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?ема: |{едагог!чна творт!сть вчителя.
0бладнання: опорний конспект.
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1. €пециф!ка педагог!чцпо[ твориост!.

1!об розглянути сугн1сть педагоЁчно? творност|, сл!д спочатку усв|домити
сщн!сть б|льтш 1широкого пон'{ття творн|оть. 3агальноприйнятий пог.]1!д на
трактовку цього т1оъ[ят[я по[!'1гае в тому' що творч!сть як в!1д {1|одсько? д1яльност|
характеризу€ться насамперед новизно}о й ориг|нальн|стто. {!с| думки
дотримувався видатний в|тчизняний психолог .}1.0. Биготський. ||роте чи достатньо
цих ознак для визначення творчост| взагал|, 1 педагог1чно] творчост1 зокрема. -{,кщо

дават'1визначенн'1 творчост| як лтодсько? д|яльност|, яка пороркуе щось нове | не

враховувати ц|л! ц|е] д{яльност|, то мо)кна д!йти висновку' що творч1сть мо)ке 6ути
спрямована не ли1ше на добр| справи, не т|льки на утворення' а-гле й на руйнувау{т{я)
знаходити вих|д у хуш!ганств|, злочи}{ах. |{роте х|ба е творн|сть зпочини' розробка
газових камер' створенн'{ нейщонних бомб. Рсе це безсумн1вно мае ознаку новизни'
€ш1е не мас найвахслив|тшо| ознаки творчост1 _ !1 спрямованост| на творен}б{' на

цманн! ц!л|. йета л}одсько| дйльност| в даному випадку в|д|щае ду)ке ва)к]|иву

роль. 9 злочинах, створенн] газових камер тощо' 1ака мета буле антицманно}о у
сво]й основ|, а то}уту це не творн|сть, а антитворч|сть, тобто варвФство.
Фтэке, кр|м ознак новизни | ориг|нальност|, у визначення творчост| повинна
вк.]1}очатися | ознака прогресивност|. ф ознанае' що про творч|сть мо)кна вести мову
ли1ше тод|, коли !! процес ! резупьтат спрямован| на творення, пород)кенн'{ нового
прогресивного' що сприяс розвитков| лподини | сусп|льства.

у Бнциклопедштно1!{у словнику знаходимо таке

характеризуеться неповторн|стто, ориг1натльн1стто 
'ун|кальн|стто''1. |{р" вс|й зрозрл|лост| цього визначенн'1 сама творн|сть як ре.}льне

явище наст!льки ск.,1ацна' що одра}зу знову виника1оть законом|рно питання. [вориа
д|яльн|сть пород)кус як!сно нове 1 ц|нне д.}1я кого - Аля л}одини ии сусп|льства?

-{,кщо зрозум|ло, що створення ран!тпе н|кошгу не в|домо|, принципово ново!

др|дактр1чно| систем?1 навчаЁ!ъ1я, яка дозво[|яе досяг{14 високих результат{в. _ це

визначенн'1 пон'{ття

щось як|сно нове 1

сусп|льн о-| сторинно:о



тв0рчий акт' та чи мо)кна назвати таким метод' прийом, в|дщито! для себе вчителем'
вд€ште розв'язання педагог[чно| задаи!, сицац1?, якщо все це описано у книгах' проте
6уло нев|доме цьопдду вчителев|?

||сихолог!чна природа творчого педагог1чного акту в принциш| не зм!ттлоеться

в|д того' чи створ!оеться об'сктивно нове ни оу6'ективно нове. 9 педтворвост|
найчаст|тпе ящр€в присутня суб'ективна новизна др[ок, позиц|й, оц|нок, поч/тг|в,
як1 виник€шоть в процес| навча-г:ьного проекцвання 1 вт|лення у ;т(иття прийнят:о<

р1гшень. 1{о >к стосу€ться основного про.щ/кту творно? педд1яльност1 _ особистост|

)д{ня' то хоч знання' вм|ння, якост| особистост|, яких набувае ду1ту{}!а, сам| по соб!
об'екгивно не нов|, особист!сть в процес! форп,тування вт|тпое {х в угт|кальн|й,

е п|дстави за основу прийняти таке
це один з вид1в л!одсько1 д1яльност1'

неповторн!й форм1. €правэкне навчання 1 виховання * це зав}кди створенн'{ нового,
творення ]|1одини через пробуркеня !: внущ|ш:н!х сил.

)['загальнк'к)чи все вищенаведене'
визначенн'{ педтворност1 : "|[едтворн|сть
спрятиований на розв'язання творчих шедагог!нних завдань, д][я яко] потр|бна
об'ективн| (соц|альн|, матер|а-т:ьн|) | суб'ективно особист|сн| рлови (знання, вм[ння,
творн| зд|бност|) | результат яко| характеризуеться новизно|о, орийнальн|ст:о,
особист|сното ! соц|ально1о значущ1стто, а тако)к прощесивн|ст|о''.

йахочи багато сп|льного з |нтшими видами творчост| (наукова, худохс{я'
техн!нна), педагог1чна мае свощ!дн!сть, пов'язапц ! з харакгером 11роцесу' ! з його

результатом особист1стло, що росте | розвивасться. Бид|лимо ц| специф|нн|
особливост| педагог1чно! творност1 :

€пециф|ка педагог|чно| творчост| полягае перед ус|м у тому' що об'ектом |

п|дсрлком !| е творення особистост! ( а не образ!, $( у мистецтв|; не механ|зшту ни
конструкц||, як у техн|ц0. !е ду)ке точно в[дзначив педагог Б.||.Бахтеров: "9кщо
навчан}{'| _ миотецтво' то це найвище з ус|х мистецтв, тому що мае справу не з
мармуром' не с 11олотном ! фарбамп, аз )к'1впмпл}одьми''.

|{едтворн[сть жорстко л|м|тована' спресована у нас1. Бчитель не мо)ке чекати'
коли його ''осяс'', в|н повинен знайти оптим€}ль}гу методику заняття сьогодн[, а ду)ке
часто трийняти нове р|тшення на само1!'у уроц| буквально за секунди' коли виник.]1а

передбанена ним сицац|я. [у', за словами А.€.йакаренка, пощ|бно негайний
анал|з | негайна д!я. Биступа|очи спресовагтим у нас1, зд!йснлоточись безперервно {

системати1{но' пед. 1ворн!сть приносить результати д{}пеко не одразу. Бчитель
пор|вняно 111видко 0щимус ]1и{ше безпосередньо' частков| п|дсумки своё| д|яльност1
(знання, вм|ння, навш1ки улн|в), проте не завжди мо)ке шор1вняти. €п|вв|днести
задум з його насл!дками.

Фск1льки пед. творн|сть пов'язана з навч€}пьно_виховним процесом, вона
зав)кди повинна приносити позитивн| результати.

Фсоблив|стто пед. творчост] е те' що це завх(ди сп|втворн!сть. Бона т|сно
пов'язана з творч1стло всього вчительського колективу | ко:кного у{ня. 9дин з

основних партнер!в вчите.]1я по творчост! _ )д1ень ду:т(е складний, динапл|нний,
неповторний. |||д зас!б, який вчора приносив користь' сьогодн| отае безпл|дним.
Ёове вщачас приваблив|сть | новизну, творча задача сприймаеться в)ке як
стереотипна. 9им кРаще орган!зоване навчаъ1}|я' тим !швид1пе розвиваеться )д1ень як
особист1сть. |!еред педагог€}м пост|йно виникае велика к1пьк|сть фактор!в, як| вахсно

або зовс|м немохсг|иво перед6ачуттп 1 як! вплив€шоть на формуваъ1ъ1я особистост1

у{ня. Фсь нотшу необх1дно пост[йний розвиток вс|х елемент|в педсистеми: ц|лей,
зм|сту, засоб|в, метод|в, фор'.
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!1{е одн|ето в1дм|нно1о рисо}о педтвориост| е те, що його значна частина
зд|йснтоеться на .]1}одях, у губл|ин!й обстановц1. {е вимагае в|д вчителя вм|ння
керуват?! сво!йи псутх|чнпм!т стаъ!амт4, о[1ерату1вно вик.]1|4кат|7 у себе та уаът|в творче
натхнення.

розвиваеться' а]!е й "|нструмент'' ц1е| творчост| - особист1сть вчителя _творця.

2. Р!вн| педагог1чно| творчост! вчителя.

Бисоко оц|нтоточи будь-як! прояви педтворчост|, ми повинн| п]дходити до не!

диференц1йовано, вм!ти оц1нити ]] соц1а-гтьну значущ1сть. Ёовизну | глибину, тобто
вести мову про р|вй шедтворност|.

Б. 1. 3агвязинський вид|ляе так| з р|вн| педтворчост]:
Б|дкриття * це найб|льтп мастштабн| ! новаторськ| педр|гшення. 3они пов'язан|

з висуванням нових педагог!иних ]дей 1 1х вт!ленням у конкретн!й систем|
навч€}пьно_виховно| роботи. Баприклад, форми посднанн'т навчання з праце}о у
Р.0уена, методика вихованн'{ у колектив; А.с'макаренк4 виховна тема
Б.А.€ухомлинського.

Бинаходи * це перетворенн'т' конструк)ванн'{ окремих елемент|в педсистем'
засоб1в, метод|в, умов навчання ! виховання. Результати цього р|вня педд1яльност1

мо)кна умовно н€ввати саме педвинаходами. йагн1тофонне | тихе опицванн'{' уроки
в!дт9итих думок у 8.А.1!{ата]1ова, поурочн}{й 6ал, введений липецькип,{и педагогаы1у1'

використанн'1 коментованого керуванн'т у досв]д! €.Ё..||исенково| _ все це прик.т1ади

педвинаход|в. Б|дкр|4ття ! винаходи в|дносяться до педноваторства.
9доскон.ш!ення * модерн|зм | адаптац1я до конкретних р{ов в:ке в|домих

метод|в 1 засоб|в навчання | виховання. Ёапру\к]1ад) картки "св|тлофор", як1,ш,[и утн1
пов1домля!оть вчителев| початкових клас|в .{снозоренсько[ 1школи Б.[.Ринз|н|й про
свое ставлення до в|дпов|д| товари1ш|в, про виконання завдань (зелений кол|р -
згодний, тервоний _ не згодний, :ковтий _ хочу зат1еречити або до!товнити, голубий

завдання виконане тощо.). 1{е рац1онал|заторський р1вень творност1, що е

результатом | проявом педмайстерност| вчителя.
} повсякденн|й д!.яльност! педагога в|дкриття зд|йсн}оеться досить р|дко 1

носять' як правило, суб'ективний характер (це н|би ''перев[дкрит\я", "в|дщиття для
себе''). {аст|тце зд!йснто*отьоя винаходи | вдосконапення.

в. А. (ан - |{алик вид|ляс так| 4 р!вн| творчост| вчителя:
0 р|вень - вчитедь ли1ше шов!домляс у{н'{м певну 1нформац1то, але не керуе !!

засвоенн'1м' ч/т нема€ творност|.
! р|вень творчост1 - це р|вень елементарно! взасмод!{ з к]1асом. Бчитель вже

використовуе зворотн!й зв'язок, а]те в!н д!е за тшаблоном' використову!очи без 6уль-
яких власних перетворень досв1д !нплих вчител!в.

!1 р1вень творвост1 - це р!вень оптити1зац|! д!яльност1 на уроц', почина}очи з
його плануванн'1' творч|сть цт по.}1ягае у вдало]угу вибор| доц|льному поеднанн| вхсе

в|домого вчителев| зм|сту, метод|в ! форм навчанн'1.
111 р|вень творчост| _ це евристичний р|вень. |{едагог використовуе творн|

мохсливост1 живого сп!лкування з у{н'{ми. Ёайб|льтш високий р|вень творност|
вчите!!я характеризустъся його повно}о самост1йн1стто. |!едагог мо}(е



використовувати вх(е готов1 прийоми' €1ле вк.]1адае у них щось свое' особист|сне. Б|н
прац}ое з цими прийомами ли1ше в т1й м|р|, в як|й вони в1дпов1датоть його творн!й

|ндпв|дуальност!, особливостямособистост1 утн1в' конщретноплу р|внев| кгтасу.

Б. ||.Раченко вид|ляс тако)к 4 р|вн! творност|:
1_й р!вень * профес1йне становленн'{ характеризуеться необх|дним м!н|мумом

вм|нь | навииок, як| застосову|оться у конкретн|п( р{овах. щ р|вень спроб !

помилок.
2-ий р|вень _ стих|йне с€]мовдосконаленн'{ передбаиае педагог{нну творн!сть,

що спираеться) з одного б'*у, на сформований в процес| профес|йного становленш'1

комтш1екс вм|нь ! навичок, а з |нтшого _ !широко в|домий досв|д 1нтшшх вчитеп|в.
3_1й р|вень _ планом!рна рац|онал!зацй характеризуеться тим' що вчите.]ш{ в)|(е

не задовольня|оть запозиченн'{ досв1ду у 1нтших. Б|н прагне створ|оватп св1й вл:асний

ефективний досв|д, €1пе поки що фрагментарно, без забезпечення зв'язщг м}к
творчими знах|дкам и | зврнайними щадиц|йними ёлементами.

4-ий р|вень - р|вень оштиьт]зац!! т1роцесу ! результат|в пращ| хщакгеризуеться
не ли1ше планом|рн!ст:о, але й систематичн|стдо розвитку творност|.

3. Бйм!шност! педагог!чно[ творчост! вй псевдотворност[.

ориг|нальн|чання, про)кектерства. Руш:1йним сти1!{улом ориг1н€}пьнит{ання е балсан*тя

6ути }1есхо)ки1!1 у сво|й робот| на |нтлпах. фигйальн[чаннто властива навмисйсть,
шлтутн|сть, нащгман|сть, формотворн|сть, прагненн'1 просте' очевидне подати
ск.]1адно' науковопод|бно, вигадливо.

||едтворн1сть пощ|бно в!др!згтяти ! в!д про)кектерства. |1рожектери
винах|длив!, проте !хн| проекти нере.}льн!, незд|йсненн|, не ма|оть п|д собото нйко|
науково! основи. .{о про;кектерства можна в1днести 1 винаходи, як! н1бито

ун|верса-гльно ефективн| для ус|х вяител|в 1 д]тей, длля вс]х випадк1в, прийом|в,
метод|в | сщукцр. }{априк.]1ад' "якщо без перетшкод ставити дв|йки, то
'-п|двищиться" в|дпов|дальн!сть:школяр1в за навчання"; "якщо вс! вчител! оволод1ли

€}лгоритм|зованим навчанн'1м' то не було б невстигак)чих тощо''. Ёеобхйно

усв1домити' що под|бн! метаф|зинн! твердхсеншя начебто новаторського характеру
методолог1чна нецрамотн[. |{рохсектерство небезпечне | тшк|дливе' тощ/ що вищачае
час | сили педагог]в на реал|зац!то св|домо недося)кного, манить |лгоз|е:о

майбутнього творчого успф, а зре1што}о вик]1икае розчарування вчите]1]я' приводить

до помилок.
1вори|сть пор1бно в1др|зняти 1 в|д волюнтаристського, дов1льного

тлр{ачення наукових розробок, при яко]шу перещу{усться сама срн!сть наукового
знан1{я. Ёаприклац' коли вчктел| ш|д приводом н!бито творчого п|дходу до засвоення
певно! методики (методики оптим|зац|! процесу навчання) зм|нлототь ]'
використову1очи ли1пе п певну частину' чим порушгу[оть ц1л|сн!сть методики
не мо)|$/ть доояг!тути ефективних результат|в. 1стинна творн1сть не перекру{у€

зм1ст;
[ тотиу

сщност1 наукових |дей, а вс|ляко спирасться 11а них' застосову!очи

).мов' тим сами}у1 розвива1очи ! збагавугови ц| |де!.
1х до конкретних


