
Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів 
Paradigmaty oswiatowe I edukacja nauczycieli // Pod redakcja W. Kremienia, 
T. Lewowickiego, S. Sysojewej. – Warszawa – Krakow : Wyzsza Szkola 
Pedagogiczna ZNP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN, 2010. – С. 196-203. 
 
 

УДК 378. 147 – 056. 45     Олена Антонова  
доктор педагогічних наук,  

професор кафедри педагогіки 
(Житомирський державний університет імені Івана Франка) 

Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів 
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 виділяються такі ознаки педагогічної 
креативності: високий рівень соціальної і моральної свідомості; пошуково-перетворюючий стиль мислення; 
розвинені інтелектуально-логічні здібності; проблемне бачення; творча фантазія, розвинута уява; специфічні 
особистісні якості (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 культури1. 
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.  

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 вчителя розвивається впродовж всієї педагогічної діяльності і є 
вирішальним чинником його просування до вершин педагогічної майстерності. Ще В.О. Сухомлинський 
підкреслював, що лише творчий учитель здатний 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, 
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так і суб'єктивний, характер. У педагогіці таким продуктом можуть бути нові технології, форми, методи 
навчання і виховання, зростання педагогічної майстерності вчителя.  

Нами розроблена й впроваджується у навчально-виховний процес технологія навчання, яка дозволяє 
надати творчого характеру навчальній діяльності майбутніх учителів. Основна концептуальна ідея 
технології ґрунтується на системному підході до вивчення педагогічних явищ та процесів, що дає 
можливість забезпечити ефективність навчально-пізнавальної, наукової і практичної роботи студентів, 
спрямованої на реалізацію особистісного і діяльнісного підходів. Розвивальне навчання і розроблені моделі 
побудови педагогічного процесу сприяють не тільки формуванню знань, умінь і навичок, але й розвитку 
педагогічних обдарувань, творчого мислення майбутнього педагога, інтелектуалізації його особистості, 
спонукає до творчої самостійної пошукової діяльності. Професійно-педагогічна підготовка передбачає 
досягнення максимального розвиваючого ефекту, спрямованого на становлення особистості майбутнього 
вчителя та реалізацію його творчого потенціалу. Реалізуючи свій власний творчий потенціал у процесі 
навчання у ВНЗ, майбутні вчителі навчаються у подальшому виявляти і розвивати обдарування учнів. В 
основу технології покладено особистісно-зорієнтований підхід до навчання й виховання майбутнього 
вчителя. Представлена технологія охоплює такі компоненти (етапи): цільовий, змістово-інформаційний, 
діяльнісно-операційний та оцінно-результативний.  

Метою пропонованої технології є інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості 
майбутнього вчителя з урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров'я, потреб суспільства; 
виявлення та підтримка педагогічно обдарованої молоді; оптимальна реалізація цілісного розвивального 
впливу навчання, виховання та освіти на особистість майбутнього вчителя; розвиток та реалізація його 
творчих здібностей; стимулювання творчої роботи студентів та викладачів; максимальна мобілізація 
психічних ресурсів особистості, спрямована на інтенсивний саморозвиток, що водночас забезпечуватиме її 
самореалізацію, творчу спрямованість; активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів; 
формування потенційного резерву для вступу до магістратури та аспірантури, підготовка наукових та 
педагогічних кадрів.  

Мета конкретизується через систему завдань, зокрема необхідно: скорегувати зміст педагогічної 
освіти майбутнього вчителя з метою задоволення пізнавальних потреб різного рівня через систему 
основного й додаткового навчання (інваріантна частина навчальних програм, поглиблення, збагачення, 
проблемність змісту освіти, навчання за індивідуальним планом, додаткові години, цикли занять 
розвивального навчання тощо); забезпечити умови для самореалізації особистості, використовуючи сучасні 
технології навчання; скоординувати роботу фахівців, викладачів із даної проблеми щодо надання кожному 
студенту індивідуальних рекомендацій, створення карт просування здібних майбутніх учителів.  

Змістовий та процесуальний компоненти технології ґрунтуються на основних підходах до розвитку 
творчої індивідуальності майбутнього педагога2. 

Цілеспрямована організація формувального педагогічного середовища. Основою виступає навчально-
професійна діяльність студентів. Майбутні вчителі залучаються до різноманітних відносин, пов’язаних із 
професійною діяльністю. Цьому сприяє використання таких форм та методів організації навчальної 
діяльності як ділові та рольові ігри, методи мікровикладання та моделювання фрагментів виховних проектів, 
навчальні конференції, методичні семінари, лекції-діалоги, різноманітні конкурси (конкурс педагогічних 
талантів, виставка-ярмарок „Своїми руками”, аукціон педагогічних ідей, захист творчих проектів), 
самостійна робота студентів по написанню рефератів, доповідей, наукових статей, пошуковий і 
дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок, педагогічні практики тощо. Поступове 
послідовне і систематичне залучення майбутніх учителів до реальної професійно-педагогічної діяльності 
шляхом моделювання ними відповідних навчальних і виховних справ допомагає їх адаптації до умов та 
вимог майбутньої професії, виявляє сильні й слабкі сторони особистості, сприяє реалізації творчого 
потенціалу. 

Пред’явлення вимог до діяльності й відносин студентів. З перших занять викладач чітко формулює 
вимоги до організації навчального процесу, які відповідають рівню якісного викладання й виховання у 
сучасній школі, і поступово зростають, відповідно до змін у рівні творчої самореалізації студента. Для цього 
використовуються психолого-діагностичні методики, які дозволяють виявити домінуючі здібності студентів. 
На основі діагностики майбутнім учителям пропонуються ті види роботи, які є для них значущими, 
цікавими, посильними. Кожного разу рівень цих вимог має відповідати зоні найближчого розвитку 
особистості. 

Формування операційно-технологічного фонду. Студентів знайомлять з різними технологічними та 
виховними системами, досвідом діяльності творчо працюючих педагогів. При цьому переважає питома вага 
самостійної діяльності у вивченні інноваційних підходів до професійної діяльності. Майбутні вчителі під 
керівництвом викладачів цілеспрямовано накопичують базу даних про форми, методи, прийоми, засоби 
роботи з дітьми шляхом ознайомлення з методичними розробками, діагностичними методиками, 
популярною літературою, вивченням та створенням власних наочних засобів (опорних схем, таблиць, 
малюнків, роздаткового матеріалу тощо). Під час проведення занять студентам надається можливість 
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вибору тих засобів навчання і тих технологічних систем, методів та форм роботи, які найбільше 
відповідають їх індивідуальним особливостям. Відтак, робота здійснюється у двох напрямах: перш за все, 
розширюється простір для вибору майбутніми вчителями методичного інструментарію на основі 
накопичення інформації про різноманітні форми і методи педагогічної діяльності; по-друге, зростає 
професійний досвід кожного студента щодо вибору власного підходу до вирішення поставлених навчально-
професійних завдань. Такий підхід дозволяє студентам постійно виявляти слабкі сторони у своїй 
професійній підготовці і навчатися компенсувати їх. 

Надання своєчасної допомоги та корекція діяльності. Допомога надається під час реалізації 
студентами фрагментів професійної діяльності з метою забезпечення успіху і формування відповідних умінь 
та навичок. Перед проведенням чергового заняття кожному студенту, учаснику ділової гри, обов’язково 
надається методична допомога з боку викладачів. Кожне проведене заняття обов’язково аналізується самим 
студентом та іншими учасниками ділової гри, оцінюється як майбутніми вчителями, так і присутніми на 
занятті викладачами.  

Цілеспрямоване залучення студентів до спілкування та спільної діяльності з творчими педагогами. 
Під час такого спілкування та знайомства з педагогічною творчістю відбувається свого роду „творче 
зараження”, виникає натхнення, з’являється велике бажання творити самому.  

Розвиток творчого мислення студентів. Особлива увага під час проведення занять приділяється 
такій організації процесу навчання, яка б постійно стимулювала майбутніх учителів до фантазування, 
конструювання, необхідності проявляти ініціативу, винаходити щось нове.  

Можливість удосконалення існуючих підходів до організації процесів навчання і виховання. Студенти 
під час занять намагаються віднайти нові форми та методи роботи з дітьми, незвичайні засоби навчання, які 
б дозволили підвищити результат. Викладачі ознайомлюють майбутніх учителів із сучасними концепціями 
розвитку школи, ідеями педагогів-новаторів, навчають студентів самостійно проектувати та конструювати 
навчальні заняття, створювати наукові проекти, захищати їх, відстоювати свої думки. 

Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів реалізується у процесі викладання 
педагогічних дисциплін і охоплює такі складові: основні навчальні курси "Педагогіка", "Історія педагогіки", 
"Методика педагогіки", спецкурси "Основи педагогічної майстерності", "Підготовка майбутнього вчителя до 
роботи з обдарованими учнями", а також проведення студентами експериментальної роботи, написання на 
основі цього наукових статей, рефератів, курсових, дипломних бакалаврських та магістерських робіт.  

Спираючись на результати аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду, нами було вдосконалено 
зміст названих педагогічних дисциплін з урахуванням стратегій збагачення, поглиблення, проблемності та 
індивідуалізації. До курсів "Педагогіка" та "Історія педагогіки" розроблено "Робочі зошити", які дозволяють 
студентам якісно підготуватися до практичних занять, окреслюють завдання для самостійного пошуку, 
опрацювання першоджерел, проведення невеликих педагогічних експериментів тощо.  

У ході вдосконалення технології розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів на основі 
модульно-кредитної системи навчання самими майбутніми вчителями було запропоновано ввести до форм 
виконання самостійної роботи підготовку комп’ютерних презентацій за допомогою редактора Microsoft 
Office PowerPoint 2003-2007. Кращі розробки студентів використовуються нами під час лекцій з "Історії 
педагогіки" та "Педагогіки". 

Практично на кожному занятті застосовуються стратегії поглиблення (пошук додаткової інформації, 
відповіді на проблемні запитання, вивчення педагогічних першоджерел тощо), збагачення (використання 
міжпредметних зв'язків з філософією, історією, культурологією, зарубіжною літературою, психологією 
тощо), індивідуального (самостійна робота, індивідуальні завдання тощо) та диференційованого (виконання 
завдань різного рівня складності) підходів. 

Діяльнісно-операційний компонент технології. Інноваційні дидактичні пошуки у сфері професійної 
педагогічної підготовки передбачають різноманітні види діяльності: навчально-пізнавальну (визначення 
пріоритетних цілей, завдань, функцій, оновлення змісту педагогічної освіти), науково-дослідницьку 
(постановка наукової проблеми, висування та перевірка гіпотез, генерація ідей, моделювання та організація 
експерименту, оцінка результатів), моделюючу (прогнозування, предметно-змістовна імітація, імітаційна гра, 
мікровикладання, моделювання контексту майбутньої професійної діяльності), технологічну (розробка 
системи методів, прийомів, засобів досягнення поставлених цілей), рефлексивну (інтелектуальна та 
емоційно-почуттєва рефлексія в гносеологічному та емоційно-особистісному виявах). 

На нашу думку, у процесі навчання майбутніх учителів доцільно застосовувати методи евристичного 
навчання, запропоновані А.В. Хуторським3, до яких належать когнітивні, креативні, оргдіяльнісні. До 
когнітивних методів відносяться порівняння, аналогії, синтез, класифікації та ін. Оргдіяльнісні методи 
навчання передбачають оволодіння навчальним цілеспрямованим плануванням, організацію контролю і 
оцінки роботи студентів, здійснення педагогічної рефлексії під час проведення занять з педагогіки. До 
традиційних методів креативного типу евристичного навчання належать: “мозковий штурм”, метод емпатії, 
методи сенектики, морфологічного ящика. Мета цих методів – забезпечити логічну опору для створення 
студентами освітньої продукції. До найефективніших евристичних методів можна віднести: метод 

                                                           
3 Хуторской А.В. Развитие одарённости школьников: методика продуктивного обучения: пособие для учителя. – М.: ВЛАДОС, 2000. – 
320 с.; с. 129. 



евристичних питань, порівняння, евристичних спостережень, евристичного дослідження, конструювання 
понять, метод гіпотез, метод помилок, метод прогнозування, метод “якби...”, метод вигадування, 
гіперболізації, аглютинації та інші 

Серед дидактичних засобів, які навчаються застосовувати майбутні вчителі, варто виділити розробку 
та створення опорних логічних схем заняття, широке використання наочного матеріалу, розробку 
комп'ютерних презентацій, створення відео роликів на реалізацію творчих завдань, глибоке вивчення творів 
класиків педагогічної науки та аналіз підходів різних педагогів минулого до розв’язування сучасних 
проблем навчання й виховання тощо. 

Отже, на основі узагальнення всього вищезазначеного вважаємо за доцільне відбирати комплекс 
форм і методів навчання, які цілеспрямовано впливають на розвиток педагогічної креативності – творчі 
конкурси, індивідуальні завдання творчого характеру, аукціони педагогічних ідей, участь у студентській 
олімпіаді з педагогіки, колективні творчі справи, конкурси педагогічної майстерності, вивчення життєвого 
шляху та творчості видатних педагогів, знайомство із творчо працюючими вчителями та вивчення їхнього 
досвіду, виконання творчих завдань під час педагогічної практики у школі тощо. Основною ж умовою 
ефективності роботи з розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів вважаємо, перш за все, 
високий рівень професійної та особистісної компетентності викладачів, які здатні до постійного духовного і 
творчого зростання, зміни самого себе, усталених стереотипів у поглядах на світ. Не останнє місце займає і 
бажання працювати з творчою особистістю, адже це справа складна і відповідальна, яка до того ж 
передбачає відповідну систему стимулювання як студентів, так і творчо працюючих викладачів. Крім того, 
потребує ґрунтовної розробки педагогічний інструментарій для організації відповідної роботи в 
університеті, а також підготовки студентів до творчої педагогічної діяльності.  

Антонова О.Є. Технологія розвитку педагогічної креативності майбутніх учителів 
У статті представлено результати багаторічної дослідницької роботи, проведеної в Житомирському 
державному університеті імені Івана Франка по розробці технології розвитку педагогічної креативності 
майбутніх учителів у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Автором проаналізовано сучасні підходи до 
розуміння сутності педагогічної креативності, визначено її складові. Крім того, виявлено можливості 
удосконалення змісту загальнопедагогічної підготовки майбутніх учителів на основі стратегій 

поглиблення, збагачення, індивідуалізації та диференціації. Запропоновано комплекс форм, методів та 
засобів навчання, спрямованих на розвиток педагогічної креативності студентів. 

Antonova O.E. Technology of development of pedagogical креативності of future teachers 
Long-term research job, conducted in the Zhytomyr state university of the name of Ivan Franco on development of 
technology of development of pedagogical креативності of future teachers in the process of study of pedagogical 
disciplines performances are presented in the article. An author is analyse the modern going near understanding of 
essence of pedagogical креативності, certainly it constituents. In addition, found out possibilities of improvement 

of maintenance of загальнопедагогічної preparation of future teachers on the basis of strategies of deepening, 
enriching, individualization and differentiation. The complex of forms, methods and facilities of studies, directed on 

development of pedagogical креативності of students is offered. 

 

 


