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Постановка проблеми в загальному вигляді. 
Реформування освіти в Україні ставить підвищені 
вимоги до підготовки майбутніх учителів, які пови-
нні володіти не лише відповідними професійними 
компетентностями, а й бути конкурентоспромож-
ними в сучасному освітньому просторі. Тобто сьо-
годні перед закладами педагогічної вищої освіти 
постає завдання підготовки ініціативних фахівців, 
здатних постійно самореалізовуватись у професії, 
творчо підходити до вирішення поставлених перед 
ними завдань щодо навчання й виховання шко-
лярів, формування і становлення їхньої особис-
тості, бути не лише носіями предметних знань, а й 

будувати освітній процес на засадах партнерства,  
взаємодії, що вимагає від них розуміння свого 
місця в професії, тобто сформованої чіткої педа-
гогічної позиції.

Оскільки педагогічна професія є творчою, 
доцільно говорити про необхідність формування 
в майбутніх учителів під час навчання в закладах 
вищої освіти творчої педагогічної позиції, від якої, 
на нашу думку, значною мірою залежатиме успіш-
ність їхньої подальшої професійної діяльності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Аналіз наукового фонду дозволив дійти висно-
вку, що дослідниками здебільшого розглядається 
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Стаття присвячена розгляду проблеми 
творчої педагогічної позиції майбутніх учи-
телів, пошуку шляхів її формування в педа-
гогічних закладах вищої освіти. Розглянуто 
підходи сучасних дослідників до визначення 
сутності понять «позиція», «професійна 
позиція», «педагогічна позиція», «творча 
позиція». Подано визначення дефініції «педа-
гогічна творча позиція», яка розуміється 
як складне й полікомпонентне особистісне 
утворення, що характеризується позитив-
ним ставленням до майбутньої професійної 
діяльності, настановою на творчу педаго-
гічну діяльність, емоційним сприйняттям 
і задоволеністю результатами творчої 
праці, прагненням до розвитку особистісних 
і професійних якостей у процесі спільної з 
учнями творчої взаємодії і вирішення нестан-
дартних професійних ситуацій на підставі 
особистісно-гуманного підходу. Акценту-
ється, що від того, яку педагогічну позицію 
оберуть майбутні вчителі, буде залежати 
успішність їхньої подальшої професійної 
діяльності.
Зазначено, що формуванню педагогічної 
творчої позиції майбутніх учителів під час 
навчання в закладах вищої освіти не нада-
ється належної уваги. Виявлено, що фор-
муванню означеної якості у студентів най-
більш ефективно сприяє впровадження в 
освітній процес інтерактивних методів 
навчання в ході вивчення навчальної дис-
ципліни «Педагогіка» (проблемні лекції, 
евристичні бесіди, дискусії, диспути, мозко-
вий штурм, рольові і ділові ігри, кейс-стаді, 
розв’язання педагогічних задач тощо), а 
також їхня участь у науково-дослідниць-
кій діяльності (наукові гуртки, конкурси 
наукових робіт, студентські конференції), 
творчих заходах у позааудиторний час (кон-
курс педагогічних ідей, педагогічний КВК, 
педагогічний квест, конкурси педагогічних 
плакатів, кросвордів, ребусів тощо), вико-
нання самостійної творчої роботи (аналіз 
передового творчого педагогічного досвіду, 
інтерпретації висловів видатних педагогів, 
рецензування педагогічних статей, худож-
ніх фільмів, у яких порушуються проблеми 
шкільного життя).

Ключові слова: майбутні вчителі, профе-
сійна позиція, творча позиція, творча педа-
гогічна позиція 

The article is devoted to the consideration of the 
problem of future teachers’ creative pedagogi-
cal position in search of ways of its formation in 
higher education pedagogical institutions. The 
approaches of modern researchers to defining 
the essence of the concepts “position”, “profes-
sional position”, “pedagogical position” “cre-
ative position” are considered. The definition of 
“pedagogical creative position” is considered as 
a complex multicomponent personal education, 
characterized by a positive attitude to future pro-
fessional activity, an orientation to creative peda-
gogical work, emotional perception and satisfac-
tion with the results of creative work, desire to 
develop personal and professional qualities in the 
process of joint creative interaction with students 
and solving non-standard professional situations 
on the basis of personal-humane approach. It is 
emphasized that the success of their further pro-
fessional activity will depend on the pedagogical 
position chosen by future teachers.
It is noted that the formation of future teachers’ 
pedagogical creative position in the process of 
education in higher education institutions is not 
given due attention. It is revealed that forma-
tion of the defined quality is effectively promoted 
by the implementation of interactive teaching 
methods in the course of studying “Pedagogics” 
(problem lectures, heuristic conversations, dis-
cussions, disputes, brainstorming, role and busi-
ness games, case method, solving of pedagogi-
cal problems, etc.), as well as their participation 
in research activities (scientific circles, scientific 
works competitions , student conferences), cre-
ative activities in extra-curricular time (competi-
tion of pedagogical ideas, pedagogical KVC, 
pedagogical quest, competitions of pedagogical 
posters, crossword puzzles, creative puzzles, 
etc.), performing creative works (analysis of best 
creative experience, interpretation of statements 
of outstanding teachers, pedagogical articles 
peer review, feature films, which violate the prob-
lems of school life, etc.).
Key words: future teachers, professional posi-
tion, creative pedagogical position.
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поняття «професійна позиція вчителя». Вони 
потрактовують цю позицію як систему ставлень до 
професії (М. Боритко, С. Вершловський, О. Гуто-
рова, Л. Красовська, А. Маркова, К. Лаптєва, 
І. Луценко, О. Руденко та ін.), необхідну умову 
ефективної професійно-педагогічної діяльності 
(О. Заїр-Бек, І. Ісаєв, С. Кульневич, В. Сластьонін, 
В. Семиченко та ін.), невід’ємний складник про-
фесійної компетентності та професійної культури 
(С. Вершловський, І. Колесникова, А. Маркова 
та ін.). Увагу вітчизняних учених привертає і про-
блема формування професійної позиції майбутніх 
учителів під час навчання в педагогічних закладах 
вищої освіти (О. Гуторова, Л. Красовська, С. Щер-
бина), психолого-педагогічні умови формування 
професійної позиції (С. Будникова, О. Темченко, 
О. Цимбал та ін.). Натомість проблема форму-
вання творчої педагогічної позиції майбутніх учи-
телів у процесі їхньої професійної підготовки в 
наукових джерелах висвітлена недостатньо.

Мета статті. Метою статті є розгляд сутності 
феномену «творча педагогічна позиція майбут-
нього вчителя» й окреслення шляхів її форму-
вання під час навчання в педагогічних закладах 
вищої освіти.

Виклад основного матеріалу. Зазначимо, 
що існують різні підходи до трактування поняття 
«позиція». Так, одні науковці (А. Асмолов, О. Леон-
тьєв, Б. Ломов, А. Петровський та ін.) розглядають 
соціальну позицію, трактуючи її як стан у суспіль-
стві чи групі. Інші вчені (Л. Божович, Б. Паригін, 
С. Рубінштейн, В. Ядов та ін.) досліджують позицію 
особистості з погляду ставлення людини до дій-
сності в цілому або до різних її галузей. Треті нау-
ковці (Б. Ананьев, А. Венгер, В. Ляудіс та ін.) зосе-
реджують увагу на рольовій позиції, яка визначає 
місце людини в безпосередній взаємодії з іншими.

Найбільш загальним розумінням дефініції 
«позиція» в сучасному науковому тезаурусі є таке. 
Зокрема, позиція розглядається як стан, поведінка, 
характер дій, що зумовлені певним поглядом і від-
повідним ставленням [2, с. 1021]; стійка система 
ставлення людини до певних аспектів діяльності, 
що виявляється у відповідній поведінці та вчинках 
[12, с. 347]. За словами С. Рубінштейна, позиція є 
сталим внутрішнім утворенням, якому притаманні 
активність та ініціативність, яке виступає сполуч-
ною ланкою між свідомістю й особистістю, де осо-
бистість завдяки свідомості займає певну позицію 
у відносинах людини зі світом, тобто особистість 
формується лише завдяки усвідомленню й утвер-
дженню своєї позиції стосовно людей, суспільства 
на підставі власного бачення світу та розуміння 
взаємодії з ним через систему ціннісного став-
лення до довколишньої дійсності й до самої себе 
[10, с. 436–437].

Сьогодні поняття «позиція» здебільшого роз-
глядається у двох основних значеннях: 1) як 

складна, відносно усталена система ставлень, 
настанов, мотивів, цінностей людини, якими вона 
керується у процесі своєї життєдіяльності; 2) як 
положення індивідуума в статусно-рольовій вну-
трішньогруповій структурі [6, с. 263]. Основними 
параметрами, що характеризують позицію осо-
бистості, є такі: спрямованість (ціннісні орієнтації, 
інтереси, потреби, мотиви, цілі, життєві перспек-
тиви, ідеали); сфера функціонування цінностей 
(моральна, релігійна, громадянська, професійна 
тощо); стійкість позиції особистості (її незалеж-
ність від ситуації, наполегливість дій, твердість 
намірів); активність (здатність ініціювати ідеї, при-
ймати рішення, відповідати за їх наслідки, вияв-
ляти творче ставлення до життя) [4, с. 88]. Тобто 
позиція передбачає усвідомлене ставлення осо-
бистості до довколишньої дійсності, розуміння 
свого місця в ній і характеризується сформова-
ністю ціннісних орієнтацій, наявністю потреб і 
мотивів у здійсненні певної діяльності.

Що стосується професійної позиції, то вона 
визначається відповідно до вимог тієї чи іншої про-
фесії. За словами О.І. Мешкова, професійна пози-
ція є позицією активного суб’єкта, який самостійно 
приймає рішення відповідно до внутрішніх ціннос-
тей, мотивації, переконань. Вона є важливим показ-
ником професійного розвитку, характеристикою, 
що визначає вибір суб’єктом свого професійного 
шляху, здійснення діяльності й поведінки. При цьому 
науковець акцентує на суб’єктному складнику, 
що відображає спосіб самореалізації, самоствер-
дження і саморозвитку фахівця як професіонала, 
розвиває індивідуальність, авторство, вироблення 
перспектив подальшого саморозвитку, надає діяль-
ності неповторної, особистісної своєрідності [7].

Аналогічної думки дотримується й О. Резван, 
зазначаючи, що професійна позиція є стійкою, 
усвідомленою сукупністю ставлень фахівця до 
обраної професії, способом самовизначення, при-
йняття та реалізації ним професійно-діяльнісної і 
особистісної концепції, включає когнітивно-діяль-
нісний, мотиваційно-ціннісний і рефлексивний 
аспекти, що виявляються через діяльність; тією 
професійною й особистісною характеристикою, 
що відображає ціннісні ставлення особистості 
до професійної діяльності та її результатів, учас-
ників професійної діяльності і до себе й забез-
печує умови для реалізації професійно-рольових 
функцій під час вирішення фахових завдань. При 
цьому джерелом формування професійної пози-
ції, на переконання автора, є світогляд особис-
тості, набуті знання та вміння, система мотивів і 
життєвих цінностей, рефлексивні вміння. Профе-
сійна позиція визначає рівень активності фахівця, 
стимулює високу продуктивність професійної 
діяльності [9, с. 56].

Професійну позицію як чинник життєвої пози-
ції розглядає О. Іванова, наголошуючи, що вона 



  ЗАГАЛЬНА ПЕДАГОГІКА ТА ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ

19

  ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ

зумовлюється рівнем ідентичності людини із про-
фесійною групою і визначається психологічними 
настановами, що необхідні для її професійної 
діяльності. Слушним є твердження авторки про 
те, що визначну роль у формуванні професійної 
позиції відіграють професійні цінності, що надають 
сенсу діяльності, визначають образ професійної 
кар’єри [5, с. 133].

Оскільки у статті порушена проблема про-
фесійної підготовки майбутніх учителів у процесі 
навчання в педагогічних ЗВО, важливого значення 
набувають дослідження щодо сутності педагогіч-
ної позиції.

Студіювання наукового фонду засвідчило, що 
науковці по-різному трактують поняття «педа-
гогічна позиція». Так, одні з них (Р. Желбанова, 
І. Ісаєв, В. Сластьонін, Є. Шиянов та ін.) наголо-
шують на тому, що педагогічна позиція є системою 
інтелектуальних, вольових й емоційно-оцінних 
ставлень вчителя до світу, педагогічної діяльності 
та педагогічної реальності загалом. Вони про-
довжують, що, з одного боку, вона визначається 
вимогами й очікуваннями суспільства до фахової 
компетентності вчителя та його особистісно-про-
фесійних якостей, а з іншого – є результатом його 
власної активності як прояву певних переживань, 
мотивів, ціннісних орієнтацій тощо. Саме в педа-
гогічній позиції вчителя, на думку авторів, виявля-
ється його загальна соціальна спрямованість і тип 
професійної діяльності.

На думку інших дослідників, педагогічна пози-
ція – це спосіб реалізації базових цінностей осо-
бистості під час її взаємодії з іншими людьми, в 
якому відбивається єдність її свідомості та діяль-
ності (Н. Боритко); інтегральна характеристика, 
що свідчить про сформованість у вчителя сталої 
системи ставлень до об’єктивних і суб’єктивних 
умов професії, поглядів, уявлень, настанов, тео-
ретичних орієнтацій, поведінки та вчинків, які від-
стоюються та реалізуються ним у професійній 
діяльності (А. Чернявська). 

Слушним є твердження І. Беха, який наголо-
шує на унікальності педагогічної позиції, що вод-
ночас є і особистісною, і професійною. Учитель, 
як зазначає автор, у своїй дійсно педагогічній 
позиції ніде і ніколи не зустрічається з дитиною як 
об’єктом (якщо він дійсно вчитель), в особистісній 
позиції він завжди зустрічається з іншою людиною,  
а у професійній – з умовами її становлення і роз-
витку [1, с. 36].

У професійній діяльності вчителя, як заува-
жує Є. Галицьких, і з цим важко не погодитися, 
педагогічна позиція виявляється в системі його 
ставлення до основних цілей і цінностей освіти, 
що суттєво впливають на професійне самовизна-
чення особистості, до викладання та змісту освіти, 
на підставі чого накопичується досвід педагога-
дослідника, до учня як до унікального сенсу, мети 

й цінності освітньої діяльності й водночас як авто-
номного суб’єкта власної життєдіяльності, що 
забезпечує гуманістичне підґрунтя педагогічної 
взаємодії зі школярами, до себе як до індивідуаль-
ності, що розвивається, здатної до творчого діа-
логу з іншими учасниками педагогічного процесу, 
що є необхідною передумовою для ефективного 
професійного самовдосконалення [3, с. 90].

Ми суголосні з науковцями (І. Зязюн, Л. Кра-
мущенко, І. Кривонос та ін.), які стверджують, що 
сформованість педагогічної позиції вчителя сприяє 
ефективності його діяльності щодо інтелектуаль-
ного й духовного розвитку учнів, дозволяє форму-
вати в них широкий світогляд, систему культурних 
і суспільних цінностей на підставі власного життє-
вого досвіду, забезпечує результативність форм, 
методів і засобів педагогічного впливу, які вчитель 
застосовує під час роботи з дітьми, а також сприяє 
формуванню людини як особистості. Педагогічна 
позиція виражає готовність педагога до виконання 
свого професійного призначення відповідно до 
вимог і запитів суспільства й визначається усві-
домленим, відповідальним ставленням до профе-
сійної діяльності, до себе як суб’єкта діяльності, 
до результатів розвитку учнів [8].

В аспекті порушеної проблеми доцільно роз-
глянути сутність поняття «творча позиція». Слід 
зазначити, що науковцями творча позиція трак-
тується по-різному. Зокрема, вона розуміється як 
культурно-історичне явище, що характеризується 
особистісним і процесуальним психологічними 
аспектами, передбачає наявність у особистості 
здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким 
створюється оригінальний продукт, унікальний твір 
людської діяльності (Т. Матвєєва); як якість осо-
бистості, яка виявляється в здатності створювати 
щось суб’єктивно нове і долати стереотипи, що 
склалися, незалежно від матеріалу і сфери діяль-
ності (Н. Козирєва); як компонент особистості, що 
відображає цілісну систему її ціннісно-смислового 
ставлення до різних аспектів життя (до творчої 
реалізації життя, до людей, що творчо проявляють 
себе в житті, до себе як до автора життя, до життя 
як до концепції (О. Пурло)).

Розглядаючи процес становлення творчої пози-
ції особистості, Р. Серьожникова визначає його як 
діалектичний процес, що включає набуття нового 
через перехід потенційного в актуальне, нівеляцію 
застарілих утворень і формування нових за умов 
інтенсифікації творчої діяльності. Отже, на думку 
авторки, йдеться про еволюцію життєвого потен-
ціалу студента, тобто поступальний розвиток 
його творчих, професійних, особистісних та інших 
можливостей і ресурсів у реальній професійно-
педагогічній підготовці [11, с. 21]. Вона продовжує, 
що найбільшого розвитку творча позиція досягає 
тоді, коли студент свідомо обирає цінність твор-
чого буття. З огляду на це Р. Серьожникова пропо-
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нує розглядати стратегію професійної підготовки 
через типологію навчальної активності студентів 
«ініціатива – відповідальність». Дослідниця акцен-
тує, що усе це виявляється в педагогічній позиції, 
що виступає у ставленні до педагогічної діяльності 
як до відкритого (творчого) завдання, коли необ-
хідно вийти за межі своєї визначеності в зону віль-
ної самодетермінації, коли студент сам повинен 
усвідомлено культивувати цінності й мету профе-
сійно-педагогічного буття, нарощувати адекватний 
для них творчий педагогічний потенціал, коли сту-
дент творить себе від репродуктивного виконавця 
до майстра, творця [11, с. 22].

На підставі зазначеного педагогічну творчу 
позицію майбутніх учителів розглядаємо як 
складне і полікомпонентне особистісне утворення, 
що характеризується позитивним ставленням до 
майбутньої професійної діяльності, настановою 
на творчу педагогічну працю, емоційним сприйнят-
тям і задоволеністю результатами творчої праці, 
прагненням до розвитку особистісних і професій-
них якостей у процесі спільної з учнями творчої 
взаємодії і вирішення нестандартних професійних 
ситуацій на підставі особистісно-гуманного під-
ходу. На нашу думку, від того, яку педагогічну пози-
цію оберуть майбутні вчителі, буде залежати успіш-
ність їхньої подальшої професійної діяльності.

Натомість формуванню педагогічної творчої 
позиції майбутніх учителів під час навчання в 
педагогічних закладах вищої освіти, на жаль, не 
надається належної уваги. Тривалі спостереження 
і власний педагогічний досвід дозволив дійти 
висновку, що формуванню й розвитку означеної 
якості у студентів найбільш ефективно сприяє 
впровадження в освітній процес інтерактивних 
методів навчання в ході вивчення навчальної дис-
ципліни «Педагогіка». 

Так, формуванню творчої уяви, ухваленню 
нестандартних рішень, розвитку комунікативних і 
творчих здібностей, що є необхідними для твор-
чої педагогічної позиції, сприяють проблемні лек-
ції, евристичні бесіди, дискусії, диспути, мозковий 
штурм, рольові і ділові ігри, кейс-стаді, розв’язання 
педагогічних задач тощо). Ми помітили, що такі 
методи навчання викликають більший інтерес у 
студентів, ніж традиційні лекції і практичні заняття. 
Саме впровадження в освітній процес інтерактив-
них методів сприяє розвитку творчого потенціалу 
майбутніх учителів, умінь відстоювати свою творчу 
педагогічну позицію як під час навчання в педагогіч-
ному ЗВО, так і в подальшій професійній діяльності.

Великого значення у формуванні творчого 
мислення, умінь логічно мислити, виважено аргу-
ментувати свій погляд, набуває залучення май-
бутніх учителів до участі в науково-дослідницькій 
діяльності (студентські наукові гуртки, конкурси 
студентських наукових робіт, студентські конфе-
ренції). Розвитку цих якостей сприяє й виконання 

самостійної творчої роботи. Зокрема, аналізуючи 
передовий творчий досвід педагогів-новаторів, 
інтерпретуючи вислови видатних педагогів щодо 
особистості вчителя, рецензуючи педагогічні 
статті, художні фільми, в яких порушуються про-
блеми шкільного життя, студенти вчаться вио-
кремлювати головну думку чи проблему, робити 
власні висновки, аргументувати власну позицію, 
яка може не збігатися з думкою авторів.

Значний інтерес викликають у майбутніх учите-
лів творчі заходи в позааудиторний час, що забез-
печують настанову на творчу педагогічну працю, 
емоційне сприйняття і задоволеність результа-
тами творчої праці, спонукають до розвитку осо-
бистісних і професійних якостей. Такими захо-
дами є конкурси педагогічних ідей, педагогічних 
плакатів, кросвордів, ребусів, педагогічний КВК, 
педагогічні квести, вікторини тощо. Саме нефор-
мальна обстановка, доброзичлива психологічна 
атмосфера, якими характеризується проведення 
позааудиторних творчих заходів, сприяють тому, 
що студенти стають не тільки розкутішими, впев-
ненішими, виявляють творчий підхід у вирішенні 
творчих завдань, а й впливають на формування 
колективістських якостей, покращення психологіч-
ного клімату в студентській групі, доброзичливого 
ставлення один до одного, оскільки ці заходи зде-
більшого мають змагальний характер.

Висновки. Підсумовуючи, доходимо висновку, 
що педагогічна професія є творчою. Сучасна школа 
потребує вчителів, які здатні творчо підходити 
до вирішення різноманітних проблем, ситуацій, 
якими насичене шкільне життя. Успішність подаль-
шої професійної діяльності майбутніх учителів 
багато в чому залежатиме від того, наскільки твор-
чою буде їхня педагогічна позиція, формуванню 
якої необхідно приділяти увагу під час їхнього 
навчання в педагогічних закладах вищої освіти.
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