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ПЕДАГОГІЧНА КРЕАТИВНІСТЬ У СТРУКТУРІ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОБДАРОВАНОСТІ 

ВЧИТЕЛЯ 
 

В статье на основе анализа наиболее известных подходов к определению сущности понятия 
"креативность" предлагается разработанная автором модель педагогической одарённости, одним из 
главных компонентов которой выделяется педагогическая креативность. Предложенные критерии и 
параметры оценивания уровня развития педагогической креативности могут служить основой для 
проведения их оценивания и самооценивания будущими учителями и учителями-практиками, а также для 
розработки на этой основе программ самосовершенствования. 
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У статті на основі аналізу найвідоміших підходів до визначення сутності поняття "креативність" 
пропонується розроблена автором модель педагогічної обдарованості, одним з головних компонентів якої 
визначено педагогічну креативність. Запропоновані критерії і параметри оцінювання рівня розвитку 
педагогічної креативності можуть служити основою для проведення їх оцінювання і самооцінювання 
майбутніми вчителями й вчителями-практиками, а також для розробки на цій основі програм 
самовдосконалення. 
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Тривалий час обдарованість ототожнювалася з виключно високим рівнем розвитку інтелекту. Однак з 
розвитком досліджень проблеми обдарованості опора тільки на інтелект особистості почала суперечити 
реальним отримуваним результатам. По-перше, послідовники А. Біне, критикуючи прибічників асоціативної 
психології за уявлення про інтелектуальну діяльність як діяльність репродуктивну, самі також не 
спромоглися подолати цей недолік при створенні численних тестових завдань на визначення рівня інтелекту 
(Л. Терман, Дж. Равен, Р. Кеттелл та інші). Практично всі завдання тестів мають конвергентний характер. 
По-друге, проблеми у розробці "штучного інтелекту" перших примітивних ЕОМ, які розв’язували завдання 
за жорстко завданим алгоритмом і не були спроможними вирішити жодного творчого завдання, виявили і 
суттєві недоліки у теорії та практиці дослідження інтелекту. 

Нарешті тривале лонгітюдне дослідження Л. Термана у школах США і спостереження за сотнями 
обдарованих людей дозволило зробити висновок, що для досягнення видатних результатів у різних сферах 
діяльності часто потрібен не високий інтелект у його тодішньому розумінні (тобто не те, що вимірюється за 
допомогою IQ), а якась інша складна якісна своєрідність психіки особистості – здатність генерувати нові, 
оригінальні ідеї, знаходити нетрадиційні способи розв’язування проблемних задач. Ця якість була визначена 
на початку 50-х років ХХ століття як "креативність". Саме креативність (здатність до творчості) похитнула 
монополію поняття "інтелект" у розумінні такої особистісної характеристики, як обдарованість [7].  

Дотепер багато вітчизняних учених не визнають факт існування креативності як автономної, 
універсальної здібності. Вони вважають, що творчість завжди безпосередньо пов'язана з певним видом 
діяльності. Тобто, на їхню думку, не можна говорити про творчість узагалі: є художня творчість, наукова 
творчість, технічна творчість і так далі. Однак більшість вчених у світі схиляються до того, що природа 
творчості єдина, а тому і здатність до творчості універсальна. Навчившись діяти у сфері мистецтва, техніки 
чи в інших видах діяльності, людина легко може перенести цей досвід у будь-яку іншу сферу. Саме тому 
здатність до творчості розглядається як відносно автономна, самостійна здібність.  

Термін "креативність" у педагогіці та психології набув поширення на заході у 60-ті роки XX століття 
після публікацій робіт Дж. Гілфорда, завдяки яким фактично народжується сучасна психологія творчої 
обдарованості (психологія креативності). Досліджуючи інтелектуальні здібності людини, структуру її 
інтелекту, Дж. Гілфорд виділив два базові типи мислення: дивергентний і конвергентний. Конвергентне 



мислення спрямоване на аналіз всіх наявних способів розв’язання задачі, з тим, щоб вибрати з них єдиний 
правильний. Конвергентне мислення – логічне, послідовне односпрямоване мислення, виявляється в процесі 
розв'язання завдань, які мають єдину правильну відповідь. Конвергентне мислення лежить в основі 
інтелекту. Дивергентне мислення — це мислення, "що йде одночасно у багатьох напрямках", воно 
спрямоване на те, щоб породити безліч різних варіантів розв’язання задачі. Це альтернативне, алогічне 
мислення, що виявляється в процесі розв'язання завдань, шо припускають існування безлічі правильних 
відповідей. Дивергентний тип мислення Дж. Гілфорд пов'язав із породженням, продукуванням багатьох 
рішень проблемної ситуації на основі однозначних вихідних даних, вважаючи, що саме він є "серцевиною", 
"ядром" творчої обдарованості, креативності. За Дж. Гілфордом, дивергентне мислення характеризується 
такими особливостями: 

• легкість і продуктивність – тобто наскільки швидко індивід може створювати певні продукти 
творчості (ідеї, думки, об'єкти тощо); 

• гнучкість – здатність швидко переключатися з однієї проблеми на іншу або об'єднувати їх; 
• оригінальність – своєрідність мислення, незвичний підхід до проблеми, її нове вирішення; 
• точність (відповідність) – стрункість розумових операцій щодо тієї чи іншої проблеми, вибір 

рішення, адекватного поставленій меті. 
Спочатку Дж. Гілфорд виділив чотири основні параметри творчої обдарованості: 1) оригінальність – 

спроможність продукувати віддалені асоціації, незвичні відповіді; 2) семантичну гнучкість – здатність 
виділяти функцію об'єкта і пропонувати його нове застосування; 3) семантичну спонтанну гнучкість – 
спроможність продукувати різноманітні ідеї в нерегламентованій ситуації; 4) образну адаптивну гнучкість – 
спроможність змінювати форму відображуваного стимулу таким чином, щоб виявити в ньому нові ознаки й 
можливості для використання, 

Згодом Дж. Гілфорд робить висновок, що креативність характеризується шістьма основними 
параметрами: 1) здатністю до виявлення й формулювання проблем; 2) здатністю до генерування великої 
кількості ідей; 3) гнучкістю – здатністю до продукування найрізноманітніших думок; 4) оригінальністю – 
здатністю відповідати на подразники нестандартним способом; 5) здатністю вдосконалювати об'єкт 
сприймання, додаючи певні деталі; 6) здатністю розв'язувати проблеми шляхом реалізації відповідних 
аналітико-синтетичних операцій [4]. 

До компонентів творчого мислення дослідник та його послідовники віднесли: здатність до аналізу, 
синтезу, порівняння та встановлення причинно-наслідкових зв’язків, критичність мислення та здатність 
знаходити протиріччя, прогнозування можливого розвитку, здатність багатоекранно бачити будь-яку 
систему або об’єкт в аспекті минулого (теперішнього, майбутнього), будувати алгоритм дій, генерувати нові 
ідеї і вирішувати їх у образно-графічній формі [5].  

Дослідженням проблем продуктивного мислення у західноєвропейській та американській психології 
займалися Дж. Гілфорд, В. Келлер, Н. Майер, П.Е. Торранс, В. Франкл, Е. Фром та інші, у вітчизняній 
психології цей напрямок представлений у працях О. Брушлинського, З. Калмикової, Б. Кедрова, 
Я. Пономарьова, С. Рубінштейна та багатьох інших.  

За сучасних умов поняття "креативність" активно використовується в дослідженнях вітчизняних та 
зарубіжних авторів (В. Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, М. Козленко, М. Лещенко, О. Лук, А. Маслоу, 
О. Матюшкін, В. Моляко, В. Пєтухов, К. Тошина та ін.) [5, с. 215]. Однак, як зазначає Р.О. Павлюк, згадане 
поняття не можна визнати чітко та однозначно визначеним, не запропоновано єдиного підходу або концепції 
креативності. Тільки в зарубіжній психології існує близько сотні визначень згаданого поняття, що 
відбивають уявлення дослідників, представлених в межах численних концепцій креативності [5].  

Креативність (від лат. creatio - створення) – творчі здібності індивіда, що входять до структури 
обдарованості в якості незалежного чинника і характеризуються здатністю до продукування принципово 
нових ідей. На думку П.Е. Торранса, креативність означає здатність "копати глибше, дивитися краще, 
виправляти помилки, розмовляти з кішкою, поринати в глибину, проходити крізь стіни, запалювати сонце, 
будувати замок на піску, вітати майбутнє" [7, с. 26]. Вона передбачає підвищену чутливість до визначення 
нових проблем, до дефіциту або протиріч знань, дій з визначення цих проблем, до пошуку їх рішень на 
основі висунення гіпотез, до перевірки і зміни гіпотез, до формулювання результату вирішення [12]. 
Розроблена П. Торрансом концепція обдарованості складається з тріади: творчих здібностей, умінь, 
мотивації. Творчість, у його розумінні, - це природний процес, породжуваний сильною потребою людини в 
знятті напруження, що виникає в ситуації незавершеності чи невизначеності. Розроблені ним на підставі 
власної концепції обдарованості методики діагностики креативності широко застосовуються в усьому світі 
під час ідентифікації обдарованих дітей. 

Креативність визначається і як "творчі можливості людини, що можуть виявлятися в мисленні, 
почуттях, спілкуванні, окремих видах діяльності, характеризувати особистість в цілому або її окремі 
сторони" [11]. Це творчі здібності індивіда, здатність породжувати незвичні ідеї, відхилятись від 
традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації [5]. Креативність розглядається як 
найважливіший і відносно незалежний чи чинник обдарованості.  

Оцінюючи креативність сучасні психологи слідом за Дж. Гілфордом враховують зазвичай чотири 
критерії. Продуктивність, або швидкість, – здатність до продукування максимально великого числа ідей. 
Цей показник не є специфічним для творчості, однак чим більше ідей, тим більше можливостей для вибору з 



них найбільш оригінальних. Гнучкість – здатність легко переходити від явищ одного класу до явищ іншого 
класу, часто дуже далеких за змістом один від одного. Протилежну якість називають інертністю мислення. 
Оригінальність – один з основних показників креативності. Це здатність висувати нові, несподівані ідеї, що 
відрізняються від широко відомих, загальноприйнятих, банальних. Інший показник креативності 
позначається терміном "розробленість". Творці можуть бути умовно поділені на дві великі групи: одні 
вміють краще продукувати оригінальні ідеї, інші – детально, творчо розробляти існуючі. Ці варіанти творчої 
діяльності фахівцями не ранжуються, вважається, що це просто різні способи реалізації творчої особистості 
[7, с. 26].  

Д. Перкінс запропонував модель параметрів і характеристик креативності, яку назвав моделлю 
шестикінечних сніжинок (Sіx-traіt Snowflake Model of Creatіvіty) [2, с. 119-120]. Основними елементами 
креативності цей психолог вважає: 

• наявність сильного внутрішнього спонукання, обов'язку перед власними принципами: творець 
схильний до ускладнення, реорганізації, асиметрії; він одержує насолоду, кидаючи виклик хаосу і 
пробиваючись до розв'язку і синтезу; 

• здатність виходити за межі при рішенні проблем: так, наприклад, учені вважають "гарними" лише 
питання, що дають цікаві, несподівані відповіді, що дозволяє поглянути на проблему з іншого боку, 
отримати креативне рішення чи зробити відкриття; 

• ментальну мобільність, що дає творчим особистостям можливість знаходити нові перспективи при 
рішенні традиційних чи нестандартних проблем: такі особистості схильні думати і міркувати "всупереч"; 
міркуючи метафорично і за аналогією, вони зрештою приходять до припущень, що призводять до рішення; 

• готовність ризикувати і помилятися: творчі особистості здатні навчатися на власних помилках; 
"працюючи" на межі можливостей, там, де великий ризик помилки, креативно обдаровані люди з більшою 
імовірністю видають нові креативні результати; 

• прийняття сторонніх точок зору: креативні особистості схильні не тільки критично розглядати і 
аналізувати власні ідеї чи пропозиції, але також адекватно сприймають чужу думку чи критику, вони 
об'єктивні, що означає вихід за межі свого "Я", пошук і облік порад компетентних колег, перевірку своїх 
ідей; 

• внутрішню мотивацію: творці занурюються у процес діяльності за власним бажанням, не заради 
зовнішніх матеріальних стимулів, їхню роботу каталізує насолода, задоволення і користь від роботи [2, 
с. 119-120]. 

А. Тейлор у книзі "Природа творчого процесу" виокремлює п'ять рівнів здібностей до творчості, 
відзначаючи, що перші три рівні можуть бути досягнуті кожним за умов відповідної мотивації і завзятості. 
Останні два рівні досягають далеко не всі. Вони характерні для особистостей, здатних переживати 
натхнення чи особливо обдарованих від природи – геніїв [2, с. 120-121]. 

1. Рівень примітивної і/чи інтуїтивної експресії. Творчість на цьому рівні являє собою безпосереднє 
і найпростіше вираження почуттів, емоцій і думок, зазвичай властиве дітям і підліткам, що не займаються 
спеціально і постійно мистецтвом. Це наївне і примітивне мистецтво (творчість), однак наповнене 
почуттями і переживаннями. Процес і результати такого "наївного" творчого процесу призначені в 
основному для власного задоволення. 

2. Академічний і науково-технічний рівень. Люди, як знаходяться на цьому рівні креативності, 
володіють широкими знаннями в різних галузях, засвоїли методики і прийоми створення нового знання у 
різній формі, мають достатньо досвіду й уміння для реалізації своїх задумів і ідей, використовуючи широке 
коло методів і прийомів. У цьому випадку досконале володіння своїми знаннями, ремеслом й інструментом 
поєднується з творчою енергією. 

3. Винахідницький рівень. Для людини-творця відкрита можливість експериментувати у межах своїх 
знань чи діяльності (ремесла), експлуатувати різні способи використання відомих інструментів, предметів, 
підходів. При цьому творці-винахідники використовують стандартні прийоми, загальновідомі факти, стійкі 
навички лише як опору, вихідну точку для вироблення нових ідей. Для цього рівня характерне руйнування 
повсякденних правил, вихід за межі академічних традицій. 

4. Рівень інновацій. У цьому випадку артисти, письменники, музиканти, винахідники і мислителі ще 
оригінальніші. Вони руйнують всі кордони і пропонують методи, ідеї, знання, які якісно відрізняються від 
стандартних. Уявлення попереднього рівня зберігаються лише на рівні субструктури, підсвідомого 
мислення, що керує цими креативними зусиллями. 

5. Рівень геніальності. Характерний для поодиноких індивідуальностей, ідеї і відкриття яких у 
мистецтві і науці загалом не можуть бути витлумачені чи представлені у вигляді комбінації ідей, що 
виникли на попередніх рівнях творчості. Геній знаходиться на рівні інтелектуального і творчого розвитку, 
який неможна пояснити і досягнути за допомогою свідомих зусиль. Він унікальний за своєю природою, і від 
природи [2, с. 120-121]. 

Відтак, як зазначає Р.О. Павлюк, різні автори визначають здатність до творчості по-різному, однак 
загальним у різних підходах є те, що здатність до творчості – це найвищий прояв активності людини, який 
ґрунтується на створенні чогось нового, оригінального. Вона може проявлятися у будь-якій сфері людської 
діяльності. Творчість сприяє розвитку спостережливості, легкості комбінування інформації, готовності до 



вольового напруження, чутливості до виявлення проблем. Критерієм творчості при цьому є не якість 
результату, а характеристики та процеси, котрі активізують творчу продуктивність – саме це називається 
креативністю (Е. Фром) [8, с. 2]. 

Дослідники проблеми креативності зазначають, що поняття творчої особистості можна трактувати 
двома шляхами. Відповідно до першого, креативність у певному ступені сформованості властива кожній 
людині. Вона так само невід’ємна від людини як здатність мислити, розмовляти, відчувати. Більше того, 
реалізація творчого потенціалу, незалежно від його масштабів, робить людину психічно повноцінною. 
Позбавити людину такої можливості – означає викликати в неї невротичний стан [5].  

Погляд на креативність як універсальну рису особистості людини, передбачає визначення розуміння 
творчості. Творчість розуміється як процес створення чогось нового, при чому процес не запрограмований, 
непередбачуваний і раптовий. При цьому до уваги не береться цінність результату творчого акту і його 
новизна для великої групи людей, для суспільства або для людства. Головне, щоб результат був новим і 
значущим для самого "творця". Самостійне, оригінальне вирішення учнем задачі, котра вже має відповідь, 
може вважатися творчим актом, а його самого вже варто оцінювати як творчу особистість. 

Згідно другого трактування, не кожну особистість варто вважати творчою особистістю або творцем. 
Подібна позиція пов’язана з іншим розумінням природи творчості. Тут крім незапрограмованого процесу 
створення нового, береться до уваги цінність нового результату. Він повинен бути загальнозначущим, хоча 
його масштаб може бути різним. Важливою рисою творця є сильна і стійка потреба у творчості. Творча 
особистість не може жити без творчості, вона бачить у ній головну мету і основний зміст свого життя [5]. . 

У цілому творчі особистості характеризуються тим, що: 
• здатні виявляти безліч дивних властивостей у різних предметів, постійно задають питання, мають 

широку сферу інтересів у різних галузях, часто збирають колекції незвичайних речей; 
• легко генерують велику кількість ідей, варіантів рішення задач, знаходять для рішення незвичайні, 

нестандартні, найчастіше навіть унікальні прийоми і методи;  
• можуть бути нестримані у вираженні своєї думки, радикальні, вперті, надзвичайно завзяті, особливо 

при відстоюванні своєї думки;  
• схильні до ризикованих дій, навіть до пригод, полюбляють отримувати нові несподівані і раніше не 

відомі враження;  
• цікавляться різними інтелектуальними іграми, легко занурюються у фантазії, мрії, роздуми, 

занурюються у свою уяву; говорять: "Цікаво, а що було б, якщо...", чи "Що буде, якщо ми змінимо..."; 
маніпулюють ідеями, легко їх видозмінюють, адаптуючи до інших умов, модифікуючи свої оригінальні чи 
чужі думки;  

• демонструють живий, гострий гумор, бачать смішне у тих предметах і ситуаціях, що іншим не 
здаються смішними: їхній гумор може навіть видаватися надто ексцентричним;  

• схильні до нестандартної поведінки, більш готові до ірраціональних учинків; не соромляться 
демонструвати всі протиріччя своєї натури;  

• надзвичайно емоційні і чуттєві, схильні до проведення самостійних естетичних дослідів (у 
живописі, літературі, музиці);  

• допускають безладдя, хаос у своєму оточенні чи ситуаціях, не цікавляться деталями, які вважають 
не важливими; виявляють себе як нонконформісти, вважаються егоїстами, індивідуалістами; їх неможливо 
віднести до "сірої маси", не замислюючись при необхідності протиставляють себе більшості;  

• будь-які категоричні твердження не визнають без власної перевірки, піддають усе загальновизнане 
критичному перегляду, однак, як правило, конструктивно; сміливість розуму дозволяє їм слідувати своїй 
інтуїції [2, с. 111-112]. 

Серед особистісних якостей креативних людей, описаних, наприклад, П. Торрансом (84 якості), 
зустрічаються й протилежні. З одного боку, це прагнення до домінування, сміливість в захисті своїх ідей, 
потреба в соціальних контактах і соціальній активності, товариськість і популярність і т.ін. З іншого боку, 
боязливість, сором’язливість, любов до самотності, непопулярність і відчуженість. Проаналізувавши ці дані, 
П. Торренс вказав на загальну соціально-психологічну рису креативів – відсутність конформності, яка 
виражається в самостійності групи [11]. 

Одним із пріоритетних напрямів реформування вищої освіти в Україні є гуманізація освітньої 
діяльності, спрямування навчально-виховного процесу на формування творчої особистості майбутнього 
фахівця, створення умов для розкриття талантів, духовно-емоційних та розумових здібностей учнів та 
студентів. Серед численних професійних якостей у структурі особистості вчителя сучасні дослідники 
виділяють як одну з провідних у педагогічній діяльності здатність до творчості (креативність). Педагогічна 
праця нетворчою не буває і бути не може. Діяльність вчителя, яка вже за своєю суттю є творчою, значною 
мірою визначається різноманітністю, складністю і делікатністю його предмета - людської особистості, що 
формується. Неповторними є діти, умови, особистість самого вчителя, а тому будь-яке педагогічне рішення 
зумовлюється цими завжди нестандартними факторами. А це в свою чергу неодмінно передбачає творчий 
підхід. 

На основі ідеальної моделі творчої особистості, створеної В.В. Рибалком, після комплексного 
психодіагностичного вивчення відповідних якостей шляхом систематизації значної кількості якостей 



особистості продуктивно працюючих учителів, нами було побудовано модель педагогічно обдарованої 
особистості. Зважаючи на результати історичного, порівняльного, системно-структурного аналізу творчої 
педагогічної діяльності, біографічного методу та враховуючи сучасні ідеї щодо сутності та структури 
обдарованості, основу запропонованої нами моделі педагогічно обдарованої особистості складають такі 
компоненти: педагогічні здібності, рівень розвитку яких вище за середній; педагогічна креативність, тобто 
здатність учителя до педагогічної творчості; педагогічне покликання, як спрямованість особистості до 
виконання педагогічної діяльності; інтелектуальні здібності, як необхідний чинник, що сприяє засвоєнню та 
трансформації знань у визначеній науковій сфері  

Отже, серед основних компонентів педагогінчої обдарованості чільне місце посідають педагогічна 
креативність та інтелектуальні здібності особистості. Дослідження зарубіжних учених засвідчують, що 
прояв креативності, з одного боку, не залежить від рівня розвитку інтелекту, а з іншого – креативність 
обов’язково припускає інтелектуальний розвиток вище за середній рівень, оскільки лише такий рівень може 
забезпечити основу творчої продуктивності. Існує думка про те, що обдаровані особистості мають високі 
творчі показники і IQ вище 120 балів. Для реалізації креативності потрібна інтелектуальна ініціативність, 
але сама креативність не обов’язкова для простої інтелектуальної діяльності. Крім того, значні знання, 
ерудиція іноді заважають бачити явище в іншій перспективі, приводячи до стереотипу рішення. Сформовані 
численні навички і способи розв’язання завдань призводять до того, що людина вже не прагне до пошуку 
нових самостійних та оригінальних рішень [11]. 

Проте, на думку більшості дослідників, не слід ототожнювати креативність з високим рівнем 
інтелекту. Дослідження останніх десятиріч показали, що оцінка інтелекту традиційними методами 
(обчисленням IQ), не дозволяє робити висновки стосовно творчих можливостей. Творчість означає 
особливий розумовий склад та особливу якість розумових процесів.  

Інтелектуальні здібності педагога нами виділяються як окремий компонент ядра педагогічної 
обдарованості, оскільки високий розвиток інтелекту є невід’ємною характеристикою вчителя і виконує у 
структурі його особистості окрему функцію. При цьому нами було враховано: 

1) концепцію "інтелектуального порога" П.Е. Торранса, яка твердить, що при показниках IQ нижчих 
за 115-120, інтелект і креативність утворюють єдиний чинник, при IQ вище 120 здатність до творчості стає 
незалежною величиною, тобто немає креативів з низьким інтелектом, однак є інтелектуали з низькою 
креативністю; 

2) висновки Д. Перкінса про існування нижнього порогу розвитку інтелекту для кожної професії 
(люди з показниками IQ, нижчими за певний рівень, не можуть оволодіти даною професією) [6, с. 20]. Для 
педагогічної професії, за даними Г. Айзенка [1, с. 10-11], середній показник IQ становить 122. Тобто, це саме 
той випадок, коли інтелект і креативність у структурі особистості вчителя можуть розглядатися як незалежні 
величини. 

Поняття "інтелект" (лат. intellectus – розум, розсудок, пізнання, розуміння), "інтелектуальні здібності" 
вчені розуміють як здатність самостійно набувати знання, відкривати їх, переносити у нові умови, знаходити 
оригінальні шляхи розв’язування проблем на противагу діям за зразком чи шляхом наслідування. 
Інтелектуальна людина здатна правильно оцінювати, розуміти і думати, завдяки своєму "здоровому глузду" 
та "ініціативності" може "пристосуватися до умов життя". Тобто "інтелект – це глобальна здатність розумно 
діяти, раціонально мислити і добре справлятися з життєвими обставинами”, "успішно мірятися силою з 
навколишнім світом" [10, с. 9-13]. Більшість сучасних психологів погоджуються з розумінням інтелекту як 
здатності індивіда адаптуватися до навколишнього середовища. У широкому значенні поняття "інтелект" 
характеризує всю пізнавальну діяльність особистості, у вузькому – це найбільш узагальнене поняття, яке 
охоплює сферу розумових здібностей людини. Прояви інтелекту можна фіксувати у функціонуванні 
розуміння та структурування конкретної інформації; постановці завдань; пошуку і конструюванні розв’язку; 
прогнозуванні рішень, гіпотез, задумів. У структурі педагогічної обдарованості можна виокремити як 
загальні інтелектуальні здібності вчителя, так і його здатність до теоретичного осмислення педагогічної 
дійсності.  

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 [9, с. 98-99] виділяються такі ознаки педагогічної 
креативності: високий рівень соціальної і моральної свідомості; пошуково-перетворюючий стиль мислення; 
розвинені інтелектуально-логічні здібності (вміння аналізувати, обґрунтовувати, пояснювати, виділяти 
головне тощо); проблемне бачення; творча фантазія, розвинута уява; специфічні особистісні якості (любов 
до дітей; безкорисливість; сміливість; готовність до розумного ризику в професійній діяльності; 
цілеспрямованість; 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 культури [9, с. 98-
99]. 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.  

Отже, педагогічна креативність передбачає здатність до творчого пошуку, нестандартного 
розв’язання педагогічних задач і характеризується за цілим рядом параметрів. Вона характризується за 
допомогою таких критеріїв як швидкість (продуктивність) і гнучкість думки, оригінальність, допитливість, 
точність і сміливість. Під швидкістю (продуктивністю) думки розуміють кількість ідей, яка виникає за 
одиницю часу. Протилежна якість – малопродуктивність. Гнучкість думки характеризує здатність швидко і 
без внутрішніх зусиль переключатися з однієї ідеї на іншу; бачити, що інформацію, отриману в одному 
контексті, можна використати і в іншому. Це добре розвинута навичка переносу (транспозиції). Вона 
забезпечує вміння легко переходити від одного класу явищ, що вивчаються, до іншого, долати фіксованість 
методів вирішення, своєчасно відмовлятися від недосконалої гіпотези, бути готовим до інтелектуального 
ризику і до парадоксів. Протилежна якість – інертність. Оригінальність визначає здатність до генерації ідей, 
які відрізняються від загальноприйнятих, до парадоксальних, несподіваних рішень. Вона пов'язана з 
цілісним баченням усіх зв'язків і залежностей, непомітних під час послідовного логічного аналізу. 
Протилежна якість – традиційність. Допитливість розуміється як здатність дивуватися; відкритість та 
інтерес до усього нового. Протилежна якість – байдужість. Сміливість передбачає здатність приймати 
рішення в ситуаціях невизначеності, не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи 
особистим успіхом та репутацією. Протилежна якість – поміркованість. 

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 учителя розвивається упродовж усієї педагогічної діяльності і є 
вирішальним чинником його просування до вершин педагогічної майстерності. Ще В.О. Сухомлинский 
підкреслював, що тільки творчий учитель здатен 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, 
так і суб'єктивний, характер. У педагогіці таким продуктом можуть бути нові навчальні технології, форми, 
методи навчання і виховання, зростання педагогічної майстерності вчителя.  
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