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1. Творчі здібності педагога як предмет психологічного дослідження. 

2. Сутність і специфіка педагогічної творчості. 

3. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості вчителя. 

4. Креативність вчителя як фактор розвитку креативності учня.  
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«Формувати духовний світ школярів  

може лише духовно багатий вчитель,  

який пережив та переживає на особистісному досвіді  

муки та радості творчості, знаходиться у неустанному і  

вічному пошуку і який здатен зарядити  

цим пошуком і своїх дітей».  

Б. Коротяєв  

 

1. Творчі здібності педагога як предмет психологічного дослідження. 

Творчість є необхідною складовою праці вчителя. Без неї неможливий 

педагогічний процес. Специфічна за своєю суттю творчість педагога має багато 

спільного не тільки з художнім, але й із науковим. Учитель дає науковим фактам, 

гіпотезам, теоріям якби нове життя, відкриваючи їм шляхи до розуму і серця 

своїх учнів. Творчість - необхідна умова становлення самого педагога, його 

самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість, розвиваючи 

здібності, формує педагогічну талановитість учителя.  

Творчий учитель - це особистість, яка характеризується високим рівнем 

педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково сформовані 

мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій педагогічній 

діяльності), відповідним рівнем знань предмету, який викладає, набутими 

психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які, за сприятливих 

для педагогічної творчості учителя умов, забезпечують його ефективну 

педагогічну діяльність із розвитку потенційних творчих можливостей учнів.  

У науковій літературі термін «креативність» вперше з’явився завдяки 

працям американського психолога Дж. Гілфорда в 60-х роках ХХ ст. для 

позначення здатності індивіда до творчості [11], проте і сьогодні немає єдиної 

думки щодо визначення цього поняття. 

Під креативністю розуміється інтегральна якість особистості, яка визначає 

здатність до творчості в будь-яких сферах людської діяльності і проявляється 
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через спроможність бачити проблеми, знаходити нові оригінальні й продуктивні 

шляхи їхнього вирішення. 

Творчість визначається як діяльність, кінцевим результатом якої є 

створення якісно іншого, що вирізняється неповторністю, оригінальністю та 

суспільно-історичною унікальністю (при цьому зазначається, що творчість 

специфічна для людини, тобто завжди передбачає творця суб"єкта творчої 

діяльності).  

Творчість сприяє розвитку особистості, її самореалізації в процесі 

створення матеріальних і духовних цінностей.  

Цей феномен можна визначити як мислення й практичну діяльність, 

результатом яких є створення оригінальних, неповторних цінностей, 

встановлення нових фактів, властивостей, закономірностей, а також методів 

дослідження та перетворення матеріального світу або духовної культури.  

Творчу особистість визначають як особистість, межі творчості якої 

охоплюють дії від нестандартного розв’язку простого завдання до нової реалізації 

унікальних потенцій індивіда в певній галузі, як Людину, яка володіє певним 

переліком якостей, а саме рішучістю, умінням не зупинятися на досягнутому, 

сміливістю мислення, умінням бачити далі того, що бачать його сучасники і що 

бачили його попередники. Вона повинна володіти мужністю для того, щоб піти 

проти течії і зруйнувати те, чому вірить сьогодні більшість.  

Серед характерологічних особливостей творчої особистості виділяють:  

 відхилення від шаблону;  

 оригінальність;  

 ініціативність;  

 наполегливість;  

 високу самоорганізацію;  

 працездатність.  

Особливості мотивації діяльності полягають у тому, що творча особистість 

знаходить задоволення не стільки у досягненні мети творчості, скільки у самому 
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процесі. Найспецифічнішою рисою творця вбачається несамовитий потяг до 

творчої діяльності.  

Творчий процес — це створення нових соціально значущих матеріальних і 

духовних цінностей, що має декілька етапів:  

1) зіткнення з новим, творча невизначеність;  

2) пошуки рішення;  

3) критика;  

4) підтвердження і втілення.  

На кожному з них формуються певні елементи творчих умінь і навичок.  

Учитель як суб’єкт педагогічної творчості повинен бути сформований як 

творча індивідуальність, яка включає в себе творче мислення і здатність до 

творчої діяльності.  

Серед якостей вчителя, що сприяють успішній творчій діяльності можна 

виділити:  

 здатність до нестандартного рішення;  

 пошуково-проблемний стиль мислення;  

 уміння створювати проблемні, нестандартні навчальні і виховні ситуації;  

 оригінальність у всіх сферах своєї діяльності;  

 творча фантазія, розвинена уява;  

 специфічні особистісні якості (сміливість, готовність до ризику, 

винахідливість, цілеспрямованість, оптимізм, ентузіазм, настирливість, 

упевненість, кмітливість, інтуїтивне відчуття нового та оригінального та ін).  

 

2. Сутність і специфіка педагогічної творчості  

Педагогічна творчість - оригінальне та високоефективне вирішення 

вчителем навчально-виховних завдань, збагачення теорії та практики виховання й 

навчання.  

Мета педагогічної творчості вчителя полягає у створенні сприятливих 

психолого-педагогічних умов для розвитку потенційних можливостей кожного 

учня в навчально-виховному процесі. Ефективність розвитку дитини значною 
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мірою визначатиметься освітнім середовищем, скоординованою діяльністю всіх 

суб’єктів, причетних до її виховання.  

Отже, педагогічна творчість учителя - це педагогічна діяльність, 

спрямована на розвиток потенційних можливостей кожного учня 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 учителя 

робить певний внесок у розвиток суспільства та особистості);  

 діалектична взаємозумовленість впливу на розвиток як дитини, так і самого 

вчителя зовнішнього і внутрішнього саморуху особистості (виховання й 

самовиховання, розвиток і саморозвиток тощо).  

Специфічні риси педагогічної творчості вчителя:  

 співтворчий характер щодо суб’єкта - об’єкта педагогічної діяльності;  

 можливість суб’єктивної новизни й оригінальності процесу і 

результату;  

 обмеженість творчої діяльності педагога часом;  

 вплив на педагогічну творчість учителя багатьох факторів, які важко 

передбачити.  

Формування творчої індивідуальності вчителя означає вироблення у нього 

особливого ставлення до професійної діяльності як способу життя.  

В.А. Кан-Калик і М.Д. Нікандров виділяють основні умови перетворення 

діяльності вчителя у творчу:  

 усвідомлення себе як творця в педагогічному процесі;  

 усвідомлення сутності, значення і завдань власної педагогічноїдіяльності, її 

мети;  

 сприймання вихованця як особистості в педагогічному процесі (як об"єкт і 

суб"єкт виховання);  
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 усвідомлення власної творчої індивідуальності.  

До найважливіших рис педагогічної креативності вчителя можна віднести:  

 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, 

цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм);  

 специфічні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє "я", бажання бути 

визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення досягти 

найбільшої результативності в конкретних умовах праці);  

 комунікативні здібності;  

 здатність до самоуправління;  

 високий рівень загальної культури.  

Виділяють п’ять підсистем у творчій педагогічний діяльності.  

1. Дидактична підсистема характеризує ступінь володіння вчителем змістом 

навчального матеріалу, формами, методами, засобами ефективної організації 

навчальної творчої діяльності учнів;  

2. Виховна підсистема характеризує творчу педагогічну діяльність учителя 

із забезпечення психолого-педагогічних умов для формування кожного учня як 

особистості через активну життєву діяльність вихованців, їх творчий розвиток, 

самореалізацію своїх потенційних можливостей у різних видах діяльності;  

3. Організаційно-управлінська підсистема характеризує творчу педагогічну 

діяльність учителя з розвитку здатності до самоуправління і комунікації;  

4. Підсистема самовдосконалення характеризує творчу педагогічну 

діяльність учителя з підвищення своєї професійної та загальної культури, із 
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самовиховання і саморозвитку професійно-значущих якостей, педагогічної 

колективності, створення своєї творчої лабораторії;  

5. Громадсько-педагогічна підсистема характеризує професійний, 

громадський та особистісний рейтинг учителя.  

У цих підсистемах різні вчителі можуть перебувати на різних творчих 

рівнях:  

1. Репродуктивний передбачає, що вчитель працюючи на основі вироблених 

до нього методик, рекомендацій, досвіду, відбирає ті, які найбільше відповідають 

конкретним умовам його праці, індивідуально-психологічним особливостям 

учнів.  

2. Раціоналізаторський передбачає, що вчитель на основі аналізу свого 

досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить корективи у свою 

роботу, удосконалює, модернізує її;  

3. Конструкторський передбачає таку діяльність учителя, у якій на основі 

свого досвіду, знань психолого-педагогічних особливостей учнівського 

колективу, використовуючи існуючі методики, учитель конструює свій варіант 

вирішення педагогічної проблеми;  

4. Новаторський передбачає вирішення педагогічної проблеми на 

принципово нових засадах, відрізняється новизною, оригінальністю, високою 

результативністю.  

 

3. Психолого-педагогічні умови формування творчої особистості 

вчителя. 

На сучасному етапі в школі створюються сприятливі умови для розвитку 

педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності 

навчально-виховного процесу.  

Слід зазначити, що ефективний розвиток педагогічної творчості і 

самореалізація вчителя можливі тоді, коли діяльність школи будується з 

урахуванням особистості вчителя, його ініціативи та здібностей, на колегіальній 
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роботі вчителів, на їх відповідальності за наслідки навчально-виховної роботи з 

учнями.  

Центральною ланкою розвиваючого навчання є створення оптимальних 

умов для розвитку загальних навчальних здібностей учнів і їхнього творчого 

потенціалу. У зв’язку з цим перед кожним учителем стоїть завдання виявити, 

закріпити у школярів прагнення і потяг до творчого самовираження, а також 

створити всі необхідні умови для їхнього подальшого розвитку.  

Умови, які сприяють творчій діяльності, самореалізації особистості 

вчителя: 

 забезпечення можливості реалізації вчителем своїх здібностей у 

найважливішій сфері його життєдіяльності - трудовій, а саме: у навчально-

виховному процесі, у пізнавальній роботі з учнями, у системі підвищення 

кваліфікації з метою самоутвердження вчителя, розвитку в нього почуття 

самоповаги;  

 сприяння самовизначенню кожного вчителя в усіх сферах внутрішкільного 

життя через індивідуальний вибір;  

 детальне вивчення найбільш значущих для вчителів видів громадської 

діяльності і сприяння вияву особистості кожного вчителя у певному виді 

громадської діяльності для його самовизначення, самоутвердження й 

самореалізації через них;  

 створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного клімату в 

колективі;  

 утвердження в колективі демократичного стилю спілкування, свободи 

критики, творчих дискусій;  

 забезпечення вільного часу вчителя (реалізація у практичній діяльності ідей 

інтенсифікації праці, оптимізації навчально-виховного процесу, наукової 

організації праці) з метою створення умов для самореалізації особистості 

вчителя на дозвіллі, підвищення його загальної культури;  

 своєчасна позитивна оцінка діяльності вчителя для розвитку в нього почуття 

задоволення;  
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 уміння керівника помічати, розвивати й цінувати неповторну творчу 

індивідуальність кожного вчителя;  

 забезпечення соціального захисту вчителя в умовах ринкової економіки, 

матеріальних умов його життя й праці (диференційована заробітна плата, 

обладнані методичний і навчальний кабінет, кімната емоційного 

розвантаження, домашня бібліотека тощо);  

 забезпечення естетичних умов праці.  

 

3. Креативність вчителя як фактор розвитку креативності учня.  

Виховання творчої особистості учня неможливе без права вчителя на 

власну творчість, на пошуки своєї технології, яка відповідає його особистісним 

якостям. Педагогічна творчість має дві сторони: творчість самого організатора 

навчально-виховного процесу учителя і творчість учнів як необхідна умова 

удосконалення вчителя і розвитку творчих можливостей дітей.  

Треба пам’ятати, що тільки вчитель з високим рівнем креативності здатен 

розвивати цю якість у своїх учнів. Чим креативніший учитель, тим краще і 

швидше творчо розвиваються діти.  

Дослідження показали, що прояви креативності (їх посилення або 

ослаблення) піддаються впливу багатьох зовнішніх умов. Наприклад, в умовах, 

що характеризуються відсутністю критики, оцінок або стресу, діти набагато 

краще справлялися з творчими та інтелектуальними завданнями. 

Одним з основних умов розвитку творчого мислення є створення 

відповідної атмосфери - розвиток почуття психологічної захищеності у дітей. 

Слід пам'ятати, що критичні висловлювання на адресу дітей та створення в них 

відчуття, що їх пропозиції неприйнятні або дурні, - це саме вірний засіб 

придушити їх творчі здібності. До думок, які висловлюються дітьми, вчителю 

слід ставитися з повагою. Більше того, потрібно заохочувати дітей у їх спробах 

братися за складні завдання, розвиваючи тим самим їх мотивацію і 

наполегливість. 

Callahan (1978) наводить такі способи стимуляції творчої активності: 
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1. Забезпечення сприятливої атмосфери. Доброзичливість з боку вчителя, 

його відмова від висловлення оцінок і критики на адресу дитини сприяють 

вільному прояву дивергентного мислення (його характеризують швидкість, 

гнучкість, оригінальність, точність). 

2. Збагачення навколишнього середовища дитини найрізноманітнішими, 

новими для нього, предметами і стимулами з метою розвитку його допитливості. 

3. Заохочення висловлювання оригінальних ідей. 

4. Використання особистого прикладу творчого підходу до вирішення 

проблем. 

5. Забезпечення можливостей для вправи і практики. Широке використання 

питань дивергентного типу стосовно до найрізноманітніших областях. 

6. Надання дітям можливості активно ставити питання. 

Г.Я.Буш пропонує метод гірлянд та асоціацій. Гірлянди аналогій 

формуються у вигляді списку слів. Це можуть бути всі частини мови, а також 

поєднання слів. Ланцюжок слів може закінчитися довільно або тим словом, від 

якого «тягнули» гірлянду. Цей метод застосовується для стимулювання творчих 

проявів дітей і має стимулююче значення. 

 

 

Висновок 

Отже, творчий учитель - це особистість, яка характеризується високим 

рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості й додатково 

сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній творчій 

педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмету, який викладає, 

набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями та навичками, які, за 

сприятливих для педагогічної творчості учителя умов, забезпечують його 

ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних творчих можливостей 

учнів.  

Творчість є необхідною складовою праці вчителя. Без неї неможливий 

педагогічний процес. Специфічна за своєю суттю творчість педагога має багато 
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спільного не тільки з художнім, але й із науковим. Творчість - необхідна умова 

становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як 

особистості. Творчість, розвиваючи здібності, формує педагогічну талановитість 

учителя. 

Тільки вчитель з високим рівнем креативності здатен розвивати цю якість у 

своїх учнів. 
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