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КРЕАТИВНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ 

УЧИТЕЛІВ 

 

В статье анализируются различные подходы к проблеме креативности и особенности применения 

креативного подхода к профессионально-педагогической подготовке будущих учителей; предлагается 

концепция формирования и развития креативного мышления студентов; при этом обучение рассматривается 

как процесс решения профессионально ориентированных мыслительных задач, в соответствии с которым 

предполагается внедрение форм и методов активного обучения студентов, развитие их познавательной 

самостоятельности в учебно-научно-исследовательской деятельности. 
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Different approaches to the problem of creativity and the peculiarities of application of creativity approach to the 

professional and pedagogical training of prospective teachers are analysed in the article; the conception of forming 

and developing the creativity thinking in the students is offered; thus teaching is examined as the process of solving 

professionally oriented cogitative tasks, in accordance to which the introduction of forms and methods of active 

teaching of the students, the development of their cognitive independence, in education and  scientific research activity 

is offered. 
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and  scientific research activity, cognitive independence. 
 

Актуальність проблеми. Сучасні соціокультурні зміни у суспільстві насамперед потребують підвищення 

якості підготовки фахівців, компетентних, здатних творчо мислити. За цих умов до особистості вчителя, його 

педагогічної діяльності ставляться нові вимоги. Актуальність дослідження проблеми розвитку креативності 

майбутніх учителів також визначається її соціальною і практичною значимістю, про що свідчать роботи 

відомих науковців (Є.С. Барбіна, Н.В. Гузій, І.Д. Дємакова, І.А. Зязюн, В. Г. Кремень, Н.В. Кічук, М.П. 

Лещенко, А.К. Маркова, Л.М. Мітіна, С.О. Сисоєва, В.О. Сластьонін, Л.О. Хомич та інші). Нині творча 

особистість стає затребуваною у суспільстві у всіх сферах діяльності. Постійні зміни, що відбуваються у житті, 

вимагають від людини якостей, які дозволяють творчо і продуктивно підходити до будь-яких змін та інновацій. 

Саме креативна особистість здатна адекватно і гнучко вирішувати нагальні проблеми, активно сприймати 

оточуючий світ, проявляти пошукову активність, виробляти самостійні відповідальні рішення. 

Відтак, розвиток сучасної педагогіки характеризується підвищеною увагою до творчого потенціалу людини, 

створенням освітнього середовища, що сприяє її саморозвитку. Існуюча в системі вищої освіти гостра потреба у 

підготовці інтелектуальних, ініціативних, творчих фахівців супроводжується зростаючою незадоволеністю 

освітнім процесом, в якому не приділяється належної уваги проявленню і розвитку креативності як загальної 

здатності до творчості. Зрозуміло, що ефективність майбутньої професійної діяльності студента залежить не 

тільки від набутих у вузі знань та вмінь, але й від уміння творчо їх застосовувати. 

Важливість вивчення проблеми креативного підходу до професійної підготовки майбутніх учителів, на 

думку Т. Е. Стародубцевої, зумовлена низкою протиріч між: усвідомленою у суспільстві необхідністю 

виховання творчої особистості і недостатньою розробленістю педагогічних засад розвитку креативності; 

затребуваністю сучасною школою творчого вчителя і відсутністю орієнтації вищої освіти на формування 

креативної особистості. Таким чином проблема дослідження полягає у подоланні об’єктивно існуючого 

протиріччя між репродуктивним вузькопрофесійним характером системи навчання, що склалася й актуальною 

потребою суспільства у формуванні креативної особистості вчителя [8]. 

Учитель нової генерації має не тільки набути високий рівень професійної компетентності, але й бути 

зорієнтованим на розвиток школяра як особистості, суб’єкта власного життя. В останні роки значно 

актуалізувалася проблема креативної особистості. Про це свідчать роботи зарубіжних і вітчизняних учених. 

Терміном «creatiо» (лат.) позначають процес і продукт творення чогось нового; його суб’єкт та обставини, в 

яких творчий процес відбувається; чинники, які його обумовлюють. Під поняттям «креатив» розуміється творча 

людина, схильна до нестандартних способів розв’язання завдань, здатна до оригінальних і нестереотипних дій, 

відкриттю нового, створення унікальних продуктів [5, c. 266]. Ряд науковців тлумачать «креативність» як 

поняття синонімічне «творчості». Психологи розуміють креативність як здатність породжувати незвичайні ідеї, 

відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації. Креативного індивіда 

зазвичай відрізняє підвищена чутливість до всього складного, незвичайного, відкритість до нового досвіду, 

вміння вбачати проблеми в тому, що іншим здається тривіальним і зрозумілим, самостійність поглядів та 



оцінок, непідлеглість стереотипам, відкритість до нових ідей, а також здатність дивувати і захоплюватись [1, с. 

432] 

Мета статті полягає у виявленні особливостей застосування креативного підходу до професійно-

педагогічної підготовки майбутніх учителів. 

Серед науковців існують різні точки зору на проблему креативності, креативної особистості. Так, на думку 

Я.А. Пономарьова, сутність креативності як психологічної властивості зводиться до інтелектуальної активності 

і чутливості, до побічних продуктів власної діяльності. Творча людина бачить побічні результати, які є 

творенням нового, а нетворча – бачить лише результати щодо досягнення мети, проходячи повз новизни.  

В.О. Сластьонін, аналізуючи проблему педагогічної діяльності як творчого процесу, підкреслює, що ні 

загальний рівень культури вчителя, ні його ерудиція, ні любов до дітей не є показниками, на підставі яких його 

можна віднести до числа творчо працюючих. Безумовним показником творчого підходу є здатність педагога 

модифікувати, комбінувати, аранжувати власну діяльність у нестандартному ключі [6, с.28].  

З погляду С.О.Сисоєвої, сутність педагогічної творчості вчителя полягає у взаємозв’язку педагога й учня, 

педагогічного й учнівського колективів, який здійснюється в спільній творчій діяльності, що спрямована на 

розвиток творчої індивідуальності кожного її суб’єкта. При цьому найвища результативність педагогічної 

творчості, за сприятливих умов педагогічної праці, виявляється в позитивній динаміці сформованості учня та 

зростанні рівня творчої педагогічної діяльності самого вчителя. [7, с.166-167]. Науковець виділяє наступні 

ознаки педагогічної творчості вчителя: суб’єктами взаємодії є особистість дитини та особистість учителя, які 

перебувають у постійному розвитку; співтворчий характер суб’єктів педагогічного процесу; можливість 

постійної суб’єктивної новизни й оригінальності процесу та результату; обмеженість творчої діяльності 

суб’єктів навчально-виховного процесу часом; вплив на педагогічну творчість учителя багатьох чинників, які 

важко передбачити [6, с.168]. 

Н.В. Кічук, дослідниця проблеми творчої особистості вчителя, до значимих чинників стимулювання творчих 

можливостей майбутніх учителів, відносить наступні: гуманізація взаємовідносин у педагогічній системі 

«вузівський викладач – студент», форми активного навчання у вищий школі, формування професійно-

пізнавальної самостійності студентів у процесі навчально-науково-дослідницької діяльності, особистісно 

орієнтоване спілкування майбутнього вчителя і шкільних педагогів у період навчально-виховної практики, 

організація професійного самовиховання [3, с. 20]. 

Зарубіжні вчені Ф. Баррон і Д. Харрінгтон, узагальнюючи проведені дослідження у галузі креативності, 

дійшли таких висновків:  

 креативність – це здатність адаптивно реагувати на потребу нових підходів і продуктів, що дозволяє 

усвідомлювати нове в бутті, хоча сам процес може мати як свідомий, так і несвідомий характер; здатність 

породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні 

ситуації;  

 створення нового творчого продукту багато в чому залежить від особистості творця і сили його 

внутрішньої мотивації; 

 особливості творчого процесу, продукту та особистості характеризуються такими ознаками як 

оригінальність, валідність, адекватність задачі і придатність – естетична, екологічна, оптимальність форми, 

правильність та оригінальність на даний момент; 

 креативні продукти можуть бути дуже різноманітні за природою: нове вирішення проблеми в 

математиці, відкриття хімічного процесу, створення музики, картини чи поеми, нової філософської чи 

релігійної системи, нововведення у правознавстві, новий підхід до вирішення соціальних проблем тощо. 

Дж. Гілфорд і П.Торренс розглядають креативність як здатність до творчого (дивергентного) мислення, 

Ф. Баррон визначає креативність як внутрішній процес, який спонтанно продовжується в дії. С. Меднік 

підкреслює, що в основі креативності лежить здатність виходити за рамки стереотипних асоціацій, працювати з 

широким семантичним полем. Отже, більшість дослідників дійшли думки, що творчий процес – це форма 

діяльності в проблемному пошуку, свідома та цілеспрямована спроба розширити наявні межі знань, усунути 

обмеження (Ф. Баррон, Д. Харрінгтон, Х. Гарднер, Х. Грубер, С. Девіс, Д. Перкінс). 

З іншого боку, існує точка зору, згідно з якою творчі продукти є результатом випадкових змін стадій 

креативного процесу (Д. Фелдман, П. Ленглi, Р. Джонс, С. Тейлор). У контексті синергетичного підходу 

креативний процес є спробою прорватися за допомогою самоорганізації крізь наявний хаос (Ф. Баррон, 

Д. Фелдман, Х. Гарднер, П. Торранс, Р. Візберг). П. Ленглі і Р. Джонс приписують важливу роль несвідомим 

елементам у контексті активації пам’яті, яка відповідає творчому натхненню і робить доступною ту 

інформацію, яка свідомо не використовується. 

Зазначимо, що нині серед наукових підходів виділився як самостійний – креативний підхід до дослідження 

особливостей педагогічної діяльності. На думку Л.В. Кондрашової, під креативним підходом розуміється 

методологічна спрямованість навчального процесу на розвиток потреби до новизни, нестандартне розв’язання 

навчальних задач у студентів, що дозволяє шляхом активізації креативних здібностей забезпечувати 

стимулювання як засвоєння навчальної інформації, так і її відтворення. Визначений підхід забезпечує 

гармонізацію педагогічного впливу й активних дій студентів у навчанні, способів вирішення пізнавальних 

задач, креативних здібностей студентів і разом з тим набуття досвіду [4, с. 103].  

Креативна спрямованість освітнього процесу сприяє розвитку орієнтації особистості в системі професійних 

та моральних цінностей, вибору професійного сенсу студентами, вихованню у майбутніх учителів 

самостійності, активності та ініціативи. Ми підтримуємо позицію Л.В. Кондрашової, яка вважає, що 

креативний підхід до організації освітнього процесу переорієнтує його з предметно-змістового аспекту на 

http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%BE%D0%BB_%D0%A2%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%81&action=edit&redlink=1


особистість майбутнього спеціаліста і проявляється: у формуванні навчальних цілей у вигляді мислительних 

задач; ціннісно-смислової інтерпретації навчальної діяльності; у нестандартних способах і діях по задоволенню 

потреби у новизні і творчості; у створенні авторських програм, проектів, конкурсних творчих робіт [4, с. 104].  

Стратегія креативного підходу до організації освітнього процесу у вищій школі передбачає: усвідомлення 

майбутніми вчителями власних особистісних і професійних можливостей, розвиток педагогічних здібностей до 

рівня креативних; задоволення потреби у новизні і нестандартних способах розв’язання професійних проблем; 

установку на творчість і подолання стереотипних способів та формалізму у професійних діях; прогнозування 

шляхів і вдосконалення творчого потенціалу особистості майбутнього фахівця. 

Професійно-педагогічна підготовка майбутнього вчителя має свої особливості і передбачає подвійні цілі: 

по-перше, необхідно розвинути творчі здібності студентів і стимулювати їх творчий пошук засобами 

навчальної, позанавчальної, науково-дослідної та самостійної роботи; по-друге, необхідно озброїти майбутніх 

педагогів прийомами, методами, технологіями стимулювання та розвитку творчого потенціалу школярів у 

процесі навчальної та позакласної роботи. При цьому слід ураховувати думку В.О. Моляко, який вважає, що 

творчість школярів – це діяльність, результат якої характеризується суб’єктивною новизною, бо вона пов’язана 

із засвоєнням нових знань і розв’язуванням різноманітних задач у навчально-виховному процесі. Цінність для 

учнів вбачається не стільки у результаті творчої діяльності, скільки у самому процесі творчості. Учений виділяє 

творчі рівні розв’язання задач:  

1) педагог розробляє задум, учні матеріалізують задум; 

2) учні самостійно розробляють задум розв’язання завдання; 

3) учні самостійно формулюють умову завдання, розробляють задум його розв’язання; 

4) учні самостійно формулюють проблему, умови завдання та розробляють задум його розв’язання [1, c. 

899]. 

Проте, як свідчать дослідження, високі показники креативности у дітей не гарантують їх творчі досягнення 

у майбутньому, а лише збільшують імовірність їх появи за наявністю високої мотивації до творчості і 

оволодіння необхідними творчими вміннями [9].  

Відтак, розвиток креативності передбачає оволодіння майбутніми педагогами прийомами, способами, 

стратегіями творчої діяльності, тобто необхідним педагогічним інструментарієм. Спочатку студенти 

оволодівають відповідними прийомами творчості і застосовують їх у практичній діяльності; далі вони 

оволодівають засобами творчості, і пізніше з набуттям досвіду – певними стратегіями творчої діяльності: 

системами професійно орієнтованих задач й особистісно зумовлених дій, комбінаторних дій, аналогів на різних 

етапах розв’язання творчого завдання. 

 Концепція формування і розвитку креативного мислення у майбутніх учителів у Житомирському 

державному університеті імені Івана Франка, на основі креативного підходу, передбачає реалізацію наступних 

етапів:  

 підвищення статусу педагогічної професії у сучасному суспільстві, ролі професійно-педагогічної 

підготовки майбутніх учителів у загальній системі освіти, надання системоутворювальної спрямованості 

навчально-виховному процесу у ВНЗ; 

 підвищення рівня методологічної освіти – формування у студентів методологічної складової 

педагогічного мислення, що забезпечує перехід від переважно індуктивного (шкільного) стиля мислення до 

переважно дедуктивного і абдуктивного (вузівського);  

 подальше інтегрування усіх психолого-педагогічних дисциплін в єдину цілісну систему наукового 

знання про основи професійної майстерності вчителя – розвиток у майбутніх педагогів методологічної 

культури, ерудиції, здатності до творчого пошуку, гуманних рис особистості; 

 переорієнтація методик викладання психолого-педагогічних та методичних дисциплін з 

репродуктивно-адаптивних знань на їх творче вироблення і реалізацію; 

 розвиток креативності майбутніх педагогів у процесі навчально-науково-дослідницької та самостійної 

діяльності.  

На основі проведеного дослідження виділимо психолого-педагогічні умови, що сприяють упровадженню 

креативного підходу у процес професійно-педагогічної підготовки майбутніх учителів, орієнтації їх на творчий 

пошук. Це творча взаємодія викладачів та студентів у навчальному процесі при вирішенні професійно 

орієнтованих навчальних проблем; актуалізація розвивального потенціалу психолого-педагогічних дисциплін; 

активізація самостійної пізнавальної діяльності студентів; створення творчого, психологічно комфортного 

середовища у навчальному закладі; залучення майбутніх педагогів до науково-дослідної діяльності (створення 

наукових проектів, робіт, наукових публікацій); співпраця з викладачами-науковцями у межах науково-

педагогічної школи «Професійно-педагогічна підготовка майбутніх учителів», яка діє в університеті майже 

25 років; залучення майбутніх учителів до процесу самооцінки особистісних та професійних досягнень. 

Отже, креативний підхід передбачає організацію професійної підготовки як процесу розв’язання 

розвивальних задач. Під час дослідження нами була розроблена типологія та технологія розв’язання професійно 

орієнтованих задач та створено відповідний навчальний посібник [2]. Це дає можливість перетворити 

навчальний процес у механізм трансляції професійних цінностей, моральних принципів. У «проблемному» 

навчальному просторі створюється креативне середовище, яке формує у майбутніх учителів уміння 

проектувати траєкторію та перспективу власного професійного зростання, саморозвитку духовного, 

морального, інтелектуального й емоційного потенціалу власної особистості.  

Формуванню креативної особистості педагога у навчальному процесі сприяло: застосування нетрадиційних 

форм, методів, інноваційних технологій, тренінгів, розв’язання професійно орієнтованих задач, 



мікровикладання, ділові ігри «Вчитель, на якого чекають», виконання дослідницьких проектів, конкурси, творчі 

майстерні, дискусії про проблеми сучасної школи тощо. Зокрема, на заняттях обговорюють педагогічні ситуації 

незавершеності або відкритості на відміну від стереотипних; студентів заохочували до різноманітних запитань 

стосовно майбутньої професії; стимулювання відповідальності і незалежності. Останнє забезпечує включення 

студентів у професійні ситуації, в яких вони активно діють, приймають рішення, несуть відповідальність за їх 

наслідки. Майбутні педагоги моделюють педагогічні ситуації, що сприяє усвідомленню ними професійної 

перспективи. Тим самим створюються умови для професійного саморозвитку, самоствердження і 

самовираження особистості майбутнього спеціаліста.  

Також стимулюють розвиток творчого мислення студентів: самостійні розробки, спостереження, 

узагальнення; посилення уваги з боку викладачів до студентів; діалогічні форми та методи взаємодії суб’єктів 

освіти; активне включення майбутніх педагогів у самостійну та науково-дослідницьку діяльність (написання 

курсових, бакалаврських, дипломних, магістерських робіт, участь у наукових конференціях, наукові публікації 

тощо).  

У результаті проведеного дослідження відбулося збагачення ціннісно-мотиваційної сфери майбутніх 

учителів, глибоке усвідомлення сутності педагогічної професії, збагачення професійними знаннями, 

розвинулись педагогічні здібності та вміння застосовувати набуті знання у різноманітних видах професійної 

діяльності. Останнє проявилося в умінні формулювати навчально-виховні розвивальні цілі, проектувати 

бажаний результат, відбирати систему й послідовність дій щодо включення учнів в активну пізнавальну 

діяльність, у творчий пошук. Майбутні вчителі прагнули під час педагогічної практики: надати навчальному 

матеріалу творчу спрямованість, наблизити матеріал, що пред’являється учням, до їх потреб та інтересів; краще 

пізнати особистість учня, його індивідуальні, емпатійні, мотиваційно-вольові особливості. Методи навчання, 

які застосовували студенти, урізноманітнювалися і набули творчої спрямованості. У процесі професійної 

підготовки майбутні педагоги переконалися у важливості застосування креативного підходу у навчальній 

діяльності. При цьому увага акцентується на діяльнісно-операційному, регуляційно-комунікативному і 

поведінковому компонентах професійної діяльності.  

Досвід навчання майбутніх учителів у контексті креативного підходу певним аспектам і способам 

креативної поведінки, моделювання творчих дій демонструє істотне зростання креативності як відкритість 

новому, чутливості до проблем, висока потреба у творчості. Таким чином, на основі аналізу наукових праць у 

досліджуваній сфері та практичного досвіду щодо розвитку креативності майбутніх учителів робимо висновок: 

креативність педагога має розглядатися як функція цілісної особистості, що зумовлена відповідними 

психолого-педагогічними умовами та високим рівнем сформованості її професійних та особистісних якостей. 
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