
СЦЕНАРІЙ ПЕДАГОГІЧНОЇ РАДИ НА ТЕМУ 
«ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО 

ПРОЦЕСУ В УМОВАХ КРЕАТИВНОЇ ОСВІТИ» 
Форма проведення: рольова гра. 
Мета: стимулювати в педагогічному колективі пошук оптимальних шляхів 
для розвитку творчих здібностей учнів, підвищення ефективності навчально-
виробничого та навчально-виховного процесів через впровадження в 
практику роботи форм і  методів навчання та виховання учнів, що сприяють 
розвитку креативності підростаючого покоління. 
Хід педагогічної ради 
І .Теоретичний блок: 
1.Особливості організації навчально-виховного процесу в умовах креативної 
освіти. 
1.1Креативна освіта. Основні поняття та напрями. Принципи побудови 
навчального процесу. 

Члени МК  природничо-математичної підготовки. 
1.2 Креативність з точки зору психології.  

В. П. Дорчинець, практичний психолог. 
1.3 Креативність, як необхідний чинник виховання кваліфікованих 
робітників аграрного профілю. 

Члени МК сільськогосподарського виробництва,  
голови МК. 

 
ІІ. Практичний блок 
1. Голови методичних  комісії презентують роботу методкомісій щодо 
використання креативних методів навчання.  
 2.   Робота в групах. Розробка проекту «Ліцей, де навчають креативності» 

1. група – педагоги  (Воробканич О.П., Кивеждій В.А., Куца Л.І.,  Осуська Л.І., 
Мельник І.М. ) 

2. група  - учні (Бровді М. І.,Скоблей Є.Є.,Панющик П.П., Симканич-Балог 
Г.О., Біров О. І.) 

3. група – батьки ( Бажова Г.О., Станинець С. Й., Орос І.О., Зілінець В.М., 
Доброва  О.П.) 
3. Презентація створеного проекту 
ІІІ. Підсумкова частина 
 1. Вправа «Багаж» 
 2.Вироблення рішення педради. Рекомендації,  правила – поради. 

ТЕЗИ ВИСТУПІВ 
Вступне слово методиста 

Кожна цивілізована країна дбає про творчий потенціал суспільства 
загалом і кожної людини зокрема. Усе це пов’язане із рівнем загальної 
освіти, увагою до розвитку творчих здібностей особистості, створення умов 
для їх виявлення.  



Сучасне виробництво потребує висококваліфікованих та 
високопродуктивних робітників, здатних адаптуватися до швидких 
суспільних та економічних змін. Тому  в стінах навчального закладу важливо 
навчити учнів творчо мислити, виробити  навички необхідні для активної 
трудової діяльності, сформувати вміння орієнтуватися в нестандартних 
ситуаціях, приймати рішення, тобто навчити творчо мислити. 

Відомі вчені розглядають креативність як основу, психологічний 
механізм, що зумовлює творчу активність людини для само актуалізації та 
творчої  самореалізації у різних  видах життєдіяльності. Тобто, креативність є 
характерною ознакою творчої особистості, спроможної реалізувати свій 
творчий потенціал за власною ініціативою і з вибором відповідних засобів. 
Тож тема нашого засідання «Особливості організації навчально-виховного 
процесу в умовах креативної освіти». (слайд 1) 

1. Креативна освіта. Основні поняття та напрямки. Принципи 
побудови навчально-виховного  процесу.   

Сьогодні створюється нова школа, де учень повноцінно живе, проектує 
своє майбутнє, свій шлях, враховуючи власні   можливості, ставлячи перед 
собою завдання самовпровадження, самовиховання, самоосвіти. При цьому 
особливого значення набуває креативність особистості, й здатність до 
власної життєдіяльності. Адже, як свідчить досвід, людина, яка здатна 
генерувати нові ідеї, вміння ефективно вирішувати складні проблеми, 
використовувати знання і вміння у нових ситуаціях, комфортно почуватися в 
нестабільних соціальних умовах – швидше знаходить своє місце у 
суспільстві. Тому першочергове завдання педколективу – виховання та 
навчання креативно розвиненої особистості. 
 Креативна освіта визначається як  
(слайд 2): 

 освіта спрямована на розвиток загальної креативності учасників 
педагогічного процесу; 

 освіта з гнучкою системою форми організації навчально-виховного процесу 
відповідно до нахилів та потреб учнів; 

 освіта зорієнтована на використання інноваційних педагогічних технологій, 
що забезпечують особистісне зростання та розвиток творчого потенціалу 
учнів. 
З’ясуємо суть понять творчість, креативність. 

Під творчістю  найчастіше розуміють створення нових матеріальних 
або духових цінностей. Творча діяльність є антиподом наслідування, 
копіювання діяльності за шаблоном, готовим взірцем, правилом, алгоритмом. 

Визнаючи поняття творча діяльність, Л. Виготський підкреслював, 
що творчий тип діяльності дійсно спрямований на створення «нового» , утім 
це «нове» може бути не лише витвором нової речі зовнішнього світу, а й 
побудовою розуму чи почуття, що живуть і виявляються лише у самій 
людині, і є  новим відносно її системи знань, способів дій, тощо. Творчим 
може бути не лише результат діяльності, а й прийоми та операції, за 
допомогою яких вона здійснюється.  



Що є показником творчості  
(Слайд 3): 

 наявність спонукання до творчості;  
 спрямованість на творчість; 
 емоційна забарвленість творчого пошуку; 
 бажання займатися творчістю. 

Які види творчості:  
 (Слайд 4) 

 навчальна, наукова, технічна, ігрова, управлінська, музична, образотворча. 
Ми говоримо, що творчу особистість може розвинути лише творча 

особистість, маючи на увазі педагога. Існують 4 рівні творчої діяльності 
освітян  
(Слайд 5): 

 репродуктивний – процес відтворення. 
 раціоналізаторський – діяльність найбільш доцільним способом, зручним, 

простим. 
 конструкторський – створення, конструювання чого-небудь з певних частин. 
  новаторський – діяльність нової думки, прогресивна, сучасна. 

Креативність – творчі можливості людини, які виявляються у 
сприятливості до нового у дивергентному мисленні, тобто у знаходженні 
неочікуваних рішень, у здатності до пошукових дій. 

Креативність – здатність продукувати багато різноманітних 
оригінальних ідей у нерегламентованих умовах діяльності. Це вміння 
додавати дещо нове у досвід, усвідомлювати прогалини й суперечності, 
відмовлятися від стереотипних способів мислення. 

Креативні здібності – такі особистісні риси, що дають можливість 
людини по-новому поглянути на відомі предмети, явища, побачити в них 
нові закономірності, зв’язки, по-новому уявити побачене, придумати дещо 
нове, раніше не відоме. 

Враховуючи та розвиваючи креативну особистість педагог повинен 
володіти такими рисами педагогічної креативності:   
(Слайд 6) 

 пошуково-перетворювальний стиль мислення; 
 розвинені інтелектуально – логічні здібності; 
 проблемне бачення; 
 творча організація, розвинене уявлення; 
 здатність до самоуправління; 
 специфічні мотиви: необхідність реалізовувати своє я, бажання бути 

визнаним,захопленість творчим процесом, прагнення досягти найбільшої 
результативності в конкретних умовах своєї праці. 
  Риси інноваційної особистості   
(Слайд 7) 
Відкритість новому досвіду - постійне розширення рольового простору кожного 
учня, включення його в різноманітні види діяльності, що створює можливості 



для творчої самореалізації та накопичення досвіду соціальних стосунків. 
 Внутрішня свобода - для її становлення потрібно постійно створювати 
для учнів ситуації вибору, як в навчальній, так і в позакласній діяльності; ситуація 
вибору стимулює пізнавальний інтерес, відчуття відповідальності та власної 
гідності, розвиває креативність.     
Емоційна стабільність та стресостійкість - формування цієї важливої якості 
сучасної особистості це розвиток емоційного інтелекту, вміння керувати 
власними емоціями, протистояти стресам, розвивати особисті якості 
саморегуляції.   
Адекватна самооцінка - правильна самооцінка є важливим фактором 
становлення позитивної Я-концепції, самооцінка є основою розгортання 
певного сценарію життя людини.   
Рефексивність - включення учнів в процес самоаналізу власної діяльності, 
здатність до аналітико-синтетичних дій, вміння об'єктивно оцінювати себе, 
постійний самоконтроль.         
 Спонтанність - вміння швидко та адекватно реагувати в нестандартних 
ситуаціях розвивається в діяльності, що вимагає творчого підходу, гнучких 
нестандартних рішень; така діяльність може бути реалізована, як на уроці, так в 
позакласній роботі, зокрема, тренінгах з учнями різних вікових груп. 
 Позитивне мислення - воно утверджене насамперед цінність людини, її 
гідність, вміння набувати досвід, навіть через помилкові дії, спрямованість на 
позитивне сприйняття реальності та її активне перетворення, здатність 
удосконалювати об'єкти, додаючи деталі.  

Загальні вимоги до сучасного уроку: 
 озброювати учнів свідомими, глибокими і міцними знаннями; 
 формувати міцні навички та вміння, сприяючи підготовці школярів до життя; 
 підвищувати виховний ефект навчання на уроці; 
 здійснювати всебічний розвиток учнів; 

 формувати в дітей самостійність, творчу активність, ініціативу як стійкі 
якості особи, вміння творчо вирішувати завдання, які зустрічаються в житті; 

виробляти    вміння     самостійно     вчитися,     набувати    та 
поглиблювати або поповнювати знання, працювати з книгою, опановувати 
навички, вміння і творчо застосовувати їх на практиці; 

формувати в школярів позитивні мотиви навчальної 
діяльності,пізнавальний інтерес, бажання вчитися, потребу в розширенні та 
набутті знань, позитивне ставлення до навчання. 

Сучасний урок вимагає активізації можливостей учня замість 
переказування абстрактної та вже кимось опрацьованої інформації, відірваної 
від життя. Уроки мають дати учням основні пізнавальні та громадянські 
вміння, а також навички та приклади поведінки. Сучасний урок примушує 
шукати відповіді на запитання: "Як навчити? Як створити умови?", а не на 
традиційне: "Що вивчати? 

Використання інноваційних технологій - це спосіб створення атмосфери 
в класі, яка найліпшим чином сприяє співпраці, порозумінню та 



доброзичливості, дає змогу по-справжньому реалізувати особистісно-
зорієнтоване навчання. 

2. Креативність з точки зору психології. 
Вправа «Моє бачення творчого педагога» 
    Мета: визначити риси, які характеризують креативного педагога 
сучасного навчального закладу. 
    Психолог. Протягом 5 хвилин до кожної літери слова творчість доберіть 
риси, які, на вашу думку, характеризують творчого педагога навчального 
закладу. 
    Для того, щоб працювати ефективно, я пропоную вам поділитися на групи. 
Поділ виконаємо так: пограємо в лічилку «Троянда, лілія, фіалка». Тепер усі 
одинакові квіти об’єднуються в одну групу. У нас утворилися три чудові 
групи. (Після виконання творчого завдання один представник групи зачитує 
свою версію розшифровки слова «творчість».) 
    Т – толерантний, терплячий, турботливий. 
    В -  винахідливий, відкритий, впевнений, вольовий, відвертий. 
    О – оригінальний, оптимістичний, організований, органічний. 
    Р – рішучий, розкутий, реактивний, романтичний, різний. 
    Ч – чутливий, чесний, чуйний, чарівний. 
    І – ініціативний, ірраціональний, інтелектуальний, інтелігентний. 
    С – самостійний, свідомий, самодостатній, сумлінний, сміливий. 
    Т – товариський, турботливий, тактовний. 
    Ь – м’який.      

Проблема творчого розвитку особистості в сучасному світі стоїть гостро. 
Розвиток творчих здібностей учнів на уроках і в позаурочний час дає нам 
змогу побачити наскільки талановиті наші учні, зрозуміти, наскільки велике 
їхнє бажання розвивати свої здібності, наскільки безмежні їхні можливості. 
    Тому в ліцеї з учнями І – курсу я провела тестування на виявлення 
професійних здібностей з метою виявити схильність до тієї чи іншої професії 
за допомогою тестування своїх здібностей, проаналізувати, чи співпадає 
бажання учнів оволодіти певним фахом з наявністю відповідних задатків. І 
виявила, що: 

- 18 % учнів – відповідають типу професії людина – людина; 
- 8%  - людина – природа; 
- 8%  - людина – знакова система; 
- 1%  - людина – художній образ; 
- 59% - людина – техніка.  

Отже більшість учнів відповідають типу професії людина – техніка.  

З учнями ІІ – курсу проведено: “Орієнтовно-діагностичну анкету інтересів 
– 2”. І тут виявлено, 

що: 



- 1 учень – цікавиться мистецтвом; 
- 1 учень – біологією; 
-  1 учень – математикою; 
- 1 учень – хімією; 
- 1 учнень – філософією; 
- 1 учнень – історією; 
- 3 учні – сферою обслуговування; 
- 3 учні – географією; 
- 6 учнів – військовою справою; 
- 6 учнів – радіотехнікою; 
- 25 учнів – спортом. 

Отже більшість учнів цікавляться спортом. Але це тільки припущення, 
адже ми знаємо, що жодна методика, тестування або анкетування не 
дають стовідсоткової правильності бо вони містять деякі похибки. 
Найбільш надійним способом вивчення особистості є спостереження. 

Поняття креативності набуло розповсюдження в 50-ті роки ХХ століття 
завдяки дослідженням Дж.Гілфорда, який першим звернув увагу на різницю 
між креативністю та інтелектом та запропонував концепцію креативності як 
універсальної пізнавальної творчої здібності. У психології накопичено 
чималу кількість експериментальних даних щодо факторів, котрі впливають 
на формування та розвиток креативності. Зокрема, наявні ґрунтовні 
дослідження стосовно ролі та впливу  середовища в ході розвитку 
креативності.  

Дослідники звертають увагу на роль сім'ї в розвитку креативності. Під 
час аналізу сімейних відносин виділяють наступні параметри: 

- гармонійність – негармонійність відносин між  батьками та дітьми; 
-  творча – нетворча особистість батьків, як взірців для ідентифікації; 
- спільність захоплень в інтелектуальній сфері чи, навпаки, відсутність 

її; 
- очікування батьків по відношенню до дитини. 

 Ф.Монкс наголошував, що серед чималої кількості соціальних та 
природних факторів розвитку творчих здібностей істотне значення відіграє 
навчання. Дослідник вважає, що на етапі шкільної освіти ми втрачаємо 
багато обдарованих  учнів тому,  що не завжди творчі діти визнаються 
вчителями та ровесниками як такі, оскільки зазвичай вони не подібні на 
інших, губляться в умовах змагальності та стресових ситуаціях; навчання в 
школі є переважно формалізованим; вся система освіти орієнтована 
переважно на розвиток лівої півкулі головного мозку. 
 Чимала увага поведінковим проявам креативності приділяється в 
програмі тренінгу Н.Роджерс. в якості важливих умов для розвитку 
креативності особистості автор виділяє: 
-- психологічну безпеку, внутрішню свободу; 
-- прийняття, створення атмосфери любові та довіри; 
-- атмосфера спонтанності та свободи. 



 Аналіз основних підходів до проблеми розвитку креативності 
особистості дозволяє зробити наступні висновки: 
1) Креативні можливості існують в кожній людині та можуть змінюватися 
впродовж її життя завдяки існуванню чисельної кількості факторів. 
2) Значну роль у формуванні та прояві креативності особистості відіграє 
середовище, зокрема сім'я, та школа. 
3) Особлива роль в розвитку креативності відводиться спеціальному 
вихованню та навчанню – програмам, що спрямовані на розвиток когнітивної 
сфери особистості     

3. Виховання та розвиток креативності. 
Виховання завжди орієнтується на досягнення певного ідеалу – образу 

людини в конкретно-історичних умовах. У сучасних умовах при трактуванні 
виховного ідеалу важливо враховувати принцип наступності у визначенні  
його  щодо національного ідеалу минулих епох; духовно-моральні цінності, 
визначені згідно з чинним законодавством; сучасні виховні реалії 
сьогодення. Це означає, що сучасний національний виховний ідеал – 
інноваційна особистість, високоморальний, творчий, компетентний 
громадянин України, який усвідомлює відповідальність за сучасне і майбутнє 
своєї країни.  

Цінності особистості формуються в сім'ї, у неформальних товариствах, 
у трудових колективах, у просторі масової інформації тощо. При цьому 
найбільш повно, системно і глибинно духовно-моральний розвиток 
виховання особистості відбувається в освітньому просторі, -  саме там, де 
розвиток і виховання  забезпечується всім укладом шкільного життя.                                                                        
Сучасна школа має стати найважливішим фактором, який забезпечує 
соціокультурну модернізацію українського суспільства. Інтелектуальний 
потенціал, громадянське,духовне і культурне життя країни повинні 
зосереджуватися саме в школі. « Місія освіти – передача духовного коду 
нації» (Кирил, Патріарх Московський і  всія Русі). 

ІІ. Практичний блок 
1. Голови методкомісії презентують роботу методкомісій щодо використання 
креативних методів навчання:  
2. Робота в групах. Члени педагогічної ради поділяються на групи 
«Педагоги»,  «Батьки», «Учні» . Кожна група розробляє проект «Ліцей, де 
розвивають креативність» з урахуванням назви своєї групи. 
3. Презентація проектів. 
 Проект «Ліцей. Де розвивають креативність» представляють група 
«Учні», яким небайдуже, в яких умовах вони навчатимуться. (проект групи 
учнів) 
 Батькам звісно цікаво, як почувають себе їхні діти в ліцеї. Яким вони 
уявляють «Ліцей, де розвивають креативність» ? (проект групи батьків) 
 Поряд з учнями в ліцеї обов’язково мають бути люди, які не лише їх 
навчають, а й виховують.   (проект групи педагоги) 
ІІІ. Підсумкова частина 



1.Вправа «Багаж».  Кожен педагог отримує дві кольорові стрічки: 
червону та зелену. На зеленій пише те, що йому подобається в сучасній 
освіті, на червоній –що не подобається. На дошці висять два макети: 
портфель та урна для сміття. Багаж – це те, що ми візьмемо із собою в Школу 
креативності, те найкраще, що є в сучасній освіті ( педагоги приклеюють 
зелені стрічки на портфель ) . А те що нам не потрібно, із собою не беремо ( 
приклеюють червоні стрічки на урну для сміття). 

ПРАВИЛА – ПОРАДИ педагогам 
   -- Творче мислення розвивайте всебічним аналізом проблем, пізнавальні задачі 

розв'язуйте кількома способами, частіше практикуйте творчі завдання. 
-- Вчителі з будь-якого предмета, не тільки мови і літератури, мають 
слідкувати за способом та формою висловлення думки учнів. 
-- Слід частіше показувати учням перспективи їх навчання. 
-- Використовуйте схеми, плани, щоб забезпечити засвоєння системи знань. 
-- Головним є не предмет, якому ви навчаєте, а особистість, яку ви формуєте. Не 
предмет формує особистість, а вчитель своєю діяльністю, пов'язаною з 
вивченням предмета. 
-- На виховання активності не шкодуйте ні часу, ні зусиль. Сьогоднішній 
активний учень - завтрашній активний член суспільства. 
-- Ставте учнів у ситуації, котрі вимагають виявлення та пояснення 
розбіжностей 
між фактами, що спостерігаються, та наявним знанням. 
-- Допомагайте учням оволодіти найбільш продуктивними методами 
навчально-пізнавальної діяльності, навчайте їх вчитися. 
-- Слід якомога частіше використовувати питання «чому?», щоб навчити 
мислити причинно: розуміння причинно-наслідкових зв'язків є обов'язковою 
умовою розвивального навчання. 
-- Пам'ятайте, що насправді знає не той, хто переказує, а той, хто застосовує на 
практиці. 
-- Привчайте учнів думати та діяти самостійно. Поступово відходьте від 
механічних переказів, дослівного відтворення.    . 
-- Оскільки міцність запам'ятовування інформації, що засвоєна у вигляді 
логічних структур, є більш високою, ніж міцність розрізнених знань, 
закріплювати слід ті знання, що подані у цілісних логічних структурах. 
-- У процесі навчання обов'язково враховуйте індивідуальні особливості 
кожного учня, об'єднуєте в диференційовані підгрупи учнів з однаковим 
рівнем. 
-- Вивчайте і враховуйте життєвий досвід учнів, їх інтереси, особливості 
розвитку. 
-- Будьте обізнаними з останніми науковими досягненнями із свого предмета. 
         2. Заключне слово методиста. 

Хороший педагог постійно шукає, раціоналізує свою діяльність. 
Творчість має бути рисою кожного освітянина, бо педагогічна праця – творча 
за своєю суттю. Вона має поєднувати в собі науковий підхід зі справжнім 
мистецтвом. Головне, що забезпечить успіх нашій країні – жива творчість 



людей. Як казав Віктор Гюго: «Майбутнє – в руках шкільного вчителя». А 
інший вчений (Іркін) писав: « пересічний викладач – викладає, хороший – 
пояснює, видатний – показує, великий - надихає». Тож я бажаю Вам усім 
бути великими педагогами.  

Рішення педагогічної ради 

1.Під час підготовки та проведення уроків передбачати використання 
творчих вправ, нестандартних завдань з метою розвитку креативного 
мислення учнів. 

Постійно,  
викладачі, майстри виробничого навчання. 

                                                               
2.Випустити методичний бюлетень «Креативна освіта. Поради досвідченого 
педагога». 

                                                                         Січень 2014року,  
методист, голови МК . 

3. Провести засідання психолого-педагогічного семінару «Інтелект та 
креативність» 

20.05.2014, 
 методист, практичний психолог 

 


