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Анотація  
У статті розглядається професійна підготовка майбутніх вихователів у контексті 

розвитку цінностей творчості.  
Педагогічна творчість розглядається як вища професійна цінність моральний критерій 

особистості, можливість удосконалення і самореалізації свого внутрішнього світу, 
прихильність до професії, розуміння свого майбутнього призначення. Метою педагогічної 
творчості вихователя є розвиток творчої особистості дітей дошкільного віку. 
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Відповідно, основне завдання статті заклечається у вивченні шляхів розвитку 
педагогічної творчості студентів як вищої педагогічної цінності. 

Ключові слова  
Професіоналізм, професійні цінності, професійна діяльність, творчість, педагогічна 

творчість. 
Abstract  

The professional training of future educators in the context of creativity values development 
is outlined.  

Pedagogical creativity is investigated by the article author as the highest professional value, 
moral criterion of personality, possibility of improvement and self-realization of the inner world, 
attachment to the profession, future destiny understanding. The aim of educator „s pedagogical 
work is creative personality development of preschool aged children.  

Consequently, the basic task of the article consists in ways of students pedagogical 
creativity investigation and development as the highest pedagogical value. 

Keywords  
Professionalism, professional values, professional activity, creativity, pedagogical creativity. 

 

Головною метою педагогічної діяльності у вищому навчальному 
закладі є формування професійних педагогічних цінностей, що 
складають основу педагогічної творчості і професійної майстерності 
майбутніх педагогів.  

Формування ціннісних професійних орієнтацій в підготовці 
майбутніх педагогів розглядали такі українські і зарубіжні дослідники: Б. 
Ананьєв, І. Бех, І. Зязюн, М. Каган, В. Сіверс, В. Сухомлинський, С. 
Сисоєва, В. Сластьонін, О. Отич та ін. Учені відмічають, що ціннісні 
професійні якості є найважливішим компонентом структури особистості 
педагога, визначають його творчу поведенку і відношення до професії.  

Оскільки формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів 
відбувається під час навчання й виховання студентської молоді у 
вищому навчальному закладі, вчені відмічають зниження інтересу 
студентства до педагогічної праці. Порушення балансу в бік 
результативності цінностей, орієнтації на швидкий успіх, досягнення 
авторитету, отримання додаткового навантаження й високого заробітку 
стало причиною згасання інтересу до педагогічної професії, 
удосконалення та розвитку професійних якостей [1, c. 51].  

Cеред важливих педагогічних професійних цінностей вихователя 
дошкільного навчального закладу: честності, моральності, тактовності, 
альтруїзму, справедливості, любові до дітей – центральне місце в 
контексті нашого дослідження займають цінності творчості.  

Відповідно, метою статті є розвиток педагогічної творчості студентів 
як вищої педагогічної цінності.  

За словами Л. Романюка, творчість виступає однією з вищих 
цінностей індивідуального буття особистості як можливість 
удосконалювання внутрішнього і зовнішнього світів. Творчість як спосіб 
ствердження цінності своєї індивідуальності, зазначає вчений, стає 
підставою для високої оцінки його суб‟єкта з боку оточення й світу в 
цілому [5, с. 363]. За Л. Романюком, питання визнання творчості цінністю 
наразі становить особливий інтерес через надзвичайну активність 
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людини в перетворенні природного простору й посиленні деструктивних 
інтенцій у креативному мисленні [5, с. 360].  

Значущою в контексті досліджень є думка В. Сластьоніна про те, 
що не можна обговорювати проблеми творчості вчителя без 
прихильності до моральних критеріїв особистості. Що продуктивніша 
людина, то більша її відповідальність за те, чи присвячені її зусилля 
чомусь високому, благородному, або нею керують егоїстичні спонукання. 
Творча активність стає вкрай небезпечною, духовно ущербною, якщо 
вона безпринципна і байдужа до абсолютних цінностей [6, с. 132]. 

 

Це обумовлено такими завданнями професійної підготовки 
майбутніх вихователів до педагогічної творчості:  

− створення організаційно-педагогічних умов для розвитку професійно 
важливих особистісних творчих якостей;  

− спрямованість психолого-педагогічних дисциплін і педагогічної 
практики на формування творчої конкурентоздатної особистості;  

− організація освітнього процесу на основі інноваційних технологій 
розвитку професіоналізму і педагогічної майстерності;  

− професійна підготовка майбутнього вихователя до 
самовдосконалення і постійного творчого саморозвитку.  

Звертаючись до проблеми формування ціннісних орієнтацій 
майбутніх педагогів, В. Сластьонін зауважує, що професіоналізм людини 
– це не лише досягнення нею високих професійних результатів, не тільки 
оптимальна продуктивність праці, але неодмінно й наявність 
психологічних компонентів – внутрішнього ставлення людини до праці, 
стану його психічних якостей; при оцінці професіоналізму фахівця певне 
значення має те, що рухає людиною в професії, з яких ціннісних 
орієнтацій вона виходить, заради чого вона займається даною справою, 
які свої ресурси добровільно і за внутрішнім переконанням вкладає у 
свою працю [6, с. 8].  

Так, О. Олександрова пропонує ввести до чинної класифікації 
педагогічних цінностей ціннісно-мотиваційну домінанту, яка визначає її 
професійну спрямованість [4, с. 19]. Тому фундаментальними є такі 
загальнолюдські цінності: гуманістичні, соціальні, екзистенційні, 
естетичні, альтруїстичні, політичні; цінності педагога (патріотизм, 
громадянськість, національна гідність), а також цінності самореалізації: 
«творчість», «краса», «праця», «життя» та ін.  

В. Крижко відзначає, що високий рівень професіоналізму 
визначається глибиною проникнення педагога в сутність педагогічних 
явищ, його здатністю знаходити відповідні професійно важливим 
цінностям способи, форми і засоби організації навчально-виховного 
процесу. Складовою частиною професіоналізму є також і професійна 
мобільність, тобто здатність відгукуватися на інновації з творчою 
адаптацією їх до власної особистості і вихованців для отримання 
бажаного результату [2, с. 292]. Вчений вважає, що здатність до 
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творчості є не лише зовнішнім атрибутом, а й внутрішньою її 
характеристикою. Щоб повною мірою реалізувати творчий підхід 
навчання, виховання та розвитку вихованців, педагог повинен мати 
прагнення до цілковитої самовіддачі, володіти педагогічною інтуїцією, 
здатністю до професійно виправданої імпровізації.  

Творчість є важливою характеристикою педагогічної діяльності 
насамперед тому, що вона «переводить» таку діяльність зі сфери 
майстерності до сфери мистецтва. І якщо майстром-педагогом є 
ерудований фахівець, який володіє культурою праці, потребою в 
самоосвіті і демонструє високі результати професійної діяльності, то 
вчитель-майстер, творець, крім названого, володіє і яскраво вираженою 
здатністю до творення навчально-виховного процесу на рівні мистецтва 
[2, с. 292]. На думку автора, творчість як цінність – це певного роду 
діяльність, у якій на основі власного та запозиченого досвіду в 
динамічних умовах народжуються якісно нові матеріальні та духовні 
цінності суспільного значення [2, с. 292].  

У ході міркувань про педагогічні цінності вчений дійшов висновку, 
що від рівня вихованості педагога, від його системи цінностей залежить 
потенціал освітньої системи, можливість протистояти нововведенням, 
далеким від національно-історичних коренів і нездатних давати імпульс 
розвиткові вітчизняної освіти. Він уважає, що головною метою виховного 
процесу у вищій школі є створення цілісної особистості як вищої цінності, 
здатної самостійно і творчо мислити, яка має почуття власної гідності, 
розуміє своє призначення і зберігає індивідуально-професійний статус, 
незважаючи на деструктивні обставини [2, с. 292].  

Визначаючи творчість як найвищу педагогічну цінність, А. 
Горальський пише: «Бути творчим – це осягати цінності, незважаючи на 
перешкоди. Діяти творчо – це змінювати світ так, щоб надалі існувало 
нове й цінне. Учити творчості – це підтверджувати досяжність цінностей» 
[8]. Таким чином, розвиток ціннісно-смислової сфери особистості є одним 
із засобів формування педагогічної творчості й професійної 
самореалізації майбутнього фахівця дошкільної освіти, «допомагає 
виробленню стійкої мотивації майбутньої професійної діяльності» [8, с. 
274].  

Діагностичний інструментарій для вивчення мотивів навчальної 
діяльності студентів був орієнтований на реалізацію аксіологічного 
підходу і включав такі методики: «Потреба в досягненні» (Ю. Орлов), 
проектна методика незакінчених речень (М. Кун і Т. Макпартленд, «Хто 
я»), методики по вивченню особливостей цілепокладання («Мотивація 
успіху й уникнення невдачі», А. Реан), методики по виявленню мотивів 
професійної діяльності (структура спрямованості педагога В. Семиченко) 
та ін.  

Результати досліджень показали, що високий рівень 
професіоналізму притаманний тим студентам, які відносяться до 
педагогічної творчості як до вищої педагогічної цінності. Це проявляється 
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в позитивному відношенні до майбутньої професійної діяльності. Так, на 
питання «Чому Ви вибрали професію вихователя?» студенти (80 %) 
відповіли: «Це моє покликання», «любов до дітей», «любов до професії», 
«давня мрія». Майбутні педагоги відмітили, що професія вихователя 
цікава, непередбачувана, творча і т.д. Цінним є те, що більшість 
респондентів впевнена у виборі майбутньої спеціальності. Так, на 
запитаня «Чи впевнені Ви у виборі своєї професії?» 70 % студентів 
відповіли: «Це правильний вибір», «Так, тому що діти – головне у моєму 
житті», «Да, я з дитинства мріяла працювати в дитячому садку». З 
допомогою певних методик встановлено, що 90 % студентів факультету 
дошкільної та спеціальної освіти Уманського державного педагогічного 
університету імені Павла Тичини мають високу професійну 
спрямованість.  

Таким чином, основні завдання вищого навчального закладу в 
професійній підготовці майбутнього фахівця дошкільної освіти повинні 
бути зосереджені на особистості майбутнього педагога, формуванні 
гуманістичних професійних цінностей, які в подальшому складуть основу 
педагогічної творчості.  

Пріоритет педагогічно значущих цінностей формує мотиваційне 
відношення майбутнього вихователя до його професійної діяльності і є 
джерелом духовного збагачення дітей дошкільного віку. Тому прийняття 
майбутніми вихователями ціннісної природи творчості є важливим 
елементом його майбутньої професійної діяльності. 
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