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ПЕДАГОГІЧНІ ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ  
ТВОРЧОЇ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ КУРСАНТІВ  

 
Видатний український педагог В. Сухомлинський наголошував: 

«Людина з дитинства повинна пізнавати іншу людину – її думки, почуття, 
найтонші та найскладніші порухи душі, прагнення, поривання...». У 
сучасній освітній ситуації України формуються нові виховні ідеали, що 
ведуть до змін у змісті навчання, розвитку та вихованні курсантів вузів 
системи пожежної безпеки, і такої спрямованої педагогічної діяльності, яка 
в нинішньому освітньому просторі створює ситуації, в яких вони зможуть 
самореалізуватися, виявити свою активність. 

Творча навчальна діяльність сьогодні розглядається, як одна з 
головних ланок освіти, в системі виховання всебічно розвиненої 
особистості, найповнішого розкриття її задатків і нахилів, створення умов 
для розвитку й підтримання талантів та обдарувань. Забезпечення творчої 
самореалізації створює необхідні передумови для прояву природних 
здібностей молодої людини, для поглиблення емоційного сприйняття 
сучасного життя, дає змогу виступати в нових соціальних амплуа, тобто це 
особлива сфера, де вихованці можуть задовольняти особистісні потреби в 
самоперевірці, самооцінюванні власного «Я».  

За А. Підкасатним, існують суто педагогічні закономірності 
формування творчої самореалізації: 

– виховання дитини здійснюється лише шляхом активності самої 
дитини; 

– зміст діяльності курсантів обумовлений їх потребами і від того є 
варіативним, і визначається на кожний даний момент розвитку 
актуальними потребами; 

– розвиток особистості через діяльність вимагає від педагога 
відчуття межі особистої участі в діяльності вихованців; 

– вирішальним для сприятливого розвитку особистості є 
внутрішній стан курсанта, що визначає його ціннісне ставлення до об’єктів 
діяльності; 

– курсанти не повинні відчувати себе об’єктом професійних зусиль [1]. 
Викладачу важливо розпізнати кожну особистість, допомогти 

конкретному вихованцю оволодіти майстерністю складання проекту свого 
життєвого шляху, а, отже, для цього потрібно опанувати та реалізовувати 
на практиці педагогічну діагностику, яка передбачає вивчення й 
ідентифікацію індивідуальності кожної особистості; проведення 
педагогічного спостереження, бесід, анкетування, тестування з метою 
встановлення добору особистісних якостей, стилю поведінки, пояснити їй 
мотиви, прагнення передбачити життєвий шлях у майбутньому.  
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Діяльність педагогічного колективу Академії пожежної безпеки імені 
Героїв Чорнобиля МНС України має різноманітні етичні відтінки і є 
гуманною, тому що постійно в центрі уваги знаходяться питання 
поглиблення гуманістичного характеру навчально-виховного процесу, 
забезпечуються пріоритет загальнолюдських цінностей, вільний розвиток 
особистості, формування творчої самореалізації курсантів. Академія не 
обмежує, а тільки сприяє розвитку творчих сил особистості курсанта, 
визнає право на свободу фізичного та духовного розвитку, поважає 
особистість, виховує в дусі прав і свобод людини.  

Система навчальної роботи в Академії базується на ідеї гуманізму, 
демократичності і передбачає низку основних аспектів: 

– ідею реалістичних цілей виховання та різнобічний розвиток 
особистості курсанта, який базується на здібностях та обдаруваннях; 

– ідею самовизначеності курсанта – процес інтеграції окремих 
позитивних якостей в єдине ціле; 

– ідею спрямування особистості – центр усієї навчальної роботи 
повинен бути спрямований на вихованців; 

– ідею добровільності, щоб викладач сприяв вияву в курсантів 
інтересу, прагнення до саморегуляції природних сил, власної ініціативи й 
творчості у виконанні дій. 

Сучасна педагогічна наука переглядає традиційні принципи освіти, 
переосмислює їх під кутом зору сучасних вимог до національного 
виховання в Україні. При визначені принципів навчання, їх характеристик 
вчені намагаються поєднати традиційні досягнення з новими ідеями в 
теорії виховання. 

Так, учені В. Лозова, А. Троцко пропонують, як керівництво до дій 
при формуванні творчої самореалізації курсантів такі основні принципи:  

– принцип гуманізму виховання;  
– принцип урахування вікових та індивідуальних особливостей 

курсантів;  
– принцип цілісного підходу до виховання [2]. 
Розкриття сутності формування творчої самореалізації курсантів не 

буде повним, якщо не враховувати суттєвих закономірностей, які 
одночасно виступають і принципами процесу навчання:  

– формування самореалізації особистості відбувається тільки у 
процесі включення її в діяльність;  

– самореалізація неможлива без стимулювання активності 
особистості, що формується;  

– у процесі навчання необхідно проявляти високий гуманізм і 
повагу до вихованців у поєднані з високою вимогливістю;  

– необхідно розкривати перед курсантами перспективу їхнього 
росту, допомога їм у досягненні успіху;  

– необхідно враховувати вікові та індивідуальні особистості 
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курсантів.  
Розкриття сутності процесу формування самореалізації потребує 

знання не тільки його закономірностей, а й його специфіки. Учені 
(В. Лозова, А. Троцко) розкривають специфіку таким чином: 

– загальна мета формування самореалізації, яка визначається 
об’єктивними факторами розвитку суспільства, конкретизується 
виховними установами, викладачами з урахуванням національно-
регіональних, статево-вікових, індивідуально-особистих особливостей; 

– специфіка формування творчої самореалізації курсантів полягає в 
тому, що це процес багатофакторного впливу на особистість; 

– процесу властива певна віддаленість результатів, нерівномірність 
їх прояву [2].  

У навчальній діяльності курсант не просто відтворює те, що засвоїв,а 
й завдяки своїй унікальності й неповторності, він розвиває, доповнює 
власні знання та навички, вдосконалює їх. Саме в цьому полягає суть 
творчої поведінки і методика педагогічного процесу, яка будується на 
обов’язковому заохоченні різнобічного творчого самовиявлення курсанта, 
багатстві вражень, створенні оптимальних особистісних стосунків, які є 
джерелом продуктивної творчої діяльності курсантського колективу. Тому 
принципове значення має розгляд педагогічного процесу як цілісної 
системи безперервної освіти. 

У ряді досліджень доведено, що у закладах освіти необхідно 
створити наступні, найбільш сприятливі умови для формування творчої 
самореалізації особистості курсанта та розвитку його творчого потенціалу, 
задатків та здібностей:  

– особливі відносини, які найкращим способом залучають кожного 
курсанта до активної творчої діяльності; 

– гарантія і забезпечення можливостей практичного здійснення 
розвитку творчих інтересів і здібностей; 

– наявність технологій виховання всебічно розвиненої гармонійної 
особистості, створення такого типу відносин, за яким сама особистість 
прагне максимальної реалізації сил і здібностей. 

Ефективність роботи, щодо розвитку творчих здібностей залежить 
від дотримання ряду умов. Передусім завдання, які пропонуються 
курсантам, повинні бути спрямовані не лише на відпрацювання правила 
або алгоритму, а й містити такі компоненти, які вимагають, 
нестандартного підходу, творчого мислення тощо. З цією метою бажано 
запропонувати курсантам завдання, котрі мають декілька рівноцінних і 
загальноприйнятих вирішень. Виконуючи такі завдання, особистість має 
можливість переконатися, що їх розв’язання в ряді випадків може мати 
кілька варіантів. Отже, виконання такого роду завдань дозволить 
розвинути творчий підхід, самостійно приймати рішення у використанні 
того або іншого прийому чи засобу тощо, тобто у курсантів поступово 
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виробляється творчий стиль діяльності, здійснюється розвиток уяви, 
здатність втілювати свої задуми в реальність. 

Навчальний процес слід насичувати такою творчою діяльністю, яка б 
сприяла повному задоволенню і розвитку пізнавальних можливостей 
курсантів, надавала їм максимальну свободу для творчого просування, 
самореалізації, тобто навчання повинно передбачати органічне поєднання 
професійної діяльності викладачів з творчими намірами і діями курсантів в 
єдиному пізнавально-творчому процесі. Переживання успіху, в той же час, 
викликає позитивне ставлення до творчої діяльності, сприяє набуттю 
певного життєвого досвіду, навичок самостійної діяльності і поведінки, 
більш чіткого усвідомлення загальної і часткової мети. Внаслідок цього 
з’являється свідоме прагнення до самоосвіти, самовдосконалення, 
самоаналізу, самореалізації, набуття відповідних вмінь та навичок щодо 
творчого розв’язання проблем, не зупинятися на півдорозі, тобто 
поступово здійснюється становлення тих властивостей і якостей, які є 
складовими творчих здібностей особистості. 

Для більш раціонального здійснення роботи щодо розвитку творчого 
потенціалу особистості та формування творчої самореалізації курсантів, 
слід спиратися на досягнення сучасної психологічної науки. Як зазначає 
академік В. Моляко: «розвиток творчої особистості можливий лише за 
умови, коли буде забезпечена «психолізація» всього навчально-виховного 
процесу, тобто коли будуть створені умови для реалізації творчого 
потенціалу кожної особистості» [3, 4]. Важливо допомогти курсанту 
пізнати себе, свої здібності, нахили. І саме впровадження ідей гуманізації в 
практичну діяльність, орієнтація на творчу самореалізацію дитини – 
основний шлях до вирішення цього питання.  

Ефективність роботи щодо розвитку творчої особистості та 
формування її творчої самореалізації значно підвищується при дотриманні 
таких психологи-педагогічних умов: 

– коли створюється емоційна, доброзичлива атмосфера у процесі 
виконання курсантами будь-яких творчих завдань; 

– коли організація діяльності курсантів з розв’язання творчих 
завдань здійснюється з опорою на їхні інтереси, потреби, потенційні 
можливості, здібності тощо; 

– коли вирішення творчих завдань пробуджує в кожного вихованця 
дослідницьку активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, 
спонукає до успішних дій та досягнення поставленої мети. 

Важливим показником, який свідчить про те, що курсант виявляє 
творче ставлення до виконання завдань, є наявність усвідомленого 
спонукання до творчості, потяг суб’єкта до оволодіння знаннями, 
вміннями й навичками, які сприяють ефективному здійсненню творчої 
самореалізації. Під усвідомленістю ми розуміємо визнання особистістю 
значущості творчості у процесі життєдіяльності, наявність потреби у 
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творчій самореалізації. 
Наступним показником, який свідчить про те, що особистості 

притаманне творче ставлення до виконання будь-якого завдання, є її 
спрямованість, бо вона, як доведено в ряді досліджень, детермінує 
поведінку курсантів, є мотиваційним ядром особистості. Тому, саме 
визначення даного показника дозволить виявити, наскільки глибинною є 
ступінь даної спрямованості. 

Про розвиток творчої самореалізації свідчить також яскраво 
виражене бажання займатися творчою діяльністю (активно-вольові дії, 
спрямовані на досягнення мети: творчий пошук прийомів і засобів 
неординарного вирішення проблемних ситуацій, які виникають у процесі 
діяльності). 

І нарешті, ще один показник – емоційна забарвленість процесу 
творчої самореалізації – пошук при розв’язанні різних творчих проблем, 
наявність позитивних емоцій при досягненні кінцевої мети, відчуття 
впевненості в собі, у своїх можливостях і здатність знайти вихід з 
проблемних ситуацій. 

Головними факторами, які визначають цілеспрямоване керування 
процесом формування творчої самореалізації особистості є передусім 
наявність досить стійких інтересів саме до творчості. Тому дуже важливо 
мати уявлення щодо спрямованості інтересів курсантів, ступеня їх 
стійкості. 

Саме за таких умов і формується якості творчої особистості. 
Орієнтація в якостях творчої особистості дає змогу своєчасно виявити 
творчі здібності, зосередити увагу на їх розвитку, застерегти їх від 
згасання та забезпечити творчу самореалізацію особистості курсанта.  

Основними критеріями при визначенні дієвості інтересу саме до 
творчої діяльності є: 

– усвідомлення предмету інтересу, яке детермінує поведінку 
індивіда; 

– чітко виражена потреба в занятті даною діяльністю; 
– емоційна зацікавленість у процесі творчої самореалізації. 
Іншою важливою складовою, яка сприяє формуванню творчої 

самореалізації особистості, є наявність мотивації щодо досягнення успіху у 
процесі творчого розв’язання будь-яких проблем. Саме мотивація 
досягнень є однією з важливих складових, від якої залежить ефективність 
поведінки курсантів. 

Таким чином, при формуванні творчої самореалізації курсантів АПБ 
значну увагу слід зосередити на розвитку усвідомленого спонукання їх 
помислів та дій до творчості, потягів та бажань оволодіти вміннями та 
знаннями, котрі визначають творчий пошук, нестандартне мислення, 
оригінальність, залученні курсантів до реальної співтворчості, 
інтелектуального діалогу, гармонізації спілкування, успіху, можливості 
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почуватися вільно. Це сприяє розвитку незалежного мислення, розробці 
прийомів співтворчості й інтелектуальної напруги, передбачає 
експерементування, ігри, гнучке й гармонійне поєднання індивідуальної, 
групової та колективної діяльності, самостійної та педагогічно скерованої. 

Ефективність педагогічного процесу при формуванні творчої 
самореалізації визначається появою таких психічних новоутворень, як: 

– самостійна творча активність; 
– уміння свідомо та корисно використовувати свій час із метою 

гармонійного саморозвитку; 
– підвищення особистісного статусу курсанта в колективі; 
– більш широкий спектр нестандартного мислення; 
– розкриття здібностей курсантів. 
Отже, сучасна система освіти потребує докорінних змін у із 

врахуванням творчих можливостей особистості, з високим рівнем 
інтелектуального розвитку, творчих можливостей, здатної до створення та 
засвоєння інновацій у будь-якій галузі, а творча особистість, яка здатна 
творчо самореалізуватися, повинна стати найбільшою цінністю. 

Для повноцінного формування творчої реалізації курсантів 
діяльність сучасного педагога повинна базуватися на таких основних 
принципах як принцип гуманізму виховання; принцип урахування вікових 
та індивідуальних особливостей курсантів; принцип цілісного підходу до 
виховання. Формування творчої самореалізації курсантів не буде повним, 
якщо не враховувати суттєвих закономірностей, які одночасно виступають 
і принципами процесу навчання. 
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