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ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ ЯК ВИМОГА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ 
 

У Національній доктрині розвитку освіти України зазначається 
необхідність розвитку ініціативи та творчого пошуку педагогів, вивчення 
та поширення їхнього педагогічного досвіду. Зміни суспільного життя 
країни вимагають від усіх педагогічних колективів працювати по-новому, 
оновлювати форми та методи діяльності. Мабуть тому, все частіше у 
сучасній психолого-педагогічній літературі з’являється поняття 
«педагогічна творчість». 

У сучасній психолого-педагогічний літературі поняття «педагогічна 
творчість» тлумачиться вкрай неоднозначно. Його визначають як 
педагогіку творчості (В. Андрєєв); як особливу галузь педагогічної науки, 
що спрямована на виявлення закономірностей формування творчої 
особистості [1]. 

В. І. Андрєєв розглядає поняття педагогічної творчості як «науки про 
педагогічну систему двох діалектично зумовлених видів людської діяльно-
сті: педагогічного виховання та самовиховання особистості в різних ви-
дах творчої діяльності і спілкування з метою всебічного та гармонійного 
розвитку творчих здібностей як окремої особистості, так і творчих колек-
тивів» [2]. 

Л. Рувинський розглядав творчість як пошук учителем нових 
розв’язків у вирішенні нових завдань, застосування нестандартних 
прийомів діяльності, як здатність передбачати, емоційно переживати та 
розв’язувати завдяки творчій уяві проблемні ситуації шкільного життя [3]. 

На думку Н. Кичук, творчість – це найважливіший критерій якісного 
становлення особистості вчителя сучасної школи, що проявляється, 
насамперед, у соціальній потребі працювати творчо. 

Педагогічний словник визначає педагогічну творчість як оригінальне 
та високо ефективне вирішення вчителем навчально-виховних завдань, 
збагачення теорії та практики виховання й навчання [4]. 

Отже, педагогічна творчість викладача – це педагогічна діяльність, 
спрямована на розвиток потенційних можливостей кожного вихованця у 
навчально-виховному процесі для якої притаманні: 

• виникнення протиріччя, проблемної ситуації; 
• наявність об’єктивних (соціальні, матеріальні) і суб’єктивних 

(знання, уміння, особистісні якості, мотивація, творчі здібності) умов для 
творчості; 

• об’єктивна чи суб’єктивна новизна й оригінальність процесу та 
результату; 

• соціальна та особиста вага і прогресивність (педагогічна творчість 
викладача робить певний внесок у розвиток суспільства та особистості); 
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• діалектична взаємозумовленість впливу на розвиток як дитини, 
так і самого викладача зовнішнього і внутрішнього саморуху особистості 
(виховання й самовиховання, розвиток і саморозвиток тощо). 

Специфіка педагогічної творчості викладача розглянута в роботах 
В.І. Загвязинського, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кичук, Л.М. Лузіної, 
М.Д. Нікандрова, М.М. Поташника та інших [5, 6, 7, 8]. 

Змістові й конструктивні зміни, які відбуваються в системі освіти 
зумовлюють необхідність підготовки педагогічних працівників нової 
генерації, здатних здійснювати професійну діяльність на демократичних і 
гуманістичних засадах, реалізовувати освітню політику як пріоритетну 
функцію держави, формувати в підростаючого покоління готовність до 
життя та діяльності в сучасному суспільстві. 

Успішне вирішення завдань сучасної освіти безпосередньо пов’язане 
з удосконаленням підготовки педагогів. Жодна інша професія не ставить 
таких вимог до людини, як професія педагога. «Педагог, учитель, 
вихователь – довірена особа суспільства, якій воно довіряє найдорожче і 
найцінніше – дітей, свою надію, своє майбутнє. Доля дітей у руках 
педагога, у його золотому серці, він має бути джерелом радісного 
пізнавального і морального зростання своїх вихованців». Суспільство 
ставить перед учителем завдання бути не тільки неповторною особистістю, 
носієм загальнолюдських цінностей, глибоких і різноманітних знань і 
високої культури, а й прагнути до втілення в собі людського ідеалу. 

«Специфіка педагогічної творчості вчителя, її відмінність від інших 
видів творчої діяльності полягає в тому, що об’єктом педагогічної 
творчості є особистість дитини, а результатом – формування цієї 
особистості; на педагогічну творчість впливають фактори, які важко 
прогнозувати; вона потребує вміння керувати своїм творчим 
самопочуттям; творча діяльність педагога завжди обмежена часом і 
потребує від учителя вміння оперативно приймати рішення». 

О. Савченко, розглядаючи особистість педагога, зазначає, що саме 
слово «вчитель» охоплює такі поняття, як викладач, вихователь, наставник, 
людина, яка має незаперечний авторитет у певному виді діяльності. Окрім 
того, викладач ще q актор, і режисер, і постановник, і технік свого 
щоденного навчання і спілкування з учнями. Педагогу мають бути 
притаманні такі якості, як організованість, знання нормативних 
документів, прагнення перетворити свій клас у справжню творчу 
майстерню. 

В результаті аналізу наукових праць вище перелічених дослідників, 
можна виділити такі специфічні риси педагогічної творчості викладача: 

• співтворчий характер щодо суб’єкта-об’єкта педагогічної діяль-
ності; 

• можливість суб’єктивної новизни й оригінальності процесу і ре-
зультату; 
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• обмеженість творчої діяльності педагога часом; 
• постійний пошук оптимальних педагогічних рішень; 
• здатність бачити проблеми та виявляти суперечності; 
• творча фантазія; 
• альтернативність і критичність мислення; 
• високий рівень загальної культури; 
• вплив на педагогічну творчість викладача багатьох факторів, які 

важко передбачити. 
Загальновідомо, що дати імпульс розвитку творчих здібностей сту-

дентів, підготувати їх до творчої самореалізації може лише педагог, який 
сам є творчою особистістю, який наділений яскраво вираженими креатив-
ними рисами: 

• розвиненою творчою уявою, фантазією та інтуїцією; 
• схильністю до педагогічних інновацій; 
• розвиненістю продуктивного мислення; 
• здатністю до комбінування, свободи асоціацій. 
Творчий педагог створює в аудиторії атмосферу, що передбачає 

схвалення, підтримку пошукової активності курсантів, ініціативи, оригіна-
льності та самостійності у вирішенні навчальних завдань; сприяє та стиму-
лює прагнення молодих людей до самовираження; розробляє і конструює 
нові форми навчальної взаємодії, широко використовує інтерактивні мето-
ди і прийоми навчання, спрямовані на розвиток творчої особистості: «моз-
ковий штурм», різноманітні форми дискусій – «круглий стіл», засідання 
експертних груп, дебати, форум, імітаційно-рольові, змагальні, ігри-
драматизації тощо. 

Використання зазначених методів і форм навчання сприяє створенню 
атмосфери пошуку і творчості, конструктивного проблемно-діалогічного 
спілкування педагога і курсантів, відмови викладача від «менторської» фу-
нкції, його перехід на позиції консультанта і помічника, можливості поста-
новки учнями оригінальних запитань і висунення ними цікавих гіпотез, 
бажання самостійно вибудувати свій творчий навчальний процес. 

Відповідно до специфіки педагогічної творчості формується і творча 
особистість педагога. Проблеми, пов’язані з цим питанням були розглянуті 
в роботах багатьох авторів, а саме Ю.П. Азарова, Ю.К. Бабанського, 
І.А. Зязюна, В.А. Кан-Калика, Н.В. Кичук, Л.М. Лузіної, М.Д. Нікандрова, 
М.М. Поташника, Р.Х. Шакурова та інших. 

Готовність педагога до творчості сучасні автори все частіше 
називають «креативністю». Ця готовність є першим етапом педагогічної 
творчості, коли діяльність педагога спрямована на пошук способів, що 
забезпечують максимальну реалізацію пізнавального (освітнього), 
виховного і розвивального потенціалу заняття. 

Стратегію сучасної педагогічної освіти складають суб’єктивний 
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розвиток і саморозвиток особистості викладача, здатного не тільки 
обслуговувати педагогічні й соціальні технології, які є, але й виходити за 
межі нормативної діяльності, здійснювати інноваційні процеси творчості в 
широкому розумінні. Ця стратегія повинна втілюватися у принциповій 
спрямованості змісту й форм навчального процесу на пріоритет 
особистісно зорієнтованих технологій педагогічної освіти при формуванні 
в педагогів готовності до творчої діяльності. 

Сьогодення потребує перебудови навчально-виховного процесу із 
урахуванням сучасних реалій розвитку загальноосвітньої та вищої школи і 
нагальних потреб, а саме: 

• реалізації нових підходів (зокрема критичного і творчого) в органі-
зації навчально-виховного процесу; різноманітності навчальних технологій; 

• виключення тотальних стандартів у безперервній освіті з подаль-
шою перспективою створення гнучкого змісту освіти й обумовлення вибо-
ру освітніх і педагогічних технологій, які б допомагали ефективно реалізо-
вувати його; 

• необхідна переорієнтація від стандартних підходів до творчих; 
відмова від стандартизації та уніфікації поглядів; 

• варіативність і вибір змісту освіти; гнучкий вибір стратегії та пла-
ну проведення занять; 

• урахування сучасних тенденцій в освіті; 
• потреба в педагогічних технологіях, які повинні бути детермінан-

тами працездатності та здоров’я студентів і учнів; 
• адаптація до швидких змін в освіті, їх прогнозування і також на-

гальна потреба в безперервній освіті. 
Викладач як суб’єкт педагогічної творчості повинен бути сформова-

ний як творча індивідуальність, яка включає в себе творче мислення і здат-
ність до творчої діяльності. 

В.А. Кан-Калик і М.Д. Нікандров виділяють основні умови перетво-
рення діяльності викладача у творчу: усвідомлення себе як творця в педа-
гогічному процесі; усвідомлення сутності, значення і завдань власної педа-
гогічної діяльності, її мети; сприймання вихованця як особистості в педа-
гогічному процесі (як об’єкт і суб’єкт виховання); усвідомлення власної 
творчої індивідуальності. 

Щоб виховати справжню творчу особистість, розвинути потенційні 
творчі можливості дитини, педагогу необхідно оволодіти методами і засо-
бами, які розвивають креативні риси особистості. Для реалізації такої мети 
педагог і сам повинен уміти творити, адже творчість розвивається через 
творчість. 

Творчість – необхідна умова становлення й самого педагога, його 
самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Без творчості неможли-
ві ні виховний, ні навчальний процеси. Бо подібно до того, як скульптор 
ліпить свої скульптури, художник пише картини, а ювелір обробляє кош-
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товне каміння, викладач творить нову особистість, яка житиме в суспільст-
ві, стане його невід’ємною частиною. 

На основі аналізу психолого-педагогічної літератури (роботи 
Ю.П. Азарова, Ю.К. Бабанського, О.О. Бодальова, В.І. Загвязінського, 
І.А. Зязюна, В.О. Кан-Калика, Н.В. Кичук, Н.В. Кузьміної, Л.М. Лузіної, 
М.Д. Нікандрова, М.М. Поташника, В.О. Сластьоніна, Р.Х. Шакурова та 
ін.) можна сформулювати найважливіші якості педагога [5, 6, 7, 8]: 

• здатність до нестандартного рішення; 
• уміння створювати проблемні, нестандартні навчальні і виховні 

ситуації; 
• оригінальність у всіх сферах своєї діяльності; 
• високий рівень соціальної і моральної свідомості; 
• пошуково-проблемний стиль мислення; 
• розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, 

обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо); 
• проблемне бачення; 
• творча фантазія, розвинена уява; 
• специфічні особисті якості (сміливість, готовність до ризику, ці-

леспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм); 
• специфічні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє «я», ба-

жання бути визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом, пра-
гнення досягти найбільшої результативності в конкретних умовах праці); 

• комунікативні здібності; 
• здатність до самоуправління; 
• високий рівень загальної культури. 
Перелік найважливіших рис педагогічної креативності викладача не 

є усталеним. Проблема формування творчої особистості педагога, розвитку 
його педагогічної креативності сьогодні повною мірою не вирішена. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури приходить до висновку, 
що рівень творчої діяльності викладача, визначається, як правило, залежно 
від того чи іншого конкретного напрямку його педагогічної діяльності. 

Отже, творчий педагог – це особистість, яка характеризується висо-
ким рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додат-
ково сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успі-
шній творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмету, 
який викладає, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та 
навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості вчителя умов, 
забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенцій-
них творчих можливостей курсантів. 
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