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ПСИХОЛОГО – ПЕДАГОГІЧНІ АСПЕКТИ ТВОРЧОЇ  
АКТИВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ 

Чому людина прагне до творчості? В чому полягає сутність активності 
та творчого процесу? Що таке творча активність?  

У педагогічній енциклопедії творчість визначається як найвища форма 
активної та самостійної діяльності людини. Творчість оцінюють по 
соціальній значимості та новизні. 

На наш погляд, творчість – це процес творення нового, оригінального, 
який надає можливість виражати свій внутрішній світ, себе. А в собі 
знаходити те, що має цінність не тільки для себе самого. 

Людина від природи активний творець. Вона прагне до творчості, бо 
повинна навчитися робити відкриття, винаходи художні образи: 

§ для себе, відкриваючи світ; 
§ для найближчого оточення; 
§ для всього людства. 
Як стверджують філософи, активність – це поняття, яке виражає 

сутність діяльності, практики і протиставляється поняттю споглядальності.[7, 
234] Слово активність походить від латинського aktivus, що в перекладі на 
українську означає діяльний, енергійний. Т.М.Мальковська  вважає, що 
активність людини проявляється в діях, при яких  людина здійснює реальний 
вибір. На думку Т.І. Шамової активність особи - є мета, засіб і результат 
діяльності.[6, 15] Академік  Г.С. Костюк дає означення активності як 
“здатність змінювати навколишню дійсність у відповідності до особистих 
потреб, поглядів мети”. Як риса особистості активність виявляє себе в 
енергійній, ініціативній діяльності. 

В цілому ж вчені розглядають активність як ставлення людини до 
діяльності, її готовність “діяти”. Тому активність можна розглядати і як 
певну рису характеру людини. 

Аналізуючи  поняття активності в педагогічному процесі, В.І.Лозова 
розглядає поняття “активність” як рису людини, яка проявляється в стані 
готовності, у  прагненні до самостійної діяльності, а також у реалізації 
діяльності, виборі оптимальних  шляхів  досягнення поставленої мети. На 
нашу думку, потрібно  виділяти  не тільки активність окремої особи, але й 
процес активності навчання в цілому, який значною мірою зумовлює й 
формує активність кожного. У Т.І. Шамової активізація в навчальному 
процесі розглядається як напруження сил людини, мобілізація її морально-
вольових і фізичних можливостей на задоволення потреб в конкретному виді 
дій. А саму активність вона трактує як “якість діяльності особи”. 

Таким чином, в педагогіці поняття активності вживається у двох 
значеннях:  

1)активність як стан, пов’язаний із викладанням  якого-небудь акту дій; 
2)активність як властивість особистості, яку треба формувати.  



Г.І. Щукіна вказує, що “активність розвивається, супроводжуючи весь 
процес становлення особистості. Суттєві зміни в активності відображаються 
на діяльності, а різні зміни, розвиток особистості виражається в стані її 
активності”. Вона виділяє 3 рівні активності: 

1. Репродуктивно-наслідувальна активність: людина не виявляє інтересу 
до діяльності, активність проявляється лише під дією зовнішнього стимулу. 

2. Пошуково-виконавча: у людини виявляється інтерес до діяльності і, 
одержавши завдання, самостійно його виконує, шукає найбільш раціональні 
шляхи і засоби розв’язання. 

3. Творча активність: характеризується не тільки активним пошуком, 
але і здатністю різними способами розв’язувати поставлене завдання, 
знаходити нестандартні шляхи. 

І.І.Родак розрізняє відтворюючу (репродуктивну) та творчу 
(продуктивну) активність. Він стверджує, що перша спрямована на 
сприйняття і розуміння, збереження в пам’яті і практичне використання. 
Друга пов’язана з виникаючими чи поставленими запитаннями. Обидва види 
активності поєднуються між собою. 

Творча активність як вищий вид діяльності характеризується 
ініціативою у визначенні мети, завдань, у прагненні виявити причинні 
зв’язки та залежності, уміння переходити до теоретичних узагальнень, 
готовність до самостійного творення нового. Тому показниками творчої 
активності є ініціатива, самостійність, засоби пізнання, інтереси, характер 
діяльності (скорочення, кількості дій, операцій, витрати часу, сил). 

На наш погляд, ідеал активної особистості – це всебічний, тривалий 
характер творчої активності у всіх видах її діяльності, позитивна мотивація. 

Природна творча активність людини виявляється в діяльності, 
зовнішньою соціальною формою якої є праця, що виступає як “праця”  
взагалі. Як зазначав К. Маркс, це насамперед абстрактна людська праця, що 
має реальний прояв як фізіологічна активність, продуктивна витрата 
людського мозку, м’язів, нервів, рук тощо. Природна творча активність, 
функціонуючи у формі діяльності, виражає абстракту суспільну працю й у 
своїй загальній властивості фіксує просту витрату людської сили [2, 25]. 

Ушинський справедливо вважав, що вільна праця потрібна людині сама 
по собі, для розвитку й підтримання в ній почуття людської гідності. 
Видатний педагог вказував на те, що праця, яку людина спрямовує на 
природу, має водночас зворотно діє на людину своєю внутрішньою, їй самій 
властивою силою, незалежно від тих матеріальних цінностей, які вона дає. 
Ця внутрішня, духовна, животворна сила праці є джерелом людської гідності, 
а разом з тим її моральності й щастя. 

Наполеглива, систематична та напружена робота є головною умовою 
успіху творчості. Творча активність, як якість особи не дається їй 
споконвічно і не породжується природою. Вона формується суспільством 
лише завдяки праці розширюється сфера соціальності окремої людини. І 
творча активність як якість особи зумовлена трудовою діяльністю.  



Творча активність, в основі якої – праця, є надбанням людини. Людська 
праця – це передусім доцільна діяльність, сутність якої полягає в тому, що 
вона завжди опосередкована ідеальною розумовою творчістю,  
конструюванням того, що повинно бути втілено у дійсність. З втіленням 
творчої активності досягається цілісність людської діяльності. 

Дійсно, живий рух мислячого людського тіла – невичерпне джерело 
духовного змісту, смислів і досвіду. Що є живий рух і дія людини? 
Психомоторна й розумова дія – дійсне буття людини, діючи, людина стає 
вільною. Дія – найактивніша частина життя. Психомоторні дії, якщо стають 
досконалими, перетворюються на засоби творчості. 

Тільки в процесі дії людина може виявити свою істинну сутність  і свою 
індивідуальність. А системи дій (психомоторних, пізнавальних, естетичних і 
моральних), якими оволоділа людина, є простором її свідомості. Дія і живий 
рух, крім всього, набувають креативних властивостей; вони разом стають 
дієвим засобом, поєднуючи минуле із сучасним; створюючи майбутнє не 
лише у формі образу чи думки, а практично роблять майбутнє тут і тепер – у 
сучасному. 

Живий рух і мислення – універсальні інструменти творчості. Вони 
всебічні, всеосяжні, загальні для дій мислячого тіла людина; немає обмежень 
у розв’язанні різноманітних задач, обробці й створенні предметів із 
найскладнішими просторовими конфігураціями та розмірами. 

Регулюється живий рух і дії людини її образами, почуттями й думками. 
Відомо одне: у живому рухові зароджуються елементи думки – 
зароджуються й працюють поза нашою свідомістю. 

Отож, майбутні вчителі повинні постійно: 
1) прислухатися до себе; 
2) розуміти мелодію психомоторної дії; 
3) вилучати з неї смисли, які в ній приховані від свідомості – зробити 

їх власним здобутком. 
Важливість і цінність психомоторної активності людини у тому, що 

вона має можливість розвивати у собі ту ділянку мислення, яка створює 
судження. Це судження будується на почуттєвому матеріалі, на перетворенні 
його розумовими операціями в цілісність, яка матеріалізується цими ж 
рухами. 

З часом таким самим способом, але на іншому, понятійному матеріалі 
особистість створюватиме мовні конструкції – умовиводи та судження. Але 
першу школу виучування здатності до творчості людина в дитинстві 
проходить (усвідомлено чи неусвідомлено) психомоторикою. 

Для оцінювання якості координації рухів тіла, думки, почуттів та уяви 
майбутній учитель може використати такі критерії: 

Оптимальний рівень – людина, виконуючи дію, точно регулює її 
біодинамічні властивості: 1) силу рухів; 2) швидкість; 3) темп і ритм; 
результатом дій буде її: координованість, точність рухів і влучність, 
зовнішнім виразом яких стануть спритність і пластичність -  естетичні якості 
моторики. 



Середній рівень - людина володіє названими властивостями своєї 
моторики частково і лише у діях, які добре заучені, а в інших скуті.   

Низький рівень – дії людини втратили спритність і пластичність, 
страждає точність і особливо влучність рухів, натомість набувають скутості, 
дискоординованості й інших негативних рис [2, 21]. 

Праця вчителя повинна полягати в тому, що він привчає себе та учнів 
вірити: 

1) самому собі – своїй критичності: спільній дії мислення, почуттів і 
уяви; 

2) своїм діям (розумовим і психомоторним, що організовуються 
думками, почуттями, способами уяви); 

3) мудрості власного тіла: витрачати енергію таким чином, щоб вона 
відновлювалась з прибутком, тобто не виснажувала надмірним 
напруженням. 

Творча активність є інтегративновною якістю особистості в тому 
розумінні, що синтезує в собі ряд ознак творчості та активності. Вона 
характеризує конкретну діяльність, в яку включена особистість з боку 
кількісної міри її інтенсивності, а також з боку її якісної новизни. Поняття 
якісної  новизни  в даному випадку може означати не тільки оригінальну 
продуктивність або нову технологію, але й збагачення та вдосконалення вже 
існуючого. В цілому – це активність суб’єкта, що проявляється в творчій 
діяльності. 

Творча активність полягає в намаганні і готовності особистості свідомо 
і добровільно, за  внутрішнім переконанням здійснювати на користь 
суспільства ініціативні новаторські дії в різноманітних сферах людської 
діяльності.  

На думку П.Блітца, рівноправною складовою  творчої активності  
виступає ще така характеристика особистості, як прагнення до 
самовираження. 

В залежності від характеру взаємодій суб’єкта та об’єкта творчу 
активність можна поділити на три види: 

а) реконструктивна творча активність; 
б) конструктивна творча активність; 
в) дослідницько-творча активність. 
Для першого виду творчої активності характерним є те, що людина 

намагається реконструювати предмет або явище, внаслідок чого одержує 
щось нове, з кращими якостями. 

Другий вид творчої активності передбачає створення чогось 
принципово нового або принципово новий спосіб розв’язування того чи 
іншого завдання. Саме ж завдання перед людиною ставиться. Якщо це 
навчальний  процес, то завдання ставить учитель і може навіть вказувати 
приблизні напрямки пошуку. 

Третій вид – дослідницько-творча активність є найвищим рівнем 
творчої активності. В даному випадку, якщо мається на увазі навчання, 
майбутній учитель сам  знаходить  проблему, ставить завдання і самостійно 



розв’язує їх. 
Наведений поділ є умовним. Ці види не ізольовані один від одного і 

можуть співіснувати в процесі діяльності. 
У майбутнього вчителя повинна виникати постійна потреба створювати 

нове (спочатку для себе, потім для людей і людства), те, чого не існує в 
природі, і втілювати форму знакових систем або художніх образів. Усе це – 
ознаки творчої активності. 

Творчість, як вияв новизни у створенні духовних і матеріальних 
цінностей, потребує свободи й підтримки. Не помітити керівнику хоч 
маленький вияв творчості вчителя, просто злочинно [1, 1]. 

Саме у сфері освіти має формуватись усвідомлення кожною людиною 
віри в те, що істинний смисл її життя – якомога повніша самореалізація всіх 
її здібностей на користь людям [4, 144]. 

Отже, мета навчального процесу така:  
1. Усі навчальні предмети повинні активізувати та розвивати як окремі 

складові, так і механізм творчості в цілому. Серед головних засобів розвитку 
механізму творчості виділимо такі: 

§ почуття – розвивається завдяки почуттям іншої людини або творам 
мистецтва геніїв людства; 

§ мислення – розвивається потужнішим мисленням іншої людини або 
спеціально організованим матеріалом навчального предмета; 

§ психомоторика – рішення рухових завдань, що вимагають гармонії 
рухів, пластичності й точності. 

1. Критеріями творчої особистості майбутнього вчителя є: активна 
життєва позиція, новизна в діяльності, високий рівень  знань, уміння 
аналізувати, стійкий інтерес до  педагогічної роботи, самостійність, 
оригінальність мислення. 

2. Творча позиція майбутнього вчителя повинна характеризуватися 
готовністю суб’єкта до самореалізації в кожному конкретному випадку. 
Педагогічна активність учителя повинна бути спрямована на організацію дій 
для досягнення необхідного  результату.  

Таким чином, потрібно пам’ятати, що не існує безталановитих людей, 
кожній людині Бог надає можливість творити; здібності, обдарованість в тих 
чи інших напрямках необхідно шукати і як можна раніше їх діагностувати; 
пошук нових здібностей не повинен завершуватись, а, виявивши їх, 
необхідно розвивати; радість від процесу творення потрібно пізнати ще в 
дитинстві та пронести його через весь життєвий шлях. 
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