три зони задоволеності по п’яти основним потребам: від 1–14 

балів – зона задоволеності; від 15–28 балів – зона часткової незадоволеності; 

від 29-42 балів – зона незадоволеності. За результатами цього дослідження, за 

потребою, можна скласти мотиваційний профіль кожного керівника. 

Отже, для керівників ДНЗ головними твердженнями при розташовані за 

ієрархією виступають: займатися справою, що вимагає повної віддачі (35,7 %), 

розвивати свої сили, здібності, прагнути до нового та незвіданого (21,4 %), бути 

зрозумілим іншими (14,8 %), підвищувати рівень майстерності та 

компетентності (14,3 %), зміцнити своє становище (7,7 %) (табл. 1).  

 

Таблиця 1 

Основні потреби, які отримали найбільшу кількість виборів 

Потреби 
Кількість 

досліджуваних, % 

Займатися справою, що вимагає повної віддачі 35,7 

Розвивати свої сили та здібності 21,4 

Прагнути до нового та незвіданого 21,4 

Бути зрозумілим іншими 14,8 
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Підвищувати рівень майстерності та компетентності 14,3 

 

Відповідно до отриманих результатів розташування тверджень за 

ієрархією виявилися наступні потреби, які найбільше задоволені у керівників 

дошкільних навчальних закладів: потреба у самовираженні – займатися 

справою, що вимагає повної віддачі та розвивати свої сили та здібності, 

прагнути до нового та незвіданого; соціальні потреба – бути зрозумілими 

іншими та потреба у визнанні – підвищувати рівень майстерності та 

компетентності.  

Наступним було визначення ступеня задоволеності груп п’яти основних 

потреб, матеріальні потреби виявилися задоволені у 7,1 % керівників, у 78,6 % 

– частково задоволені, а у 14,3 % – не задоволені. Потреби в безпеці задоволені 

у 28,6 % керівників, а 71,4 % керівників мають часткове задоволення. Соціальні 

потреби не задоволені у 32,1 % керівників, 46,4 % керівників мають часткове 

задоволення, а лише 21,4 % керівників задоволенні своїми соціальними 

потребами. Потребами у визнанні не задоволені 35,7 %, а 64,3 % керівників 

лише частково задоволені. Потреби у самовираженні задоволені лише у 7,1 %, 

частково задоволені у 42,9 % керівників, а 50,0 % керівників визнали, що їхні 

потреби в самовираженні не задоволені (табл. 2). 

 

Таблиця 2 

Задоволення основних потреб 

Група потреб 

Кількість 

досліджуваних, 

які задоволені, 

% 

Кількість 

досліджуваних, 

які частково 

задоволені, % 

Кількість 

досліджуваних, 

які не 

задоволені, % 

Потреби в безпеці 28,6 71,4 – 

Соціальні потреби 21,4 46,4 32,1 
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Матеріальні потреби 7,1 78,6 14,3 

Потреби у самовираженні 7,1 42,9 50,0 

Потреби у визнанні – 64,3 35,7 

 

Відповідно до підрахування загальної суми по кожній із п’яти груп 

потреб, найбільше задоволеними у керівників дошкільних навчальних закладів 

виявилися потреби в безпеці, соціальні потреби на другому місці в цій ієрархії, 

а матеріальні потреби та потреби у самовираженні займають однакові позиції, 

відповідно останню позицію зайняли потреби у визнанні – виявилися лише 

тільки частково задоволеними і не задоволеними, тобто керівників які 

задоволені групою потреб у визнанні не виявилося взагалі (рис. 1). 
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Рис. 1. Ступінь задоволеності основних потреб керівників дошкільних 

навчальних закладів 

 

Виходячи з результатів дослідження, за встановленою ієрархією 

тверджень основних потреб керівників дошкільних навчальних закладів 

виявилися наступні потреби: потреби у самовираженні, соціальні потреби та 

потреби у визнанні. За встановленою ієрархією груп основних потреб: потреби 
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в безпеці, соціальні потреби, матеріальні потреби та потреби у самовираженні, 

потреби у визнанні. 

Загалом отримані результати свідчать, що у більшості керівників 

дошкільних навчальних закладів не задоволені матеріальні потреби (або лише 

тільки частково задоволені), як основа задоволення фізіологічних потреб, 

задоволення яких суттєве для фізичного виживання людини. Потреби в безпеці 

задоволені також лише тільки частково, а це стабільність, надійність, захист, 

гарантованість роботи. Соціальні потреби, як основа потреб у любові й 

належності (людина намагається стати частиною групи, відчути належність до 

близької за духом команди, бути визнаним та прийнятим ними), теж мають 

низьке задоволення у керівників. Потреби у визнанні, повазі, та оцінюванні, які 

реалізуються через самоповагу та повагу інших, престиж професії, можливість 

кар’єрного зростання, так само мають лише тільки часткове задоволення. 

Потреби у самовираженні, тобто реалізація своїх цілей, свого потенціалу, 

здібностей, також не на високому рівні задоволеності.  

Наступне завдання передбачало аналіз особливостей розвитку мотивації 

професійної діяльності керівників дошкільних навчальних закладів залежно від 

задоволеності їхніх основних потреб. Розвиток мотивації професійної 

діяльності керівників дошкільних навчальних закладів було визначено на 

першому етапі емпіричного дослідження з урахуванням певних критеріїв [10]. 

Відзначимо при цьому, що критерій являє собою засіб, як необхідний 

інструмент оцінки, але сам не є оцінкою, і може бути виражений через 

сукупність певних показників [7]. 

В якості таких критеріїв, на наш погляд, виступають: 

1) усвідомленість (знання сутності мотивації професійної діяльності та 

методів управління нею, усвідомлення власної мотивації професійної 

діяльності); 

2) гармонійність (гармонійне поєднання зовнішньої і внутрішньої 

мотивації професійної діяльності); 
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3) вираженість (розвиненість всіх груп мотивів професійної діяльності). 

Звідси, для високого рівня розвитку мотивації професійної діяльності 

характерні: високий рівень ґрунтовних та системних знань про сутність 

мотивації професійної діяльності, усвідомлення особливостей власної 

мотивації, високий рівень розвитку внутрішніх та зовнішніх мотивів з 

переважанням внутрішніх мотивів професійної діяльності над зовнішніми 

мотивами. Для вище середнього характерно: досить високий рівень системних 

знань про сутність мотивації професійної діяльності, усвідомлення 

особливостей власної мотивації, високий рівень розвитку внутрішніх та 

зовнішніх мотивів з їх гармонійним поєднанням. Середній рівень розвитку 

мотивації професійної діяльності керівника характеризується вибірковим 

уявленням про зміст і методи мотивації професійної діяльності, часткову 

обізнаність про власну мотивацію професійної діяльності, достатній рівень 

розвитку внутрішніх та зовнішніх мотивів при дисгармонійному 

співвідношенні зовнішніх та внутрішніх груп мотивів професійної діяльності. 

Для нижче середнього рівня характерно вибіркове уявленням про зміст і 

методи мотивації професійної діяльності, часткова обізнаність про власну 

мотивацію професійної діяльності, переважання зовнішніх мотивів професійної 

діяльності над внутрішніми. Низький рівень розвитку мотивації професійної 

діяльності характеризується недостатнім рівнем обізнаності щодо сутності 

мотивації професійної діяльності в цілому, мотиви ж, як внутрішні, так і 

зовнішні мають зовсім незначний розвиток [10]. 

Відповідно, на основі аналізу результатів кореляційного аналізу виявлено 

відмінності в особливостях розвитку мотивації професійної діяльності 

керівників залежно від задоволеності їхніх основних потреб: зі збільшенням 

задоволеності основних потреб мотивація професійної діяльності має 

тенденцію до зростання, чим нижче задоволеність основних потреб керівників, 

тим мотивація професійної діяльності слабкіше (р<0,05). Отже, відповідно до 

отриманих результатів, задоволеність основних потреб керівників дошкільних 
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навчальних закладів має важливий вплив на рівень розвитку мотивації 

професійної діяльності. 

 

5. Апробація результатів дослідження 

Відповідно до отриманих результатів дослідження потрібно розробити 

систему заходів на загальнодержавному рівні із стимулювання праці та 

соціальних гарантій. Потрібна сильна соціальна політика, а саме, державна 

система методів, яка забезпечує високу зайнятість та надійність соціальних 

гарантій. Відповідно запропоновані заходи задовольнять матеріальні потреби, 

потреби в безпеці керівників дошкільних навчальних закладів. А в умовах 

післядипломної педагогічної освіти для задоволення соціальних потреб, потреб 

у визнанні та потреб у самовираженні необхідно запровадження програми 

сприяння розвитку мотивації професійної діяльності керівників дошкільних 

навчальних закладів на основі чинників, які стимулюють професійний розвиток 

керівників. 

 

6. Висновки 

Узагальнюючи результати дослідження, зазначимо, що незважаючи на 

значну незадоволеність основних потреб керівників дошкільних навчальних 

закладів, незаперечний є той факт, що більшість керівників виявляє прагнення 

до активної та творчої професійної діяльності, яка б давала відчуття соціальної 

захищеності та корисності й задовольняла потребу в належності до близької за 

духом команди та саме спілкування. Тому аналіз основних потреб дав змогу 

окреслити основні чинники розвитку мотивації професійної діяльності 

керівників дошкільних навчальних закладів: 

1) матеріальне забезпечення; 

2) стабільність; 

3) належність до близької за духом команди; 

4) визнання; 
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5) самовираження. 

Водночас аналіз особливостей розвитку мотивації професійної діяльності 

керівників дошкільних навчальних закладів залежно від задоволеності їхніх 

основних потреб засвідчив, що саме задоволеність основних потреб має 

безпосередній вплив на рівень розвитку мотивації професійної діяльності: чим 

більше задоволені основні потреби керівників, тим вище рівень розвитку 

мотивації професійної діяльності. 

Отже, ефективна система мотивації професійної діяльності керівників 

дошкільних навчальних закладів має базуватися на основі задоволення 

основних потреб кожного керівника. Дослідження основних потреб керівників і 

розроблення шляхів їх задоволення, мотивують працювати з повною віддачею 

та сприятимуть підвищенню ефективності професійної діяльності керівників 

дошкільних навчальних закладів й дошкільного навчального закладу загалом. 
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