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психолог!чн| осоБливост! РвАл!зАц![ творчого
потвнц|Алу виховАтБл!в днз в умовАх п|двищвння

пРоФвс! й но1 пвдАгог!чно! квАл!Ф!кАц![

[|!оп]г:а м. о. психолог|чн| осоБливост[ РвАл[зАц!1 твоРчого потв-
нц|Алу виховАтвл!в днз в умовАх п!двищвння пРоФвс|йно1 пвдА-
гог!чно[ квАл|Ф!кАц![. @оновну увагу в статт! зосереджено на понятт! розвитку
творчого потенш!алу виховател!в дошк!льних заклад!в. що розглядасться як сукщн!сть
соц1окульт1рних 1 творних характеристик особистост1 педагога догшк1льно] оов1ти, що ви-
ражас готовн!сть удосконалювати педагог1чну д!яльн1сть. Анал!зуються п1дходи до спе_

циф1ки прояву психолог1чних властивостей та можливостей реал1зац1| творчого потенц|а-
лу. Розглянуто особливоот1 розвитку та ре.1л|зац|| творвого лотенц!алу виховател!в !Ё3 на
курсах п!слядипломно! педагог1яно| оов1ти. ||роотехсено р!зноман!тн! прояви творчого
потенш|алу особистост! вихователя, ви3начено методи п|двищення творчого потенц!алу
педагога дотпк!льно| осв|ти' ! статт! розглядаються чинники, що сприяють розвитку твор-
ного потенц1алу вихователя' висв!тлено творний потенц|ал педагога,:|отп:к1льно]: осв!ти, як
динам|нну особист|сну стукгуру' що вира)!(асться !нтещац!сю ц|:;п:!с::ого' когп:!тивного
та д!яльн!сного компонент|в.
(лпочов| слова: вихователь, творний потенц[ал, профес!йний по'гсп:т11а.:т, '!'!]()Р({; ']'1вд'||||я'

п{двищення квап!ф!кац||.
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[1!опина м. А. психологичвскив осоБвнности РввА.'1изАции тво!'1!!(:.
ского потвнциАлА воспитАтвлвй доу в условиях повь|!|1!'}!и'|
пРоФвссионАльной пвдАгогичвской квАлиФикАц[1}1. 0сновнос впп::

мание в статье сосредоточено на пон'1тии р.ввития творческого потенци(}ла воспитато::с!1

до[пкольнь!х рреждений, которь:й рассматривается как совокупность социокультурнь|х !|

1'ворчсск[]х характериотик лич|{ооти педагога до1{]кольного образования' вь|рах(а|о||[1|с

|'о'!'о|]|!ость совер|шенствовать педагогическую деятельность. Анализируются подходь! к

с::сп1ис|:икс проявления поихологических свойств и возмо)кностей реапизации творческо!1)
!!о'гс!|1{и1ш!а. Рассмотреньл оообенности р^зви'[ия и ре^лизации творческого потенци2|]|ш

пс:с::и':'а':'с';пой АФ9 на курсах последипломного педагог}1ческого обр,вования. |!росложс-
:::л ра'т:;к>с>бразг|ь!с 1|роявления творческого потенци:1ла личности воспитателя' определс}|!,|
мс!()/[!] !|()|]ь|!!|с|!ия 1'ворчсского потенциала педагога до|школьного образовангпя' 8 статьс

|):1ссм:г!|)!|ва|()1'ся т}ак';'орьг, способствующие развити1о творчоского потенциала воспи'|'!|_
'!с]!я} ()!р||)!(с|!:'ворнсский потснци1!'] педагога до!пкольного образования как динамичес-
!(у!() ']|!!!!!|()с'|'!|у!о с'груктуру' которая вь1ражается интеграцией ценностного' когнитивног(')
и ,(ся'!'с.]|ь!|ос1]|ого компонентов.
!(.::го.гсшьге слова: вос||итатель' творческий потенциа::, профессиональньлй потенциш:,
'|'ворчоскис зада[1ия' г!овь!1|!ение квалификации.

!7осгпалдовка пробле''!1. Фдним 1з пр1оритетних напрямк!в реформу-
вання вищот профес|йно! осв|ти, визначенот в нац|она'1ьн!й доктрин| розвит-
ку осв1ти )['кра{ни у })(1 стол!тт|, поставлено завдання п|дготовки фах|вц|в,
здатних до творчот профес!йнот д!яльност1. 1аким чином виника€ необх1д-
н1сть на куроах п1двищен}{я профес1йно! педагог|чнот ква.г:|ф|кац|! п1дготовки
виховател|в АЁ3 до реал1зац!! творчого потенц1аллу, як найваж.]1ив1тшого скла-
дника квап!ф!кац1йно| характеристики фах|вця до|[к|льно| осв]ти.

1ворний потенц1.1л вихователя днз - це сукупн|сть соц|окультурних |

творчих характеристик особистост! педагога до1|_||(|льнот осв|ти, що вирах(ас
готовн1сть удосконалювати педагог!чну д;яльн!сть' а такох( наявн!сть внут-

р!гпн1х засоб|в | метод1в, як| 3абезпечу}оть ц1о готовн1сть. Фсоблив!стю реат[
зац|! !ндив|дуа]|ьного профес|йного потенц1?1лу е те' що педагог реал|зус свот
особист|сн| | профес|йн1 творн| потенц!| засобом творен}!'{ особистост1 д||ти-
ни' а розвиток його творчого потенц|алу 3умовлений розвитком творчого по-
тенц!'1лу вихованця.

Анал1з 0осп!0акелоь 1 публ|кац1й. ||итання розвитку 1нтелектуально-
творчого потенц!€1лу е об'ектом досл!джень таких науковц|в як ||. 1орренс'
[.Айзенк' €. Руб1н:птейн, Б. .{рркин|н, Б. йоляко, {. |[онамарьов, в. ов-
чинн!ков' Б. Романець та |н111|. Але проблематика формування творчого по-
тенц!€шу педагога до1шк1льнот осв|ти зали1|!аеться недостатньо досл;дх(ено}о,
!ш!е набува€ все б!льш_1от акц.1льност!.

Р7етооото сп'ап'п,, е розглянути особливост1 розвитку та реал|зац|т
творчого [1отенц|алу виховател|в [Ё3 на курсах п|слядипломно| псдагог]-
чно| осв1ти.

3ав0ання с'пап'''1|,
| . Розгляящи р|зном ан|тн ! прояви творчого потен ц!а.,|у особистост! ]

2. Бизначити методи п 1дви ще н ня творчого потенц!€}лу виховател1в,{Ё3.
.{осл!д>кення р1зноман |тних прояв|в творчого потенц|.}лу особи набувае

актуальност1 у сучас!.!их умовах' але ця проблема не достатньо фундамента-
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льно вивчена з точки зору психолог!чного анал!зу сщност| розвитку творчого
потенц|алу у виховател1в дошк!льних навчсшьних заклад]в. Разом з цим дос-
л|длсенням псих1чного розвитку' сщуктуро!о особистост! пов'язаното з про-
цесом ]т становлення займалися 6.,['. йаксименко, в.м. ,(рулсин1н, Б.€. }Фр-
кевин, будовою механ;зму творчот д!яльност! займалися 8.8. 1(лименко,
й.&1. Ё{колаенко, в.д. 1|1адрикова, !(.8. €ельченок, .{.Б. Богоявленська, як1
одерж!}ли нов| результати в област! психолог!! ро3витку' здатностей, креати-
вност|, розвитку |нтелекту.

8шюпа0 основ''о2о 
''атпер!алу.3в'язок 

м|>к особото | творн!отто визнача-
сться терм!ном <<потенц!ал,. його, в основному, пов'язу1оть з усв|домленням
д!яльн|тшого нач[ша буггя ]ндив!да, п!д яким розрп!сгься сила, зд|бн|сть' потен-
ц|альн! можливост|, ду1||евна енерг!я. Реальн1сть, яка в1добраясаеться у терм|ну
<<потенц|ал>>, перебувае на стику природного (об'етсгивного) ! соц|ального (су-
б'сктивного), внущ1п_тнього ! зовн1шнього' статичного | динам1чного. ||оте-
нц|ал ф1ксуе суперечн!сть' джерело саморозвитку певного яв:;1ца' що ре€ш|;зуе
себе зовн!, тобто актуал1зулонись [6].

Фт:ке, потенц1ал - це властив|сть буАь-якого орган!зшту' до того ж не
т!льки хсивого. йдеться про виробнш|ий, економ1нний, науково-техн|чний по-
тснц!ал, про потенц!йн1 мотсливост1 окремо! особи, сусп1льства' держави у
певн!й сфер| |хньо! життед!яльност]. А от творний потенц1ал - це величи!'!а,

що характеризус потенц!йну енерг1то суб'екта творност|, його силу, м|ць. 1а_
ким суб'ектом творност! виотупас л!одина' колектив' народ, сусп!льство то||(о.

Реал!зац!я творчого потенц!алу особи мо}(лива ли1ше в конкрет}|их |}и-

дах д!яльност!, що спирасгься на певну сукупн!сть суб'скгивних образ|в об1'к-
тивного св!ту. 1ворний потенц!ал особи перебува€ п;д активним впливом св!-
домих спонукань. духовно-моральних нинник!в, ц!нн!сно-смислових ор|с:л'га-

ц|й. 1ак1 форми псих|чного в|добралсення, як в!днуття' сприймання, уяв^' е
найпрост|1шими видами д!яльност!' як| конщолтоються св1дом|стто людини. Бо-
ни е тако)к формами вияву творчого потенц!алу окремот особи.

1ворна активн!сть особи, !-1 формування та ще б1льтшото м!рото ре€}л;за-
ц1я залежать в|д розвиненост| мотивац!йно? сщщтри. 1ак| соц|апьн| явища'
як' з одного боку, знання' навички' вм|ння, звички' з 1нтшого - 1деали, 1нте-

реси' установки, ц!нност1, переконання' с найрунтовн!гпопо основою творно|
активност| особи. €ила творчого потенш!алу зР[овлена не ст!льки наявн!стю
у л}одини творчих зд!бностей, ск1льки мотивац!ями пощеби у творност1. .}1то-

дина може досягти значних результат!в не завдяки свотм обдарованням' а
внасл1док пост|йно| наполегливот боротьби з наявними на |[ 1шляху трудно-
щами. |стор!я знас багатьох музикант|в з поганим слухом, худо)кник!в 1 пое-
т!в з посередн!м зором [9].

1ворний потенц1ал особи як в1дносно ст!йка система зав)кди багатгший,
н!ж вимоги конкретнот д1яльност!. (р!м того, людин! властиве прагнення до
безперервного розвитку сво!т потенц!й. {1л!сн!сть особи' писав в!домий н!-
мецький психолог ! ф!лософ Б. 111терн, н|коли не € завер(деною ! визначеното

раз ! назавжди консщукц|сто, вона неоднозначна, |снуе водночас ре.шьно ]

потенц|йно [6].
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€прав>кне бугтя лтодини як особистост! _ це сфера !1 виходу за ме;с1

самот себе. Фсоба пост|йно ексщапол1о€ оебе у майбщнс, а свос 1деальне уя-
влення про нього - у сьогодення. 1ому творний потенц!ал особи завжди б!_

льшпий за той, що мо){(на заф|ксувати, а сама вона багат1||а зм|стом за все тс,
що банимо в актах '[[ конкретно| д|яльност|. Багатство мо)с,1ивостей особ}|,
!|рактична невинерпн|сть !1 творного потенц1алу ] сталовлять ц основу' яка
забезпенуе вт1лення в життя вищих |деал!в л}одства.

1.й.1ретяк вважас' що осново}о творчого потенц!алу ллодини е так[
[|[|||!|ики:

- !п:формац!я, об1знан|сть лк)дини щодо розв'язання актуально1
п:1'гсэб.:псмгп;

- :лрийоми, мстоди' способи' стратег||, необх!дн| для розв'язання
::1-тс:б';:см и;

- мо'гивац!я, воля' впевнен1сть людини в соб1 [1 1].

€:псциф!ка по.г|яга€ в тому' що об'сктом педагог|чно! творност| с особи-
ст|ст'ь дитини, а рсзультатом _ формування ц|ет особистост1. Ёа педагог!нну
творн!сть вп]!ивак)'|'ь фактори, як1 ва>кко прогнозувати. йо>кна вид1лити ос_
новн1 р|вн| профес|йно1 д|яльност1 педагога у його спроб| досягти високого
творчого результату:

- р|вень самосв|домост1.81н включае оц!нку власних можливостей' яка
може виражатись в усв!домленн1 свого пок.]1икання у >китг1. !-{е псредбаяас
волод1ння такими якостями: упевнсн[сть у власних силах. готовн!сть до ри-
зику, в!дсщн1сть побо*овання розкрити власн! !дет сусп!льству' контро.,11о-

ва*лня емоц1й, здатн!сть до фантаз!! | в!дхилення в!л стсреотип1в;
- р1вень профес1онал|3му' що грунтусться на оптим.ш1ьних здланнях 1

вм!ннях, як! с обов'язковими в ттедагог1нн1й д1яльност1' | зале>кить в1д зд1б-
ностей та теоретично! п|дготовки вихователя' Б.Ф.€ухомлинський за3[|ачав'
що д:1леко не ко>кний стане вченим' письменником' артистом' д€}леко не ко_
жному призначено винайти порох' ало майсщом у сво!й справ1 повинен ста-
ти кожний;

- р|вень самореал!зал{1|. 1ворну !ндив|дуапьн!сть педагога характеризуе
лтередус!м потреба в саморе€ш|зац||. €амореал]зац1я - це ставлення лк)дини до
себе як до д!яча 1 ![ прагнення та здатн|сть до зм!ни себе, л1одей, св!ту. €у-
часному педагогу варто усв!домити р1вень профес1йних вимог' аби спрямува-
ти сво}о д|яльн!сть на творчу самореал|зац!то. Багомими чинниками' як| спо-
нукають педагога до самореал|зац1|, с анал1з власно| профес1йно| д|яльност1
пор|вняно з передовим педагог|нним досв!дом. г|асть у р|зноман!тних кон-
курсах ! програмах, що сприя€ творн|й активност| педагога;

- р!вень самоосв|ти. €амоосв|та )киттево необх1дна ко:кн|й сунасн|й
л:один| для !1 самореал|зац||. €ьогодгт| вихователь мае розум1ти: бути профе-
с|оналом _ означае перебувати в пост|йному творчому по1||уку' ро3витку' са-
мовдосконаленн!. €унасний осв!тянський прост!р створюе вс| умови для п!д-
готовки вихователя: забезпечення п|двищення квал1ф1кац|| та профес|йно|
переп|дготовки (маг!сщатура, асп!ранцра), уласть у р!зноман|тних конкур-
сах' конференц1ях (<8ихователь року))' майстер-к.'1аси, ь|1стут!и на сем!нарах,
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обм1н досв]дом, можлив1сть опубл|кувати власн! розробки); використання
!нновац!йних технолог!й. Результатом самоосв!ти ма€ стати п|двищепня яко-
ст1 навчально-виховного процесу;

- р1вень мовознавчий. <3аговори, щоб я тебе побачив>>. Антинна муА-

р1сть €ократа е акту€шьното 1 сьогодн!' бо | в суласност| наявна пощеба в лто-

дях, як! вм1тоть самост|йно мислу!ти, переконРати х(ивим словом' нести 1с-

тину, добро | щасу за допомого!о як|сного мовлення. йовний бар'ер - одна з
вагомих пере1шкод у творчому становленн| особистост|.

(оя<ен педагог _ 1ндив1дуальн|сть, тому | його творна майстерн1сть мае
особливоот1 ! певното м|рото !ндив|дуал|зована. 8|н мо>ке самост!йно обирати
спос1б удоскон.}лення. |!роте н1 в якому раз| не варто забувати, що творн1ст*о
с <<д!яльн!сть' в яку л!одина вк.т]адае немовби частинку свое! дулш!, 1 чим б|ль-
1пе вона вк.'1адас' тим багаттпою стас !1 лу:по [ 1 1].

!{.Б. 1!1артитпина вва)кае, що творний потенц!ап педагога с динам1чното
особист|оно| структуро}о' виражено| |нтещац|ею трьох компонент!в [3]:

- ц|нн!сного компонента' що в|добрахае притаманн| педагогу ц1нн|сно-
творя1 уявлення та пр|оритети;

- когн1тивного компонента' представленого сукупн|стто знань, що
сприятоть розум|нн:о педагогом творчого характеру його прац| | впливатоть
на творчу орган1зац|то ним профес1йно! д|яльност|;

- д|яльн1оного компонента, що об'сднав елементи' що сприяк)ть пере-
веденн|о творчого потенц|.1лу в стаг{ актуап|зац1| (профес|йно-особист|сна

реал!зац1я педагога), в якому прихован! можливост| для його подальшого

розвитку [3].
3 метою п|двищенгля творчого потенц1алу виховател1в Ан3 у навч€шь-

ний модуль з розвитку профес!йно| компетентност| <|!сихолого-

фасил|тативна компетентн|оть педагога: сутн!сть, сщщтура' |пляхи розвит-
ку) на куроах п|слядипломно! педагог1чно] осв!ти будо вклтонено наступн|
методи роботи !з сщгханами: розв'язання творчих задач; методи психолог1ч-
но| актив!зац1| творност|; метод (мозкового тштурмР.

Б|домо, що важливим засобом формування !нтелектуа.гльно розвинено|
творно! особистост1 е творн! задач1. {е неординарн! задан|, в яких сформу-
льовано певну вимоц' що виконуеться на основ| знання закон1в, але в!дсутн|
прям1 ни непрям| вказ1вки на т1 явища, законом|рностями яких сл!д скориста-
тися для розв'язрання цих задач.

Ф. 9. |!онамарьов пропопуе в розв'язанн1 творно! задач1 вид|ляти дв|
основн| фази:

1) фазу |нту|тивного по1шуку та ощимання 1нту!!ивного ефекту, |нту!-
тивного розв'язання (тобто фазу, яку в минулому |нод| н€вива.'1и ''поихолог|ч-
ним'' розв'язанням);

2) фазу його вербал1зац!!, формал!зац|| (тобто ту, яку в|дпов|дно зв'язу-
вали з <<лог1чним>> розв'язанням) [7].

Результати буАь-яко| д1яльност!' в то|!{у числ| 1 д!яльност!, п1дпорядко-
ван1й розв'язуванн}о творно| задан|, не зав)кди сп|впадатоть |з поставленими
ц|лями. 3 одного боку, якась ц!ль може буги не досягнута або досягнута нас-
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тково. 3 !нтпого боку, в' ход| д1яльност1 мо)куть бщи отриман| непередба.:у
ван|' додатков| !/ результати. |!риному ц] додатков| результати д!яльгпс:с':!
можуть бути як ба>кап:ими так ] н1. } зв'язку з цим, п|д нас ана.гл!зу д1яльнос': !

необх!дно одночасно враховувати прямий ![ продукт | поб!чний.
[1!д прямим продуктом д!яльност! сл!д розум|ти такий результат'д!я:::,.

лпост!, який в1дпов!дас усв1домл;ован!й ц1л| суб'с:<та' що розв'язус зада!!у.
<!!рями}! продукт д!|, _ пигше Ф. -!. {1онамарьов, - в!дпов|дас св!домо ]1ос'га|!-

.;:с::!!| :ц!;п! [ мох<с бути безпосередньо використаний у св|дом|й орган!зац!|;::т-
с'|'у!!|!их 711й (усв|21омлтований досв!д)> [7].

[!об!.:п:::й продукт виникас не внасл|док тих д!й суб'екта' як| гпрямо в!/г
::с::т!71п:от'ь ||ос'гав']|е||им ц!лям, а, немов би поза ними. |-|!лком законом|рно, п;цг

суб'с':с':' ::!71 ,;116 розв'язання творно| 3адач| спочатку ви1(ориотовуе св!домо о;;-
:'::::!'клва:лий :цосв1:д. 1[к ггравило, цього досв|ду для розв!язангтя творто| зада,:!
!|с ]к)с'!'а'!'[|ьо (япсби цо було не так' то ця задача д'ш| даного суб'екта вже не бу.::ш

б':'воршого). !_!с приводить до необх{дност| ощимання нових знань. 8 ход| ко!|-
крстно| д|яльност! виника€ 1н:пий досв|д - неусв|домлтований. |нод! в1н ! м1с-
тить у ооб! к.,11оч до розв'язання творчот задач|. ''Ёеусв1домлтований досв|д, як
пигше Ф. .!. [!о;;амарьов, _ ! проявлясться в зрщний момент у виг"гшд! неоч!ку-
ванот (п!дказки))' яка приводить до ]нту!тивного розв'язання'' [7]. Рикористап:_
}|я поб1чного продукту дозволяс суб'скту ро3в'язаг{ня творчот задан| п!дн|ма-
тись по сходинках структурних р!вн!в психолог|чного механ|зму творчос'г!.

йетоди психолог1чно] актив1зац|| творност! дозволя!оть уникнути !нср-
ц1йност! методу проб | помилок. |нсрц!я мислення - серйозний бар'ер у потшу_
!(у нового' обмежус сфсру потпуку розв'язання, асоц!ативн! зд!бност!, твор.:!
мож.пивост|. Розглянемо деяк| методи з ц!с| групи.

йетод ''мозкового :птрму'' грунтуеться на принцип| в[дд!лити процеси
гоперування та оц!нпси |дей. 1акий прийом' як ''мозковий гштурм'' повинен

- актив|зувати мислення слухан!в курс|в;
_ привернуги увагу вс1х слухан!в курс1в до проблеми' поставлено|

педагогом;

- створити на занятг1 атмосферу психолог1чного комфорту' коли легко
думасться ;

_ указати один з :шлях!в до винах|дництва. до застосування на г:рактиш!
отрима}|их знань;

_ пок€вати необх|дн|сть знань отриманих на курсах п1двищення квал|_

ф1кац1|, !} тшироту, глибину;

- сформувати |нтсрес до набрих знань та вм!нь, який пот]м може стати
ст!йким.

€щь прийому по,]1яга€ в наступпому. €луха.:ам курс|в п|двищення ква-
л!ф!кац!| пропонусться конкретна зада.!а або ж завдання. -|!к правило' задачу
мо)к!|а розв'язати к1лькома р|зними с:тособами, завдання мо)ке бути виконано
к|.г:ькома прийомами. Биховател!в знайом.г:ять з методом виконання завдання
((мозковим 1||турмом>.

Алгоритм розв'яза*л;ля 'гворчих задач являе собо}о комплексну прощаму
а.гпгоритм1нного тит1у' яка гру||тустьс'1 на законах розвитку систем | признане-
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:ла для анал|зу й розв'язання твор1|их :]авдань. Фсновото ,шгоритму с програма

::осл!довних операц|й щодо аппал!'зу |!оставленого завдання й перетворення
|!ого в я!тку схему. Анал!з схеми призводить до виявлення суперенност1, а !!

усунення дае розв|язання поставле|!ого завдання.

,{ля розвитку творчого потенц!алу виховател!в .{Р3, творного мислен_
пгя' самост|йност!, 1н!ц1ативи' км|тливост1 доц]льно використовРати не ли111е

задан!, запропонован! навчально-методичного л!тературого, а й складен| слу-
хачами самост!йно.

Бшстсовксс. Розвиток творчого потенц!а.л:у виховател;в [Ё3 зд1йснюеть_
ся в процес! |х ц!леспрямованот д!яльност!. Без цього неможливе н| глибоке
засвосння наукових знань, н! вироблення ум!ння самост!йно використовувати
|х на прап<тиц|. }{а к1рсах п!двищення квал!ф!ка:1!|' розробляточи проблеми
орган!зац!| навчання творност| ! вир!п_тенню творчих завдань, необх!дно фор-
мувати в слухан|в курс!в 3нання особливостей творяо| особи. лише сукуп-
н!сть внущ1шн!х зв'язк1в 1 зовн|:шн!х умов формус сповна певн| властивост!
псих!ки. 1аким чином для п!двищення креативност| виховател|в !Ё3 необ-
х!дно забезпечити необх1дн1 р:ови для розвитку творчого потенц!алу (свобо-
Ау творност1' творче сп|лкування, творчу обстановку на курсах п!двищення
квал!ф|кац1!). Бисоку ефективн1сть з розвитку творчого потенц!алу показ.ши
так| методи роботи 1з слуханами як розв'язання творчих задач' методи пси-
холог!чнот актив!зац!| творност|, метод (мозкового 1|]тшму)).
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