
Всередині нас криються потенційні творчі  

можливості, й ми повинні працювати 

 щосили, щоб розкрити цей потенціал.  

Мартін Лютер Кінг  

18 жовтня 2021 року  було проведене спільне засідання «Школи 

професійного росту молодого викладача» з комісією викладачів 

загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. 

       

Тема засідання: «Творчий характер роботи викладача». На порядок 

денний виносилися питання: 

1.Поняття про педагогічну творчість. Імпровізація на занятті її види. 

2.Педагогічне відкриття та педагогічне натхнення. 

3. Умови і джерела творчості вчителя. 

4. Творчий підхід до використання інтерактивних технологій на занятті 

(обмін досвідом) 

Керівник Школи Тихоліз В.О. розкрила поняття про педагогічну 

творчість, показала, яки має бути творчий учитель. Особливу увагу звернула на 

принципи педагогічної творчості, критерії творчої діяльності, на творчий 

потенціал, його структуру та етапи становлення.  Наголосила на джерела 

творчості, вказала, що імпровізація і педагогічний експромт лежать в основі 

педагогічної творчості.  

У своєму виступі Віра Олексіївна зазначила про особливий стан людини, 

який має назву "натхнення".  Це типова для  творчості риса, її складовий 



елемент, який характеризується, з одного боку, високою продуктивністю, з 

другого боку — величезним підйомом і напругою сил людини. 

«Натхнення – це така гостя, яка не любить відвідувати ледачих», - 

зазначав  П.І.Чайковський.    Стан натхнення характеризується легкістю руху 

думки й образів, їхньою ясністю і достатком, 

глибокими переживаннями. На фоні стану 

натхнення всі пізнавальні процеси протікають 

особливо продуктивно. 

Людина, яка перебуває у стані творчого 

натхнення, має сильний вплив на інших людей, 

часто може переконати їх, схилити до своєї думки, ідеї, повести за собою.  

І закінчила виступ словами Т.Едісона: «Творчість – це десять відсотків 

натхнення і девʼяносто відсотків важкої праці» 

З питанням «Умови і джерела творчості вчителя» виступив 

Добрянський В.В., який вказав на чинники, що стимулюють креативність 

особистості (за П.Торренсом). Це: 

 орієнтація на потребу у творчому 

розвʼязанні завдань; 

 відсутність перешкод щодо проявів 

спонтанності й ініціативи; 

 створення можливості для маніпуляції з 

предметами і варіативності думок; 

 навчання уважного ставлення до сигналів навколишнього середовища; 

 виховні впливи, спрямовані на визнання цінності креативних рис 

власної особистості. 

Чинники, які гальмують креативність особистості: 

 орієнтація лише на успіх, страх дати неправильну відповідь; 

 підсилена орієнтація на думку оточення, побоювання звинувачень у 

незвичайності; 

 обмеження ініціативи і заборона запитань; 



 уявлення про дивергентне мислення як про відхилення від норми; 

 жорстке розмежування трудової та ігрової діяльності. 

 Викладач фізики Сторожинська Д.В. 

розкрила питання «Творчий підхід до 

використання інтерактивних технологій на 

занятті».  

Викладач вказала, що сучасні життєві 

вимоги до майбутнього випускника не 

обмежуються інформативною складовою, а навпаки потребують універсального 

фахівця, що має здатність професійної діяльності, вміє вирішувати професійні 

задачі творчо і креативно, прагне до підвищення кваліфікації. Тобто, 

«кваліфікований» спеціаліст замінюється на «компетентний» спеціаліст. 

 

Ми розуміємо, що в сучасній системі освіти викладач із носія інформації 

повинен трансформуватися в керівника самостійної пізнавальної діяльності 

студента, головним завданням якого стає вміння мотивувати дитину на прояв 

ініціативи, самостійності, креативності. 

Викладач показала, як можна включати нові інформаційні технології в 

процес навчання.  


