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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ПРОВІДНИЙ КОМПОНЕНТ
У СТРУКТУРІ ОСОБИСТОСТІ ВЧИТЕЛЯ
В статье на основе анализа наиболее известных подходов к
определению
сущности
понятия
«креативность»
предлагается
разработанная автором модель педагогической одарённости, одним из
главных компонентов которой выделяется педагогическая креативность.
Предложенные критерии и параметры оценивания уровня развития
педагогической креативности могут служить основой для проведения их
оценивания и самооценивания будущими учителями и учителями-практиками,
а также для разработки на этой основе программ самосовершенствования.
Ключевые слова: креативность, творчество, педагогическая
креативность, семантическая спонтанная гибкость.
In the article on the basis of the analysis of the most known approaches to
defining the essence of the concept «creativity» the model of pedagogical giftedness
developed by the author is offered with one of the main components of which being
the pedagogical creativity. The offered criteria and parameters of evaluation of the
level of development of pedagogical creativity can serve as the basis for their
evaluation and self-evaluation by the prospective teachers and teacherspractitioners, and also for the development on this basis the programs of selfperfection.
Keywords: creativity, creation, pedagogical creativity, semantic spontaneous
flexibility.
Сучасне життя світової цивілізації характеризується надзвичайно
швидкими темпами розвитку. За таких умов успіху досягають ті держави, які
мають висококваліфіковані кадри у високотехнологічних галузях
виробництва. Прогрес практично всіх галузей діяльності залежить від людей,
які нестандартно сприймають навколишній світ, надзвичайно діяльні,
енергійні, працездатні і можуть досягати в обраній ними сфері діяльності
високих результатів. Як великі могутні ріки беруть свій початок з тисяч
джерел і сотень малих рік, так і суспільний прогрес складається з діяльності
тисяч і мільйонів творчих особистостей. Саме люди творчої наснаги долають
інертність суспільства, реформують його, а часом і руйнують все те, що для
суспільства стало звичним, стабільним, гальмуючим. Реформатори – це
провидці, які бачать нові шляхи розвитку суспільства, науки, докладають

зусиль для реалізації своїх ідей, планів, здогадок. Кожний наступний крок у
прогресі людства – не в останню чергу результат енергії, розуму, почуття, волі
творчих особистостей [12, с. 333].
Одним із пріоритетних напрямів реформування вищої освіти в Україні є
гуманізація освітньої діяльності, спрямування навчально-виховного процесу
на формування творчої особистості майбутнього фахівця, створення умов для
розкриття талантів, духовно-емоційних та розумових здібностей учнів та
студентів. Серед численних професійних якостей у структурі особистості
вчителя сучасні дослідники виділяють як одну з провідних у педагогічній
діяльності здатність до творчості (креативність). Педагогічна праця
нетворчою не буває і бути не може. Діяльність вчителя, яка вже за своєю суттю
є творчою, значною мірою визначається різноманітністю, складністю і
делікатністю його предмета – людської особистості, що формується.
Неповторними є діти, умови, особистість самого вчителя, а тому будь-яке
педагогічне рішення зумовлюється цими завжди нестандартними факторами.
А це в свою чергу неодмінно передбачає творчий підхід.
На основі ідеальної моделі творчої особистості, створеної
В.В. Рибалком, після комплексного психодіагностичного вивчення
відповідних якостей шляхом систематизації значної кількості якостей
особистості продуктивно працюючих учителів, нами було побудовано модель
педагогічно обдарованої особистості. Зважаючи на результати історичного,
порівняльного, системно-структурного аналізу творчої педагогічної
діяльності, біографічного методу та враховуючи сучасні ідеї щодо сутності та
структури обдарованості, основу запропонованої нами моделі педагогічно
обдарованої особистості складають такі компоненти: педагогічні здібності,
рівень розвитку яких вище за середній; педагогічна креативність, тобто
здатність учителя до педагогічної творчості; педагогічне покликання, як
спрямованість особистості до виконання педагогічної діяльності;
інтелектуальні здібності, як необхідний чинник, що сприяє засвоєнню та
трансформації знань у визначеній науковій сфері
Отже, серед основних компонентів педагогічної обдарованості чільне
місце посідають педагогічна креативність та інтелектуальні здібності
особистості. Дослідження зарубіжних учених засвідчують, що прояв
креативності, з одного боку, не залежить від рівня розвитку інтелекту, а з
іншого – креативність обов’язково припускає інтелектуальний розвиток вище
за середній рівень, оскільки лише такий рівень може забезпечити основу
творчої продуктивності. Існує думка про те, що обдаровані особистості мають
високі творчі показники і IQ вище 120 балів. Для реалізації креативності
потрібна інтелектуальна ініціативність, але сама креативність не обов’язкова
для простої інтелектуальної діяльності. Крім того, значні знання, ерудиція
іноді заважають бачити явище в іншій перспективі, приводячи до стереотипу
рішення. Сформовані численні навички і способи розв’язання завдань
призводять до того, що людина вже не прагне до пошуку нових самостійних
та оригінальних рішень [11].

Проте, на думку більшості дослідників, не слід ототожнювати
креативність з високим рівнем інтелекту. Дослідження останніх десятиріч
показали, що оцінка інтелекту традиційними методами (обчисленням IQ), не
дозволяє робити висновки стосовно творчих можливостей. Творчість означає
особливий розумовий склад та особливу якість розумових процесів.
Інтелектуальні здібності педагога нами виділяються як окремий
компонент ядра педагогічної обдарованості, оскільки високий розвиток
інтелекту є невід’ємною характеристикою вчителя і виконує у структурі його
особистості окрему функцію. При цьому нами було враховано:
1) концепцію «інтелектуального порога» П.Е. Торранса, яка твердить,
що при показниках IQ нижчих за 115-120, інтелект і креативність утворюють
єдиний чинник, при IQ вище 120 здатність до творчості стає незалежною
величиною, тобто немає креативів з низьким інтелектом, однак є інтелектуали
з низькою креативністю;
2) висновки Д. Перкінса про існування нижнього порогу розвитку
інтелекту для кожної професії (люди з показниками IQ, нижчими за певний
рівень, не можуть оволодіти даною професією) [6, с. 20]. Для педагогічної
професії, за даними Г. Айзенка [1, с. 10-11], середній показник IQ становить
122. Тобто, це саме той випадок, коли інтелект і креативність у структурі
особистості вчителя можуть розглядатися як незалежні величини.
Поняття «інтелект» (лат. intellectus – розум, розсудок, пізнання,
розуміння), «інтелектуальні здібності» вчені розуміють як здатність
самостійно набувати знання, відкривати їх, переносити у нові умови,
знаходити оригінальні шляхи розв’язування проблем на противагу діям за
зразком чи шляхом наслідування. Інтелектуальна людина здатна правильно
оцінювати, розуміти і думати, завдяки своєму «здоровому глузду» та
«ініціативності» може «пристосуватися до умов життя». Тобто «інтелект – це
глобальна здатність розумно діяти, раціонально мислити і добре справлятися
з життєвими обставинами», «успішно мірятися силою з навколишнім світом»
[10, с. 9-13]. Більшість сучасних психологів погоджуються з розумінням
інтелекту як здатності індивіда адаптуватися до навколишнього середовища.
У широкому значенні поняття «інтелект» характеризує всю пізнавальну
діяльність особистості, у вузькому – це найбільш узагальнене поняття, яке
охоплює сферу розумових здібностей людини. Прояви інтелекту можна
фіксувати у функціонуванні розуміння та структурування конкретної
інформації; постановці завдань; пошуку і конструюванні розв’язку;
прогнозуванні рішень, гіпотез, задумів. У структурі педагогічної
обдарованості можна виокремити як загальні інтелектуальні здібності
вчителя, так і його здатність до теоретичного осмислення педагогічної
дійсності.
Практика роботи сучасної школи свідчить, що вчитель повинен не
тільки чітко і правильно відтворювати необхідну інформацію – він має вміти
генерувати нові, оригінальні ідеї, знаходити нетрадиційні способи
розв’язування проблемних педагогічних ситуацій і задач, тобто володіти
креативністю мислення. Дослідженню педагогічної творчості та особливостям

підготовки до неї майбутніх учителів надається належна увага у дослідженнях
В.А. Кан-Каліка, Н.В. Кічук, М.П. Лещенко, С.О. Сисоєвої, Л.О. Хомич та ін.
Так, зокрема, С.О. Сисоєвою [9, с. 98-99] виділяються такі ознаки педагогічної
креативності: високий рівень соціальної і моральної свідомості; пошуковоперетворюючий стиль мислення; розвинені інтелектуально-логічні здібності
(вміння аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо);
проблемне бачення; творча фантазія, розвинута уява; специфічні особистісні
якості (любов до дітей; безкорисливість; сміливість; готовність до розумного
ризику в професійній діяльності; цілеспрямованість; допитливість;
самостійність; наполегливість; ентузіазм); специфічні мотиви (необхідність
реалізувати своє «Я»; бажання бути визнаним; творчий інтерес; захопленість
творчим процесом, своєю працею; прагнення досягти найбільшої
результативності в конкретних умовах педагогічної праці); комунікативні
здібності; здатність до самоуправління; високий рівень загальної культури [9,
с. 98-99]. Розроблений дослідницею перелік ознак педагогічної креативності
можна використовувати для проведення їх оцінювання і самооцінювання
майбутніми вчителями і вчителями-практиками, а також для розробки на цій
основі програми самовдосконалення.
Отже, педагогічна креативність передбачає здатність до творчого
пошуку, нестандартного розв’язання педагогічних задач і характеризується за
цілим рядом параметрів. Вона характеризується за допомогою таких критеріїв
як швидкість (продуктивність) і гнучкість думки, оригінальність,
допитливість, точність і сміливість. Під швидкістю (продуктивністю) думки
розуміють кількість ідей, яка виникає за одиницю часу. Протилежна якість –
малопродуктивність. Гнучкість думки характеризує здатність швидко і без
внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу; бачити, що
інформацію, отриману в одному контексті, можна використати і в іншому. Це
добре розвинута навичка переносу (транспозиції). Вона забезпечує вміння
легко переходити від одного класу явищ, що вивчаються, до іншого, долати
фіксованість методів вирішення, своєчасно відмовлятися від недосконалої
гіпотези, бути готовим до інтелектуального ризику і до парадоксів.
Протилежна якість – інертність. Оригінальність визначає здатність до
генерації ідей, які відрізняються від загальноприйнятих, до парадоксальних,
несподіваних рішень. Вона пов'язана з цілісним баченням усіх зв'язків і
залежностей, непомітних під час послідовного логічного аналізу. Протилежна
якість – традиційність. Допитливість розуміється як здатність дивуватися;
відкритість та інтерес до усього нового. Протилежна якість – байдужість.
Сміливість передбачає здатність приймати рішення в ситуаціях
невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця,
ризикуючи особистим успіхом та репутацією. Протилежна якість –
поміркованість.
На основі аналізу відповідної наукової літератури нами розроблено
основні параметри, які характеризують педагогічну креативність:
здатність до здійснення творчого підходу у педагогічній діяльності
(креативність): швидкість мислення (кількість ідей, яка виникає за одиницю

часу); здатність швидко і без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на
іншу; здатність до генерування ідей, які відрізняються від загальноприйнятих,
до парадоксальних, несподіваних рішень (для вчителя – пошук нових форм,
методів, засобів навчальної та виховної діяльності); відчуття витонченості
ідеї; здатність дивуватися; відкритість та інтерес до всього нового; здатність
приймати рішення в ситуаціях невизначеності, не лякатися власних висновків
і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим успіхом та репутацією; здатність
до гнучкого образного мислення, яке може проявлятися у конструюванні нової
оригінальної наочності; гнучкість словесного мислення, яскрава образна мова,
вміння «запалити» учнів своєю розповіддю; вибірковість до пізнання нового;
пошуково-перетворюючий стиль мислення; творча фантазія, розвинене
уявлення; проблемне бачення ситуації; здатність «порушувати спокій»;
здатність глибоко занурюватися у привабливу діяльність; прагнення до
винаходів, творчості; інтерес до загадок, парадоксів, імпровізації; здатність
самостійно приймати рішення; здатність швидко переключати увагу;
здатність постійно розвивати творчий педагогічний досвід,
компетентність: бажання підвищувати професійну компетентність,
отримувати нові знання, розвивати відповідні вміння, навички педагогічної
діяльності; здатність швидко знаходити, набувати у творчих пошуках нові
знання, розширювати свій професійний кругозір; уміння цілеспрямовано
вивчати питання або проблеми, пов’язані із педагогічною діяльністю; почуття
задоволення від збагачення досвіду педагогічної діяльності і водночас –
творчого невдоволення рівнем досягнень, як умова подальшого зростання
професійної компетентності;
здатність формувати та реалізувати творчу стратегію
педагогічної діяльності: стійка потреба у систематичному збагаченні досвіду
педагогічної діяльності; здатність до самостійного формування глибоких і
систематичних знань у процесі вирішення ключових навчальних та виховних
проблем; уміння розробляти гнучку стратегію творчої педагогічної діяльності
на основі визначення мети й побудови відповідної до неї програми; здатність
мобілізувати власний досвід, або швидко набувати додаткової компетентності
з метою розв'язання важливої та складної педагогічної проблеми; почуття
відповідальності при виконанні творчих професійних завдань.
Педагогічна креативність учителя розвивається упродовж усієї
педагогічної діяльності і є вирішальним чинником його просування до вершин
педагогічної майстерності. Ще В.О. Сухомлинський підкреслював, що тільки
творчий учитель здатен запалити в учнях жагу пізнання, тому кожному
педагогові необхідно розвивати креативність, що є головним показником його
професійної компетентності. Будь-яка діяльність вважається творчою, якщо її
продукт характеризується новизною, яка може мати як об'єктивний, так і
суб'єктивний, характер. У педагогіці таким продуктом можуть бути нові
навчальні технології, форми, методи навчання і виховання, зростання
педагогічної майстерності вчителя.
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