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Усебічний розвиток людини як особистості та формування її творчої 

активності зміцнюють демократичні основи громадянського суспільства і 
прискорюють його розвиток. 

Тому одним з головних аспектів, який розкриває мету державної 
політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для розвитку 
особистості і творчої самореалізації кожного громадянина України. А 
головний напрям – підготовку кваліфікованих кадрів, здатних до творчої 
праці, професійного розвитку, проголошено у „Національній доктрині 
розвитку освіти”. Про напрям професійної переорієнтації вчителя від 
просвітництва до здійснення життєтворчої та культуротворчої місії йдеться і 
в законах України „Про вищу освіту” і в „Концепції загальної середньої 
освіти”. 

„Наше суспільство нині у вирішенні найважливішої проблеми 
відтворення повноцінного людського потенціалу покладаються на 
талановитих, розумних, морально досконалих педагогів, здатних творчо 
змінювати освітній простір”, – зазначав В.Г.Кремінь. І далі: „За такого 
підходу педагогічну професію недоцільно розглядати у звичних категоріях 
діяльності – вона має виступати творчою місією. Не випадково так її 
розглядав і утверджував своїм подвижницьким життям В.Сухомлинський” [1, 
76]. 

Педагогічний досвід вітчизняного педагога-новатора, педагога-творця 
Василя Олександровича Сухомлинського символізує собою високогуманну, 
демократичну педагогіку, важливе місце в якій займає формування творчої 
особистості людини. 

Розглядаючи ідеї В.О.Сухомлинського крізь призму сьогоднішніх реалій 
необхідно відмітити його актуальне для сучасного суспільства розуміння 
ідеалу людини – творчо мислячої особистості, яка глибоко відчуває красу 
оточуючого світу, творця матеріальних і духовних цінностей, мудрого 
мислителя і дослідника, патріота, гуманіста, умільця [1, 70]. 

Такий підхід В.О. Сухомлинського до розуміння ідеалу людини як 
творчої особистості став базою для розробки сучасних психологічних 
концепцій формування людини-творця. 

В.О.Сухомлинський розвинув і реалізував положення Л.С.Виготського 
про те, що творчість є необхідною умовою існування людини. 
В.О.Сухомлинський писав: „Без творчості немислиме пізнання людиною 
своїх сил, здібностей, нахилів; неможливе утвердження поваги до себе, 
чутливе ставлення особистості до морального впливу колективу. Без 
творчого життя особистість не може бути вихованою, без творчості 
немислимий духовні, інтелектуальні, емоційні, естетичні, ідейні взаємини 
між особистостями в колективі” [5, 71].  



Отже, всяка творчість не мета, а засіб і умова всебічного гармонійного 
розвитку людини, яка виявляє своє розуміння навколишнього, своє ставлення 
до нього, і це допомагає розкрити її внутрішній світ, особливості її 
сприйняття, уявлень, інтересів і здібностей. 

Проблему розвитку творчості розглядали та досліджували учені різних 
наукових галузей – педагоги, психологи, соціологи приділяючи увагу різним 
її аспектам: психолого-педагогічним основам формування творчої активності 
особистості (Л.С.Виготський, Л.Б.Єрмолаєва-Томіна, М.В.Киричук, 
В.Н.Козленко, Т.С.Костюк та ін.); виявленню соціальних факторів, які 
впливають на розвиток творчості (Н.Т.Гурець, М.С.Каган, О.В.Кудін, 
Ю.Л.Львова); методам творчої дїї та етапам розвитку творчої особистості 
(С.В.Діденко, Н.С.Лейтес, В.О.Моляко, О.М.Рудницька та ін.); дослідженню 
умов розвитку і формування творчої активності, творчого потенціалу 
(А.Й.Капська, О.І.Коротьєва, О.М.Хижна, К.В.Щербакова та ін.). 

Окремі аспекти проблеми формування творчої особистості в 
педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського привертали увагу педагогів-
дослідників Н.В.Безлюдної, Г.Л.Бондаренка, І.П.Волкова, І.С.Волощука, 
О.В.Крашчанікова, К.Є.Кривошеєнко, В.Г.Кузя, В.В.Маткіна, 
О.М.Матюшкіна, І.І.Осадченко, Д.І.Пащенка, О.Я.Савченко та інших. Але 
проблема формування творчої активності майбутнього вчителя ще 
недостатньо досліджена, хоч і не є новою, та узагальнений досвід минулого, 
який значною мірою лишився незапитаним, і тепер, у нових умовах розвитку 
освіти, набуває нових значень. 

Тому, основна ціль нашого дослідження полягає в наступному: 
проаналізувати та узагальнити на основі педагогічної спадщини погляди 
В.О.Сухомлинського на процес, умови та шляхи формування творчої 
активності особистості майбутнього педагога-творця. 

Педагогічна система В.О.Сухомлинського, яка розвиває найкращі ідеї 
педагогіки та має багатьох практичних послідовників, символізує собою 
педагогіку майбутнього, важливе місце в якій займає проблема виховання 
людини-творця, педагога майбутнього. 

В.О.Сухомлинський вважав, що педагог не може бути повноцінним 
вихователем, якщо він тільки викладає та працює класним керівником. 
Особистість вчителя стає реальною силою, яка виховує тільки тоді, коли сам 
вчитель володіє якою-небудь майстерністю, тому що без творчої праці 
неможливо виховувати. Запалити інших, якщо сам залишається байдужим, 
неможливо, писав Василь Олександрович [3, 59]. 

Доведено, що педагогічна майстерність учителя формується і 
вдосконалюється на основі його творчої активності (Ю.П. Азаров, А.Д. 
Демінцев). Дослідницькі матеріали окремих авторів (І.А. Зязюн та ін.), 
пов’язані з вивченням педагогічної майстерності майбутніх учителів як 
засобу оволодіння педагогічною технікою, підтверджують, що найвищим є 
творчий рівень педагогічної майстерності.  

Тому важливо підкреслити слова В.О. Сухомлинського: „Майстерність 
виховання саме в тому й полягає, щоб здібності постійно розвивалися...” [3, 



136] і що: „задатки, здібності й нахили – як квітучий кущ троянди; одні квіти 
відцвітають, інші розкривають свої пелюстки” [6, 254]. 

Джерелом творчої енергії, активності є любов до праці на користь своєї 
батьківщини. Без любові до дітей, до своєї праці немає творчості. 
В.О.Сухомлинський вважав необхідним бачити в кожній людині неповторну 
жилку, завдяки якій, а також за допомогою великого вихователя – праці – він 
стане творцем у своїй справі. 

Визначальна ідея творчої активності в педагогічній спадщині 
В.О.Сухомлинського полягала в тому, що „... кожна людина може ... стати 
неповторним творцем не тільки матеріальних, а й духовних цінностей” [4, 
88].  

В.О. Сухомлинський вважав, що творчість  людини як творення 
суспільно значущих матеріальних і духовних цінностей є вершиною її 
духовного життя, показником розвитку її інтелекту, почуттів та волі. 
Творчість – вище щастя людини. Завдяки творчості збагачується емоційне 
життя та розкриваються загадки особи. Творча діяльність майбутнього 
вчителя є однією з умов утвердження його моральної гідності, бо саме 
творчість відкриває ті потаємні куточки, в яких дрімають джерела добрих 
почуттів. Іншими словами, творчість є щаблиною самостійного мислення, на 
якій майбутній педагог пізнає радість власної думки, переживає моральну 
гідність творця. 

Педагогічна спадщина В.Сухомлинського – дослідно – 
експериментальне обґрунтування творчого характеру праці вчителя. 
Педагогічні ідеї, вважав він, стимулюють вихователя аналізувати особисту 
діяльність, що, у свою чергу, породжує прагнення творчо втілювати задуми в 
реальний виховний процес. „У чому найвища насолода життя? По-моєму, в 
творчий праці, що наближається до мистецтва. Ще наближення – в 
майстерності... Тільки через працю лежить шлях до мудрості, творчості, 
науки” – проголошує Василь Олександрович. Ідеї педагога дають змогу 
глибше зрозуміти природу творчості в роботі вчителя, переконують, як 
важливо спрямувати його на творчі пошуки, на виховання потреби в 
творчому підході до педагогічної праці. 

В.О.Сухомлинський писав: „... дуже важливо, щоб це почуття радості 
творця ніколи не згасало, а, навпаки, ставало дедалі міцнішим, 
підтримувалося і живилося новими і новими успіхами у праці” [4, 215]. 
„Завдання вчителя – вихователя полягає в тому, щоб спонукати учня до такої 
праці, в основі якої лежить цікавий творчий задум. Поєднання 
інтелектуальних та фізичних зусиль у такій праці і є умовою духовного 
загартування молодого покоління, умовою формування його готовності до 
продуктивної праці” [3, 232] 

Василь Олександрович висунув і обґрунтував положення про те, що 
виявлення і розвиток творчої активності залежить від оточення, в якому 
знаходиться людина. Він зазначав: ”Процес творчості характерний тим, що 
творець самою працею своєю і її наслідками справляє величезний вплив на 
тих, хто поруч з ним. Одухотворення й натхнення однієї особистості 



породжує одухотворення й натхнення в душах інших ... Творчість – це 
незримі ниточки, які об’єднують серця. Якщо ви хочете, щоб людина 
благотворно впливала на людину, утверджуйте в духовному житті колективу 
й особистості творчість” [3, 95]. А також: “Якщо в інтелектуальній праці на 
чільне місце не висувається розвиток творчих розумових здібностей, по суті 
немає інтелектуального життя особистості і колективу. Творчі розумові 
здібності розвиваються там, де знання включаються в інтелектуальне життя 
колективу, стають засобом духовного спілкування особистостей: передача 
знань набуває емоційного забарвлення радості, сердечності, турботи про 
людину” [3, 83]. 

В.О.Сухомлинський розкрив у педагогічній теорії таке поняття, як 
ступінь творчості. Він писав: “Ступінь творчості – це не сума знань, а 
особлива спрямованість інтелекту, особливий взаємозв’язок між 
інтелектуальним життям особистості й виявленням її сил в активній 
діяльності... Я б назвав творчість самою суттю життя в світі знань і краси” [3, 
72]. 

Виховна праця вчителя обов’язково повинна бути пов’язаною з його 
творчою, суспільною та життєвою працею. Тільки той, хто має творчий 
напрям в житті, може претендувати на творчість в педагогіці. 

У книзі „Сто порад вчителеві” В.О.Сухомлинський розкрив специфічні 
властивості та якості учительського мистецтва. Особливо він наголошував на 
тому, що однією з найважливіших особливостей творчості педагога є те, що 
об’єкт його праці – дитина – повсякчас змінюється, завжди новий, сьогодні – 
не той, що вчора. Педагогічна праця – формування людини, і це покладає 
особливу відповідальність, яку ні з чим не зіставиш [4, 41]. 

На долю вчителя в процесі виховання випадає активна роль – ліпити, 
кроїти та різати елементи середовища, поєднувати їх самими різноманітними 
шляхами, щоб вони здійснювали цю задачу, яка йому необхідна. Таким 
чином, виховний процес стає вже тристороннє активним: активний учень, 
активний вчитель, активне між ними середовище.  

Вивчаючи ці підходи Василя Олександровича в контексті сьогоднішніх 
педагогічних реалій, робимо висновок, що педагогічна праця нетворчою бути 
не може, бо неповторні діти, обставини, особистість самого вчителя, та будь-
яке педагогічне рішення повинно зароджуватися з цих завжди нестандартних 
факторів. У педагогічній спадщині В.О.Сухомлинського щодо формування 
вчителя-творця закладено фундамент школи майбутнього. 

Педагогічний доробок педагога-вченого сприяє розв’язанню завдань 
нової школи України; педагогічної науки у напрямі формування творчої 
активності особистості. Тому, перспективи подальшої наукової розвідки ми 
вбачаємо в глибокому висвітленні проблеми формування педагогічної 
творчості майбутнього вчителя та її специфічних ознак, яке ґрунтується на 
основних положеннях педагогічної системи В.О.Сухомлинського. 
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