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У статті подано феноменологічний аналіз поняття «творчість» з позиції філософських, психологічних 

та педагогічних наук. Визначено, що творчість є необхідною складовою педагогічної діяльності, у про-

цесі якої формується творча особистість педагога. Встановлено, що ефективність підготовки сучас-

ного педагога, якому притаманні якості творчої особистості, уможливлюється за умови включення 

творчого компонента до змісту їхньої підготовки 

Ключові слова: сучасний педагог, творчість, педагогічна творчість, зміст підготовки, творча педаго-

гічна майстерня 

 

Taking into account the needs of the modern society, the question of reorientation of the higher pedagogical ed-

ucation to the training of the specialist of the new type, highly qualified, with creative thinking, non-standard 

approach to the solution of professional tasks becomes topical. In the article the author sets the aim to elucidate 

the essence of the phenomenon of “creativity” and to ground its role in the training of the modern teacher. By 

the way of phenomenological analysis of philosophical, psychological and pedagogical sources it was deter-

mined, that a human states itself in creativity, develops and creates him- (her) self as a person. It was deter-

mined, that creativity is the necessary component of pedagogical activity, in which process the teacher’s creative 

person is formed. The most important features of such teacher is the searching-problem style of thinking, prob-

lem understanding, developed creative imagination, fantasy, specific personal qualities (keenness, independence, 

purposefulness) and also the main specific motives (creative interest, enthusiasm to creative process, striving for 

attaining result, necessity to realize him- (her) self). It was established, that the effectiveness of the training of 

the modern teacher with the features of creative persons becomes possible under condition of the inclusion of 

creative component into the process of their training. The value of creative pedagogical workshops that are the 

important base of the training of the teacher of new type, with creative thinking, non-standard approach to the 

solution of professional tasks was discovered. The author proves that the social mission of activity of the higher 

pedagogical educational institutions must be not only the training of teachers to the realization of professional 

tasks and functions, outlined by educational-qualified characteristic but also the formation of creative person of 

the teacher, able to generate new knowledge, to be the unique source of productive social activity 

Keywords: modern teacher, creativity, pedagogical creativity, content of training, creative pedagogical  

workshop 

 

1. Вступ 

В умовах соціально-економічних, науково-

технічних та культурних змін в Україні національна 

освіта зорієнтована на задоволення запитів різних 

галузей науки, техніки, економіки в компетентних, 

кваліфікованих спеціалістах з високим рівнем куль-

тури, духовності, соціальної й творчої активності. У 

зв’язку із цим перед вітчизняною педагогічною нау-

кою стоять нові завдання, одним із яких є підготовка 

сучасного педагога не лише до виконання окресле-

них освітньо-кваліфікаційною характеристикою про-

фесійних функцій і завдань, але й формування твор-

чої особистості педагога, здатного не тільки користу-

ватися наявною інформацією, але і породжувати нові 

знання, бути унікальним джерелом творчості та про-

дуктивної суспільної діяльності. У контексті вирі-

шення поставленого завдання першорядної значимо-

сті набуває врахування феномену «творчості» у зміс-

ті підготовки педагога. 

 

2. Літературний огляд 

Аналіз досліджень, пов’язаних з проблемою 

творчості, творчої професійної діяльності, педагогіч-

ної творчості, дозволяє констатувати значний інтерес 

науковців до різних її аспектів, а саме: філософсько- 

го осмислення творчості [1–4]; психології творчості  

[5–7]; інтенсифікації професійної підготовки учите-

лів до творчої педагогічної діяльності [8, 9]. Незва-

жаючи на досить значний спектр наукових дослі-

джень поза увагою науковців залишається проблема 

феномену «творчості» у змісті підготовки сучасного 

педагога. З урахуванням потреб сучасного суспіль-

ства, актуалізується проблема переорієнтації вищої 

педагогічної освіти на підготовку фахівця нового 

типу, висококваліфікованого, з творчим мисленням, 

нестандартним підходом до вирішення професійних 

завдань.  

 

3. Мета та задачі дослідження 

У проведеного дослідженні метою було визна-

чено – розкрити сутність феномену «творчості» та 

обґрунтувати його роль у змісті підготовки сучасного 

педагога. 

Відповідно до мети сформульовано завдання, 

які полягають у здійсненні феноменологічного аналізу 

поняття «творчість» та розкритті значення творчого 

компонента у змісті підготовки майбутнього педагога.  

 

4. Феноменологічний аналіз поняття «твор-

чість» 

Осмислення сутності поняття «творчість» було 

закладено античними мислителями Аристотелем, 
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Платоном, які стали основоположниками двох осно-

вних концепцій, згідно якими творчість трактувалася 

у двох основних формах: як акт творення Космосу 

Богом та мистецтво, ремесло людей. Аристотель 

один із перших пов’язав сферу творчості з людською 

діяльністю, у процесі якої створюється дещо прин-

ципово нове – те, чого немає у природі, вважаючи, 

що для досягнення творчих успіхів необхідно розви-

вати природні творчі здібності. Платон вважав, що 

творчість є проявом тієї повноти досконалості, яка є 

в божественному пізнанні, джерело якої – натхнення, 

осяяння (інсайт).  

Проблема філософського осмислення творчос-

ті у межах класичної німецької філософії знайшла 

своє втілення у працях І. Канта, Г. Гегеля, Л. Фейєр-

баха та ін., у яких творчість ґрунтується на єдності 

свідомого й несвідомого, зв’язку розуму і процесу 

пізнання (самопізнання) навколишнього світу твор-

чою особистістю [1], є творчою діяльністю, потреба в 

який, як у сфері мистецтва, так і в сфері будь-якої дії 

та знання пов’язана з прагненням людини духовно 

усвідомити внутрішній і зовнішній світ, своє влас- 

не «Я» [2]. 

Концептуальні погляди І. Канта, Г. Гегеля, 

Л. Фейєрбаха та ін. стали підґрунтям сучасної мето-

дології досліджень з проблеми творчості. За останні 

десятиліття у філософській літературі поняття «твор-

чість» розглядається у зв’язку з людською сутністю 

та її реалізацією, адже лише у творчості особа стве-

рджується, розвивається і творить себе як особис-

тість та розглядається як процес, діяльність щодо 

створення якісно нового, що відрізняється неповто-

рністю, оригінальністю і суспільно-історичною уні-

кальністю [3, 4]. 

Психологи феномен «творчість» визначають 

як: психічний процес, діяльність, результатом якої є 

створення нових матеріальних і духовних цінностей 

(за С. Головіним); процес сходження особистості до 

ідеального, реалізації свого внутрішнього «Я»; прак-

тична чи теоретична «діяльність людини, в якій ви-

никають нові (принаймні, для суб'єкта діяльності) 

результати (знання, рішення, способи дії, матеріальні 

продукти)»; створення нового в єдності з властивос-

тями творчої особистості (інтелект, емоції, мотиви, 

потреби), які забезпечують її включення у цей процес 

(за В. Роменцем, О. Туріновою та ін.). При цьому 

спільною думкою психологів є те, що першоджере-

лом творчості є глибинна потреба в самоактуалізації, 

у досягненні вершин самовдосконалення, тому твор-

чість має найвагоміший вплив на становлення особи-

стості, допомагає людині якомога повніше розкрити 

свій потенціал, таланти, здібності [5–7]. 

У педагогічній інтерпретації творчість є необ-

хідною складовою педагогічної діяльності [8, 9], 

оскільки природа творчості, на переконання Д. Каба-

левського, «побудована на бажанні щось зробити, 

чого до тебе ще ніким не було зроблено, або хоч би 

те, що до тебе вже існувало, зробити по-новому, по-

своєму, краще. Це завжди прагнення вперед, до кра-

щого, до прогресу, до досконалості і, врешті, до пре-

красного у найвищому і найширшому значенні цього 

поняття» [10].  

При цьому науковці наголошують на творчому 

характері педагогічної діяльності, адже «діяльність 

викладача, на думку М. Каптерева, складна, в ній є 

елементи і суто наукові, об'єктивні, і суто особисті, 

творчі елементи педагогічного мистецтва і таланту. 

Чим ширші й ґрунтовніші знання вчителя, тим ре-

зультативнішою буде його діяльність. Але на цій 

об'єктивній основі вчитель повинен з'явитися худож-

ником, вміти адаптувати метод, зробити його своїм 

надбанням і знаряддям, і вміти нескінченно видозмі-

нювати його, застосовуючи його до різних дітей, з 

різною підготовкою і своєрідними природними влас-

тивостями. Тому істинно хороший учитель не може 

бути рабом ні програм, ні методик, він завжди пови-

нен залишатися вільним і самостійним діячем» [11].
  

З цієї позиції виокремлюють типологію твор-

чої діяльності учителя (за В. Кан-Каликом), яка 

включає методичну творчість (уміння осмислювати й 

аналізувати педагогічні ситуації, добирати необхід-

ний зміст і способи впливу);  

комунікативна творчість (побудова фалісита-

тивної взаємодії в спілкуванні, уміння здійснювати 

психологічну саморегуляцію) та творчість самовихо-

вання (усвідомлення педагогом себе як творчої інди-

відуальності, коректування і удосконалення профе-

сійних і особистісних рис, постійне самоудоскона-

лення як професіонала) [12].  

У педагогіці поняття «творчість» корелює з 

поняттям педагогічна творчість. Остання, на думку 

О. Савенкова, є «оригінальним і високоефективним 

підходом учителя до навчально-виховних завдань, 

збагачення теорії і практики виховання й навчання, 

який стосується різних сторін діяльності вчителя – 

проведення навчальних занять, роботи над організа-

цією колективу учнів, проектування особистості уч-

ня, вироблення стратегії і тактики педагогічної дія-

льності з метою оптимального виконання завдань 

всебічного розвитку особистості» [13].  

Критеріями педагогічної творчості, за справед-

ливим твердженням С. Сисоєвої, виступають здатність 

до: розробки принципово нових підходів до навчання, 

виховання і розвитку учнів; раціоналізації та модерні-

зації змісту, форм, методів та засобів навчально-

виховного процесу у світлі реформування освіти, зок-

рема з метою розвитку творчих можливостей учнів, їх 

талантів та обдарованості; комплексного і варіантного 

використання в професійній діяльності всієї сукупнос-

ті теоретичних знань і практичних навичок; бачення 

нової проблеми у зовнішні знайомій ситуації, знахо-

дження варіантних шляхів її вирішення; проведення 

систематичного самоаналізу професійної діяльності, 

науково-дослідницької роботи з творчого узагальнен-

ня власного досвіду та досвіду своїх колег; володіння 

формами і методами управління творчою навчальною 

діяльністю учнів з метою розвитку їх творчих можли-

востей; реалізації на практиці принципів педагогіки 

співробітництва; прояву гнучкості при виборі оптима-

льного управлінського рішення у нестандартних ситу-

аціях [14]. При цьому педагогічна творчість визнаєть-

ся найважливішим критерієм якісного становлення 

особистості педагога, який виявляється насамперед у 

соціальній потребі у творчій праці (Н. Кічук), позити-
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вно емоційному ставленні особистості до означеної 

діяльності (Г. Балл).  

Відповідно до специфіки педагогічної творчо-

сті формується і творча особистість педагога, яка 

характеризується спрямованістю на творчість, інте-

лектуальною активністю (за Н. Кічук, С. Сисоєвою). 

Її найважливішими рисами є пошуково-проблемний 

стиль мислення; проблемне бачення; розвинена тво-

рча уява, фантазія; специфічні особисті якості (допи-

тливість, самостійність, цілеспрямованість, готов-

ність до ризику), а також специфічні провідні моти-

ви (творчий інтерес, захопленість творчим процесом, 

прагнення досягти результату, необхідність реалізу-

вати себе). 

 

5. Творчий компонент у змісті підготовки 

майбутнього педагога 

Ефективність підготовки сучасного педагога, 

якому притаманні якості творчої особистості, вміє 

використовувати свій творчий арсенал у всіх сферах 

педагогічної діяльності, уможливлюється за умови 

включення творчого компонента у зміст підготовки 

педагога та використання активних форм організації 

педагогічної діяльності з метою створення оптималь-

них умов розвитку творчої особистості майбутнього 

фахівця. 

Слушним є твердження С. Коновець, яка вва-

жає за доцільне враховувати у змісті професійної під-

готовки педагогів таких вихідних положень, як: стано-

влення «Я-концепції», усвідомлення своєї суб’єк- 

тивності, життєвого самовизначення, розуміння «вла-

сного світу», його минулого, нинішнього і майбутньо-

го; використання емоційних, інтелектуальних і твор-

чих можливостей особистості педагога, розвиток гну-

чкості його мислення, формування потреб до пізнання 

та самостійних дій, актуалізація творчих здібностей; 

розвиток уяви й удосконалення педагогічної майстер-

ності шляхом експериментування з новими ідеями, 

напрямами, технологіями, матеріалами тощо [15]. 

Введення до змісту професійно підготовки пе-

дагогів творчого компонента сприяє відходу від ста-

рих методів та технологій навчання до активних (ін-

новаційних, творчих (креативних)), подоланню інер-

тності, консерватизму при опануванні навчального 

матеріалу, залучає їх до різних форм творчо-педа- 

гогічної навчальної діяльності.  

Важливе значення в оволодінні змісту навчан-

ня має створення творчих педагогічних майстерень, 

які як форма навчання забезпечують умови для схо-

дження кожного педагога до нового знання і нового 

творчого досвіду шляхом самостійного або колекти-

вного відкриття. Алгоритм засвоєння знань та умінь 

може бути змодельований таким чином: «творчий 

процес – творчий продукт – усвідомлення його зако-

номірностей – співвіднесення отриманого з досяг-

неннями культури – корекція своєї діяльності – но-

вий продукт» [16]. 

Цінність творчих педагогічних майстерень по-

лягає у тому, що у них акцентується увага на творчій 

педагогічній діяльності кожної особистості педагога 

й створюються можливості для усвідомлення ними 

закономірностей цієї діяльності. Майстерня – незви-

чайне заняття, у ній відбувається «проживання». То-

му ми погоджуємося з думкою І. Мухіної про те, що 

в «майстерні досягається максимальне наближення 

до реального досвіду, істинно наукового розуміння 

світу, тому що кожний її учасник рухається від ус-

відомлення особистого досвіду до досвіду націона-

льної й загальнолюдської культури у вільній діяль-

ності» [16].  

Ефективність функціонування творчих педаго-

гічних майстерень забезпечується фасилітативною 

міжособистісною взаємодією учасників, яка сприяє 

створенню атмосфери взаємної поваги та підтримки, 

максимальної розкутості та самовираження і спону-

кає майбутніх педагогів до інтенсивної, свідомої са-

мозміни відповідно до особистісно пріоритетних сен-

сів життєдіяльності, сприяє творчо-педагогічній са-

мореалізації і самовдосконаленню.  

Зміст творчо-педагогічних майстерень перед-

бачає неперервну зміну творчих видів педагогічної 

діяльності відповідно до мети, поставлених завдань, 

та може охоплювати творчі завдання, дискусійне об-

говорення професійно важливих проблем, розробку 

творчих педагогічних проектів тощо. Перехід від 

інформаційно-пояснювального навчання до творчо-

дієвого забезпечує вияв педагогами власного творчо-

го потенціалу, сприяє розвитку творчого мислення, їх 

здатності до оригінальності міркувань, винахідливос-

ті, генеруванню нових ідей, розвитку уяви, фантазії 

та інтуїції.  
 

6. Результати дослідження 

Здійснивши феноменологічний аналіз поняття 

«творчість» ми можемо констатувати, що творчість є 

необхідною складовою педагогічної діяльності, у 

процесі якої формується і творча особистість педаго-

га, рисами якого є пошуково-проблемний стиль мис-

лення, розвинена творча уява, фантазія, самостій- 

ність, цілеспрямованість, а також захопленість твор-

чим процесом, прагнення досягти результату.  

 

7. Висновки 

Впровадження творчого компонента у зміст 

підготовки сучасного педагога забезпечує перехід від 

інформаційно-пояснювального навчання до творчо-

дієвого; сприяє відходу від старих методів та техно-

логій навчання до активних інноваційних, подоланню 

консерватизму при опануванні навчального матеріа-

лу; створює умови для сходження кожного педагога 

до нового знання і нового творчого досвіду шляхом 

залучення їх до різних форм творчо-педагогічної на-

вчальної діяльності; спрямовує на використання емо-

ційних, інтелектуальних і творчих можливостей осо-

бистості педагога, творчу самореалізацію та свідоме 

удосконалення себе в професійній творчій діяльності. 
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