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Загальна характеристика роботи

А к т у а л ь н і с т ь  д о с л і д ж е н н я .

Економічні, політичні та соціальні процеси, що відбу

ваються в суверенній державі Україна, зумовлюють ряд проблем 

наукового 1 практичного характеру в усіх галузях народного 

господарства.

Серед актуальних проблем сьогодення важливе місце 

посідає проблема формування творчої особистості, яка здатна 

жити й працювати у принципово нових умовах кінця 20-го та 

початку прийдешнього 21-го століття.

Розв'язання цієї проблеми має особливе значення у 

зв’язку з тим. що наша країна взяла курс на відродження ду

ховності, національних традицій, формування національного 

генофонду.

В Україні здійснюється реформування системи освіти, в 

тому числі загальноосвітньої школи. Його основні напрями, 

принципи та шляхи висвітлені у Державній національній прог

рамі ."Освіта" (Україна XXI століття). В ній, зокрема, акцен

тується увага на подальшому удосконаленні педагогічної 

діяльності вчителів загальноосвітніх шкіл, на яких покла

дається завдання стратегічного характеру - забезпечення роз

витку 1 формування творчого потенціалу особистості учня.

Усвідомлення політичної та соціальної ситуацій в Ук

раїні, коли її майбутнє залежить від наявності в ній творчих 

людей, від їх здатності творчо підходити до розв'язання су

часних проблем, обумовлює необхідність реалізації одного з 

пріоритетних завдань реформування освіти - забезпечення ор-
о

ганічної єдності навчання, виховання 1 розвитку цілісної, 

всебічно розвиненої особистості. При цьому під цілісною ми 

розуміємо таку особистість, яка сформована на основі опти-
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мальної Інтеграції фізіологічного, Інтелектуального, особис- 

тІєно-психолог 1 чного та творчого потенціалів з врахуванням 

факторів впливу1 зовнішнього середовища.

Реалізація цього завдання набуває особливої актуаль

ності у зв'язку з тим, що, як правило, діяльність учителів 

загальноосвітньої школи спрямована переважно на забезпечення 

освітньої функції навчання. Завдання ж формування цілісної 

особистості школяра вимагає посилення виховної та розви

ваючої функцій педагогічної діяльності вчителів школи. Проте 

її адекватна реалізація ускладнена через відсутність в те

орії розробленої концепції цілісної особистості школяра та 

творчої педагогічної діяльності як умови її формування.

Проблема творчої діяльності не нова. Вона досліджува

лась філософами, соціологами, психологами, педагогами.

У філософії творча діяльність визначається як самости- 

мулюючий процес, який характеризує прагнення її суб'єктів 

реалізувати себе, подати собі через самого себе 

об’єктивність в об'єктивному світі й здійснити себе в ньому. 

До філософів, які досліджували проблеми творчості відносять

ся: Г.С.Батищев. Б.М.Кедров, Г.Г.Кириленко, Є.Д.Клементьев,

Ф.Т.Михайлов та Інші.

У соціології діяльність, яка відіграє вирішальну роль 

у становленні всебічно розвиненої, гармонійної особистості 

трактується як вільна. За висновками соціологічних дослід

жень саме вільна діяльність дає змогу позбутися протиріччя 

між Необхідним рівнем розвитку особистості й реальним рівнем 

її загального розвитку. При цьому вільна діяльність розу

мієтеся» як природна необхідність, а не соціальний обов'язок.

У психології творча педагогічна діяльність роз

глядається як вид перетворювальної діяльності. Зокре-
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ма. Л.С.Виготський визначає творчість як таку, коли людина 

уявляє, комбінує, змінює й створює щось нове. У педагогічній 

психології творчість вчителя розглядається як більш високий 

рівень його діяльності, як особливий її стиль. Р.Берне, 

Я.Л.Коломийський, В.0.Петровський та інші психологи розкрили 

значення "Я-концепції" для ефективної реалізації творчого 

потенціалу вчителя, міжособистісних відносин між учнями як 

фактору розвитку їх творчого потенціалу. Окремі аспекти 

проблеми творчості досліджувалися вченими-психологами, до 

яких належать: Д.Б.Богоявленська. П. П. Горностай, М.С.Каган.

A. Й.Капська. Н.В.Кузьміна, М.В. Левченко, В.О.Моляко.

B. Ф,Моргун. Н.І.Петрова. Я.0.Пономарьов, С. Л. Рубінштейн. 

Н.В.Чепелєва та інш.

Філософсько-психологічні проблеми педагогічної майс

терності вчителя розкрито в роботах І.А.Зязюна.

У педагогіці творчість розглядається як свідома, ак

тивна діяльність людини, яка спрямована на пізнання та пе

ретворення дійсності, на створення нових оригінальних пред

метів.

З цієї позиції досліджувалась в свій час проблема пе

дагогічної творчості А.С.Макаренко, К.Д.Ушинським, С.Т.Шаць- 

ким. які дійшли исновку, що тільки високий рівень педа

гогічної діяльності може забезпечити її творчий характер.

Сутність педагогічної творчої діяльності, на думку 

В. 0. Сухомлинського. полягає в єдності емоційно-чуттєвого та 

розумового розвитку дітей, вихованні рис людини. Зокрема, 

він вбачав мету та результат творчої педагогічної діяльності 

в творенні, перш за все. людини, а не творчої особистості.

В.0.Кан-Калик вважає, що творчість проявляє себе у ви

сокому рівні самостійності в усіх аспектах діяльності: від
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визначення мети до оцінки результатів.

Ряд учених-педагогів творчу педагогічну діяльність 

розглядають як'процес творення чогось нового (В. І.Загвя- 

зинський); як раціональний вибір учителем форм, методів, за

собів. умов оптимізованої педагогічної діяльності (М. М.По

ташник); дидактичний аспект педагогічної творчої діяльності 

висвітлений в працях В. І. Бондаря. 0. Г. Мороза. В. Ф. Паламар

чук. Н.М.Островерхової, Л.М.Шведко; колективна творча 

діяльність учнів та Інші її напрями досліджувалися В.М.Зоц, 

Р.А.Семерніковою. С.О.Сисоєвою та Інш.

Методичному аспекту організації творчої пізнавальної 

діяльності учнів присвячено ряд праць 0.1.Бугайова. С. У. Гон

чаренка, В. Р.Ільченко. Є.В.Коршака. 0.Т. Прокази, 3.1.Слєп- 

кань. В. Г. Разумовського. А. В. У сово І. Нй й и; розроблені мето

дичні засади т]*йс0МёндацП вчителям загальноосвітніх шкіл 

щодо ̂ ючаішних завдань творчого характеру.

Вивчення та аналіз літератури з проблеми дослідження 

дозволили зробити висновок про те. що' у визначенні творчої 

педагогічної діяльності немає узгодженості; підходи до 

розв'язання проблеми, як правило, одноаспектні: предметом її 

дослідження не виступає цілісна система "вчитель-учень"; 

відсутня чітка інтегрована концепція творчої педагогічної 

діяльності; більшість учителів не володіють теоретичними ос

новами організації та здійснення творчого педагогічного про

цесу. в якому орієнтуються в основному на засвоєння учнями 

основ наук, а не на розвиток особистості учня, його творчого 

потенціалу.

Дані констатуючого експерименте свідчать про те. 

що лише 13,5% учителів працюють на творчому рівні, 

елементи ж конструкторської та раціоналізаторської діяль-



ності притаманні 43.7% учителів, решта учителів, тоб

то 42.8%. - здійснюють її на репродуктивному рівні. Наслід

ком цього є те, що на творчому рівні, тобто на рівні 

реалізації креативних задатків учнів, працюють лише 3,3% з 

них; на' евристичному рівні - 36%; на стимульно-продуктив- 

ному - 60.7% учнів.

Таким чином, недостатня теоретична розробка проблеми 

педагогічної творчості та озброєність вчителів загальноос

вітніх шкіл філософськими, психолого-педагогічними знаннями 

основ педагогічної творчості; незадовільний стан здійснення 

творчої діяльності вчителів та учнів і її результативності; 

нагальна пртреба суспільства у творчій особистості, здатній 

 ̂ забезпечити відродження та розквіт національної науки, куль

тури. прогрес розвитку суспільства нашої країни, обумовили 

вибір теми дослідження: "Творча педагогічна діяльність у ці- 

* лісному навчально-виховному процесі".

О б ' є к т  д о с л і д ж е н н я :  цілісний нав

чально-виховний процес у загальноосвітній школі.

П р е д м е т  д о с л і д ж е н н я :  творча педа

гогічна діяльність учителів загальноосвітніх шкіл.

М е т а  д о с л і д ж е н н я :  розробити, науково

обгрунтувати й експериментально перевірити концепцію творчої 

педагогічної діяльності, визначити умови її реалізації.

Г і п о т е з а :  педагогічна діяльність буде творчою

за умови, що вчитель керується соціально-педагогічною уста

новкою на розвиток цілісної особистості школяра, усвідомлює 

суть та закономірності творчої педагогічної діяльностів1 со

ціальну значущість її результатів; самостійно визначає цілі 

та завдання педагогічної діяльності на основі виявлення фак

торів особистісноутворюючого середовища; розробляє у відпо-
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бідності до цього зміст, форми, методи та засоби розвитку і 

саморозвитку суб'єктів навчально-виховного процесу; володіє 

механізмами здійснення творчої педагогічної діяльності.

З а в д а н н я  д о с л і д ж е н н я :

1. Науково обгрунтувати концепцію творчої педагогічної

ДІЯЛЬНОСТІ. '

2. Розробити та експериментально перевірити методику 

виявлення особистісного потенціалу суб'єктів цілісного нав

чально-виховного процесу та потенціалу особистісноутворюючо- 

го середовища. .

3. Змоделювати творчий педагогічний процес та експери

ментально перевірити його ефективність.

М е т о д о л о г і ч н у  о с н о в у  д о с л і д 

ж е н н я  становили: системний та особистісно-діяльнісний

підходи до суб'єктів творчої діяльності в цілісному навчаль

но-виховному процесі; принципи діалектичної методології щодо 

розвитку особистості; філософські основи творчої ДІЯЛЬНОСТІ, 

основні засади гуманістичної етики та' психології про суть 

людини та її життя; психологічна концепція розвитку особис

тості в діяльності; психологічна концепція педагогіки твор

чості, формалізовані педагогічні теорії навчання та вихован

ня.

М е т о д и  д о с л і д ж е н н я :  аналіз вітчи

зняної та зарубіжної літератури з проблеми творчої педа

гогічної діяльності; констатуюівдй,1 формуючий експерименти; 

бесіда (довільна, цільова), анкетування. Інтроспективний 

аналіз внутрішнього світу суб'єктів навчально-виховного про

цесу; статистичні методи обробки експериментальних даних.

Дослідження проводилось в п'ять етапів. На першому, 

пошуковому етапі (1980-86 рр.), вивчали стан проблеми твор-
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чої педагогічної діяльності в йсихолого-педагогічній літера

турі. визначали основні підходи до концепції дослідження. На 

другому, теоретичному етапі (1986-93 рр.). розроблено філо- 

софсько-психолого-педагогічні підходи, методики вивчення 

структурно-компонентного складу творчої педагогічної діяль

ності та творчого потенціалу суб'єктів цілісного нав

чально-виховного процесу. На експериментальному етапі 

(1986-94 рр.) здійснювались констатуючий та формуючий експе

рименти в школах м.Києва та Київської області, удпу 

їм. М.П. Драгоманова. В процесі експерименту алробовувались 

вищезазначені методики, розроблена нами програма спецкурсу 

"Педагогічна творчість’1 для підготовки студентів до творчої 

педагогічної діяльності. На узагальнюючому етапі було підве

дено підсумки теоретичної та експериментальної роботи, зроб

лено психолого-педагогічний аналіз отриманих результатів.

Впровадження результатів дослідження здійснено в Ук

раїнському державному педагогічному університеті їм. М.П. Дра

гоманова ha фізико-математичному,- педагогічно-індустріально

му та філологічному факультетах під час читання курсу "Осно- 

' ви педагогічної творчості" та в Донецькому відкритому 

університеті; з вчителями фізики та керівниками шкіл на 

цільових семінарах-практикумах. проведених при Центральному 

та обласних Інститутах удосконалення вчителів Житомирської, 

Луганської, Київської областей та м. Києва; з учнями 49-ої, 

58-ої, 272-ої. 247-ої середніх шкіл м. Києва.

В і р о г і д н і с т ь  р е з у л ь т а т і в  

д о с л і д ж е н н я  забезпечувалася теоретичним §налі- 

зом проблеми, науково-теоретичним обгрунтуванням концепції 

творчої педагогічної діяльності, визначенням творчої педаго

гічної діяльності, адекватним її аутентичній суті, відповід



ністю використаних методів предметові, меті 1 завданням дос

лідження. поєднанням кількісного 1 якісного аналізів, засто

суванням методів математичної статистики, репрезентативністю 

вибору об'єктів дослідження.

Н а у к о в а  н о в и з н а  д о с л і д ж е н н я :  

розроблено й науково обгрунтовано концепцію творчої педаго

гічної .діяльності; визначено інтегроване поняття "творча пе

дагогічна діяльність": розроблено модель процесу творчої пе

дагогічної діяльності; вдосконалено й апробовано методики 

аналізу структури творчої педагогічної діяльності; розробле

но та експериментально перевірено методику виявлення особис- 

тісного потенціалу суб’єктів цілісного навчально-виховного 

процесу.

Т е о р е т и ч н а  з н а ч у щ і с т ь  д о с - 

л і д ж е н н я :  його результати доповнюють основні поло

ження педагогіки вищої школи про сутність творчої педагогіч

ної діяльності; розвивають концепцію співробітництва та пог

либлюють уявлення про суб'єкт-суб'єкг#/взаємодії між вчите

лем Та учнями на основі введення нової Ідеї взаєморозвитку 

суб'єктів цілісного навчально-виховного процесу.

О с о б и с т и й  в н е с . о к  автора полягає в 

розробці концепції творчої педагогічної діяльності в ціліс

ному навчально-виховному процесі як важливої умови ефектив

ного розвитку та саморозвитку особистості вчителя 1 учня.

П р а к т и ч н а  з н а ч у щ і с т ь  д о с л і д 

ж е н н я  полягає в тому. що впровадження вчителями 

загальноосвітніх шкіл методик ..виявлення потенціалу осо

бисті сноуТворюючого середовища та творчого потенціалу 

суб'єктів цілісного навчально-виховного процесу сприятиме 

створенню умов творчого розвитку його суб'єктів; викладачамг
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педагогічних навчальних закладів - поліпшенню підготовки 

майбутніх вчителів до творчої Діяльності; використання мо

делі творчої педагогічної діяльності працівниками системи 

освіти дозволяє визначити її рівні, оптимальність’ структури, 

вузькі місця та шляхи їх усунення; озброєння вчителів мето

дичними рекомендаціями щодо підготовки до уроку та здійснен

ня творчого процесу на ньому підвищує ефективність ре

алізації творчого потенціалу суб'єктів цілісного навчаль

но-виховного процесу.

Теоретичні основи творчої педагогічної діяльності, ме

тодики виявлення творчого потенціалу суб'єктів навчально-ви

ховного процесу, розроблені нами в процесі дослідження, мо

жуть бути використані в системі післядипломної освіти.

Н а  з а х и с т  в и н о с я т ь с я  т а к і  

п о л о ж е н н я :

1. Концепція творчої педагогічної діяльності, яка є 

синтезом філософських законів про розвиток творчої діяль

ності 1 зростання людських потреб, соціологічних та психо

логічних положень про творчість, а саме:

- творча діяльність передбачає розвиток творчих потреб в 

різних галузях (суспільній, науковій, технічній, художній);

- основою творчості є продуктивна активність свідомості, яка 

відображає, творить світ 1 себе в цьому світі;

- творча педагогічна діяльність - це перетворююча діяль

ність. яка здійснюється як співдіяльність, основою якої є 

самосвідомість людини;

- суб'єктом творчої педагогічної діяльності є бінарна систе

ма "вчитель-учень";

- творча педагогічна діяльність є умовою реалізації творчого 

потенціалу її суб'єктів;



- творча педагогічна діяльність - процесуальна і в силу цьо

го не має фіксованої точки відліку. її результат передбача

ється на етапі1 цілепокладання 1 не завжди адекватний йому.

2. Інтегроване поняття "творча педагогічна діяль

ність" як спільна діяльність вчителів та учнів, предметом 

якої є їх індивідуальність та здатність відноситись до себе 

як до об'єкту спілкування, пізнання, дії. предметної та ду

ховної життєдіяльності.

3. Модель творчого педагогічного процесу, яка відобра

жає взаємозв’язок цілепокладання. віртуального полілогу та 

рефлексивного етапу.

4. Методика виявлення творчого потенціалу суб'єктів 

цілісного навчально-виховного процесу та умов його ре

алізації. яка надає можливість визначати всі значущі фактори 

особистісноутворюючого середовища, врахування яких сприяє 

творчому розвитку суб'єктів.

А п р о б а ц і я  р е з у л ь т а т і в  д о с 

л і д ж е н н я  здійснювалась у виступах на міжнародних, 

всеукраїнських наукових конференціях з досліджуваної пробле

ми; на методологічному семінарі у НДІ 00В у м. Санкт-Петер

бурзі; на семінарах для методистів обласних інститутів удос

коналення вчителів Київської, Житомирської. Донецької. Лу

ганської областей та м. Києва; на науково-практичних семіна

рах для керівників та вчителів загальноосвітніх шкіл 

м.Києва.

Розроблені в процесі дослідження методичні рекоменда

ції щодо педагогічно доцільних шляхів розвитку творчої педа

гогічної діяльності апробовані в експериментальних школах. 

Використовувалися дисертанткою в процесі викладання лекцій

ного курсу для студентів УДПУ їм. М.,П. Драгоманова "Основи пе-
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дагогічної творчості", спецкурсу для керівників шкіл - слу

хачів ФПО "Формування творчого педагогічного колективу шко

ли". на семінарських 1 практичних заняттях а студентами та 

різними категоріями керівних кадрів системи освіти.

Результати дослідження проблеми висвітлені в ряді 
праць дисертанта.

-  11 -

С т Р У ' К т у р а  д и с е р т а ц і ї  - Дисертація 

складається із вступу, двох глав, висновків, списку літера 
тури та дев'яти додатків.

О с н о в н и й  з м і с т  д и с е р т а ц і ї .

У вступі обгрунтовано актуальність проблеми досліджен 

ня, визначені його об'єкт, предмет, завдання і методи, сфор

мульовані мета та гіпотеза, розкриті методологічна основа, 

наукова новизна, теоретична та практична значущість дослід

ження, особистий внесок автора, положення, які виносяться на 

захист, описані форми апробації дослідження та впровадження 

його результатів у практику, доведена їх вірогідність.

В першій главі "Проблема творчої педагогічної діяль

ності в теорії 1 практиці" проаналізовано вітчизняну та за 

рубіжну літературу з проблеми, зокрема, філософську та пси- 

холого-педагогічну; подані концепція творчої педагогічної 

діяльності, визначення творчої педагогічної діяльності, ком

понентний склад творчого педагогічного процесу, показники 

результативності творчої педагогічної діяльності.

Вивчення та аналіз філософської літератури з проблеми 

творчості дозволив зробити теоретичні висновки про те. ІЦ 

центральне місце в ній займає діалектико-матеріалістами

концепція творчості. До розуміння творчої діяльності діалек 

тичний матеріалізм йде від категорії "діяльності , творчо 

ті" та генетичного поняття праці; творчість - иє соціаль



но-1сторичне явище, яке виникає й розвивається у процесі 

взаємодії суб'єкта та об'єкта на основі суспільної практики.

Встановлено, що з філософських позицій творчість розг

лядається як здатність суб’єкту до виходу за рамки історично 

визначеної мені людського розвитку, як здатність людини 

здійснити себе в якості Історичного суб’єкта.

Творча сутність праці має загальний, загальнолюдський, 

неминущий характер, а збагачення творчого потенціалу людства 

здійснюється відповідно до діалектичних законів.

Встановлено також, що в процесі творчої діяльності 

відбувається розвиток та реалізація сутнісних сил людини. У 

педагогічній творчій діяльності вчитель створює умови ДЛЯ 

розвитку сутнісних сил учня в процесі пізнання та перетво

рення ним дійсності, тим самим формує себе як творчу особис

тість; саме в творчій діяльності вчитель розвивається та 

"твориться”, то.бто затребується як й  ціль та результат.

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що в 

ній творчий педагогічний процес не розкривається як процес 

саморозвитку вчителя, а тільки як процес розвитку учня.

Це дозволяє стверджувати, що в психолого-педагогічній 

літературі філософські основи творчої діяльності реалізовані 

кг повною мірою. Як доведено нашим дослідженням, наслідком 

Цього е недосконалість механізму здійснення творчої педаґо- 

• гічної діяльності. Зокрема, переважна більшість вчителів не 

визначав самостійно цілі творчої діяльності; надає перевагу 

в процесі творчої діяльності розвитку Інтелектуального по

тенціалу особистості; нехтує пріоритетною метою розвитку ці

лісної особистості в ноетичйіому плані.

Вивчення філософських та психолого-педагогічних поло

жень дозволило розробити концепцію творчої педагогічної ДІ“
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яльності, в основу якої покладено закон розвитку творчої ді

яльності та закон зростання людських потреб.

Сутність концепції творчої педагогічної діяльності по

лягає в тому, що вона Інтегрує філософські закони про розви

ток творчої діяльності та підвищення творчих потреб людини; 

у визнанні бінарної системи "вчитель-учень" в якості 

суб'єктів творчої педагогічної діяльності; у розгляді твор

чої педагогічної діяльності як важливої умови ефективного 

розвитку та саморозвитку особистості вчителя 1 учня; в тому, 

що творча педагогічна діяльність процесуальна 1 не завжди 

має Фіксовану точку відліку та результат, адекватний меті.

Крім того, в першій главі дається відмінне від існую

чого тлумачення сутності творчої педагогічної діяльності, як 

спільної діяльності вчителів та учнів, предметом якої є їх 

індивідуальність та здатність відноситись до себе як до 

суб'єкту спілкування, пізнання, дії. предметної та духовної 

життєдіяльності.

З позицій системного, цілісно-компонентного підходів 

творча педагогічна діяльність нами розглядається як система 

суб'єктно-суб'єктної взаємодії вчителя та учнів в цілісному 

навчально-виховному процесі, а творчий процес як взаємо

зв'язок цілепокладання, віртуального полілогу та рефлексив

ного етапу.

В процесі дослідження розроблено показники результа

тивності творчої педагогічної діяльності в цілісному нав

чально-виховному процесі- це: позитивні зміни в способах 

взаємодії його суб'єктів: адекватне розуміння ними себе; ви

никнення Інтересу до себе та інших: готовність та здатність 

до постійного переосмислення суб'єктно-суб'єктних відносин, 

своєї позиції: здатність до багатоконтекстного сприйняття та



мислення; володіння в діалектичному співвідношенні механіз

мами анаксіоматнзації та гіпераксіоматизації; сформовані 

творчі якості суб'єктів цілісного навчально-виховного проце

су.
У другій главі дисертації "Умови здійснення творчої 

педагогічної діяльності та шляхи їх реалізації в цілісному 

навчально-виховному процесі" викладена розроблена нами мето

дика аналізу структури творчої педагогічної діяльності, в 

основу якої покладені три аспекти діяльності вчйтеля (когні- 

тивний. виконавчий, емоційний) та зв'язків між ними. Це доз

волило співвіднести реальний стан творчої діяльності вчите

лів з основними положеннями концепції творчої педагогічної 

діяльності; визначити творчий потенціал педагогічних колек

тивів загальноосвітніх шкіл; розробити модель творчої педа

гогічної діяльності з позиції її ідеалу, тобто тієї можливої 

та необхідної взаємодії суб'єктів цілісного навчально-вихов

ного процесу, яка забезпечує їх розвиток 1 саморозвиток.

В цій главі подається також розроблена нами в процесі 

дослідження модель творчого потенціалу вчителя та критерії 

його оцінки.

Основні компоненти моделі творчого потенціалу вчителя;

- установка на розвиток і саморозвиток творчого потен

ціалу суб'єктів цілісного навчально-виховного процесу;

- знання психолого-педагогічних основ розвитку особис

тості, навчального предмету та методики його викладання на 

рівні імперативу діяльності вчителя, який проявляється в 

когнітивно-емоційному її аспекті;

- здатність вчителя до взаємодії з учнями на рівні 

віртуального спілкування;

- здатність до подолання стереотипів діяльності, до
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рефлексії.

Критерії аналізу та оцінки творчого потенціалу 

вчителів:

1) якщо кількість умовних одиниць - "уо" Оільша або

дорівнює нулю, але менша за 50. то це низький рівень діяль

ності ("РД"): 0£уо<50 - низький РД;

2) якщо 50^уо<70 - нижче середнього РД:

3) якщо 70^уо<90 - середній РД;

4) якщо 90^уо<100 - вище середнього РД;

5) якщо Ю0^уо<121 - високий РД (творчий).

Аналіз експериментальних даних свідчить, що кількість 

вчителів з низьким рівнем, діяльності та рівнем діяльності 

нижче за середній - 42,8%: з середнім рівнем діяльно

сті - 27.6%. з рівнем діяльності вище середнього - 16.1%, а 

з високим рівнем діяльності - 13.5% вчителів.

Як бачимо, кількість учителів, які мають відповідний 

творчий потенціал для здійснення творчої педагогічної діяль

ності. становить лише 13.5%. До цієї групи можна віднести 

також учителів з рівнем діяльності вищим за се

редній (16.1%). Таким чином, в кращому випадку тіль

ки 1/3 вчителів здатна; до здійснення творчої педагогічної

Діяльності.
Для кожної з груп учителів з різним рівнем діяльності 

побудовані 1 представлені в дисертації, матриці відстаней, 

які оброблені методом кореляційних плеяд (упорядкування 

здійснено на основі максимального кореляційного шляху). Дані 

матриць послужили основою для побудови структурних графів 

взаємозв'язку між елементами когнітивного. виконавчого 

та емоційного аспектів творчої діяльності вчителя. Наво

димо приклад графу творчого рівня діяльності (Дивл мал.
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рраф ьэа$м038 ЯЗку елементі а 3-т* аспектно?' діяльностг вмптсліф 
Лворчспо рівня/

І Л  Примітка:
\ -  когнітивний аспект діяльності;

а -  виконавчий аспект діяльності; О - емоційний аспект діяльності

Мал.І



Графи проаналізувалися за такими параметрами: виявлення прі

оритетного аспекту діяльності вчителя та пріоритетного ком

поненту в кожному 11 аспекті; з'ясування специфіки 

взаємозв'язку між аспектами діяльності вчителя та елементами 

кожного з них; встановлення міри повноти орієнтувальної ос

нови діяльності вчителя, його знань та умінь. Графи дозволи

ли виявити структуру значущих елементів діяльності вчителів.

Введено поняття коефіцієнта творчого потенціалу вчи

теля (Kf>i7.e) як відношення кількості елементів, які ним ви

користовуються в орієнтувальній основі діяльності (мд „ до 
номінальної кількості елементів його і^іевлу(т)і

Дані аналізу творчого потенціалу вчителів подані в 

таблиці N1. Вони наочно демонструють пріоритетність емоцій

ного аспекту діяльності вчителів; найвищий ступінь інтеграг 

ції аспектів та їх елементів в діяльності вчителів твор

чого рівня; динаміку зросту коефіцієнта творчого потен

ціалу вчителів {до.: графа 7 твбл0 І).
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аналізу творчого потенціалу вчителів загальноосвітніх піл 
_______________________________________________  Таблиця 1

н
Я

/

я

\ Параметри 
ч

Рівні4 - ч
\

ДІЯЛЬНОСТІ \ ч
вчителів

Раягувакня 
пріоритетності 
аспектів діяль
ності (за ступе- 
кетя . значущості і

Гн
в

! l

е

теграа
с п е т
льност
9ЛЄМШГ

част
ково

X  .

1Я _
і та 
гів

це
нзе

Коефіоіснт
творчого

потенціалу
вчителів.
•_ д .

ИвйОІльп зкачуні елементи 

. аспектів діяльності вчителів

1 2 Э 4 ' S в . 7 9
1. Низький рівень 

діяльності
10-50)

1. емоційний
2. КОГНІТИВННЙ
3 . Вккохввчкй. - 29.5,

<]j(D

2. Нижчий за серед
ній рівень ДІЯНЬ 
ПОСТІ (50-70)

1. емоційний
2 . Виконавчий
3. КОГЯІЛШНЯЙ 24.4 ' ©  с я  Д

3. Середній рівень
ДІЯЛЬНОСТІ

(70-90)
1. Вкхояаачяй2. Емоційний .
3 . Когвітквнкй г 49.3 ©  в о  Д  Д

4. ВлсиА за серед
ній рівень ДІЯЛЬ 
КОСТІ (90-100)

1. ЕкоцІвний
2. Виконавчий
3. КОГНІТКВНИЙ

. А 55.1 © ш Д Д  Д

5. Внігй рівень.
ДІЯЛЬНОСТІ

(100-121)

1. Емоційний
2. ногнітивний
3. Вишйавчнй 
Д.йошкавчо-
• когеїтявннй- 

З.Виконавчка 
в.КОГВІїВВНО-ВЯ-

кояавчнй 
7. Виконавчий

+ .70. Э— і
©

ВІ
Ї

[
р

>̂
>

Примітка: ‘■к - с: •■L* - частково ■-* - васал.
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Як бачимо, найбільш близькою до ідеалу творчої педаго

гічної діяльності є діяльність учителів вищого рівня. Разом 

з тим, аналіз даних (див.: графа 3 табл. 1) засвідчує, що до 

значущих елементів віднесені і ті, які не сприяють розвитку 

особистості учнів - це: нераціональний вибір метолів, які 

сковують ініціативу учнів, свободу їх дій (12в, 12г); надан

ня переваги в індивідуальній роботі слабким учням (10а).

З метою спостереження та аналізу творчого педагогічно

го процесу нами виділені основні його етани: цілепокладання, 

віртуальний полілог та рефлексивний етап. Що стосується ці

лепокладання, то 57,2% учителів вважають, що основною метою 

навчально-виховного процесу є міцне засвоєння знань, умінь 

та навичок учнів; 42,8% вчителів чітко не визначились в пос- 

тановці цілей навчання та виховання на уроці. У них виника

ють сумніви з приводу того, що є пріоритетним фактором роз

витку особистості. Жоден респондент не визнав розвиток ці

лісної особистості школяра за пріоритетну мету.

Встановлено, що частково розв’язують проблему взаємо

дії в системах "учитель-учень", "учень-учні", як важливої 

умови творчості, 57,2% вчителів, а 42,8% не тільки не 

розв'язують 11, а й не вважають за необхідне. Реконструюють, 

коригують та коректують власну діяльність у навчально-вихов

ному процесі 56,2% учителів; частково - 21,4%; решта вчите

лів (22,4%) не вважає це за доцільне.

Однією з важливих причин такого стану, як з’ясовано в 

процесі дослідження, є домінуюче спрямування у підготовці 

вчителів на засвоєння знань з навчального предмету та мето

дики його викладання. Переважній більшості вчителів бракує 

психолого-педагогічних знань, соціально-педагогічної орієн

тації на формування та розвиток цілісної особистості учня.
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Ефективність творчої ПОДсЯГОГІЧНОЇ діяльності вчителів 

загальноосвітніх шкіл значною міро» залежить від знання осо- 

бистісного потенціалу кожного учня, потенціалу учнів всього 

колективу класу, як умови реалізації концепції творчої педа

гогічної діяльності, яка передбачає залежність формування 

цілісної особистості від "Я"-концепції та особистІсноутво- 

рюючого середовища.

Нами виділені фактори, які визначають особистісний по

тенціал школяра (фізіологічний, особистісно-психологічний, 

творчий) та фактори, які визначають потенціал особистісноут- 

ворюючого середовища учнів класу (Інтелектуальний фон класу, 

міжособистісні відношення учнів в класному колективі, інфор

маційно-ціннісний потенціал суб’єктів навчального процесу). 

Доведено, що тільки реалізація комплексу вказаних факторів в 

їх взаємозв'язку та взаємообумовленості забезпечує необхідні 

умови здійснення творчої педагогічної діяльності.

В дисертації наводяться приклади експериментальних да

них окремих класів (7-х кл.) українського колежу N272 

м.Києва по виявленню потенціалу особистісноутворюючого сере

довища ісласу, які дають підставу стверджувати, що пріоритет

ним фактором творчої педагогічної діяльності є інформацій

но-ціннісний потенціал учнів; міжособистісні відношення уч

нів експериментальних класів не є позитивним фактором реалі

зації та самореалізацП особистіского потенціалу школярів, 

бо потенціал взаємодії між учнями в навчальному процесі ста

новить лише 0,2X; тільки Z5Z учнів визнали інформаційну 

значущість вчителів, а референтну - іі%.

В процесі дослідження розроблено специфічні вимоги до 

основних компонентів навчально-виховного процесу в класичній 

Інтерпретації з точки зору забезпечення його творчого харак-



теру. Зокрема, вимоги до змісту навчального матеріалу - це: 

оптимавьність наукових ідей, законів, закономірностей; яка 

забезпечує "народження" та "відкриття" нових ідей; адекват

ність інформаційного потенціалу потенціалу суб’єктів нав

чального процесу; вибір та розробка навчального матеріалу, 

який може генералізуватися учнями; диференціація навчального 

матеріалу за рівнями креативності учнів; багатозначний кон

текст реалізації змісту навчального матеріалу; врахування у 

змісті навчального матеріалу міжпредметних зв’язків з метою 

створення фонда енграм для творчості; відбір змісту навчаль

ного матеріалу з урахуванням його циклічності і умов 

здійснення творчого процесу.

Сформульовано дидактичні принципи, які забезпечують 

творчий характер навчально-виховного процесу: принцип діа

лектичної єдності діяльнісного і особистісного підходів, 

співтворчості вчителя та учнів, саморозвитку особистості, 

самопізнання; управління та самоуправління творчим процесом.

У відповідності до нашої теоретичної концепції творчої 

педагогічної діяльності розроблена дидактично-педагогічна 

рольова гра, в результаті проведення якої а таким континген

том респондентів - учні, студенти, вчителі, директори за

гальноосвітніх шкіл Житомирської, Київської, Луганської об

ластей України та м.Києва (2642 респонденти) - з’ясовано, що 

в процесі уроку-гри реалізується творчий потенціал як учнів 

так і вчителів, що підтверджує адекватність обраної форми 

уроку у вигляді гри розвитку творчого потенціалу її 

суб’єктів; формується у її суб’єктів у єдності інтелектуаль

на, мотиваційно-потребнісна та дієво-практична сфери їх осо

бистості; створюється адекватне особистісноутворююче середо

вище для накопичення та реалізації творчого потенціалу кож-
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ного її суб’єкта.

Критеріальним показником уроку-гри нами було обрано 

генерування Ідей її учасниками. Результати експерименту зас

відчують динаміку зростання кількості та різновидів катего

рій ідей (див.: табл. 2). що таком є доказом нашої гіпотези. 

Результати дидактично-педагогічної рольової гри доводять 1 

те, що здійснення вчителями цілісного навчально-виховного 

процесу для учнів є засобом їх самотворення.

Результати
Оорнувчого експерименту. який відображає динаміку творчого потенціалу сув'сктіа 

цілісного навчально-виховного процесу (за параметром генерування Ідея)
Таблиця 2

й йадмаі •вчй- Студазтя

% О ліщейГО'
■ лровдсу

Катего- \ 
pit ідеї \_____

V-

Ло Ивя» «ftampubf 1-а ексавч ік & б я т а -
експв- висла- яка клас 1-а вхспа- 

рвкеатадь- 
йа серія

2-а сксяе- 
ркхеяталь- 
на серія

рвюнтадь- 
ва серія

ряхеятадь- 
ва серіяряжяту рнквнту

1 2 3 « 5 _ 0 7 в 9
1 Номінальні Ідеї:

В тому числі:
too X 154 X 05 8 130-а 175 X 130 X 150 8

а)
б)

Оригінальні ідеї
Нові серед

оригінальних

• • 45.5 3 - 45 8 too X 35.0 X 70 8

- 18 1 15 В so в 12 X 25 8
в) Практично значуві - 19 X - 10 S 25 8 15 X 10 X

У висновках дисертації узагальнюється результати 

дослідження, які підтвердили висунуту нами гіпотезу, зокре

ма: .

- впровадження та експериментальна перевірка концепції та 

моделі творчої педагогічної діяльності сприяли поліпшенню 

теоретичної підготовки вчителів до здійснення творчого про

цесу, про що свідчать переорієнтація їх установки на форму

вання цілісної особистості школяра (кількість вчителів, які 

за мету ставлять формування особистості учня ■ збільши

лась до 46%);

- використання вчителями методик виявлення творчого по

тенціалу суб’єктів навчально-виховного процесу, потенціалу



особистісноутворюгачого середовища, вивчення та аналізу 

структури педагогічної діяльності, розроблених нами в про

цесі дослідження, оволодіння ефективними формами організації 

творчого навчального процесу помітно підвищують його резуль

тативність;

- внаслідок проведеної експериментальної роботи по впровад

женню методичних рекомендацій щодо інтеграції теоретичних 

засад творчості, практичних умінь та навичок їх реалізації 

на уроці, як основної Форми організації цілісного навчаль

но-виховного процесу, піднявся рівень творчого потенціалу 

вчителів майже втричі.

Проблема творчої педагогічної діяльності в цілісному 

навчально-виховному процесі даним дослідженням не вичерпана. 

Предметом дослідження може бути творча педагогічна діяль

ність викладачів вузів, вчителів загальноосвітніх шкіл з 

врахуванням специфіки їх профільної підготовки, вихователів 

різних навчальних закладів та дошкільних установ, умови 

ефективної взаємодії в творчому педагогічному процесі його 

суб’єктів як цілісної бінарної системи "вчитель-учень".

Основний зміст дисертації опублікований в 30-ти пра
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по вопросам оптимизации учебно-воспитательного процесса на 

курсах повышения квалификации: Методические рекомендации -

К.: ЦИУУ, 1983. - 45 с.

7. Творческая педагогическая деятельность как объект иссле

дования //Я.А.Коменський і педагогічна сучасність: Збірник

матеріалів Міжнародної наукової конференції 23-25 вересня 

1992 р. /За загальною редакцією В.ї.Яна. - Одеса: ОДПІ,
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підготовки майбутніх вчителів //Соціально-психологічні.проб
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10. Творча педагогічна діяльність як умова і засіб розвитку

творчих можливостей учнів //Актуальні проблеми розвитку 

творчих можливостей учнів: Збірник наукових праць. - К.:

ІСДО, 1994. - С.33-35.

11. "Точка опори" в педагогічній діяльності //'Рідна школа.

- 1991. N 12. - С.41-48. (У співавторстві, у автора: 41-47).

12. Учебно-тематический план, программа спецкурса "Педагоги

ческое творчество" и некоторые методические рекомендации по 

организации его проведения. - К.: КГПИ, 1988. -38 с.

А Н Н О Т А Ц И Я
Рыговская О.И. "Творческая педагогическая деятельность 

в целостном учебно-воспитательном процессе". /Диссертация на 

соискание ученой степени кандидата педагогических наук по 

специальности 13.00.01 - теория и история педагогики. УГЛУ 

им.М.П.Драгоманова. - Киев, 1995.

Защищается 30 научных работ, освещающих основные идеи 

и результаты исследования.

В процессе исследования разработана концепция творчес

кой педагогической деятельности; дано определение понятия 

"творческая педагогическая деятельность"; выявлены основные 

компоненты творческой педагогической деятельности и творчес

кого педагогического процесса, взаимосвязи между ними; опре

делены уровни, критерии, коэффициент творческого потенциала 

учителя; разработаны требования к основным компонентам твор

ческого педагогического процесса и формы эффективного его
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осуществления на уроке; разработана и апробирована методика 

выявления потенциальных возможностей субъектов целостного 

учебно-воспитательного процесса и условий их реализации.

A N N O T A T I O N

Vygovskaya 0.1. "Creative pedagogical activity In the 

Integral teaching and educational process" (The manuscript 

of the thesis for confirmation of the pedagogical master's 

degree. 13.00.01 - theory and history of pedagogics. 

M. P.Dragomanov USPU.- Kiev, 1995.

30 scientific works are defended, referlng to principal 

Ideas and results of Investigation.

In the process of investigation the conception of the 

creative pedagogical activity was developed: the definition

"the creative pedagogical activity" was formulated: the main 

components of the creative pedagogical activity and of the 

creative pedagogical process were revealed, so as the 

relationship between these ones: the criteria, levels,

coefficient of teacher's creative potential were determined. 

The demands as to the main components of the creative 

pedagogical process and the forms for It’s effective 

realization at the lesson were developed. The method for 

revealing of the integral teaching and educational process 

subjects potential abilities and of the conditions for their 

realization were developed and tested.

К л ю ч о в і  с л о в а :  творча- педагогічна діяль

ність. суб’ЄКТИ ТВОРЧОГО ПедаГОГІЧНОГО Процесу. ООО0ИОТІСНО-

утв^рююче середовище.

Шдкнсако до друку 26„Об, 1995 р^Об^1,2Г0Формат 60x64 і/1б£
Друк офоетннй.Тир,,.ІООоЗам'Л96.Бея*а»нОо 
ДОД УДПУ !іГ. Драіммаяова,'Киїа, Пжрбтова,9?


