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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ  

У ПЕДАГОГІЧНІЙ СПАДЩИНІ В. СУХОМЛИНСЬКОГО 
 
Активна розбудова Української держави, здійснення нової соціально-

економічної політики, відродження та подальший розвиток духовно-
моральної культури зумовлюють потребу розв’язання одного із стратегічних 
завдань реформування освіти – створення умов для формування активної, са-
мостійної, творчої особистості учителя, реалізації та самореалізації кожною 
людиною своїх сутнісних сил у різних видах діяльності. Про це наголошуєть-
ся в Законах України «Про освіту», Державній національній програмі «Осві-
та» («Україна ХХІ століття»), Національній доктрині розвитку освіти. 

Важливого значення в межах дослідження проблеми розвитку творчих 
здібностей майбутніх учителів набуває виявлення можливостей та ефектив-
ності впливу на цей процес викладача, здатного активізувати інтерес і потре-
бу студентів у власному творчому розвитку. Саме тому проблема розвитку 
творчих здібностей майбутніх учителів у спадщині В. Сухомлинського набу-
ла актуальності в працях Л. Бондар, М. Боришевського, В. Кошеля, 
А. Луцюка, С. Сисоєвої, Є. Юр’євої та ін. 

Розвиток творчих здібностей майбутнього учителя набуває особливо 
важливого значення на сучасному етапі інноваційних змін у системі осві-
ти. Завдання сучасної освіти полягає в тому, щоб підготувати учителя, 
який глибоко розуміє і знає свою роль у суспільстві, вміє творчо викорис-
товувати здобуті знання на практиці, здатний актуалізувати креативний 
потенціал, працювати з учнями та їх батьками, з педагогічним колективом, 
використовує передовий педагогічний досвід. Усе це потребує від майбут-
нього учителя постійного самовдосконалення, прояву творчості, коли пе-
дагогічна професія розглядається не у звичних категоріях діяльності, а з 
точки зору творчої місії учителя. 

На особливу увагу в цьому аспекті заслуговують педагогічні погляди 
й практичний досвід стосовно проблеми творчої особистості учителя вида-
тного українського педагога-гуманіста ХХ століття В. Сухомлинського, 
ідеї якого впливали і значною мірою впливають на утвердження засад гу-
маністичної педагогіки. 

Щодо творчості, то в Українському педагогічному словнику пода-
ється таке її тлумачення: це продуктивна людська діяльність, здатна поро-
джувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення. 
Розвиток творчого потенціалу діяльності є важливою умовою культурного 
прогресу суспільства й виховання людини [1, 326].  

Розвиток творчості майбутнього учителя залежить від належної під-



готовки у вищому навчальному закладі. Творчі здібності студента прояв-
ляються тоді, коли він стикається із значною кількістю різноманітних пе-
дагогічних ситуацій, що вимагає від нього прояву творчості, майстерності. 
Природа такої майстерності полягає в «умінні знайти, помітити, а іноді й 
створити психологічну ситуацію, що збудила б емоційне ставлення до 
явищ навколишнього світу» [2, 25].  

Творчі здібності починають розвиватися з індивідуального, неповто-
рного ставлення майбутнього учителя до навколишнього світу і полягають 
у нових поглядах, які мають особистісний характер.  

Одна з найважливіших передумов розвитку творчих здібностей май-
бутніх учителів – це підготовка його до уроку, написання сценарію та про-
ведення уроку. Тут творчість учителя полягає у пошуках нових, ефектив-
них шляхів забезпечення засвоєння учнями навчального матеріалу; засто-
суванні нових, оригінальних методів і форм для пояснення і закріплення 
знань, розробці нових і вдосконаленні вже відомих методів та прийомів 
навчання та виховання учнів. 

Ще однією з передумов творчості майбутнього учителя є врахування 
особистісних особливостей кожного школяра. З приводу цього 
В. Сухомлинський зазначав: «творчість у нашій праці… – це насамперед 
пізнавання людини, подив перед багатогранністю й невичерпністю людсь-
кого» [3, 422]. 

Розвиток творчих здібностей майбутнього учителя – невід’ємна 
складова педагогічної професії, підвищення теоретичної й практичної 
освіченості. Це усвідомлена діяльність, орієнтована на саморозвиток і са-
мореалізацію, що відбувається шляхом пошуків, відкриттів, інновацій в 
навчально-виховному процесі. В. Сухомлинський надавав великого зна-
чення професійній підготовці учителя: «інтелектуальне зростання, постій-
не збагачення, оновлення, поповнення, поглиблення знань – це питання 
життя вчителів» [2, 51]. Тому, навіть найдосвідченіший педагог ніколи не 
повинен зупинятися на досягнутому. 

Отже, проблемі розвитку творчих здібностей майбутнього учителя, 
впливу цих здібностей на навчання та виховання учнів у аспекті підвищен-
ня ефективності освітнього процесу, належить помітне місце у спадщині 
В. Сухомлинського. Педагогічні ідеї Василя Олександровича та унікальний 
досвід Павлиської школи, її освітньо-виховні технології живлять і сьогодні 
педагогічну теорію та практику. 
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