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Анотація. У статті розглянуто особливості формування творчої особистості викладача в процесі професійної підготовки, 
проаналізовано публікації вітчизняних та зарубіжних науковців та обгрунтовано поняття «особистість» та «творчість», 
визначено засоби формування творчої особистості майбутнього вчителя як класичні для університетської підготовки, так і 
інноваційні, які спонукають особистість до саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації, узагальнено його найваж
ливіші якості, що сприяють успішній творчій діяльності.
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Вступ. Євроінтеграційні процеси, які проходять в 
Україні на початку XXI століття, відкривають нові 
перспективи розвитку громадянського суспільства, у 
якому активно відбувається переоцінка духовних 
цінностей, а тому сучасна педагогічна думка зосере
джена на формуванні особистості як ціннісного дже
рела розвитку демократичного суспільства третього 
тисячоліття — людини як рівноправного суб’єкта, як 
гармонійно розвиненої індивідуальності, спроможної 
розв’язувати безліч професійних завдань, здатної 
конструктивно і творчо працювати в динамічних умо
вах життя, до співтворчості й духовної взаємодії у 
вирішенні проблем сучасності на основі конструктив
ного діалогу, фахівця, готового до інтерактивного 
спілкування, адаптації у нових соціально-економічних 
умовах, здатного до виходу у європейський і світовий 
простір, конкурентоспроможну особу [5. с.13].

Актуальність дослідження посилюється необхідні
стю визначення сукупності педагогічних умов, які 
забезпечать формування творчої особистості учителя 
та потребою самої особистості у використанні внут
рішніх ресурсів для професійного зростання і саморе
алізації.

Короткий аналіз публікацій по темі. Проблема 
формування творчої особистості майбутнього учителя 
та її вирішення висвітлюється у наукових досліджен
нях педагогів, психологів, філософів: В. Андрєєва, І. 
Беха, Н. Бердяєва, В. Загвязинського, В. Кан-Калика, 
В. Кременя. Н. Ничкало. К. Платонова, С. Сисоєвоїта 
ін.: ідея формування творчого потенціалу особистості 
грунтуються на дослідженнях М. Дяченко. І. Зязюна, 
П. Кравчука, І. Шпачинського, Н. Яковлєвої та ін.; О. 
Білоус рекомендує формувати творчу особистість 
через вивчення музичних дисциплін; Т. Агапова — за 
допомогою творів живопису: Є.Бондаревська -  через 
потребу особистості в «набутті себе, своєї неповтор
ної індивідуальності, духовності, творчого потенціа
лу; В. Сєрікова -  з використання специфічної форми 
обміну духовно-особистісними потенціалами викла
дачів і студентів на основі діалогу.

Аналіз наукових джерел засвідчує, що проблеми 
формування творчої особистості є нагальними у сис
темі освіти і потребують біль широкого дослідження.

Метою статті є дослідження умов і засобів, які за
безпечують формування та розвиток творчої особис
тості в процесі професійної підготовки.

Результати дослідження та їх обговорення. Го
ловним завданням вищої педагогічної школи -  спря

мувати спеціаліста у завтрашній день, справжня цін
ність особистості якого вимірюється творчим внеском 
у суспільний розвиток. Педагогічна діяльність -  про
цес постійної творчості, продуктом якого завжди 
залишається розвиток особистості.

Створена в Україна законодавча база: Конституція 
України, Закони України «Про освіту», «Про вищу 
освіту», Національна доктрина розвитку освіти Укра
їни у XXI столітті, визначають головні напрями роз
витку вищої освіти, підкреслюють соціальну роль 
творця нових цінностей -  творчу особистість з висо
ким рівнем духовності і загальної культури, яка успі
шно самореалізується в сучасних умовах, здатна роз
вивати та реалізувати здібності і таланти. Отже, вини
кла потреба у педагогах нового часу -  фахівцях з 
високим рівнем сформованості професійно значущих 
рис і творчого потенціалу.

Загальновизнано, що особистість не існує поза тво
рчістю. За висловом М. Гончаренко «У людини немає 
благороднішого заняття, яке виправдовувало б її існу
вання на землі, підтверджувало б високе звання лю
дини. давало б їй глибоку й істинну насолоду від ран
ньої юності до похилої старості, ніж творчість» [З, 
с.218]. Основи творчої особистості учителя заклада
ються в процесі професійної підготовки у вищому 
навчальному закладі і в подальшому розвиваються в 
його професійній діяльності.

Педагог -  професія особлива, в її основі - поєднан
ня розуму, професійної компетентності, творчості, 
артистизму, високих моральних чеснот і духовних 
цінностей, вона є найблагороднішою з усіх мистецтв. 
Оскільки мистецтво виступає елементом духовної 
культури та тісно пов'язане з творчістю, то форму
вання творчої особистості педагога в процесі профе
сійної підготовки відбувається у взаємозв'язку з ду
ховними цінностями.

Розкриття сутності поняття «творча особистість 
педагога» неможливе без висвітлення ключових по
нять «творчість» та «особистість», з якими тісно 
пов’язана професія учителя, який має бути високоду- 
ховною особистістю.

Особистість є феноменом суспільного розвитку, 
конкретною живою людиною, яка має свідомість і 
самосвідомість; світогляд, в якому виражена її життє
ва позиція, сконцентровані знання про світ, переко
нання. ідеали, умонастрої і почуття. Особистість є 
соціальною сутністю людини. її специфічною суспі
льною особливістю, що пов’язана з з засвоєнням ма
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теріального і духовного досвіду, накопиченого людс
твом; соціальною характеристикою, яка вказує на ті 
якості людини, що формуються під впливом суспіль
них відносин, спілкування з іншими людьми, у соціа
льній системі шляхом цілеспрямованого і продумано
го виховання [6, с.86-87].

Ми поділяємо думку В.Андрєєва, що особистість є 
цінністю, що стоїть вище держави, нації, людського 
роду, природи і, по суті, забезпечує загальне духовне 
начало. Вона можлива лише завдяки творчості. Осо
бистість не може створити сама себе, вона формуєть
ся і розвивається на основі засвоєння і привласнення 
досягнень загальнолюдської і національної культури, 
у соціально-життєвому просторі, у взаємодії з навко
лишнім світом, соціум відіграє вирішальну роль у 
розвитку особистісних та професійних якостей люди
ни [1, с. 95].

Перелічені ознаки особистості важливі для профе
сійної діяльності майбутніх педагогів і проявляються 
в процесі професійної підготовки, адже, найважливі
шим завданням вищої педагогічної школи є не тільки 
підготовка високопрофесійного фахівця, а творчої 
особистості майбутнього учителя.

Творчість є родовою властивістю людини і людст
ва в цілому. Робота учителя -  це творчість і його пок
ликання -  у розвитку творчих можливостей та здібно
стей дитини, вихованні у неї прагнення до нового, 
незвіданого, формуванні творчої особистості.

Творчість за змістом є духовною, за формою -  ма
теріальною, а професійна діяльність педагога є твор
чою формою активності, результатом якої є відкриття, 
винаходи, створення нових витворів, розв'язання 
нових завдань.

У контексті теми дослідження цікавим є тлумачен
ня поняття «творчість», визначене В.Клименком як 
сукупність психічних систем, утворених за життя для 
здійснення обміну інформацією та енергією під час 
розв'язання психологічних задач і проблем та вироб
лення творчих продуктів[4, с.12]. Автор наголошує, 
що механізми творчості існують в кожній здоровій 
людині, відображаючи її індивідуальність, бо вона від 
природи -творець і приречена створювати те. чого ще 
в природі і соціумі не існує.

Ознаки творчої особистості розкриті в працях віт
чизняних та зарубіжних науковців, які визначають 
цей феномен як:

- активність (прагнення розширити сферу своєї дія
льності);

- спрямованість (перевага первинних мотивів, інте
ресів, переконань);

- ступінь усвідомлення свого ставлення до дійснос
ті, оточуючих;

- ініціативність -  морально-психологічна риса осо
бистості, яка характеризується здатністю і схильністю 
до активних і самостійних дій;

- толерантність, що передбачає прагнення досягти 
взаєморозуміння, злагоди різних установок, орієнта
цій і мотивів, з використанням гуманних засобів взає
модії між людьми і слугує важливим компонентом 
творчої соціальної взаємодії і творчості в цілому.

Ми поділяємо думку вчених, що ознаками творчої 
особистості є високий рівень ідейно-моральної свідо
мості, постійний пошук оригінальних рішень постав

лених завдань, творчий стиль мислення, здатність 
бачити проблему, виявляти суперечності, творча фан
тазія, розвинена уява, прагнення досягти ефективного 
результату, високий рівень загальної культури[2.4,5].

Педагогічний університет забезпечує розвиток ін
телектуальних. психічних, фізичних функцій, емоцій
них та творчих здібностей молоді, становлення само
свідомості, зміну відношення до себе і світу, формує 
світогляд, активну життєву позицію. Формування 
творчої особистості майбутнього учителя забезпечу
ється креативним підходом викладачів до професійної 
підготовки студентської молоді, мотивованість на 
інноваційну педагогічну діяльність, яка є суттєвим 
елементом розвитку освіти. Інтерактивні, нетрадицій
ні форми та методи навчання пробуджують у студен
тів інтерес до пізнання: формують пізнавальні та про
фесійні мотиви та інтереси; виховують системне мис
лення майбутніх фахівців, яке спонукає до цілісного 
розуміння не тільки природи і суспільства, а й себе, 
свого місця у світі; дають цілісне уявлення про май
бутню професійну діяльність, її фрагменти; навчають 
оволодівати методами моделювання [2. с.З].

Професійно-творчий особистісний розвиток май
бутнього учителя пов'язаний з навчанням у педагогіч
ному виші і в сучасній педагогіці розуміється як роз
ширення можливостей розвитку творчої особистості, 
управління процесом розвитку особистості, що регу
люється, корегується, забезпечується в процесі нав
чання. а не як вплив на неї. Загально визнаними фор
мами підготовки творчої особистості учителя є класи
чні для університету: лекції, практичні та семінарські 
заняття, та інноваційні: тренінги, дискусії, діалогові 
форми, система творчих та наукових робіт, проектна 
діяльність. Залучення майбутніх педагогів до дослід
но-експериментальної роботи та наукового підходу до 
розв'язання актуальних проблем сучасної педагогіки, 
виконання самостійних пошукових досліджень і за
вдань творчого характеру спонукають на пошук засо
бів і розв’язання дослідницько-пізнавальних творчих 
завдань та перевірки їх результатів. В цьому контексті 
є визначальною роль викладача, бо тільки викладачі, 
які досягай в своєму розвитку творчої індивідуально
сті, здатні робити найбільші внески у творчий розви
ток особистості молоді, впливати на їх цінності, сти
мулювати розвиток творчих сил і здібностей.

Розвиток творчої особистості здійснюється тоді, 
коли існує сильний мотиваційний імпульс для ство
рення ситуації успіху. Найбільш вдалим для цієї місії 
є широкий спектр виховної роботи та участь у студе
нтському самоврядуванні. Активна участь студентст
ва у організації свого дозвілля спонукає самостійно чи 
колективно моделювати заходи, проводити їх, спосте
рігати, обговорювати, аналізувати їх результати, спо
відувати і пропагувати загально визнані цінності. 
Виховання майбутніх педагогів на основі цінностей -  
провідний шлях формування зрілої творчої особис
тості, яке має своїм кінцевим результатом сформова
ний аксіологічний світогляд, який оперує ціннісними 
категоріями. В досягненні високого результату вихо
вної педагогічної діяльності відіграє професійна са
мосвідомість майбутнього педагога та сформованість 
індивідуального стилю творчої діяльності.
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Система становлення творчої особистості педагога 
забезпечується виконанням цілей освіти і розгляда
ється як гарант демократичності суспільства, що базу
ється на національній ідеї: любові до Батьківщини, 
високій громадянській позиції, утвердженні гуманних 
начал -  доброти, щирості, справедливості, принципо
вості, відповідальності, власної гідності, толерантнос
ті.

Становлення педагогічної культури і внутрішнього 
духовного світу та природних здібностей особистості 
майбутнього учителя як складника загальної культу
ри. залежить від того, наскільки в нього сформована 
готовність до особистісного розвитку, самовдоскона
лення і професійного рівня. Психологічна готовність 
студента до розвитку необхідних для педагога особи- 
стісних якостей являє собою підгрунтя, на якому фо
рмується їх педагогічна культура В процесі форму
вання педагогічної культури варто обов'язково врахо
вувати. що рівень професіоналізму -  це результат 
постійної роботи особистості над собою, її самоосвіти 
[7, с.68-69]. Основними педагогічними умовами фор
мування творчої особистості є: зрілість мотивів вибо
ру професії, творче професійне середовище, здатність 
до продукування нових ідей, нестандартних рішень 
педагогічних ситуацій, наявність відповідних особис- 
тісних якостей, внутрішня мотивація та вольові зу
силля. ціннісна орієнтація студентської молоді.

Проаналізувавши ряд наукових джерел, ми прийш
ли до висновку, що творчість -  це насамперед повна 
зосередженість всієї духовної і фізичної природи 
особистості, вона охоплює не тільки зір, слух та всі 
п'ять почуттів людини, але й розум, волю, мислення, 
пам'ять, уяву, переконання, дар передбачення, ініціа
тивність, високу само організованість і працездат
ність. На практиці доведено, що саме творча діяль
ність -  спів, хореографія, акторське мистецтво, занят
тя різноманітними видами народної творчості розви
вають точність, артистизм, фантазію, інтерпретацію, 
уміння відчувати, неординарно мислити, реалізувати 
власні творчі задуми, розвивають емоційні відчуття, 
сприяють відчувати красу реального світу, формують 
художньо-естетичні якості.

Однією зі складових розвитку творчої особистості 
майбутнього педагога є ділова гра, яка зберігає і пе
редає у спадок величезну гаму духовних і емоційних 
цінностей, занурює студента в атмосферу реальності, 
де він може поєднати набуті теоретичні знання з 
практикою і виступати у ролі фахівця, створюючи 
сприятливі умови для розвитку професійних умінь і 
навичок.

Засобом загального і професійного розвитку твор
чої особистості майбутнього педагога є саморозвиток 
і самореалізація -  самостійне змінення особистості, 
оволодіння здібністю займатися саморозвитком: ста

вити перед собою професійно-значущі мету і завдання 
саморозвитку: вибирати засоби і способи саморозвит
ку: порівнювати хід і результати з тим, що планувало
ся: вносити зміни в результаті роботи над собою. 
Складовою професійного розвитку творчої особис
тості є самоосвіта: цілеспрямована робота з розши
рення і поглиблення своїх знань, набуття і удоскона
лення навичок і умінь і самовиховання: готовність 
здібності до самопізнання, самоусвідомлення, самоо
цінки, самокритичність, відпрацювання стійкої наста
нови на самовдосконалення.

Цінність самопізнання та саморозвитку особистості 
у молодої людини в процесі навчання у педагогічному 
університеті потребують підтримки і сприяння, оскі
льки навчати самого себе значно складніше, ніж ін
ших. Щоб стати суб’єктом саморозвитку, особистість 
повинна досягти певного рівня розвитку самосвідомо
сті. саморегуляції та самоконтролю. Результатом такої 
взаємодії є усвідомлення себе. Я-концепція: безперер
вний, цілеспрямований процес особистісного і твор
чого вдосконалення, спрямований на підвищення 
рівня професіоналізму, розвитку професійно значу
щих якостей, акумулювання професійної майстернос
ті, досвіду, знань, умінь, норм та цінностей: процес у 
якому особистість володіє стратегіями творення само
го себе, свого внутрішнього світу та реалізується у 
творчій діяльності.

Рівень інтересу до майбутньої професії, перевірка 
ефективності усіх напрямів професійної підготовки 
майбутніх учителів до самостійної творчої діяльності 
є педагогічна практика -  перша колиска емоцій і мрій, 
яка є мудрою вихователькою майбутнього учителя, 
сприяє виявленню як педагогічних здібностей, так і 
індивідуальних творчих можливостей кожного студе
нта, формує його творчу індивідуальність, розвиває 
педагогічні здібності, створює умови для набуття 
студентами системи знань, спрямованих на форму
вання індивідуального креативного досвіду та форму
вання первинних навичок творчої професійної педа
гогічної діяльності.

Висновки. У результаті нашого дослідження ми 
визначили, що формування творчої особистості май
бутнього учителя процес тривалий і безперервний. 
Він починається в стінах університету і має протяж
ність через всю його педагогічну діяльність. Визначе
ні нами засоби є важливими, але найвизначнішим є 
бажання майбутнього педагога стати для своїх вихо
ванців найцікавішим, найкращим, а це через постійну 
роботу над собою, через саморозвиток, самореаліза- 
цію і самовдосконалення, особистісну готовність.

Перспективи майбутньої дослідницької роботи бу
дуть спрямовані на формування творчих здібностей 
майбутніх учителів, які є складовою їх педагогічної 
майстерності.
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Professional Training as a Way to Form Creative Personality 
L. V. Pshenyehna, O. A. Skyba
Abstract. The authors explore the peculiarities of forming teacher's creative personality in the process of professional training, ana
lyze the research works of Ukrainian and foreign scholars and investigate the concepts “personality” and “creativity". The paper 
defines ways of forming creative personality of future teacher, both classic for university training as well as innovative, those which 
stimulate person's self-realization, self-improvement and self-development. The most important personal qualities, which facilitate 
successful creative activity, are compiled.

Keyword: personality, creativity, professional training, values, personal development, pedagogical activity, self-realization, self- 
improvement

Профессиональная подготовка как способ формирования творческой личности 
Л. В. Пшеничная. О. А. Скиба
Аннотации. В статье рассмотрены особенности формирования творческой личности преподавателя в процессе профессио
нальной подготовки, проанализировано публикации отечественных и зарубежных ученых и исследовано понятия «лич
ность». и «творчество», определено способы формирования творческой личности будущего учителя как классические для 
университетской подготовки, так и инновационные, которые стимулируют личность к саморазвитию, самоусовершенство
ванию. самореализации, обобщены наиболее важные личностные качества, способствующие успешной творческой деятель
ности .

Ключевые слова: личность, творчество, профессиональная подготовка, ценности, личностное развитие, педагогиче
ская деятельность, самореализация, самоусовершенствование.

43




