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Introduction / Вступ
Уведення інтерактивних методів навчання у навчальний процес буде
ефективним,

якщо

дотримуватися

об'єктивних

закономірностей,

що

обумовлюють та регулюють використання креативних технологій. Головними з
них можна вважати переорієнтацію мотивації навчання студентів на активне
пізнання, поступовість та плановість введення креативних методів у
навчальний процес, поєднання цих методів з іншими методами формування
знань з активною самостійною роботою студентів, створення системи і
алгоритму

введення

креативних

методів,

володіння

викладачем

цією

методикою та наявність розвинутих відносин партнерства, взаємоповаги між
викладачем і студентами.
Креативні методики дозволяють плідно реалізовувати навчальну, виховну
та

розвиваючу

функції

педагогічного

процесу,

сприяють

активному

формуванню знань у студентів через самостійну роботу та колективне
обговорення,

розвивають

та

вдосконалюють

інтелектуальні

вміння,

продуктивне та творче мислення, а також дозволяють активно формувати
професійні творчі якості майбутніх фахівців. Для викладача така організація
навчання є дієвим способом отримання зворотного зв'язку, що сприяє
ефективному корегуванню процесу оволодіння знаннями та вміннями, дозволяє
організовувати консультативну допомогу студентам.
Складність впровадження креативних методів навчання вимагає від
викладача досконалого знання методики їх організації, причому не тільки
загальних положень, а кожного окремого методу та їх комплексного
використання. Викладач повинен вміти адаптувати ці методи до свого
предмету, своєї дисципліни, а також вміти працювати на загальний результат
підготовку творчого професіонала.
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KAPITEL 1 / CHAPTER 1.
BASES OF CREATIVE PEDAGOGICAL ACTIVITY OF THE TEACHER OF
NATURAL SCIENCES

ОСНОВИ ТВОРЧОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВЧИТЕЛЯ ПРИРОДНИЧИХ НАУК

1.1. Історико-педагогічні засади креативної педагогічної освіти
В умовах реформування вищої педагогічної школи, впровадження
багаторівневої підготовки педагогічних кадрів особливої актуальності набуває
проблема

модернізації

підготовки

майбутніх

учителів

до

професійної

діяльності та забезпечення їхньої конкурентоспроможності на ринку праці.
Саме тому питання формування творчої особистості вчителя природничих
наук, його професіоналізму стають більш значимими у теорії і практиці
професійної підготовки майбутніх педагогів.
Проблема

формування

творчої

особистості

майбутнього

учителя

природничих наук знайшла своє відображення у працях філософів, психологів,
педагогів різних епох. В історії наукової думки виокремилися різні підходи до
трактування природи та сутності цього феномена. В античній філософії
з’явилися перші педагогічні теорії щодо розвитку особистості. В епоху
Відродження

увага

зосереджувалася

на

внутрішньому

світі

людської

особистості в її земному існуванні, в її активній творчій діяльності. Творчість
трактується як художня творчість, як мистецтво, зникає відмінність між
наукою, практично-технічною діяльність і художньою фантазією. Людина
постає як Майстер, Творець.
Особливе значення у педагогічній науці займає філософія освіти Я.
Коменського (1592–1670 рр.), в основі якої – гуманізм, віра у великі можливості
людини, педагогічний оптимізм. Учений зазначав, що вчитель повинен мати
глибокі і ґрунтовні знання, бути взірцем доброчесності, любити свою справу,
до учнів ставитись по-батьківськи. На його думку, саме від учителя, його
освіти, знань та вмінь, сформованості творчих здібностей залежать успіхи у
роботі школи, у навчанні та вихованні учнів.
MONOGRAPH

9

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

У педагогічній праці „Велика дидактика” Я. Коменський підкреслював,
що здібності учнів розвиваються успішніше, якщо навчання виходить за межі їх
можливостей, і що цю межу вчителеві слід піднімати все вище. Під час
пояснення

учням

навчального

матеріалу,

учитель

повинен

спочатку

узагальнити проблему, а потім переходити до детального висвітлення питань.
Такий виклад навчального матеріалу сприяє розвитку творчої активності учнів,
їх

свідомому

навчанню

та

формуванню

власної

позиції.

Цінними для висвітлення даної проблеми є ідеї представників філософії
Нового часу Дж. Бруно, Б. Паскаля, Б. Спінози, які стверджували, що у процесі
мислительної

діяльності особа не виявляє у повному обсязі її творчого

потенціалу. Лише трудова діяльність людини може розкрити весь діапазон її
творчих можливостей, стати способом життя, формою самосвідомості
самореалізації. Виникає розуміння творчості як діяльності, що веде до
створення нових практичних результатів; людина ж вважається активною і
продуктивною за умови, якщо розум панує над пристрастями. Внутрішні
механізми людської діяльності розглядались як основні форми активності
людини.
Цінними є ідеї І.Канта (1724–1804 рр.) у розробці проблеми творчості,
який здійснює структуризацію етапів формування творчої особистості,
розкриває відмінність понять розмірковування, судження, розум; виявляє роль
розуму у виведенні загальних понять, його здатність до творчої продуктивної
уяви. Філософ визначає рівні розвитку творчої особистості. Вчення І. Канта про
творчу сутність людини було розвинуте представниками німецької класичної
філософії та їх послідовниками Г. Гегелем, Й. Фіхте, Ф. Шеллінгом,
Л.Фейєрбахом. Вивчаючи діяльнісні механізми творчості людини, вони
розглядали свободу як основну умову творчості, а проблеми творчості вивчали
на прикладі художників і філософів, аналізуючи творчу діяльність з поглядів
продуктивної здатності уяви, яка втілює у собі єдність свідомого та
несвідомого.
Філософська думка традиційно спирається на тезу про єдність людського
MONOGRAPH
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духу як основу творчої активності, що спрямована на саморозвиток людини, її
самореалізацію. Представниками такої теорії були М. Бердяєв, Г. Сковорода, М.
Федоров, І. Франко, П. Юркевич та ін. У їх баченні джерелом творчої
активності особистості вважається серце людини, а творчий процес є похідною
діяльнісного ставлення людини до самої себе і до навколишнього світу,
потреби у творчій самореалізації, самостворенні. Активний характер людської
натури породжує творчість.
Початок ХХ століття – епоха, що характеризується педагогічною
творчістю, основними принципами якої є: визнання права кожної людини на
індивідуальний розвиток і повну самореалізацію своїх сил і можливостей;
організація навчання шляхом діяльності; розвиток учнівського самоврядування
тощо. Представниками педагогічних досліджень ХХ століття були: Дж. Дьюї, Р.
Штайнер, М. Монтессорі, А. Макаренко, С. Френе, Г. Ващенко, І. Огієнко, С.
Русова, В. Сухомлинський та ін.
В історію розвитку світової педагогічної думки Дж. Дьюї (1859–1952 рр.)
увійшов як засновник прагматичної педагогіки. Розвиток особистості, за
переконаннями вченого, – це результат взаємодії біологічного, соціального і
безпосередньої діяльності дитини. Дж. Дьюї поняття розвиток розумів як ріст,
який є безперервним, неоднорідним і різноплановим процесом. Згідно з
твердженням вченого, вчитель у своїй діяльності мав використовувати такі
методи

навчання,

які

спрямовані

на

пробудження

і

збільшення

інтелектуального потенціалу учнів, розвиток їх пізнавальної самостійності,
творчого мислення, критичного ставлення до усталених ідей.

Вчений

розглянув п’ять ступенів творчого мислення: постановка задачі, її аналіз,
висування гіпотези, обговорення і розробка рішення, оцінка рішення.
Особливої уваги заслуговує педагогічна спадщина Р. Штайнера (1861–
1925 рр.) – керівника першої вальдорфської школи (1919 р.). Сутність
вальдорфської технології освіти – це розвиток здібностей школярів, виховання
почуттів, формування художнього смаку, творчої особистості, розвитку
індивідуальності засобами мистецтва. Освітньо-виховна діяльність у школі
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ґрунтується на принципі індивідуального знання особистості дитини, її
темпераменту і характеру – тобто здійснюється цілісним вихованням,
постійним формуванням мислення, почуттів, сили волі, єдності інтелекту та
емоцій. У школах, побудованих за його системою, робота ведеться лише з
натуральними матеріалами, програма насичена різними видами мистецтв
(живопис, музика, співи, гра на фортепіано, ліплення, рукоділля). На перший
погляд, мистецькі дисципліни у вальдорфській школі збігаються з тими ж
самими напрямами діяльності у звичайній школі, однак завдання вальдорфської
школи зовсім інші, тому що усі діти залучені до світу мистецтва. Все, що
відбувається з учнями на уроках, сприяє розвитку творчої активності,
пізнавальних інтересів, формує загальну культуру, естетичні смаки дитини, дає
їм особистий досвід у будь-якому виді мистецтва, що у подальшому дозволить
вихованцям вальдорфської школи сприймати мистецтво як щось дуже близьке
до себе, пережите особисто. Р. Штайнер справедливо зауважує, що художньотрудовій діяльності дітей належить провідна роль, тому саме на це має бути
спрямована увага вчителя.
Видатний педагог С. Русова (1856–1940 рр.) провідну роль відводить
вихованню. Вчена стверджує, що гармонійну людину можна виховати за умов,
коли: виховання буде індивідуальним, пристосованим до природи людини,
національним, відповідатиме соціально-культурним вимогам часу; буде
вільним на ґрунті громадської організації. Важливим принциповим завданням
дошкільного виховання, за концепцією С. Русової, є розвиток творчих
здібностей дитини. Творчі сили дітей у садку мають пробуджуватися і
розвиватися засобами: рідна мова, поезія, пісня, орнамент.
Педагогіка І. Огієнка (1882–1972 рр.) ґрунтується на глибокому розумінні
природи дитини, сутності пізнавальних процесів, історичного розвитку науки, а
також формує особисту зацікавленість у позитивному розв'язанні питань
навчально-виховного процесу у школі.. Складовими змісту освіти І. Огієнко
вважав поєднання теоретичних і практичних компонентів, глибоку інформацію
про історію, культуру, традиції. Зміст освіти має бути спрямований на
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естетичний розвиток, формування етичних цінностей, утвердження здорового
способу життя з раннього віку. Педагог відстоював дотримання у педагогічній
діяльності принципів наочності, науковості, систематичності, послідовності,
доступності, міцності знань, індивідуального підходу до учнів. Учений розумів
навчання як процес, залежний від умов і внутрішнього стану дитини, її досвіду,
розумових потреб. Систематичність навчання гарантує засвоєння знань у
певній логічній послідовності. При систематичному викладі нового матеріалу в
учнів з'являється інтерес до навчання, бажання постійного поглиблення знань.
Його досвід сконцентрував у собі гуманне ставлення і творчий підхід у роботі з
учнями в умовах класно-урочної системи навчання.
Вагомою у формуванні творчої особистості вчителя є педагогічна
спадщина В. Сухомлинського (1918–1970 рр.) – видатного українського
педагога, мислителя, публіциста, ідеї та концепції якого увійшли у історію
вітчизняної педагогічної думки. Принциповими положеннями педагогічних
поглядів Василя Олександровича є вимога розвитку творчого потенціалу
вихованців. В. Сухомлинський визначав творчість як своєрідну сферу
духовного життя, самоствердження, коли розвивається самобутність та
індивідуальність кожної людини. На думку вченого, оптимальними у розвитку
творчих здібностей школярів є такі організаційні форми навчання, як: уроки
мислення, подорожі до живого джерела думки, уроки життя слова тощо. На цих
уроках учні досліджують, осмислюють життя природи, працю людей. Завдяки
урокам мислення у школяра є можливість висловлювати власні думки про те,
що він бачить, спостерігає, досліджує, робить. В. Сухомлинський наполягав на
тому, що головний предмет у викладанні будь-якого вчителя – сенс життя,
справжнє людське щастя у творчій праці, що наближається до мистецтва. Це
наближення полягає у майстерності вчителя. Тільки через працю лежить шлях
до мудрості, творчості, науки. У зв’язку з цим за основу моделі особистісних та
професійних якостей учителя він пропонував любов до дитини, віру в неї,
творчий підхід до педагогічної праці. Особистість вчителя стає реальною
виховною силою тільки тоді, коли сам учитель володіє педагогічною
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майстерністю, тому що без творчої праці неможливо виховувати.У підготовці
майбутнього вчителя великого значення В.Сухомлинський надає досконалому
володінню ораторським мистецтвом. Вчитель повинен за допомогою живого
слова навчати, і виховувати. З метою розкриття поетичної творчості кожної
дитини у Павлиській школі була організована кімната казки. Чільне місце у
формуванні творчої особистості учня педагог відводить гуртковій

та

виставковій діяльності, де учні залучалися до різноманітних видів праці з
урахуванням їх вікових та індивідуальних особливостей.
Проблема формування творчої особистості вчителя, пошук ефективних
шляхів розкриття його творчого потенціалу відноситься до проблем сучасної
вищої освіти і зберігає свою актуальність на сучасному етапі суспільного
розвитку. Творча особистість учителя – це особистість, для якої характерна:
– стійка, високого рівня спрямованість на творчість;
– мотиваційно-творча активність, яка виявляється у творчих здібностей;
– направленість

прогресивних,

суспільних

та

особисто

значущих

результатів в одному чи декількох видах діяльності;
– мотиваційна спрямованість до творчості, професійної, особистісної,
комунікативної і творчої складових;
– педагогічна творчість є метою виховання творчої особистості учня і
творчої самореалізації вчителя.
Історичний аналіз проблеми формування творчої особистості учителя
показує, що протягом кількох століть творчість була предметом аналізу
багатьох учених, які досліджували природу творчості, однак багатоаспектність і
багатогранність цього поняття спонукає до подальших розвідок у цьому
напрямі.
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1.2. Сутність понять творчість і творча особистість
Дослідники, які розглядають сутність творчої особистості з позиції
суспільно-історичного розвитку людського життя, вважають, що становлення
людини як суспільної істоти, як особистості пов'язано з рушійними силами і
законами розвитку людського суспільства. Людина є природною і водночас
суспільною істотою. Вона посідає певне місце у системі суспільних відносин, є
їх носієм, виконує певні суспільні функції.
Людина є особистістю, якій властива свідомість, певна система потреб,
інтересів, поглядів, переконань, розумових, моральних та інших якостей, що
внутрішньо визначають її поведінку, надають їй певної цілеспрямованості,
стійкості й організованості. Завдяки цьому людина виступає як суб’єкт власної
діяльності, передбачає її результати, контролює і несе за неї відповідальність.
Особистість є цілісною, її фізичні, розумові, трудові, моральні й естетичні
якості взаємопов'язані. Поняття всебічного розвитку особистості включає різні
індивідуальні варіанти, які і виражають творчу сутність людини. У концепції
виховання творчої особистості підкреслюється, що саме творча, естетична
особистість у змозі розв’язувати як щоденні виробничі, так і масштабні
завдання.
Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить про те, що
проблема творчості розглядається у таких аспектах: філософському (Г.
Гиргинов, В. Жадько, В. Цапок тощо), психологічному (Г.Балл, О.Киричук,
О.Лук тощо), педагогічному (В. Кан-Калик, Я. Пономарьов, С. Сисоєва тощо)
і спеціальному (відповідно до вимог кожної конкретної професії).
В енциклопедичному словнику творчість визначається як діяльність,
що породжує якісно нове і відрізняється неповторністю, оригінальністю і
суспільно-історичною унікальністю. При цьому зазначається, що творчість
специфічна для людини, передбачає творця, суб’єкта творчої діяльності.
Філософський словник трактує творчість як процес

діяльності зі

створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей.
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У педагогічному словнику зазначено, що творчість – це свідома,
цілеспрямована, активна діяльність людини, спрямована на пізнання і
перетворення дійсності, створення нових, оригінальних предметів, витворів
тощо, які ніколи ще не існували, з метою вдосконалення матеріального та
духовного життя суспільства.
На думку болгарського філософа Г. Гиргинова творчість представлена у
двох рівнях: перший її рівень притаманний людському мисленню і практиці, а
другий – пов'язаний із винахідництвом, науковою творчістю тощо.
С. Рубінштейн, підкреслюючи суспільну значущість процесу творчості,
відзначав її як діяльність у створенні нового, оригінального, що входить не
тільки в історію розвитку самого творця, але й в історію розвитку науки,
мистецтва тощо. Визначаючи виняткову значущість творчого розвитку
особистості, Л. Виготський писав, що творчість – це діяльність людини,
спрямована на створення нового.
Р. Стернберг вважає, що творчість – це здатність виконувати роботу, яка
одночасно є новаторською (тобто оригінальною, неочікуваною) і відповідною
(тобто корисною, відповідною вимогам завдання). Т. Тардіф і Р. Стернберг
стверджують, що все різноманіття наукових пояснень творчості можна звести
до двох основних:
1. Творчість є окремим психічним процесом, що відбувається в окремій
особистості в певний момент часу, отже має розглядатися в особистісному
контексті.
2. Творчість є процесом, що залежить від системи соціальних зв’язків,
проблемних сфер, критеріїв оцінки креативних продуктів, тобто має
розглядатися у широкому соціальному контексті.
В. Моляко розглядає творчість як процес створення, відкриття нового, що
раніше для конкретного суб’єкта було невідомим.
Представники гуманістичної психології творчість розуміють як необхідну
для повноцінного життя людини форму її існування (О. Бодальов, А. Маслоу,
К. Роджерс тощо). Такий підхід до творчості зумовлений тим, що пошук сенсу
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життя невід’ємно пов'язаний із творчим відношенням людини до дійсності,
необхідністю повної реалізації її потенційних можливостей. Знаходження сенсу
життя допомагає людині знайти своє місце в ньому, самоствердитись та
самореалізувати свої потенційні можливості, тобто плідно і повноцінно
прожити своє життя.
С. Сисоєва вважає, що творчість окремої людини може бути розглянута у
двох аспектах: як сутність якості особистості, у якій відбивається ставлення
суб’єкту до самого себе і світу, спосіб її самоствердження; як діяльність
певного характеру, яка відображає вищий ступінь активності людини,
спрямованої на подолання певного протиріччя у відповідності з поставленою
метою.
Отже, творчість – це діяльність, яка спрямована на створення якісно
нових матеріальних і духовних цінностей суспільного значення. Творчість
притаманна тільки людині – суб’єкту творчої діяльності.
При цьому творчість розглядається у двох аспектах:
– діяльнісний (процес створення нового, нестандартне бачення проблеми,
вміння знаходити оригінальні способи її розв’язування);
– особистісний (через суб’єктивну новизну).
Виділяють основні підходи до розуміння природи творчості:
– психогенетичний підхід (В. Бехтєрєв, В. Енгельгард, В. Вільчек). Кожна
людина має певний рівень природної обдарованості творчими здібностями.
Творча здатність людини виступає як природжена потреба та реалізується за
допомогою механізму наслідування;
– соціальний підхід (О. Лук, В. Моляко, Б. Нікітін, В. Чудновський, В.
Дружинін тощо). Людина народжується у соціальному світі, і процес її
розвитку супроводжується

впливом соціокультурного середовища, що

обумовлює творчі можливості людини, сприяє їх реалізації, або гальмує їх
прояв;
– чуттєво-емоційний підхід (Г. Піхманець, Н. Рождественська, О. Галін,
В. Дружинін). Творчість передбачає внутрішню (ментальну) активність
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емоційно-чуттєвими

реакціями

особистості. Емоційні переживання можуть або спонукати особистість до
творчості, або бути продуктом творчо-діяльнісної активності;
– аксіологічний (ціннісний) підхід (С. Грузенберг, В. Роменець). Цінності
визначають зміст творчості, яка є цінною лише тоді, коли виражається у
позитивній продуктивності;
– діяльнісний підхід (Л. Виготський, В. Моляко, О. Лук, Н. Лейтес, Б.
Нікітін, О. Леонтьєв). Внутрішня активність особистості проявляється в її
зовнішній (діяльнісній) активності, мета якої – перетворення світу через власну
діяльність;
– мотиваційний підхід (З. Фрейд, А. Адлер, К. Юнг, Г. Ассаджиолі, Г.
Оллпорт, К. Роджерс, А. Маслоу тощо).
До творчості особистість спонукає певний тип мотивації, тому творчість
породжується

специфічними

внутрішніми

прагненнями

людини.

Найголовнішою проблемою при вивченні творчості є проблема особистості, яка
творить. Визначенню поняття творчої особистості у філософській, педагогопсихологічній літературі приділяється багато уваги. До представників, які
досліджують сутність цього поняття належать Б. Ананьєв, В. Андрєєв, Ю.
Бабанський, С. Бондаренко, Р. Грановська, В. Кан-Калик, Я. Пономарьов, Н.
Тализіна, В. Цапок тощо.
У психологічному словнику зазначено, що творча особистість виникає
лише внаслідок наявності у неї здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким
створюється

продукт,

який

відрізняється

новизною,

оригінальністю,

унікальністю.
В. Андрєєв формулює свій підхід до розуміння творчої особистості як тип
особистості, для якої характерна стійка, високого рівня спрямованість на
творчість, мотиваційно-творча активність, яка виявляється в єдності з високим
рівнем творчих здібностей, що дозволяють їй досягнути прогресивних,
суспільно та особисто значущих результатів в одному чи декількох видах
діяльності.
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Дослідження творчості людини, на думку Я. Пономарьова, неможливе без
урахування її творчих якостей, уподобань, інтересів, мотивів діяльності і
світогляду. Вчений виділяє якості особистості, які характеризують її як творчу:
надзвичайну напруженість уваги, високу вразливість, цілісність сприйняття,
інтуїцію, фантазію, вигадку, дар передбачення, великі за обсягом знання.
Творча особистість відзначається особливостями: бачити проблеми,
готовність відкласти знайдене рішення та шукати нове, толерантність до
невизначеності, прагнення до оригінальності, інформованість та достатньо
високий рівень базових знань, працьовитість, самокритичність і низький рівень
соціального конформізму.
Дослідники

до

найважливіших

особистості вчителя відносять

визначень

становлення

творчої

комплекс необхідних рис, якостей і

властивостей особистості:
– зорієнтованість мотивації на творчість та інтелектуальну активність,
спрямованість на евристичну діяльність (Н.Кичук);
– відмова від загальноприйнятих шляхів і засобів вирішення проблеми,
розвиненість уяви, сприйняття, наполегливість у доведенні запланованого до
завершення (В. Андрєєв);
– легкість генерування ідей, гнучкість мислення, перенесення знань у нові
умови, здатність до оцінювання (О. Лук);
–адекватну „Я–концепцію”, допитливість, сміливість, емпатійність у
ставленні до людей, самовідданість, емоційну активність, асоціативність
мислення і пам’яті, здатність до винахідництва, дослідницької діяльності,
здатність до подолання конфліктних ситуацій (С. Сисоєва);
– високий рівень спостережливості, пам’яті, знань, досвіду, регуляції
емоцій і вольових актів (А. Шумілін).
З точки зору психоаналітичної теорії існує п’ять креативних якостей
людини: творча обдарованість, емпатія, здібність усвідомлювати обмеженість
власного життя, почуття гумору, мудрість.
У контексті теорії особистісних рис виникла модель творчості Дж.
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Гілфорда: для творчості необхідний дивергентний стиль мислення, що
складається з властивостей: швидкість, оригінальність (здатність продукувати
незвичні, віддалені асоціації), гнучкість (здатність виявити основні та нові
властивості об’єкта і запропонувати нові способи їх використання) і складність
(здатність продукувати різноманітні ідеї в регламентованій ситуації).
Розвиток творчості і формування творчої особистості вчителя – процес
складний

та

суперечливий,

тому

вимагає

комплексних

заходів

та

специфічних умов:
– визнання безумовної цінності особистості. Необхідно розуміти, що
дана особистість цінна сама по собі в усіх її проявах;
– звільнення особистості від регламентації мислення, оцінювання фактів
і явищ, висловлювання здогадок, поведінки у навчальному, виховному процесі,
перехід від пояснювально-ілюстративного навчання до проблемно-пошукового.
Це забезпечує відкритість, а згідно синергетичного підходу, розвиватися здатна
лише відкрита людина. У людини відкритого типу не виникає психологічних
перешкод на шляху розвитку самостійності та творчості. Таке звільнення можна
забезпечити за допомогою спеціально організованого навчального процесу,
шляхом залучення студентів у різні види діяльності, що дозволяє робити свій
вибір, давати оцінки, або шляхом виявлення і розвитку організаторських чи інших
здібностей;
– організація діяльності студента на вищому рівні складності, виконання
студентами проблемних пошукових завдань, виконання творчих робіт, проектів з
використанням інноваційних педагогічних технологій;
– систематичне створення ситуацій вибору. Ця умова особливо цінна для
розвитку у майбутніх учителів новаторських здібностей, враховуючи існування
значної кількості різних педагогічних технологій та методик;
– використання інтерактивних методів навчання;
– стимулювання мотивованої творчої діяльності у студентської молоді,
врахування принципів індивідуалізації і диференціації у освітньому процесі.
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1.3. Специфіка педагогічної творчості вчителя природничих наук
Одним із основних

завдань, що стоїть сьогодні перед педагогічними

колективами закладів вищої освіти, є завдання виховання фахівця високої
творчої культури, здатного до активного сприйняття і створення нового у всіх
видах діяльності, здатного до дій у нових, нестандартних ситуаціях. Тому
формування творчої активності слід розглядати як одну із головних проблем
соціалізації

особистості,

найкращої

реалізації

її

інтелектуального

і

особистісного потенціалу.
В психологічному аспекті під творчістю слід розуміти процес створення,
відкриття чогось нового, раніше невідомого для даного конкретного суб’єкту.
Творчість

не є привілею небагатьох людей, вона є доступною кожному. І

студент, який засвоює нові знання. розв’язує нові, незнайомі задачі, і майбутній
спеціаліст, який виконує свої професійні обов'язки, дотримуючись певних
вимог, – всі вони займаються творчістю, розв’язують творчі завдання.
Творча активність – це властивість особистості, яку слід виховувати і
розвивати у кожного студента, незалежно від рівня розвитку його творчих
здібностей. Завдання вищої школи – виявити і розвинути їх у освітній
діяльності. Розвинути професійні здібності – це означає підготувати
майбутнього фахівця володіти способами діяльності, принципами виконання
майбутньої роботи, створити умови для формування обдарованості студентів.
Важливого педагогічного значення набуває дослідження проблеми
творчої обдарованої особистості саме в процесі використання інноваційних
технологій, які впливають на

моральний, інтелектуальний, фізичний і

естетичний розвиток студентів, на зростаючу активність у відношеннях з
оточуючим

світом,

розвиток

творчого

самовираження.

За

рахунок

впровадження інноваційних технологій навчання, в умовах заохочення з боку
викладача творчої активності студентів, сприяння і проведення комплексної
роботи, спрямованої на розвиток цієї властивості особистості, психологічний
бар’єр на її шляху може бути повністю знятим.
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виключає

репродуктивного

самовираження студентів в освітній діяльності. Мистецтво поєднання цих
аспектів полягає в тому, що розвиток творчого самовираження удосконалює
старі і створював нові знання, навички і вміння, розширює межі їх
застосування, підвищує рівні оволодіння ними, репродуктивна діяльність
постійно збагачувалась елементами творчої діяльності студентів в процесі
використання інноваційних технологій навчання.
Творча

активність

і

творча

діяльність

–

взаємопов'язані

і

взаємообумовлені поняття. Якщо подивитися на рівні виявлення діяльності і
соціалізації особистості від рефлекторного рівня, рівня потреб до рівня творчої
інтуїції, то творча активність може найповніше виявлятися саме на найвищому
рівні. Вона є динамічною умовою становлення і реалізації творчої діяльності
при

сформованості творчої активності. Виховання і розвиток цієї якості

дозволить підготувати студентів до професійної діяльності, насиченої новими,
нетиповими ситуаціями, навчить долати труднощі, успішно працювати в
екстремальних умовах,

розв'язувати нетворчі завдання, при цьому всіляко

раціоналізовувати свою діяльність, бути винахідливим в умовах виконання
звичайної роботи. Це дає нам можливість говорити про актуальність питання
цілеспрямованого сприяння розвитку творчої обдарованої особистості

на

сучасному етапі.
Пошуки в цьому напрямі велися багатьма психологами і педагогами.
Серед них Я. Пономарьов, О. Лук, А. Леонтьєв, О. Тихомиров, А. Ковальов, П.
Якобсон, В. Моляко, Л. Івахненко, Ю. Неженцев, Ю. Грибов, О. Скрипченко, Є.
Заіка, С. Анічкін, І. Волков та інші. Велику увагу питанню творчості у своїх
наукових працях приділяв Л. Виготський. Я. Пономарьов розробив концепцію
розвитку і впливу внутрішнього плану дій на процес творчості. О. Лук займався
проблемою впливу розумових здібностей на процес творчості. В. Моляко
наголошував на необхідності творчого тренінгу, І. Волков, Є. Заіка, Л.
Івахненко наголошували, що творчості необхідно спеціально вчити.
В межах існуючої системи виділяють моделі навчання:
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– трансляційна модель – модель традиційного навчання побудована на
передбаченні, що зміст навчальних впливів трансформується у систему знань,
умінь, навичків. Індивідуальні якості студентів орієнтуються на досягнення
кінцевого навчального результату, а не на розвиток особистості;
– формуюча модель – за допомогою удосконалення навчальної діяльності
можна

гарантувати

формування

знань

і

вмінь

з

наперед

заданими

властивостями. Навчання вибудовується як поетапне формування розумових
дій, засвоєння еталонних зразків навчальної діяльності;
– розвиваюча модель – спрямована на розвиток творчого мислення за
рахунок спеціальної організації навчання і не передбачає звернення до емоцій
та почуттів;
– активізуюча модель – спрямована на стимуляцію пізнавальної
діяльності

студентів за рахунок впровадження інноваційних технологій

навчання та активних методів навчання.
– вільна модель орієнтована на спонтанність у саморозвитку особистості,
а навчання розглядається як супровід її природного розвитку. Творча
активність студентів залишається поза увагою викладачів.
Педагогічна технологія означає ланцюжок логічно впорядкованих
навчальних кроків, актів і циклів, які здійснюються у процесі навчання.
Необхідно перетворити навчання у своєрідні технологічні процеси з
гарантованим результатом. Крім того, педагогічна технологія передбачає
формування цілей через результати навчання, які виражаються в діях тих, хто
навчається, усвідомлює, визначає і перевіряє.
Для педагогічних технологій характерним є врахування досягнень
педагогіки, психології, соціології, теорії управління тощо. Педагогічна
технологія виступає як система розробки і здійснення відповідно до обраних
цілей всього процесу навчання із врахуванням людських і технологічних
ресурсів в їх взаємодії. Метою педагогічних технологій є збагачення досвідом
творчості і формування самоорганізації і самореалізації особистості. Реалізація
такого завдання вимагає іншого підходу до навчання, до виділення і
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моделювання видів діяльності, допомагають виробити у студентів активне
ставлення до довкілля. Світовий досвід свідчить, що ХХІ століття – епоха
інформації, змагання за інтелект, проблеми взаємозв’язку навчання і розвитку
особистості. Враховуючи, що сучасна модель освіти включає: предметні
знання, способи діяльності, досвід творчої діяльності, емоційно-ціннісне
ставлення до світу, вона передбачає взаємозалежність рівня розвитку та успіху
в навчанні. Тому від студентів вимагають самоорганізації, організації
навчальної діяльності, розвитку аналітичних здібностей, умінь пізнавальної
діяльності, самостійність, творче ставлення до завдань. Успішність навчання
залежить від сформованості мотиваційної сфери, наявних знань, ціннісних
орієнтацій та установок.
Викладачі відкривають у студентів можливість процесу самореалізації
себе як особистість. Творчі студенти досягають засобів саморегулювання,
самооцінки і внутрішнього стимулювання, що веде до комфортної душевної
рівноваги. Таким чином педагогічна технологія – втілення певного бачення
світу, певного розуміння особистості, її спроможності самореалізуватись у
динамічному житті за нових ринкових умов.
Розвиток особистості – це умови, всебічного розвитку особистості,
забезпечення

її

творчого

потенціалу,

реалізації

здібностей,

зростання

компетенцій, удосконалення отриманих знань, умінь, навичок у майбутній
професійній діяльності.
В. Андрєєвим запропонована типологія творчої особистості, яка може
бути поширена на педагогів:
– теоретик-логік – це тип творчої особистості, для якого характерна
здатність до широких логічних узагальнень, класифікації та систематизації
інформації. Вони чітко планують свою творчу роботу, використовуючи відомі
методи наукових досліджень. Людям цього типу притаманна обізнаність та
ерудиція. Все, що вони розпочинають, доводять до логічного завершення,
підтверджуючи свої аргументи посиланнями на численні першоджерела;
– теоретик-інтуїтивіст характеризується високо розвинутою здатністю
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до генерування нових, оригінальних ідей, вони великі винахідники, творці
нових наукових концепцій, шкіл та напрямів, не бояться протиставити свої ідеї
загальноприйнятим, наділені фантазією та уявою;
– практик (експериментатор) намагається свої нові оригінальні гіпотези
перевірити експериментально. Люди такого типу полюбляють та вміють
працювати з технікою, у них великий інтерес і здібності до практичних справ;
–

організатор

наділений

високим

рівнем

розвитку

відповідних

здібностей. Такі люди вирізняються високою енергією, комунікабельністю,
здатністю підпорядковувати своїй волі інших і націлювати їх на вирішення
творчих завдань. Під керівництвом таких людей створюються оригінальні
наукові школи і творчі колективи;
– ініціатор характеризується ініціативністю, енергійністю особливо на
початкових стадіях вирішення нових творчих завдань, швидко заспокоюється
або переключається на вирішення інших творчих завдань.
Отже, творча особистість – це людина, яка володіє високим рівнем знань,
прагненням до нового, оригінального, яка вміє відкинути звичайне, шаблонне.
Головним показником творчої особистості, її найголовнішою ознакою
дослідники вважають наявність творчих здібностей, які розглядаються як
індивідуально-психологічні здібності людини, що відповідають вимогам
творчої

діяльності

і

є

умовою

її

успішного

виконання.

І. Зязюн вважає, що вчитель – це людина, яка формує у школярів активне
і відповідальне прагнення оновлення світу. Вчений наголошує, що у процесі
педагогічної творчості творчий розвиток учнів виступає метою діяльності
вчителя, який створює сприятливі психолого-педагогічні умови для розвитку
потенційних можливостей кожного учня.
Педагогічна діяльність – це творчий процес. С. Сисоєва стверджує, що
сучасного вчителя має хвилювати не лише окрема індивідуальність, а й світ
людей. Завдяки цьому педагогічна професія стає творчою місією. Завдання
педагога – це не лише його власні інтереси, мотиви, плани. Він є посередником
між дітьми та системою ідей, традиціями, культурою свого народу і людства.
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Творчий вчитель – це творча особистість з високим ступенем розвиненості
мотивів, характерологічних особливостей і творчих умінь, що сприяють
успішній творчій педагогічній діяльності, і яка, внаслідок спеціальної
професійної підготовки та постійного самовдосконалення набуває знань, умінь
і навичок педагогічної праці, оволодіває уміннями формування творчої
особистості учня у освітньому процесі.
Здатність творчого вчителя до педагогічної творчості характеризується не
тільки високим рівнем педагогічної креативності, і відповідно до сучасних
вимог рівнем володіння предметом, який викладає, набутими психологопедагогічними

знаннями,

уміннями

та

навичками,

які

забезпечують

ефективність взаємодії з учнями щодо розвитку творчих можливостей учнів.
У сучасній психолого-педагогічній літературі поняття педагогічної
творчості трактується по-різному:
– В. Андрєєв розглядає педагогіку творчості як науку про педагогічну
систему двох діалектично зумовлених видів людської діяльності: педагогічного
виховання і самовиховання особистості в різних видах творчої діяльності і
спілкування з метою всебічного і гармонійного розвитку творчих здібностей як
окремої особистості, так і певного колективу;
– В. Кан-Калик і М. Нікандров розглядають педагогічну творчість як
співтворчість у педагогічній дійсності, яка безперервно змінюється, як
мистецтво і як конкретизацію педагогічного ідеалу вчителя в системі завдань,
які постійно розв'язує педагог в умовах педагогічної праці. Дослідники
зазначають, що творча педагогічна діяльність вчителя завжди зумовлюється
індивідуально-психологічними особливостями творчої навчальної діяльності
учнів, в свою чергу творча навчальна діяльність учня зумовлена рівнем і
характером творчої діяльності вчителя;
– В. Загвязинський вважає, що кінцевим результатом педагогічної
творчості є формування особистості нової людини, яке здійснюється у
співвідношенні

з

вимогами

суспільства,

з

доведеними

наукою

закономірностями та принципами, з досягненнями передових технологій та
MONOGRAPH

26

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

власним практичним досвідом вчителів у певних умовах створення нової
дійсності;
– у педагогічному словнику педагогічна творчість визначається як
оригінальний і високоефективний підхід учителя до вирішення навчальновиховних завдань, збагачення теорії і практики виховання і навчання;
– Н. Кичук під творчою особистістю педагога розуміє особистість, що
характеризується усвідомленням творчості у професійній праці на рівні
переконання,

спрямованістю

на

неї,

інтелектуальною

активністю,

яка

відображається у науково-педагогічному стилю мислення та творчої уяви і
визначає творчий характер професійної праці;
– С. Сисоєва розглядає педагогічну творчість як цілісний процес
професійної реалізації та самореалізації педагога в освітньому процесі.
Дослідник зазначає, що особливістю педагогічної творчості є те, що педагог
реалізує свої особистісні і професійні творчі запити засобом творення
особистості дитини, а розвиток його творчого потенціалу зумовлений
розвитком творчого потенціалу вихованця. Тому, центральною ланкою
педагогічної творчості є особистісно-орієнтована розвивальна взаємодія
суб'єктів навчально-виховного процесу, яка зумовлена специфікою психологопедагогічних взаємовідносин між ними і спрямована на розвиток їх творчого
потенціалу.
Педагогічна творчість учителя визначається як діяльність, якій
притаманні якісно нові підходи до організації освітнього процесу в освітніх
закладах. Її основними ознаками є:
– вирішення суперечностей, проблемних ситуацій;
– наявність об'єктивних і суб'єктивних (знання, уміння, особистісні
якості, мотивація, творчі здібності) умов для творчості;
– об'єктивна чи суб'єктивна новизна й оригінальність процесу та
результату;
– соціальна та особистісна значущість і прогресивність (педагогічна
творчість учителя робить певний внесок у розвиток суспільства та особистості);
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– діалектична взаємозумовленість впливу на розвиток як дитини, так і
самого вчителя зовнішнього і внутрішнього саморозвитку особистості
(виховання і самовиховання, розвиток і саморозвиток тощо).
На основі аналізу наукових праць виділяємо специфічні риси педагогічної
творчості вчителя:
– співтворчий характер щодо суб'єкта-об'єкта педагогічної діяльності;
– можливість суб'єктивної

новизни й оригінальності процесу і

результату;
– обмеженість творчої діяльності педагога часом;
– вплив на педагогічну творчість учителя

факторів, які важко

передбачити.
Відповідно до специфіки педагогічної творчості формується і творча
особистість учителя. Проблеми, пов'язані з цим питанням були розглянуті в
роботах багатьох авторів, а саме Ю. Азарова, Ю. Бабанського, І. Зязюна, В.
Кан-Калика, Н. Кичук, Л. Лузіної, М. Нікандрова, М. Поташника, Р. Шакурова
та інших. Визначаючи творчість як об'єктивну рису педагогічної діяльності
вчителя, Л. Лузіна зауважує, що формування творчої індивідуальності вчителя
означає вироблення у нього особливого ставлення до професійної діяльності як
способу життя. В. Кан-Калик і М. Нікандров виділяють основні умови творчої
діяльності вчителя:
– усвідомлення себе як творця у педагогічному процесі;
– усвідомлення сутності, значення і завдань власної педагогічної
діяльності, її мети;
– сприймання вихованця як особистості у педагогічному процесі;
– усвідомлення власної творчої індивідуальності.
На

основі

аналізу

психолого-педагогічної

літератури

визначили

найважливіші риси педагогічної креативності вчителя:
– високий рівень соціальної і моральної свідомості;
– пошуково-проблемний стиль мислення;
–розвинені
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обґрунтовувати, пояснювати, виділяти головне тощо);
– проблемне бачення;
– творча фантазія, розвинена уява;
– специфічні особисті якості (сміливість, готовність до ризику,
цілеспрямованість, допитливість, самостійність, наполегливість, ентузіазм
тощо);
– специфічні ведучі мотиви (необхідність реалізувати своє „я”, бажання
бути визнаним, творчий інтерес, захопленість творчим процесом, прагнення
досягти найбільшої результативності в конкретних умовах праці);
– комунікативні здібності;
– здатність до самоуправління;
– високий рівень загальної культури.
Перелік найважливіших рис педагогічної креативності вчителя не є
усталеним. В. Андрєєв визначає п’ять підсистем у творчій педагогічний
діяльності:
1. Дидактична підсистема характеризує ступінь володіння вчителем
змістом навчального матеріалу, формами, методами, засобами ефективної
організації навчальної творчої діяльності учнів;
2. Виховна підсистема характеризує творчу педагогічну діяльність
учителя із забезпечення психолого-педагогічних умов для формування кожного
учня як особистості через активну життєву діяльність вихованців, їх творчий
розвиток, самореалізацію своїх потенційних можливостей у різних видах
діяльності;
3. Організаційно-управлінська

підсистема

характеризує

творчу

педагогічну діяльність учителя з розвитку здатності до самоуправління і
комунікації;
4. Підсистема самовдосконалення характеризує творчу педагогічну
діяльність учителя з підвищення своєї професійної та загальної культури, із
самовиховання і саморозвитку професійно-значущих якостей, педагогічної
колективності, створення своєї творчої лабораторії;
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громадський та особистісний рейтинг вчителя.
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KAPITEL 2 / CHAPTER 2.
PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL BASES OF FORMATION OF
READINESS OF THE FUTURE TEACHER FOR CREATIVE
PEDAGOGICAL EDUCATION

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ГОТОВНОСТІ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО
КРЕАТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ

2.1. Критерії готовності вчителя до педагогічної творчості
Сучасна гуманістична парадигма вищої освіти передбачає оволодіння
педагогами системними знаннями щодо закономірних зв'язків людини з
природою, світом та суспільством і формування свідомого і відповідального
ставлення щодо особливостей становлення особистості у національному
соціокультурному та освітньому просторі. Тому проблема якісної професійної
підготовки

майбутніх

вчителів залишається

актуальною в будь-якому

суспільстві. У зв'язку з цим на сучасному етапі відбувається підвищення вимог
суспільства до розкриття творчого потенціалу майбутніх учителів; інтенсивно
ведеться пошук і розробка оптимального змісту, форм і методів підготовки
педагогічних

кадрів,

готових

до

професійної

творчості,

яка

сприяє

самоактуалізації і самореалізаціі як вчителів, так і їх вихованців.
Найбільш

розповсюдженими

критеріями,

за

допомогою

яких

визначається готовність педагога до професійної діяльності є: когнітивний,
мотиваційний та операційний компоненти, які зумовлені рівнем загальних і
спеціальних знань педагога, особистісною спрямованістю та практичними
вміннями.
А. Линенко виділяє три основні етапи вивчення проблеми готовності:
– дослідження психічних процесів людини. На цьому етапі готовність до
діяльності – це настанова;
– передбачає розглядати готовність як певний феномен стійкості людини
до зовнішніх і внутрішніх впливів. Такий підхід був зумовлений інтенсивним
дослідженням

нейрофізіологічних

механізмів

регуляції

і

саморегуляції

поведінки людини;
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– характеризується дослідженнями у галузі теорії діяльності, оскільки
готовність до діяльності розглядають у зв’язку з рівнем розвитку емоційновольового та інтелектуального потенціалів особистості щодо конкретного виду
діяльності.
Саме тому, поняття готовність характеризується як якісний показник
саморегуляції на різних рівнях проходження процесів: фізіологічному,
психологічному і соціальному.
Готовність майбутнього вчителя до педагогічної творчості – це
здатність до творчої педагогічної діяльності, яка орієнтована на професійну
творчість і поєднує в собі потребу і здатність вчителя реалізовувати свої сили і
можливості в інтересах виховання творчої особистості учня та особистісної
самореалізації.
Педагогічна творчість у вузькому розумінні – це готовність до
новаторства, готовність до пошуку і знаходження принципово нових, раніше
відсутніх і не відображених в літературі засобів і прийомів діяльності
(локальних – тих, що стосуються окремих методів і форм або системних – тих,
що ведуть до усвідомлення нових, високоефективних систем навчання і
виховання). У широкому розумінні готовність до педагогічної творчості – це
здатність до відкриття вже відомого в науці та практичній діяльності поєднання
методів, прийомів та умов їх використання, яка виникає в результаті
сформованості дивергентного мислення.
Згідно з твердженням М. Поташника, готовність майбутнього вчителя до
педагогічної творчості – це готовність до діяльності, в результаті якої
народжується дещо якісно нове, яке має риси неповторюваності, оригінальності
та загально-історичної унікальності.
За В. Кан-Каликом, готовність до педагогічної творчості – це готовність
до діяльності, спрямованої на постійне розв'язання нескінченного ряду
навчально-виховних завдань при частій зміні обставин. Під час такої діяльності
педагогом розробляються і втілюються в процес спілкування з дітьми
оптимальні методи і прийоми творчої взаємодії.
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На думку В. Шубинського, готовність до педагогічної творчості – це
здатність

вчителя

до

виявлення

закономірностей

формування

творчої

особистості та створення умов для її оптимального розвитку в навчальновиховному процесі.
Отже, готовність майбутнього учителя до педагогічної творчості
розглядається як потенційна здатність до здійснення творчої педагогічної
діяльності, яка формується в процесі спеціально організованої професійної
підготовки і зумовлена рівнем розвитку професійних і особистісних якостей
майбутнього вчителя, які сприяють успішній творчій педагогічній діяльності.
За таких умов, формування готовності майбутнього вчителя до педагогічної
творчості розглядається як процес створення в освітньому процесі психологопедагогічних умов, які сприяють активному засвоєнню теоретичних знань і
практичних умінь з основ педагогічної творчості в процесі особистісноорієнтованої розвивальної взаємодії у системі викладач-студент, розвитку
творчих особистісних якостей майбутнього вчителя.
Майбутній фахівець повинен мати високий рівень загальної і професійної
компетентності, вільно орієнтуватися у сучасному освітньо-виховному просторі
та використовувати його ресурси для саморозвитку та самовдосконалення.
Вивчення складових освітньо-виховного простору сучасного закладу
вищої освіти вказує на необхідність, розкриття змісту і особливостей та впливу
різних чинників на формування освітньо-виховного простору і виявлення його
потенціалу у формуванні фахівця з високим рівнім особистої та професійної
культури.
Доцільно максимально враховувати прогресивний зарубіжний досвід
щодо

впровадження

інноваційного,

гуманістичного

типу

освіти;

багатокомпонентного змісту освіти, що охоплює і знання, і способи практичної
діяльності, і формування ціннісних орієнтацій особистості; творчого підходу до
оволодіння знаннями, зокрема, вміння самостійно набувати знання з різних
інформаційних джерел; компетентнісної моделі професійної освіти.
Сучасні тенденції щодо виведення системи освіти в Україні на рівень
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теоретико-методологічного

обґрунтування, експериментальної апробації нових моделей навчання і
виховання. При цьому приоритетним напрямком реформування освіти є її
гуманізація, тобто переорієнтація освітнього процесу в освітніх закладах на
особистість дитини.
Особистісно орієнтована освіта є компонентом діяльності та розвитку
вищих навчальних закладів, умовою їх успішності на сучасному вітчизняному
ринку освітніх послуг.
Вихідні положення особистісно орієнтованого навчання:
– воно повинно забезпечувати розвиток і саморозвиток особистості студента;
– воно має забезпечувати кожному студенту можливість реалізувати себе
в різних видах діяльності, спираючись на його здібності, нахили, інтереси,
ціннісні орієнтації та суб’єктивний досвід;
– зміст освіти, її засоби, методи,форми навчання організовуються так,
щоб

студент мав можливість вибирати предметний матеріал, його вид та

форму;
– освіченість як сукупність знань, умінь, індивідуальних здібностей
студентів є метою сучасної освіти, найважливішим засобом становлення
професійних якостей;
– освіченість формує індивідуальне сприйняття світу, можливості його
творчого перетворення, широке використання суб’єктивного досвіду в
інтерпретації та оцінці фактів, явищ, подій навколишньої дійсності на основі
особистісно значущих цінностей і внутрішніх настанов;
– найважливішими чинниками особистісно орієнтованого навчального
процесу є розвиток індивідуальності студента, створення умов для його
саморозвитку та самовираження;
– будується на принципі варіативності.
Суть стратегічної мети навчання та виховання всі навчальні заклади
України в цілому вбачають у гармонійному розвитку фізичних і духовних сил,
здібностей, обдаровань особистості, в забезпеченні оптимального прикладання
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цих сил в умовах оновлюваного суспільства, у формуванні внутрішньої
інтелектуально-моральної свободи студентів, а змістом педагогічного процесу
вважають основи культури духовних потреб, орієнтацію на соціально значимі
духовні цінності, засвоєння основних уявлень і понять теорії моралі, права,
мистецтва, ознайомлення з кращими творами мистецтва, розвиток творчості,
професійної майстерності.
Ефективність педагогічної системи зумовлена системою закономірностей
функціонування цієї системи, кожна з яких визначає залежність результату від:
– усвідомлення мети, завдань і принципів моделювання педагогічної
системи та педагогічного процесу навчального закладу;
– наявності відповідних меті науково обґрунтованих програм та планів
діяльності навчального закладу;
– рівня координації діяльності учасників педагогічного процесу;
– впровадження відповідної системи аналізу та контролю основних
показників педагогічного процесу;
–

наявності

механізмів

регулювання

педагогічного

процесу

та

коригування його результатів;
– наявності системи оцінювання результатів діяльності та співвіднесення
їх із прогнозованими результатами;
– рівня готовності викладачів до аналітичної діяльності.
Слід зазначити, що сучасна вітчизняна педагогічна реальність та ринок
освітніх послуг розвивається швидше, ніж педагогічна теорія, тому актуальним
залишається завдання створення інноваційних педагогічних моделей та
з’ясування умов і границь їх використання.
Характер взаємодії між студентом і викладачем є визначальним

в

освітньому просторі вищого закладу освіти. Саме завдяки йому вдається
змінити ставлення студентів до так званих непрофілюючих предметів,
предметів, які не входять до кола професійних інтересів студента, але сприяють
соціальному становленню і розвитку особистості, соціалізації, формуванню
відповідного рівня культури. Зміна ставлення до навчального предмету означає
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включення студентом предмету у власний освітній простір і визначається
характером особистісної взаємодії студента і викладача. Особливістю цієї
взаємодії є те, що вона відбувається на публічному рівні спілкування. Студент
включає в поле своїх інтересів викладача з його вимогами, зважає на його
позицію, думку. Таким чином, публічна позиція викладача у взаємодії зі
студентом перетворюється в особистісну позицію студента.
Для результативного впливу взаємодії викладача на позицію студента в
освітньому просторі важливими є гідність викладача, його професіоналізм,
відданість професії, демократизм, вимогливість, людяність тощо. Викладач
розкриває перспективи наукового знання, він доводить, що ці знання, хоч їх
вивчення є важким, водночас є досяжними для студента.
Підготовка майбутнього вчителя до інноваційної діяльності передбачає:
– сформованість позитивної мотивації та ціннісно-смислових орієнтацій
учителя;
– систематизація знань про педагогічні інновації;
– сформованість умінь і навичок їх практичного застосування,
технологізація досвіду роботи та персоналізація нововведення;
–

розвиток

рефлексивного

мислення,

здатності

педагога

до

інтерсуб’єктного навчання та набуття досвіду самореалізації у професійній
роботі;
– розвиток професійного потенціалу.
Включення

педагога

в

інноваційний

процес

часто

відбувається

спонтанно, без урахування його професійної та особистісної готовності до
інноваційної діяльності. Педагогічні інновації породжують проблеми, пов'язані
з необхідністю поєднання інноваційних програм із державними програмами
виховання і навчання, співіснування різних педагогічних концепцій.
Основні завдання підготовки майбутнього вчителя до інноваційної
діяльності:
– допомогти студенту у розвитку його ціннісних орієнтацій і
гуманістичної спрямованості;
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– надати студенту можливість усвідомити методологію вирішення
професійно-педагогічних проблем, яка ґрунтується на гуманістичній парадигмі;
– розкрити перед студентом способи побудови роботи школи і самого
вчителя, ураховуючи своєрідність умов їх діяльності;
– віднайти разом із студентом способи реалізації досвіду діяльності в
організації дослідно-експериментальної роботи;
– орієнтувати студентів на осмислення результатів педагогічних
нововведень, сприяти виробленню критеріїв їх оцінки і самооцінки;
– розробити теоретичну модель і програму підготовки педагога;
– дібрати оптимальну сукупність форм і методів організації педагогічної
діяльності;
– забезпечити реалізацію форм і методів навчання;
– коригувати засвоєні компоненти інноваційної діяльності.

2.2. Компоненти готовності майбутнього учителя природничих наук
до педагогічної творчості
Основними компонентами готовності до творчої професійної діяльності
вважаються: знання про предмет і способи творчої діяльності; практичні вміння
і навички щодо її виконання; розвиток мотиваційної, когнітивної, емоційновольової сфери та особистісних якостей фахівця.
М. Поташник стверджує, що компонентами творчої діяльності вчителя,
особливо є постійний пошук оптимального дидактичного, виховного та
методичного керівництва та інших педагогічних рішень, при якому наявна дуже
велика установка на пошук найбільш ефективних підходів та здійснюється
постійний

розвиток

культури

спілкування.

Таким

чином,

готовність

майбутнього вчителя до педагогічної творчості характеризують не лише
професійні знання і вміння, а й соціальна активність, яку він виявляє у
реалізації найбільш ефективних і доцільних форм взаємодії з вихованцями.
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Одним із компонентів професійної підготовки майбутнього вчителя до
педагогічної творчості, на думку С. Сисоєвої, є оволодіння майбутніми
вчителями

вмінням

забезпечувати

креативну

спрямованість

кожного

навчального предмету та виховного заходу.
Тому майбутні вчителі повинні вміти:
– створювати

програми з предмета та навчально-виховні плани, які

будуть сприяти детальному, поглибленому вивченню найбільш важливих
проблем, ідей і тем, які інтегрують навчальні знання із структурами мислення;
–

здійснювати таке творче викладання навчального предмету, яке

забезпечить засвоєння базових знань, умінь та навичок і буде забезпечувати
розвиток продуктивного мислення, формування навичок його практичного
застосування, що буде сприяти переосмисленню одержаних знань та
генеруванню нових ідей;
– забезпечувати організацію освітнього процесу, яка буде поєднуватись з
можливістю учнів самостійно одержувати нову інформацію, розвитком вмінь
самостійного набуття знань, що буде сприяти самоосвіті, саморозвитку,
самовиховання та самовдосконалення;
– заохочувати ініціативу та самостійність у процесі навчання, виховання і
розвитку;

навчитись

створювати

атмосферу

психологічної

свободи

та

незалежності, зберігаючи взаєморозуміння, взаємоповагу і взаємодопомогу;
– створювати умови, які є сприятливими для розвитку свідомості й
самосвідомості учнів, розуміння ними взаємозв'язків, взаємозалежностей з
іншими людьми, природою, культурою тощо;
– оволодівати вміннями вправляння та тренування особистісних якостей
та задатків, що сприяють подальшому розвитку творчої особистості учнів.
М. Гамезо зазначає, що головним показником творчої особистості, її
найсуттєвішою ознакою вважається наявність творчих здібностей, які
розглядаються

як

індивідуально-психологічні

здібності

людини,

що

відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою для її успішного
виконання. Дослідник вважає, що творчі здібності не існують як специфічні
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утворення, а є похідними від психофізичних якостей особистості і пов'язані із
спеціальними здібностями щодо певних творчих видів діяльності. Вони
виявляються у створенні нових, оригінальних продуктів та пошуку нових
засобів діяльності особистості. М. Гамезо стверджує, що рівень розвитку
творчих здібностей, залежить: від якості наявних знань, умінь та навичок та
ступеня їх об'єднання в єдине ціле; від природних задатків людини та якості
вроджених нервових механізмів елементарної психічної діяльності; від
більшого чи меншого тренування самих мозкових структур, які беруть участь в
здійсненні пізнавальних та психофізіологічних процесів.
Ш. Амонашвілі зазначав, що

кожна

людина – це

неповторна

індивідуальність, і тому вона характеризується своїм унікальним набором
особистісних якостей, який і буде визначати рівень її творчих досягнень і
можливостей. Тому в процесі формування готовності майбутнього вчителя до
педагогічної творчості найбільшу увагу необхідно приділяти яскравим і
значущим якостям та індивідуальним особливостям, які мають першочергове
значення для розвитку творчої особистості майбутнього вчителя та актуалізації
і прояву його потенційних можливостей в освітньому процесі.
На думку А. Семенової готовність учителя до професійної діяльності з
розвитку творчих здібностей учнів повинна включати компоненти:
1.Мотиваційний:
– особисте ставлення до пізнавально-творчої діяльності школярів;
– особиста пізнавальна спрямованість;
– розуміння спонукальних мотивів дій та вчинків учнів.
2. Мобілізаційний:
– вміння залучати учнів до пізнавально-творчої діяльності;
– ініціативність при актуалізації знань учнів;
– компетентність у прийнятті рішень;
– швидкість реакції на поведінку класу та окремих учнів.
3. Змістовний:
– гностичний підхід до діяльності школярів;
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– урахування евристичних закономірностей творчої діяльності;
– інформаційна обізнаність про прийоми образного мислення;
– комунікабельність.
4. Практичний:
– вольові якості вчителя;
– організація успішної пізнавально-творчої діяльності учнів;
– конструктивність при компонуванні навчально-виховного матеріалу;
– дидактичні уміння при використанні активних методів навчання;
– розвиненість уваги та уяви.
5. Емоційний:
– упевненість у собі як у вчителеві;
– відсутність емоційної напруженості;
– саморегуляція емоційних станів;
– експресивність.
Всі

ці

компоненти

взаємообумовленості

виявляються

усвідомлення

у

вчителем

взаємозалежності
значення

та

проблеми,

систематичній роботі щодо розширення та поглиблення знань сутності та
специфіки предмета в реальному освітньому процесі, володіння відповідними
видами

діяльності,

навиками

та

вміннями

практичного

використання

отриманих знань, мотивів, емоційною зацікавленістю щодо позитивного
результату роботи.
Для здійснення інноваційної діяльності майбутньому вчителю необхідні
основні прогностичні уміння (О.Г. Козлова):
– володіти варіативним педагогічним мислення, знаходити

способи

вирішення задачі;
– виробляти особисту стратегію саморозвитку;
– приймати оптимальні педагогічні рішення в умовах невизначеності.
– передбачати близькі та віддалені результати вирішення педагогічних
задач;
– перебудовувати цілі у зв’язку зі змінами педагогічної ситуації;
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– вивчати і перетворювати педагогічну ситуацію;
– конкретизувати педагогічні задачі в поетапні та оперативні;
– рефлексувати всі компоненти інноваційної діяльності;
– здійснювати вибір проблеми і теми дослідження;
– вибудовувати педагогічні задачі;
– переносити педагогічні прийоми в інші педагогічні ситуації і
комбінувати їх;
– виділяти ключові ідеї навчального предмета;
– оцінювати навчальний предмет за рахунок використання понять,
термінів, дискусій у відповідній галузі наук;
– передбачати можливі і враховувати типові утруднення;
– виходити з мотивації учнів при плануванні та організації освітнього
процессу;
– проектувати та формувати відсутні рівні творчої діяльності;
– розширяти поле для самоорганізації;
– орієнтуватися на розвиток і саморозвиток;
– здійснювати творчий пошук;
– інтерпретувати інформацію, що надходить з відповідних педагогічних
та інформаційних джерел;
– визначати особливості свого індивідуального стилю;
– бути відкритим до пошуку нового;
– усвідомлювати перспективу власного професійного розвитку;
– переходити з репродуктивного рівня майстерності до власного
творчого, новаторського рівня;
– прогнозувати результати навчання стосовно до учнів з різними
інтересами і здібностями;
– проектувати завдання з розвитку творчого потенціалу учнів;
– обґрунтувати критерії ефективності педагогічних впливів;
– формувати гіпотезу як вирішити протиріччя, планувати методи її
перевірки, відібрати критерії оцінки результатів;
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– рефлексувати власний досвід у контексті загальнолюдських цінностей;
– розробляти зміст планів і програм реалізації ідеї в інноваційну
педагогічну діяльність.
У структурі професійно спрямованої особистості педагога готовність
до інноваційної діяльності є показником його здатності нетрадиційно
вирішувати актуальні для особистісно-орієнтованої освіти проблеми.
Якості

особистості

майбутнього

вчителя

необхідні

для

інноваційної педагогічної діяльності (Є.В. Макагон):
– усвідомлення мети власної діяльності і своєї ролі у дослідноекспериментальній роботі;
– творча спрямованість особистості педагога;
–

володіння

методикою

організації

і

проведення

дослідно-

експериментальної роботи;
– знання педагогічних технологій;
– моделювання нового педагогічного досвіду шляхом проведення
самостійного дослідження;
– володіння навичками особистісно орієнтованої взаємодії у навчальному
середовищі;
– вміння оцінити свій індивідуальний стиль і побудувати план розвитку
своєї інноваційної діяльності;
– усвідомлення творчої спрямованості інноваційної діяльності;
– прогностичні здібності педагога.
Педагог креативного спрямування повинен вміти реалізовувати:
– педагогічний гуманізм;
– відчуття змін у цінностях освіти:
–гуманність стосунків, свобода самовиявлення, індивідуальність, творча
самореалізація особистості;
– емпатійне розуміння вихованців;
– співробітництво;
– володіння культурою спілкування;
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– діалогізм;
– особистісна позиція творчого самовираження.
Готовність педагога до творчої діяльності визначають за показниками:
– усвідомлення потреби впровадження освітніх інновацій;
– інформованість про інноваційні педагогічні технології;
– зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик;
– готовність до подолання труднощів, пов'язаних зі змістом та
організацією інноваційної діяльності;
– володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій.
Включення педагога в інноваційну діяльність може бути наслідком дії
чинників:
– невдоволеність методиками, результатами особистої праці;
– освоєння нових знань, особливо у суміжних сферах;
– осмислення і якісно нове бачення, творче осяяння, яке є результатом
тривалого пошуку й аналізу.
Розробка та реалізація підготовки майбутнього вчителя до креативної
діяльності дозволить удосконалити процес підготовки, зробивши його
впорядкованим та структурованим, забезпечить підвищення професійної
компетентності майбутнього вчителя, переведення освітньо-виховного процесу
в режим постійного розвитку.
Підготовка майбутнього вчителя до креативної діяльності проходить
етапи: конструювання процесу підготовки фахівців до креативної діяльності;
апробація; моніторинг ефективності; корекційні заходи.
Основними критеріями підготовки майбутнього вчителя до креативної
діяльності є:
– особистісна орієнтація, зосередженість на особистості вчителя;
– комунікативна орієнтація – додержання принципів комунікативності;
– мовленнєво-мислительної активності;
– функціональності, ситуативності, новизни;
– соціокультурна орієнтація – підхід до підготовки вчителів як до процесу
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набуття особистістю професійного і соціокультурного досвіду;
– орієнтація на концептуально вибудовані, творчо спрямовані, практично
зорієнтовані дослідження.
Отже, у результаті підготовки майбутнього вчителя виділяють функції
готовності до креативної діяльності:
– пробудження у вчителів особистісно значимого ставлення до об’єкта і
предмета його діяльності;
–

вироблення навичок аналізу та прагнення до активного вирішення

нестандартних педагогічних ситуацій;
– формування настрою і постійної орієнтації на інноваційну діяльність;
– формування готовності до продуктивної педагогічної творчості;
– отримання інформації про сутність і структуру пошукової діяльності;
– реалізація умінь оперувати інформацією в різних сферах діяльності.

2.3. Рівні творчої педагогічної діяльності вчителя
При виділенні рівнів педагогічної творчості дослідницькі підходи можна
поділити на дві групи: перша визначає рівні творчої професійної діяльності
досвідчених педагогів (Ю. Бабанський, В. Загвязинський), а друга – рівні
прояву педагогічної творчості всіх вчителів, які прагнуть до творчості (В. КанКалик, Н. Кузьміна, С. Сисоєва. І. Раченко).
Ю. Бабанський пропонує три рівні прояву педагогічної творчості
вчителя: професійна майстерність; новаторський і дослідницький рівні. Автор
зазначає, що у творчо працюючих вчителів всі три рівні взаємопов'язані і
фактично поєднані, але домінування того чи іншого аспекту зумовлює рівень
прояву педагогічної творчості вчителя. Так, учитель-майстер характеризується
вільним володінням професійної технології, творчим підходом до справи і
досягає високих результатів у навчанні та вихованні. Вчитель-новатор має
якості майстра, але, крім того, вносить у роботу нові форми, методи і засоби,
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що підвищують ефективність навчально-виховного процесу. Такому вчителю
властиві оригінальність стилю діяльності, раціоналізаторство, прогресивні
новації.

Вчителя-дослідника

характеризують

не

лише

майстерність

і

новаторський підхід до справи, але й цілеспрямована науково-дослідницька
діяльність, створення нових систем побудови навчально-виховного процесу.
С. Сисоєва виділяє чотири рівні педагогічної творчості учителя:
1. Репродуктивний. Вчитель працюючи на основі вироблених до нього
методик, рекомендацій, досвіду, відбирає ті, які найбільше відповідають
конкретним умовам його праці, індивідуально-психологічним особливостям
учнів.
2. Раціоналізаторський. Вчитель на основі аналізу свого досвіду,
конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить корективи у свою
роботу, удосконалює, модернізує її;
3. Конструкторський характеризує таку діяльність учителя, у якій на
основі свого досвіду, знань психолого-педагогічних особливостей учнівського
колективу, використовуючи існуючі методики, учитель конструює свій варіант
вирішення педагогічної проблеми;
4. Новаторський передбачає вирішення педагогічної проблеми на
принципово нових засадах, відрізняється новизною, оригінальністю, високою
результативністю.
Отже, творчий учитель – це особистість, яка характеризується високим
рівнем педагогічної креативності (креативні риси особистості і додатково
сформовані мотиви, особистісні якості, здібності, які сприяють успішній
творчій педагогічній діяльності), відповідним рівнем знань предмету, який
викладає,

набутими

психолого-педагогічними

знаннями,

уміннями

та

навичками, які, за сприятливих для педагогічної творчості учителя умов,
забезпечують його ефективну педагогічну діяльність із розвитку потенційних
творчих можливостей учнів.
Без творчості вчителя неможливий педагогічний процес. Специфічна за
своєю суттю творчість педагога має багато спільного не тільки з художнім, але
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й із науковим. Учитель дає науковим фактам, гіпотезам, теоріям нове життя,
відкриваючи їм шляхи до розуму і серця своїх учнів. Творчість – необхідна
умова становлення самого педагога, його самопізнання, розвитку і розкриття як
особистості.

Творчість,

розвиваючи

здібності,

формує

педагогічну

талановитість учителя.
С. Сисоєва зауважує, що рівень педагогічної творчості вчителя можна
діагностувати згідно критеріїв творчої педагогічної діяльності вчителя:
– розробка принципово нових підходів до навчання, виховання і розвитку
учнів;
– раціоналізація і модернізація змісту, форм, методів та засобів
навчально-виховного процесу у світлі реформування освіти, зокрема з метою
розвитку творчих можливостей учнів, їх талантів та обдарованості;
– комплексне і варіантне використання у професійній діяльності всієї
сукупності теоретичних знань і практичних навичок;
– бачення нової проблеми у зовнішнє знайомій ситуації, знаходження
варіантних шляхів її вирішення;
− застосування науково-доказового вибору дій у конкретній педагогічній
ситуації;
− проведення

систематичного

самоаналізу

професійної

діяльності,

науково-дослідницької роботи з творчого узагальнення власного досвіду та
досвіду своїх колег;
− володіння формами і методами управління творчою навчальною
діяльністю учнів з метою розвитку їх творчих можливостей;
− реалізація на практиці принципів педагогіки співробітництва;
− прояв гнучкості при виборі оптимального управлінського рішення у
нестандартних ситуаціях;
− оригінальне конструювання освітнього процесу.
Підвищення рівня творчості педагога здійснюється через формування
творчої особистості педагога, оволодіння ним психолого-педагогічних знань,
умінь і навичок, форм і методів творчого розвитку учнів. Педагог має
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усвідомлено вивчати новітні педагогічні технології, передовий педагогічний
досвід своїх колег, відвідувати майстер-класи, тренінги, постійно підвищувати
рівень кваліфікації.
Творча діяльність педагога характеризується різними рівнями. Вчені
В.Кан-Калик, Н.Нікандров виділяють:
– рівень елементарної взаємодії з класом: вчитель використовує
зворотній зв’язок, коригує свій вплив за його результатами, він не діє за
досвідом інших учителів;
– рівень оптимізації діяльності на уроці, починаючи з його планування,
коли творчість проявляється у взаємному виборі й доречному компонуванні
вже відомого вчителю змісту, методів і форм навчання;
–

евристичний,

коли

вчитель

використовує

творчі

можливості

безпосереднього спілкування з учнями
– вищий рівень творчості учителя, який характеризується його певною
самостійністю, використання готових прийомів, але в які вкладається
особистісний початок, тому вони відповідають його творчій індивідуальності,
особливостям особистості вихованця, конкретному рівню розвитку класу.
Науковці пропонують варіанти співтворчості вчителя з учнями:
– учитель не співвідносить свій творчий процес з діяльністю учнів, він
творить для себе і від себе;
– учитель співвідносить свою творчість з діяльністю класу, керує
спільним творчим процесом;
– учитель створює спільну концепцію уроку, враховує особливості
окремих учнів.
С. Сисоєва виділяє психолого-педагогічні умови, що сприяють творчій
педагогічній діяльності, самореалізації особистості вчителя:
– забезпечення можливості реалізації вчителем своїх здібностей у
найважливішій сфері його життєдіяльності – трудовій, а саме: в навчальновиховному процесі, у позанавчальній роботі з учнями, в системі підвищення
кваліфікації з метою самоутвердження, розвитку в нього почуття самоповаги;
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– сприяння самовизначенню кожного вчителя в усіх сферах шкільного
життя через індивідуальний вибір;
– детальне вивчення найбільш значущих для вчителів видів громадської
діяльності і сприяння вияву особистості кожного вчителя в певному виді
громадської

діяльності

для

його

самовизначення,

самоутвердження

й

самореалізації через них;
– створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного
клімату в колективі;
– утвердження в колективі демократичного стилю спілкування, свободи
критики, творчих дискусій;
– забезпечення вчителю вільного часу (реалізація в практичній діяльності
ідей інтенсифікації і наукової організації праці, оптимізації навчальновиховного процесу) з метою створення умов для самореалізації особистості
вчителя під час дозвілля, підвищення його загальної культури;
– своєчасна позитивна оцінка діяльності вчителя для розвитку в нього
почуття задоволення;
– уміння керівника помічати, розвивати й цінувати неповторну творчу
індивідуальність кожного вчителя;
– забезпечення соціального захисту вчителя в умовах ринкової економіки,
матеріальних умов його життя й праці;
– забезпечення естетичних умов праці.
Для того, щоб рівень педагогічної творчості вчителів зростав, потрібно:
ознайомлювати вчителів з інноваціями в педагогічній практиці; створити для
педагогів сприятливий психологічний клімат для апробації нових методик,
технологій;

підвищувати

рівень

педагогічної

компетентності;

сприяти

формуванню творчої особистості учителя; готувати вчителя до педагогічної
творчості через різноманітні тренінги, семінари, майстер-класи.
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KAPITEL 3 / CHAPTER 3.
PEDAGOGICAL SKILL OF THE TEACHER - THE BASIS OF A CREATIVE
APPROACH TO PEDAGOGICAL WORK

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ ВЧИТЕЛЯ – ОСНОВА ТВОРЧОГО ПІДХОДУ ДО ПЕДАГОГІЧНОЇ
ПРАЦІ

3.1. Педагогічна майстерність і особистість вчителя
Вирішення завдань щодо формування соціально-активної, всебічно
розвиненої особистості учня та створення сприятливих умов для розвитку
творчої особистості залежать від професійної компетентності вчителя, рівня
його освіти та загальної культури, педагогічної майстерності, здатності до
педагогічної взаємодії і спілкування, його професійних та особистісних
якостей, соціальної активності та громадської позиції.
1. Професію вчителя розглядають з різних сторін:
– глобальних – навіщо вона суспільству;
– з позиції учня – чого чекає дитина від педагога, ким він є для неї;
– з позиції вчителя – якими є його обов’язки, як він їх розуміє.
2. Головне завдання вчителя в школі – навчати і виховувати підростаюче
покоління. Звідси слідує три основні функції педагога – дидактична,
розвивальна і виховна.
Дидактична – на першому місці. Вчитель – носій знань і його завдання
передати їх дітям. Чим більше знає вчитель, тим краще засвоюють науку діти і
тому навчальна функція змінила своє визначення – вчитель не передає знання, а
вчить їх здобувати. На думку А. Дістервега поганий вчитель дає знання дітям, а
хороший – вчить їх здобувати. В. Сухомлинський наголошує, що школа
повинна бути не коморою знань, а середовищем думки, тоді предмет, що
вивчається, є не кінцевою метою діяльності вчителя, а засобом розвитку
дитини.
Тому виконується розвивальна функція, яка полягає у створенні
сприятливих умов для потенційного творчого розвитку дитини, для її
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саморозкриття.
Виховна функція полягає у трактуванні цілей, що поставило суспільство
у конкретні завдання, у формуванні необхідних якостей у кожної дитини:
дисциплінованості, сили волі, чесності, дружелюбності, доброти тощо.
Зміст педагогічної професії виявляється у діяльності, що здійснюють її
представники і яка називається педагогічною.
Діяльність – це система взаємодії суб’єкта зі світом, що постійно
змінюється і в процесі якої формується, втілюється в об’єкті психічний образ та
реалізуються відносини суб’єкта.
Педагогічна діяльність – це особливий вид соціальної діяльності, що
передбачає передачу від старших поколінь до молодших накопичених
людством культури і досвіду, створення умов для їх особистісного розвитку і
підготовки до виконання певних соціальних ролей у суспільстві.
Професійно-педагогічна діяльність – це діяльність вчителя, змістом якої є
керівництво діяльністю учнів в освітньому процесі, яке забезпечує розвиток
головних сфер його особистості.
До структури педагогічної діяльності входять наступні компоненти:
– мета діяльності;
– суб’єкт (учитель, педагогічний колектив школи);
–

об’єкт (учень);

–

сукупність дій і операцій, за допомогою яких реалізується діяльність

(способи, прийоми впливу вчителя на учнів);
–

результат діяльності (рівень сформованості необхідних рис і якостей

особистості учня).
Мета діяльності характерна тим, що вона не однотипна ії формулює
суспільство. Втілення цих цілей у реальну педагогічну практику потребує
творчої праці вчителя, вміння бачити завдання, зіставляти їх з реальною
педагогічною ситуацією, враховуючи вікові та індивідуальні особливості учнів.
Ці загальні цілі проектуються у конструктивних педагогічних цілях.
Конструктивні визначають способи і характер досягнення вихідних цілей
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за певних умов. Конструктивні цілі більш конкретні. Вони зумовлюють рівень
розвитку знань, умінь, навичок учнів, сформованість певних рис особистості на
конкретному етапі освіти. Вони більш мінливі і динамічні.
Оперативні цілі визначаються вчителем під час реалізації програми в
конкретних умовах школи і класу.
Суб’єкт – той, хто впливає на вихованця, – педагог, батьки, колектив.
Основний інструмент впливу на вихованця – особистість учителя, його знання
й уміння.
Об’єкт – те, на що спрямована діяльність. Об’єктом педагогічної праці є
учень, його формування та розвиток.
Отже, цілі професійно-педагогічної діяльності мають короткочасний і
тривалий характер. Суб’єкт і об’єкт педагогічної діяльності розглядають з
урахуванням їх психологічних особливостей. Стратегія вчителя – поставити
учня в позицію суб’єкта навчальної діяльності. Тому вчитель має володіти усім
арсеналом засобів, які б дозволяли залучити дітей до творення самих себе.
Головними засобами у освітній роботі вчителя можуть виступати різні види
діяльності, у які включаються учні: праця, спілкування, гра, навчання.
Педагогічна майстерність вчителя, вихователя – це вищий рівень
педагогічної діяльності, який проявляється у тому, що у визначений час педагог
досягає оптимальних результатів.
Педагогічна майстерність – комплекс властивостей особистості, що
забезпечує високий рівень самоорганізації професійної діяльності.
До таких важливих властивостей, якими повинен володіти вчительмайстер і які взаємозалежні між собою, ми відносимо:
– гуманістичну спрямованість діяльності вчителя;
– його професійну компетентність (знання, вміння, навички, постійне
самовдосконалення, високий рівень культури);
– педагогічні здібності: комунікативність, перцептивність (розуміння
інших), динамізм особистості (активність, гнучкість впливу), емоційна
стабільність (саморегуляція), оптимістичне прогнозування (віра в позитивне у
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кожній людині, у перспективу її розвитку), творчість тощо;
– педагогічну техніку: внутрішню (вміння володіти своїм фізичним,
психічним, емоційним станом; голосом, мімікою, пантомімікою) та зовнішню
(вміння впливати на інших).
Критеріями
педагогічна

педагогічної

доцільність,

майстерності

оптимальний

є

гуманність,

характер,

науковість,

результативність,

демократичність, творчість тощо.
До шляхів оволодіння педагогічною майстерністю належать:
– навчання у педагогічних навчальних закладах освітиВивчення
педагогічного досвіду;
– атестація, стажування тощо;
– самоосвіта і самовиховання.
Виділяють

чотири

рівні

оволодіння

педагогічною

майстерністю:

елементарний, базовий, досконалий і творчий.
Елементарний – вчителю властиві лише окремі якості професійної
діяльності. Найчастіше – це володіння предметом викладання і знаннями.
Відсутні на цьому рівні спрямованість на розвиток учня, техніка організації
діалогу. Тому продуктивність освітньої діяльності такого вчителя є низькою.
Базовий – учитель володіє основами педагогічної майстерності. Його
педагогічні дії зорієнтовані, стосунки з учнями і колегами позитивні, добре
володіє предметом викладання, вміє організувати навчальний процес на уроці.
Досконалий – дії вчителя чітко спрямовані, їх якість висока, володіє
діалогічною

взаємодією

у

спілкуванні.

Вміє

самостійно

планувати

і

організувати свою діяльність на тривалий проміжок часу. Основною метою
його діяльності є розвиток особистості учня.
Творчий – характерні ініціативність і творчий підхід до організації
професійної

діяльності.

педагогічно-доцільні

Вчитель

прийоми

самостійно

взаємодії.

Будує

конструює
діяльність

оригінальні
на

основі

рефлексивного аналізу. Педагогу властивий індивідуальний стиль професійної
діяльності.
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Завдання навчального педагогічного закладу не в тому, щоб дати готові
рекомендації на решту життя і діяльності майбутньому вчителю, а навчити
адаптуватись до різних ситуацій, які складаються щоденно, розв’язувати різні
педагогічні задачі.

3.2. Шляхи формування педагогічної техніки вчителя
Щоб визначити сутність поняття педагогічна техніка,

зміст,

шляхи

формування і розвитку у становленні педагогічної майстерності педагога,
необхідно звернутись до історичного досвіду навчання основам педагогічної
техніки. Так, у Стародавній Греції та Римі основними складовими частинами
професійної майстерності педагога, ораторського мистецтва були: виразність і
культура

мови, постановка

голосу, мистецтво

логічного

переконання.

Представниками такого підходу були Сократ, Платон, Аристотель, Ціцерон.
Питання професійної майстерності учителя простежуються у творчості
відомих західноєвропейських педагогів XVI–XIX ст. Гуманне ставлення до
дитини, любов до неї, уміння розвивати у неї допитливість, прагнення до
свідомого

засвоєння

знань

відображені

у

поглядах

Ф.

Рабле,

Е.

Роттердамського, Т. Мора. Вплив епохи Відродження у значній мірі виявився у
спадщині видатного чеського педагога Я. Коменського. Навчання дитини він
вважав мистецтвом мистецтв. На його думку, вчитель повинен бути людиною
високої культури, енциклопедично освіченим і досконало володіти мистецтвом
слова. Ж. Руссо цінував талант та здібності педагога, які за його твердженням, є
необхідною умовою для оволодіння мистецтвом виховання. Й. Песталоцці
джерелом педагогічного мистецтва вважав любов до дітей, яка може замінити
талант і підготовку вчителя.
Проблема майстерності педагога і оволодіння ним педагогічною
майстерністю

знайшли

відображення

у

творах

видатних

вітчизняних

мислителів, діячів освіти. Майстерність вчителя, на думку К. Ушинського,
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полягає у його здатності впливати на розум дитини для досягнення поставленої
мети. Основною ознакою майстерності вважав творчість вчителя. Вагому роль
відводив здібностям учителя, які, за його твердженням, є основою для
мистецтва виховання. К. Ушинський вказував шлях оволодіння педагогічною
майстерністю: самоудосконалення, вивчення досвіду, створення свого стилю
викладання, своєї системи педагогічної роботи.
Видатний вчений М. Пирогов важливе місце у розвитку освіти відводив
учителям, їх підготовці, удосконаленню педагогічної техніки. Серед ознак, за
якими, на його думку, можна визначити рівень педагогічної майстерності, він
називав здатність вчителя підтримувати увагу, розуміння індивідуальних
особливостей дітей.
Велику увагу проблемі професійної майстерності вчителя приділяв Л.
Толстой. Він особливо цінував такі якості педагога, як швидке проникнення у
світ почуттів, у світорозуміння дитини, широку педагогічну ерудицію,
мистецтво володіння словом, педагогічну дію.
У педагогіці 20-30-х років педагогічна техніка розглядалась як
обов'язковий компонент професійної майстерності вчителя. На початку 20-х
років

працювало дві студії по навчанню студентів і молодих вчителів

професійній майстерності, керівниками яких були Т.Маркарьян, С.Фрідман. У
системі Т.Маркарьяна відпрацьовувались психологічні і педагогічні прийоми,
запозичені з методики навчання акторської майстерності. Цікавий також досвід
М.Розенштейна, у якому він вперше ставить питання про використання у
педагогіці елементів театрального мистецтва. При цьому він підкреслював, що
театральні засоби – мова, жест, інтонація, міміка, паузи – є необхідними
елементами майстерності вчителя при умові вмілого застосування їх у
педагогічній практиці. Тому, на думку М.Розенштейна, педагогам необхідно
систематично працювати над культурою мови та іншими засобами впливу на
дітей. Заслуговує на увагу запропонований Я. Мамонтовим художньодидактичний метод, оскільки він передбачає інтеграцію дидактичного
матеріалу в художню форму, що стимулює мимовільну увагу, пам'ять, уяву,
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пізнавальний інтерес у поєднанні з емоційним піднесенням. У його методі
важливу роль відіграють мімічні і пластичні засоби.
Ці підходи були інтегровані у працях А. Макаренка, який вперше виділив
навчання педагогічній техніці у самостійний напрям професійної підготовки
вихователя, розкриваючи як зміст, так і методи такого навчання. В систему
компонентів педагогічної техніки він включає уміння: володіння мімікою,
жестами,

поглядом,

рухом,

голосом,

педагогічну

спостережливість,

винахідливість, дотепність, уміння настроювати себе на щирі, доброзичливі
стосунки з учнями. Закликаючи до дослідження проблем педагогічної техніки,
А. Макаренко вважав, що для кожного вчителя педагогічна техніка повинна
стати обов'язковим інструментом його діяльності.
В кінці 60-х років володіння педагогічною технікою розглядається як
компонент педагогічної мастерності (З. Шиліна), як умова дотримання
учителем норм педагогічної етики (Е. Гришин), як засіб здійснення навіючого
впливу (І. Шварц).
Педагогічна техніка – це комплекс знань, умінь, навичок, необхідних
учителю для того, щоб ефективно застосовувати на практиці обрані ним
методи педагогічного співробітництва.
Педагогічна техніка – це вміння використовувати психофізичний апарат
як інструмент виховного впливу, це прийоми володіння собою (своїм
організмом, настроєм, мовленням, увагою й уявою) і прийоми впливу на інших
(вербальними і невербальними засобами).
Засобами педагогічної техніки є мова і невербальні засоби спілкування
(міміка, пантоміміка). При визначенні змісту педагогічної техніки постійно
зберігається ряд елементів:
– культура спілкування вчителя з учнями;
–саморегуляція психічної діяльності (самоконтроль, витримка тощо),
управління внутрішнім самопочуттям;
– оволодіння увагою аудиторії;
–виразний показ почуттів і відношень (міміка, пантоміміка, зовнішній
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вигляд педагога);
–володіння мовою (голос, дихання, дикція, грамотність, інтонаційна
гнучкість, емоційна виразність тощо).
Загальною ознакою цих елементів є їх зв'язок з індивідуальними
особливостями вчителя. Педагогічна техніка містить дві групи складових:
–1 група пов'язана з умінням педагога керувати своєю поведінкою:
–техніка володіння своїм організмом (мімікою, пантомімікою, пластикою
тіла);
– керування емоціями, настроєм для зняття зайвого психічного
напруження, збудження творчого самопочуття;
– опанування умінням соціальної перцепції (техніка керування увагою,
уявою);
–техніка мовлення (керування диханням, дикцією, темпом мовлення).
– 2 група пов'язана з умінням вплинути на особистість і колектив:
– техніка організації контакту;
– управління педагогічним спілкуванням;
– організація колективних творчих справ тощо.
Елементи першої групи спрямовані на встановлення оптимальних
взаємовідносин з дітьми. Другої – на ефективне використання у ній взаємодії
внутрішніх, зовнішніх, предметних, матеріальних об'єктів.
Виділяються два рівні педагогічної техніки. До елементарного рівня
належать найпростіші автоматизовані дії (навички) вчителя, до комплексного –
складні уміння, спрямовані на розв'язання завдань організації освітнього
процесу.
Складові обох груп педагогічної техніки спрямовані на організацію
внутрішнього самопочуття педагога, або на уміння це почуття адекватно
виявити ззовні.

Педагогічну техніку відповідно до мети її використання

поділяють на внутрішню і зовнішню.
Внутрішня техніка – створення внутрішнього переживання особистості,
психологічне налаштування вчителя на майбутню діяльність через вплив на
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розум, волю і почуття. Учитель повинен уміти зберігати працездатність,
володіти ситуаціями для забезпечення успіху в діяльності і сприяти
збереженню свого здоров'я. Для цього важливо працювати над таким синтезом
якостей і властивостей особистості, які дадуть змогу впевнено, без зайвого
емоційного напруження здійснювати свою професійну діяльність:
– педагогічний оптимізм;
– впевненість у собі як у вчителеві, відсутність страху перед дітьми;
– уміння володіти собою, відсутність емоційного напруження;
–наявність

вольових

якостей

(цілеспрямованість,

рішучість,

самостійність, ініціативність тощо).
Усі ці якості характеризують психологічну стійкість у професійній
діяльності. В основі її – позитивне емоційне ставлення до себе, до учнів, до
праці. Для нейтралізації негативних емоцій потрібні не просто гальмування,
уникнення ситуацій, що викликають негативні стани, а й розрядка негативних
емоцій за допомогою утворення станів захисного збудження, якими можуть
бути: музикотерапія, спілкування з природою, читання книг, гумор, захоплення
спортом.
До чинників, що сприяють впевненості вчителя у собі, належить увага до
естетики одягу, що на думку А. Макаренка, є елементом педагогічного
артистизму, гри, яка забезпечує внутрішню зібраність і духовну мобілізацію.
Отже, важливим елементом внутрішньої техніки вчителя є регуляція
емоційної сфери – формування емоційної стійкості у професійній діяльності.
Саморегуляція – це здатність керувати власними психічними станами і
поведінкою з метою оптимальної дії у складних педагогічних ситуаціях, є
важливим аспектом професійної діяльності педагога. Психологічні основи
саморегуляції включають в себе управління

пізнавальними процесами:

сприйманням, увагою, уявою, мисленням, пам'яттю, мовленням, а також
особистістю: поведінкою, емоціями і діяльністю – реакціями на ситуацію, що
виникла.

Емоційна саморегуляція базується на умінні керувати станом

мисленнєвих процесів і аналіз емоціогенних ситуацій.
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Одним із засобів саморегуляції є психокорекційні методи. У педагогіці ці
методи застосовуються з метою підготовки педагогів до професійного
педагогічного спілкування; підготовки батьків до навчання і виховання дітей;
підготовки дітей до умов життя, з якими вони повинні зіткнутися за межами
школи і сім'ї.
Психокорекція у педагогічній практиці передбачає розв’язання завдань:
– забезпечити емоційну розкутість вчителя;
– сформувати потреби у спілкуванні з учнями і почуття єдності з ними;
–забезпечити самореалізацію вчителя, самоактуалізацію як особистості;
– вироблення і закріплення у вчителя ефективних форм адаптивної
міжособистісної поведінки;
– сприяти більш активному включенню вчителя у суспільне життя

і

прийняття на себе відповідальності.
Психокорекція стосовно діяльності педагога означає розкриття його
індивідуальності, формування нового стилю спілкування з дітьми, вироблення і
закріплення більш досконалих педагогічних умінь і навичок, прийняття на себе
більшої відповідальності за долю дитини, за результати її навчання і виховання.
Психокорекція може відбуватися в індивідуальній та груповій формі.
Індивідуальна форма передбачає роботу педагога і дитини один на один,
групова форма – одночасну роботу педагога відразу з групою дітей.
До шляхів регуляції власного самопочуття належать: вольовий вплив;
аутогенне тренування. Розрізняють два шляхи вольового впливу:
1) звернення до власного почуття обов'язку з усвідомленням соціальної
ролі професії, ціннісними установками;
2) непрямий шлях, який здійснюється через контроль власного фізичного
стану.
Прийоми:
–

регуляція м'язового напруження;

– контроль і регуляція дихання зможе призвести до саморегуляції
настрою;
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– зміна темпу мовлення та рухів;
– самонавіювання.
Самонавіювання досягається за допомогою аутогенного тренування.
Аутогенне тренування, або аутотренінг є системою вправ, спрямованих
вчителем на себе і застосовується для саморегуляції психічних і фізичних
станів. Аутотренінг складається із спеціальних вправ, спрямованих на
керування увагою, довільне оперування чуттєвими образами, словесні
самоінструкції, вольове регулювання тонусу м'язів і керування ритмом
дихання, а також на формування у вчителя навичок свідомого впливу на різні
функції організму – самонавіюваня. Аутотренінг, як правило, складається з
двох частин: розслаблення і самонавіювання.
Аутогенне тренування покращує стан здоров'я педагога, підвищує його
дієздатність, підвищує його педагогічну віддачу. За бажанням кожний вчитель
і вихователь може оволодіти методами аутотренінгу і навчитися користуватися
ними самостійно, на відміну від психокорекційної практики, яка вимагає
спільної групової роботи і участі в ній професійно підготовлених психологів.
Для успішного самонавіювання потрібні систематична робота, тренування
психофізичного апарату.
Зовнішня техніка – втілення внутрішнього переживання особистості
вчителя у тілесній природі: міміці, голосі, рухах, пластиці.
Елементами зовнішньої техніки вчителя є вербальні та невербальні
засоби.

Розглянемо

елементи

зовнішньої

техніки

вчителя;

зовнішні

особливості і способи вираження свого „Я” (успадковані – зріст, комплекція,
форма носа, розріз очей тощо; сформовані – зачіска, хода, постава, міміка,
дикція, одяг тощо).
Зовнішній вигляд педагога має бути естетично виразним. Головна вимога
одягу вчителя – скромність і елегантність. Вчитель має також стежити за
модою, його вигляд повинен викликати позитивне ставлення учнів. Зачіска,
одяг, прикраси завжди мають бути підпорядковані розв'язанню педагогічної
задачі – ефективної взаємодії задля формування особистості вихованця.
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Естетична виразність виявляється у привітності і доброзичливості, у зібраності,
стриманості рухів, у виправданому жесті, у поставі і ході.
Пантоміміка – рухи всього тіла або окремої його частини, постава,
пластика тіла, яка інформує про стан і ставлення в процесі спілкування.
Жест педагога має бути органічним і зібраним, без різких помахів і не повинен
утворювати гострих кутів. Перевага віддається округлій і скупій жестикуляції.
Розрізняють жести описові і психологічні, а також позитивні і негативні.
Описові жести менш потрібні, проте застосовуються часто. Значно важливіші
психологічні жести, що виражають почуття. Основні вимоги до жестів:
невимушеність, стриманість і доцільність. Жести найчастіше попереджують хід
висловлюваної думки, а не слідують за нею.
Міміка – рухи м'язів обличчя, які виражають внутрішній стан людини.
Контакт

очей

(візуальний

контакт)

–

погляд

співрозмовників

фіксований один на одному, що означає зацікавленість партнером і
зосередженість на тому, про що він промовляє. Візуальний контакт виконує у
стосунках з дітьми ще таку важливу функцію, як емоційне живлення і має бути
постійним.
Міжособистісний простір ( дистанція спілкування) – відстань між тими,
хто спілкується, що є ознакою характеру взаємодії. У процесі спілкування
важливо враховувати і розташування співрозмовників.
Зовнішня виразність досягається наступним шляхом:
1)

слід

навчитися

диференціювати

і

адекватно

інтерпретувати

невербальну поведінку інших людей, розвивати вміння читати обличчя,
розуміти мову тіла, часу, простору у спілкуванні;
2) необхідно прагнути розширити особистісний діапазон різних засобів
шляхом тренувальних вправ (розвиток постави, ходи, міміки, організації
простору, візуального контакту) і самоконтролю зовнішньої техніки;
3) потрібно домагатися того, щоб використання зовнішньої техніки
відбувалося органічно з внутрішнім переживанням як логічне продовження
педагогічного завдання, думки і почуття учителя.
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Досягнення виразності педагогічної техніки – лише одна із сходинок до
педагогічної майстерності. Техніка без усвідомлення завдань педагогічної дії,
без розуміння мотивів діяльності учнів, істинної сутності результатів взаємодії
залишиться

беззмістовною

непрофесійною

дією.

Отже,

опанування

її

прийомами має здійснюватися в контексті підвищення загальної педагогічної
майстерності.

3.3. Мова і мовлення вчителя як засіб педагогічної праці
Одним із критеріїв визначення рівня педагогічної майстерності вчителя є
володіння мовленням. Мовлення – це інструмент професійної діяльності
педагога, за допомогою якого можна розв’язати різні професійні завдання:
– складну тему – зробити цікавою;
– процес навчання – привабливим;
– створити щиру атмосферу в класі;
– встановити контакт з учнями;
– досягнути взаєморозуміння з ними;
– сформувати в учнів відчуття емоційної захищеності;
– вселити в учнів віру в себе.
Володінню мовленням треба вчитися. Так, А. Макаренко наголошував, що він
став справжнім майстром тільки тоді, коли навчився говорити „Іди сюди ” з 15-20
відтінками, коли навчився давати 20 відтінків на обличчі, в постаті і в голосі. І тоді він
не боявся, що хтось до ньго не підійде, або не почує того, що треба.
Мова вчителя є показником педагогічної культури, засобом самоутвердження
його особистості. Погляди А. Макаренка поділяв В. Сухомлинський. Він розробив
кодекс

мовлення

вчителя.

Відкидав

брутальність,

нещирість,

фальшивість,

непристойність. Виділяв психотерапевтичну функцію слова вчителя. Вказував на
взаємозв’язок категорій душа дитини – слово вчителя.
Мовленнєва діяльність педагога має професійні особливості:
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– вона спеціально організується вчителем, він керує нею залежно від умов
педагогічного спілкування;
– кінцевим результатом її є досягнення, гуманістично спрямованої мети;
– збір мовних і мовленнєвих засобів здійснюється залежно від потреб,
завдань взаємодії вчителя з учнями, прогнозується їх ефективність;
– мовленнєва діяльність педагога в реальній ситуації спілкування
будується на відтворенні стану, поведінки реакції учнів, вона регулюється
змістом зворотної інформації, яку отримує вчитель;
– мовлення вчителя є предметом його педагогічного аналізу і
самоаналізу, постійного самовдосконалення.
На думку А. Леонтьєва комунікативна поведінка – це не просто процес
говоріння, повідомлення чогось, а така організація мовлення і відповідно до
нього невербальної поведінки вчителя, яка впливає на створення емоційнопсихологічної атмосфери педагогічного спілкування, на характер взаємин між
учителем і учнями, на стиль їхньої діяльності.
Для учнів має значення не лише пізнавальна інформація, а й та
атмосфера, яка її супроводжує. Тому вчитель при підготовці до зустрічі
повинен продумати не лише зміст спілкування, а й особливості свого мовлення
і комунікативної поведінки. Педагогічна ефективність мовлення залежить від
рівня володіння мовою, від вміння здійснювати правильний вибір мовних
засобів. Педагогічна ефективність комунікативної поведінки вчителя залежить
від того, який стиль спілкування обрав вчитель, який стиль взаємодії йому
властивий (авторитарний, демократичний, ліберальний).
Виділяють форми мовлення вчителя:
1. Монологічне – розповідь, шкільна лекція, коментар, пояснення,
розгорнуті оціночні судження (мотивація оцінки знань, поведінки, позаурочної
діяльності).
2. Діалогічне – бесіди, індивідуальні, групові, коментовані, які базуються
на питаннях і відповідях.
3. Полілогічне – дискусія, бесіда трьох і більше учасників. Таке мовлення
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характеризується зміною висловлювань декількох мовців і безпосереднім
зв'язком висловлювань з ситуацією. Важливими компонентами у полілозі є
репліки (конструктивні і деструктивні), обговорення теми, що репрезентує
діалог, обмін інформацією, а також підсумковий діалог, який спрямований на
з’ясування успішності цього мовленнєвого акту.
Вчителю важливо володіти різними формами мовлення на уроці, в
позаурочній діяльності, і у повсякденному житті.
До функцій мовлення вчителя у взаємодії з учнями належить:
1. Комунікативна – встановлення і регуляція взаємовідносин між
учителем і учнями, забезпечення гуманістичної спрямованості розвитку учнів.
Її мета – допомогти вчителеві налагодити взаємодію зі своїми вихованцями,
побудувати навчання і виховання на засадах співробітництва і співтворчості.
У системі вчитель – учень, вчитель – учні формуються людські стосунки,
які зумовлюють успіх чи невдачу роботи вчителя. Мовлення виконує роль
регулятора цих стосунків.
Для розвитку гуманістичних відносин слід розв’язати поставлені
завдання:
– встановлення особистісного контакту з учнями, орієнтація їх на
особистісне включення у комунікацію;
– створення ситуацій діалогу у спілкуванні учитель – учень;
– забезпечення активної позиції учнів у взаємодії з педагогом;
– створення атмосфери взаємоповаги, довіри.
Все починається з першої хвилини зустрічі з учнями (обмін поглядами,
вітання, сприймання виразу обличчя, розшифрування почуттів, думок один
одного. Вчителі обирають різні моделі мовлення. Це впливає на створення
відповідної атмосфери в класі.
Особливості мовлення вчителя у взаємодії з учнями залежать від
індивідуального стилю спілкування (дистанція, загравання, залякування) і від
характеру його соціальних установок в педагогічній комунікації (що чекає
вчитель від спілкування, чи приносить воно задоволення).
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Авторитарний стиль і негативні установки не спонукають до коректних
зауважень і доброзичливих інтонацій голосу.Слід згадати правило А. Макаренка
„Якомога більше вимогливості до людини, але разом з тим, якомога більше
поваги до неї”.
2. Психологічна – створення умов для забезпечення психологічної
свободи, вияву індивідуальності, зняття соціальних затисків, які заважають
цьому. Мовлення вчителя тут виступає як інструмент, за допомогою якого
знімається невпевненість, ініціюється активність, творчість, вселяється віра.
3. Пізнавальна – забезпечення повноцінного сприймання навчальної
інформації учнями. Мовлення вчителя робить цю діяльність активною, або
ускладнює сприймання, робить учнів пасивними спостерігачами. Часто учні
десятиріччями зберігають в пам’яті матеріал, завдяки мовленню (інтонації,
емоційному забарвленню, вимовлянню окремих слів).
Під час викладу нового матеріалу мовлення вчителя має бути логічним,
доступним, чітким, переконливим. Завдання педагога у тому, щоб не тільки
передати знання, а сформувати емоційно-ціннісне ставлення до них, керуватися
цими знаннями. Те, що багато учнів дуже швидко забувають почуте, говорить
про невміння вчителя збудити емоційні переживання, почуття, спонукати до
роздумів.
4. Організаційна – забезпечення раціональної організації навчальнопрактичної діяльності учнів. Дана функція реалізує: організацію ефективного
навчального слухання, оптимальний темп пізнавальної діяльності, творче
робоче самопочуття.
Ефективність професійного мовлення вчителя залежить від умов:
– професійне мовлення повинно відповідати вимогам культури мови
(нормам сучасної літературної мови: точність, логічність, чистота, виразність,
багатство, доцільність);
– професійне мовлення має бути словесною дією, метою якої є здійснення
інтелектуального, емоційно-вольового, морального впливу на учнів;
– мовлення вчителя повинно бути спрямоване, звернене до учнів;
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– вчитель має володіти технікою мовлення (голос, дикція, темп,
інтонація).
До шляхів вдосконалення мовлення майбутнього вчителя належать:
1. Самоконтроль і розвиток культури мовлення, створення установки на
оволодіння літературною мовою в різних ситуаціях спілкування:
– виховання звички і потреби у постійному підвищенні рівня культури
мовлення;
– вміння працювати зі словниками (і потреба);
– вміння аналізувати своє мовлення (слова, звуки, наголос);
– володіння достатнім лексичним запасом;
– утворення граматичних форм.
2. Самоконтроль і розвиток умінь виразного мовлення:
– інтонування залежно від змісту і умов спілкування;
–

доречне

вживання

зображувальних

засобів

(епітетів,

метафор,

порівнянь);
– вживання засобів образної словесної наочності (афоризми, уривки з
творів, поезій);
– емоційна забарвленість інтонації (жвавість і одноманітність).
3. Самоконтроль і розвиток комунікативних умінь, здібностей, соціальних
установок у спілкуванні:
– чи думаєте ви про партнера (допомогти йому чи ні);
– чи цікавий сам процес спілкування;
– чи розуміють вас люди.
3. Для цього слід розвивати у себе здібності:
– соціально-перцептивні (розуміння внутрішнього стану партнера через
сприйняття його зовнішньої поведінки);
– здібності до ідентифікації (здатність поставити себе на місце партнера і
передбачити можливу реакцію);
– саморегуляції;
– вольового впливу;
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– навіювання;
– керування своїм психологічним станом у спілкуванні.
4. Розвиток загальних психофізичних особливостей своєї особистості, які є
передумовою оволодіння вміннями професійно-педагогічного мовлення:
– розвиток уяви (репродуктивної і творчої);
– розвиток пам’яті (асоціативної і образної).

3.4. Майстерність педагогічного спілкування, педагогічної взаємодії в
управлінні творчим процесом
Спілкування – найважливіший професійний інструмент педагогічної
діяльності. Педагогічне спілкування М. Забродський визначає як систему
соціально-психологічної взаємодії вчителя та учнів, зміст якої становить обмін
інформацією, пізнання особистості, здійснення виховних впливів, організація
взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів.
За Н. Волковою педагогічне спілкування – це система соціальнопсихологічної взаємодії між учителем та учнем, спрямована та створення
оптимальних соціально-психологічних умов для спільної діяльності. Отже,
педагогічне спілкування як соціально-психологічний процес характеризується
функціями: пізнання особистості; обмін інформацією; організація діяльності;
обмін ролями; співчуття; самоствердження.
Однією з ознак характеру взаємодії є дистанція спілкування, тобто
міжособистісний простір між співрозмовниками. Особливістю педагогічної
праці є постійна зміна дистанції спілкування. Дистанцію до 45 см прийнято
вважати інтимною, 45 см – 120 см – персональною, 120 см – 400 см –
соціальною, 4 м – 7 м публічною. Більша відстань не дає можливості чітко
сприймати міміку, ще більша (12 м) – жести і рухи корпуса. Це призводить до
появи бар’єрів у спілкуванні. Зміна дистанції – прийом привернення уваги під
час уроку. Скорочення дистанції посилить вплив. Залежно від змісту і сфери
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функціонування, спілкування може бути професійним і непрофесійним.
Професійне педагогічне спілкування – комунікативна взаємодія педагога з
учнями, батьками, колегами, спрямована на встановлення сприятливого
психологічного клімату, психологічну оптимізацію діяльності і стосунків.
Непрофесійне спілкування викликає страх, невпевненість, порушення
динаміки мовлення, спричиняє зниження працездатності, і в результаті появу
стереотипних висловлювань у школярів, не бажання самостійно працювати.
Уміння налагодити спілкування з учнями – професійна риса вчителя.
Особливості педагогічного спілкування – це те, що відрізняє вчителя у
спілкуванні з учнями від його спілкування з людьми поза професійною
діяльністю:
1. Учителю в процесі спілкування належить провідна роль. Саме від
нього залежить, як складуться взаємини з учнями, успішність чи неуспішність
цього процесу.
2. Вплив учителя на учнів є виховуючим, тобто таким, що сприяє
формуванню в учнів тих чи інших якостей і рис особистості.
3. Професійний характер спілкування вимагає постійного аналізу системи
взаємин з учнями для запобігання помилок у здійсненні педагогічного впливу.
Професійне спілкування є:
1. Багатогранним (перцептивність – сприймання і розуміння

один

одним; інтерактивність – взаємодія між вчителем і учнями, створення
сприятливої атмосфери; комунікативність – обмін інформацією).
2. Поліфункціональним (обмін інформацією, співпереживання, пізнання
особистості, самоутвердження, продуктивна

організація

взаємодії). Дає

вчителеві змогу організовувати взаємодію на уроці і поза ним, створює умови
для

обміну

думками,

переживаннями,

допомогти

кожному

школяреві

самоутвердитись у колективі, забезпечує співробітництво і співтворчість у
класі.
3. Специфічним (учитель організовує взаємодію, учень сприймає її,
включається в неї).
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Головними ознаками педагогічного спілкування на засадах суб’єктсуб’єктних відносин є:
– особистісна орієнтація – готовність бачити і розуміти учнів;
– рівність психологічних позицій – уникання домінування педагога,
визнання права учня на власну думку;
– готовність стати на позицію учня – взаємна довіра, співпереживання.
– нестандартні прийоми спілкування – відхід від суто рольової позиції
вчителя.
Залежно від того, чи реалізовано принцип суб’єкт-суб'єктної чи суб’єктоб'єктної взаємодії спілкування визначає два види: функціонально-рольове або
особистісно зорієнтоване. Функціонально-рольове спілкування вчителя – суто
ділове, стандартизоване спілкування, обмежене вимогами рольової позиції.
Головна мета його – забезпечення виконання певних дій, не врахування
особистого ставлення вчителя і учня. Особистісно орієнтоване спілкування –
це складна психологічна взаємодія, спрямована на розвиток учнів, розкриття їх
здібностей, можливостей.
Метою особистісно орієнтованого спілкування є:
– створення умов для психологічної розкутості учнів;
– співучасть з учнями у педагогічному спілкуванні (виявлення
прихильності, інтересу, надання допомоги);
–стимулювання ціннісних новоутворень учнів у педагогічному процесі.
Для того щоб навчитися професіонального спілкування, треба чітко
уявляти структуру цього процесу. В. Кан-Калик виділяє чотири етапи
комунікації, що становлять структуру педагогічної взаємодії:
1. Моделювання педагогом майбутнього спілкування (прогностичний
етап). На цьому етапі проходить планування і прогнозування змісту, структури,
засобів спілкування. Зміст його вміщує визначення мети взаємодії (для чого?),
аналіз стану співрозмовника (чому він такий?) та аналіз ситуації (що сталося?).
Учителю доцільно передусім думати про те, як залучити вихованця до
взаємодії, зацікавити, як створити творчу атмосферу, щоб виявилася його
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індивідуальність. Для цього педагогу потрібна уява, здатність сприймати і
адекватно оцінювати.
2. Початковий етап спілкування. Мета його – встановлення емоційного і
ділового контакту у педагогічній взаємодії, завоювання ініціативи.
3. Керування спілкуванням – свідома і цілеспрямована організація
взаємодії з коригуванням процесу спілкування відповідно до визначеної мети.
Здійснюється обмін інформацією, обмін оцінками з приводу цієї інформації,
взаємна оцінка співрозмовників. Створюється атмосфера доброзичливості, щоб
учень міг виявити себе, оцінити, дістати задоволення від спілкування. Вчитель
виступає активним слухачем учня, виявляє інтерес до нього, ставить цілі і
вказує на шляхи їх досягнення.
4. Аналіз

спілкування

(етап

коригування).

Головне

завдання

–

співвіднесення мети, засобів, результатів взаємодії, а також моделювання
подальшого спілкування.
Для

успішного

здійснення

управління

спілкуванням

потрібно

дотримуватись правил, які дозволяють оптимізувати взаємодію:
– демонструйте спільність поглядів;
– встановлюйте особистісний контакт (візуальний, мовний, естетичний);
– демонструйте власне ставлення (посмішкою, інтонацією, мімікою,
зміною дистанції, пантомімікою);
– показуйте цілі спільної діяльності;
– передавайте власне розуміння внутрішнього стану діяльності;
– виявляйте інтерес до учнів;
– створюйте ситуацію успіху.
Дотримання цих правил допомагає переборювати бар’єри у спілкуванні.
Бар’єри спілкування – це перешкоди, що заважають ефективному спілкуванню і
спричиняють опір партнера впливові співрозмовника. Бар’єри можуть бути:
фізичні, соціальні, гностичні, змістові естетичні, емоційні, психологічні,
фонетичні тощо.
Соціальний бар’єр зумовлений переважанням рольової позиції вчителя в
MONOGRAPH

69

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

системі педагогічної взаємодії. Учитель демонструє свою перевагу над учнем і
свій соціальний статус. Нейтралізують його прагнення не протиставляти себе
учням, а підносити їх до свого рівня, не нав’язувати свої позиції, а
пропонувати.
Фізичний бар’єр пов’язаний з організацією фізичного простору під час
взаємодії. Неправильно організований простір призводить до ізольованості
вчителя, який неначе віддаляє себе від учнів, намагаючись сховатися за стіл,
стілець тощо. Усувають такий бар’єр, скорочуючи дистанцію, відкритістю у
спілкуванні.
Змістовий бар’єр пов’язаний з неадаптованим до рівня сприйняття
школярів мовленням учителя, яке занадто насичене незрозумілими словами,
науковими термінами, які він використовує без коментарів. Це є причиною
зниження їх інтересу до матеріалу, утворює дистанцію у взаємодії. Він стає
непомітним за уважного ставлення до свого мовлення, ретельної підготовки до
уроку.
Естетичний
зовнішнього

бар’єр

вигляду,

зумовлений

особливостей

несприйняттям
міміки.

співрозмовником

Усувають

його

шляхом

самоконтролю поведінки.
Емоційний бар’єр з’являється за невідповідності настрою, негативних
емоцій, що деформують сприймання. Долають його за допомогою усмішки,
чуйного ставлення до співрозмовника.
Психологічний бар’єр виявляється як негативна установка, сформована на
підставі попереднього досвіду, неспівпадіння інтересів партнерів комунікації
тощо. Усувають його шляхом переорієнтації уваги з особистості на роботу,
оптимістичного прогнозування подальшої діяльності. Найтиповішими серед
психологічних бар’єрів є:
– розбіжність настанов (учитель приходить на урок захоплений своїм

задумом, а учні байдужі, незібрані, неуважні, внаслідок чого він дратується,
нервує);
– страх перед класом (властивий учителям-початківцям, які часто
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непогано володіють матеріалом уроку, але побоюються безпосереднього
контакту з дітьми);
– поганий контакт з учнями;
– звуження функцій спілкування (переважає інформаційна, залишаються

поза увагою соціально-перцептивні, комунікативні функції);
– негативна установка на клас (упереджене негативне ставлення вчителя

до класу, невстигаючих учнів, порушників поведінки);
– страх педагогічних помилок (запізнитися на урок, неправильно оцінити

відповідь учня тощо);
– наслідування ( учитель наслідує манери спілкування іншого педагога, не

враховуючи власної педагогічної індивідуальності).
Поява бар’єрів спілкування є серйозною перешкодою у організації
активного дидактичного спілкування, оскільки невміння подолати бар’єри, як
правило, призводить до малоефективних моделей спілкування:
1.„Монблан”. Педагог підноситься над класом, як гірська вершина. Він
відірваний від учнів, мало цікавиться їх інтересами та взаєминами з ними.
Спілкування зводиться лише до інформування учнів, що зумовлює їх
пасивність.
2.„Китайська стіна”. Спілкування, за якого учитель постійно наголошує
на своїй перевазі над учнями, виявляє до них зневажливе ставлення.
3.„Локатор”. За цієї моделі переважає вибірковість учителя в організації
взаємовідносин з учнями. Він зосереджує свою увагу на групі або слабких, або
сильних учнів, що усуває безперервну систему спілкування.
4.„Робот”. Характеризує поведінку педагога, який цілеспрямовано і
послідовно діє на підставі певної програми, незважаючи на обставини, що
вимагають змін у спілкуванні.
5.„Я

сам”.

Сутність

її

в

тому,

що

вчитель

постає

в

ролі головної дійової особи, нерідко гальмуючи ініціативу учнів.
6.„Гамлет”. Діям такого вчителя властиві постійні сумніви: чи правильно
його зрозуміють, чи адекватно відреагують на його зауваження тощо.
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7.„Друг”. Може спричинити для вчителя втрату ділового контакту в
спілкуванні.
8.„Тетерук”. Характеризує педагога, який під час взаємодії з учнями чує
лише себе, не реагує на учня, не усвідомлює його переживань та потреб.
Щоб успішно подолати бар’єри спілкування вчителю необхідно
адекватно оцінювати себе самого. Пізнання себе, керування собою, своїм
емоційним станом має стати постійною турботою кожного вчителя. Це
необхідно для виявлення негативних і позитивних сторін власної особистості,
діяльності, для пошуку шляхів і засобів усунення наявних недоліків, для
вдосконалення своєї майстерності.
На сучасному етапі у системі освіти процес гуманізація навчання
визначено як мету і стратегію діяльності школи. Гуманістична система
взаємодії вчителя з учнями сприяє поліпшенню якості шкільного навчання,
активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку інтересів, творчого
потенціалу, здатності до самостійної роботи, веде до самоутвердження учнів,
розвиває вміння висловлювати свою думку, обґрунтовувати власну позицію.
Великі можливості для гуманізації процесу навчання дає урок як
навчальний діалог вчителя з учнями.
Ідея діалогу на уроці активно розроблялась такими вченими, як Я.
Корчак, В. Сухомлинський, Ш. Амонашвілі, К. Роджерс. Вчені обґрунтували
основні особливості побудови уроку - діалогу:
1. Навчання у школі – це специфічна форма спільної діяльності вчителя і
учнів.
2. Діяльність вчителя і учнів повинна будуватися на гуманістичних,
особистісно

орієнтованих

засадах,

які

б

забезпечували

встановлення

доброзичливих взаємин, основаних на розумінні, взаємоповазі, можливість
самоутвердження.
3. Спрямованість навчання має бути не лише на кількісні результати, а й
на якісні показники (інтерес, упевненість у власних можливостях, здатність
самовираження).
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4. Учитель і учні – суб’єкти навчального процесу, які є рівноправними
його учасниками. Роль вчителя – створити умови для активного навчання учнів,
розвитку їхнього творчого потенціалу, наближення їхньої діяльності на уроці
до самодіяльності. Учитель сприймається не як носій інформації, а як
особистість, що має власну життєву і професійну позицію, намагається
допомогти своїм вихованцям у їх особистісному зростанні.
5. Важливо довіряти учневі, вірити в його здібності, в спроможність
успішно вчитися.
6. Шкільне навчання – двосторонній вплив.
7. Діяльність вчителя має бути спрямована на розвиток творчого
потенціалу в учнів, виховання активності особистості учня (відповідальність за
себе, самостійне приймання рішень, знаходження шляхів розв’язання складних
проблем).
Характеристиками уроку-діалогу є:
– рівність особистісних позицій учителя і учнів у процесі навчання;
– наявність контакту, емоційно-інтелектуальної спільності між учителем і
учнем, психологічної захищеності, доброзичливої, творчої атмосфери на уроці;
– високий рівень мотивації навчання учнів, активність у пізнавальній
діяльності; свідомий характер навчання;
– оптимальне співвідношення між свободою учня у виборі змісту, методів
навчання і педагогічним керівництвом його діяльністю; збільшення числа
елементів навчальної самодіяльності в роботі учня;
– творче самопочуття вчителя і учня під час роботи на уроці, відчуття
ними задоволення від спільної праці; реалізація потреби учнів у персоналізації,
в суспільному визнанні.
Головними структурними елементами побудови уроку-діалогу є:
1.Мета уроку, її спрямування. Розвиток інтелектуального, творчого
потенціалу учнів засобами вивчення основ наук. Збагачення учнів знаннями,
розвиток умінь, навичок, формування ставлення до знань розглядаються як
передумови їхнього особистісного розвитку і становлення.
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2.Завдання і професійна позиція. Створення умов для активного навчання
учнів, реалізації ними власного творчого потенціалу, потреб особистісного
розвитку. Особистісна позиція у спілкуванні з учнями, орієнтація їх на
співпрацю, довіра до учнів. Зосередженість на учнях, вияв щирої зацікавленості
в їх зростанні.
3.Головний механізм педагогічного керівництва навчанням. Орієнтація на
контактну взаємодію з учнями, на їх інтереси, досвід, потреби. Рефлексивне
керування пізнавальною діяльністю учнів, яке будується на відтворенні
вчителем поведінки, стану, характеру діяльності учнів на уроці з наступним
коригуванням навчального

процесу

на

підставі

врахування

отриманої

інформації.
4.Характер пізнавальної діяльності і позиція учня. Активна пізнавальна
діяльність, готовність до самостійної роботи, вияву ініціативи, творчості. Учень
– рівноправний суб’єкт навчання, впливає на характер власної пізнавальної
діяльності, відчуває відповідальність перед собою, за свої результати.
5.Оцінка навчання. Мета оцінки – не тільки контроль, але й заохочення
учнів до самопізнання, самооцінки, самонавчання.
Головною умовою побудови уроку-діалогу є дотримання вчителем
оптимального стилю спілкування. Стиль – це усталена система способів та
прийомів, які використовує вчитель у взаємодії. У стилі знаходять
відображення особливості комунікативних можливостей вчителя і учнів,
характер їхніх стосунків, а також творча індивідуальність педагога.
Дослідники визначають стиль спілкування педагога через якості, які
виявляються через ставлення вчителя до дітей та вміння управляти учнівським
колективом. Загальне ставлення до дітей і професійної діяльності в цілому
може бути: активно-позитивним; пасивно-позитивним; ситуативно-негативним;
стійко-негативним. Якщо у педагога стабільне активно-позитивне ставлення
до учнів, він виявляє ділову реакцію на діяльність учнів, допомагає у важку
хвилину, відчуває потребу у неформальному спілкуванні. Вимогливість у
поєднанні із зацікавленістю в учнях викликає довіру, вони розкуті,
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комунікабельні.
Пасивно-позитивне ставлення вчителя визначається установкою: лише
вимогливість та суто ділові стосунки можуть бути забезпечити успіх у
навчанні. Звідси – сухий, офіційний тон, брак емоційного забарвлення взаємин,
що збіднює спілкування і гальмує творчий розвиток вихованців.
Негативне ставлення до учнів, нестійкість позиції вчителя, який підпадає
під вплив своїх настроїв та переживань, створює ґрунт для виникнення
недовір’я, замкненості, лицемірство, брутальність тощо.
Ситуативно-негативне ставлення проявляється від ситуації до ситуації,
тоді як стійке негативне – постійно.
Аналіз свого стилю спілкування слід розпочинати із визначення
ставлення до спільної діяльності, а також готовності до виявлення активнопозитивного ставлення. Стиль значною мірою впливає на систему та
ефективність викладання: забезпечує готовність учнів до сприймання знань,
допомагає зняти психологічний бар’єр віку і досвіду, наближає учнів до
вчителя.
Під індивідуальним стилем педагогічного спілкування В. Марлін розуміє
цілісну систему операцій педагогічного спілкування, що забезпечує ефективну
взаємодію вчителя з учнями, опосередковану цілями, завданнями педагогічної
діяльності та властивостями різних рівнів індивідуальності педагога. Залежно
від ставлення до учнів, педагог обирає стиль керівництва діяльністю учнів:
авторитарний, ліберальний або демократичний.
Авторитарний – стиль диктату, коли учень розглядається тільки як
пасивний виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та
ініціативу.

Авторитарний

вчитель,

самочинно

визнаючи

спрямованість

діяльності групи, вказує, хто з ким повинен працювати, як робити. Це гальмує
ініціативу учнів. Головні форми взаємодії: наказ, вказівка, інструкція, догана.
Реакція на помилки – висміювання, різкі слова. Вчитель лаконічний,
нетерпимий до заперечень.
Демократичний – стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до особистості
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кожного учня; засадою для нього є довіра і орієнтація на самоорганізацію;
самоуправління особистості та колективу. Педагог, що обрав демократичний
стиль, спирається на думку колективу, прагне донести мету діяльності до
свідомості кожного учня і підключити всіх до активної участі в обговоренні
роботи.

Основні

способи

взаємодії:

заохочення,

порада,

інформація,

координація, що розвиває в учнів упевненість у собі, ініціативність.
Ліберальний стиль характеризується браком стійкої педагогічної позиції;
виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формальному розв’язанні
проблем. Ліберальний учитель прагне не втручатися в життя колективу,
підкоряючись суперечливим впливам. Форми його роботи зовні нагадують
демократичні, але через відсутність власної активності і зацікавленості,
нечіткість програми і брак відповідальності у самого керівника робота йде на
самоплив, виховний процес некерований. Результати праці значно нижчі. За В.
Кан-Каликом, виділяють п’ять головних стилів педагогічного спілкування:
1. Спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю. У
вчителя активно-позитивне ставлення до учнів, закоханість у справу, що
передається дітям, співроздуми та співпереживання щодо цікавих і корисних
заходів. Педагоги не керують школярами, а разом з ними дбають про справи
школи, ніякого протиставлення ми і ви. Замість однобічного впливу педагога на
учнів – спільна творча діяльність вихованців разом із вихователями і під їхнім
керівництвом.
2. Стиль педагогічного спілкування, що ґрунтується на дружньому
ставленні. Демонстрація дружнього ставлення – запорука успішної взаємодії.
Цей стиль базується на особистісному позитивному сприйнятті учнями
вчителя, який виявляє приязнь, повагу до дітей. Це позитивний стиль
спілкування, проте в перспективі його розвитку слід мати творчий союз на
підставі захоплення справою. Окремі педагоги неправильно інтерпретують
стиль дружби і перетворюють дружні стосунки на панібратські, що негативно
впливає на освітній процес.
3. Часто молоді вчителі, не вміючи встановити дружніх стосунків на
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ґрунті самовіддачі, вдаються до обмеження спілкування формальними
взаєминами і обирають стиль спілкування-дистанція. У цих педагогів може
бути позитивне ставлення до дітей, але організація діяльності ближча до
авторитарного стилю, що знижує загальний творчий рівень спільної з учнями
роботи (пасивно-позитивне ставлення плюс авторитарність в організації справи
призводять до того, що у класах може бути дисципліна, висока успішність,
проте значні недоліки у моральному вихованні учнів). Дистанція повинна бути
між учителем і учнем. Умовно А. Макаренко навіть визначив її математично:
1метр, бо менше – на голову сядуть, а більше – зникла теплота. Дистанція
залежить від рівня авторитету вчителя, визначається учнями і керується
педагогом.
4. Спілкування-дистанція є певною мірою перехідним етапом до
негативного стилю спілкування-залякування. Вдаються до нього

молоді

педагоги, які не в змозі організувати спільну діяльність, адже для цього
потрібні професійні навички. Загалом, жорстка регламентація руйнує творчу
атмосферу. Спілкування-залякування поєднує у собі негативне ставлення до
учнів і авторитарність у способах організації діяльності.
5. Слід застерігатися від обрання стилю спілкування, який поєднує у собі
позитивне ставлення до дітей з лібералізмом. Такий стиль називають
загравання. У педагога є прагнення завоювати авторитет, він не байдужий до
того, чи подобається учням, але при цьому не прагне відшукати доцільних
способів організації взаємодії, може вдатися до прийомів завоювання дешевого
авторитету. Гонитву за дитячою любов’ю засуджував А.Макаренко, бо вона –
для задоволення честолюбства педагога, а не на користь дітям. Отже,
оптимальне педагогічне спілкування – це таке спілкування між вчителем і
учнями у процесі навчання, яке створює найкращі умови розвитку учня як
повноцінного суб’єкта навчальної діяльності, як особистості.
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3.5. Майстерність вчителя в управлінні освітним процесом
На сучасному етапі у системі освіти відбувається гуманізація навчання і
шкільного життя загалом. Цей процес визначено як мету і стратегію діяльності
школи. Гуманістична система взаємодії вчителя з учнями сприяє поліпшенню
якості шкільного навчання, активізації пізнавальної діяльності учнів, розвитку
їхніх інтересів, творчого потенціалу, здатності до самостійної роботи, веде до
самоутвердження

учнів,

розвиває

вміння

висловлювати

свою

думку,

обґрунтовувати власну позицію.
Великі можливості для гуманізації процесу навчання дає урок як
навчальний діалог вчителя з учнями.
Ідея діалогу на уроці активно розробляли Я.Корчак, В.Сухомлинський,
Ш.Амонашвілі, К.Роджерс. Вчені обґрунтували основні особливості побудови
такого уроку:
– навчання в школі – це специфічна форма спільної діяльності вчителя і
учнів;
– діяльність вчителя і учнів повинна будуватися на гуманістичних,
особистісно

орієнтованих

засадах,

які

б

забезпечували

встановлення

доброзичливих взаємин, основаних на розумінні, взаємоповазі, можливість
самоутвердження;
– спрямованість навчання має бути не лише на кількісні результати, а й на
якісні показники (інтерес, упевненість у власних можливостях, здатність
самовираження);
– вчитель і учні – суб’єкти освітного процесу, які є рівноправними його
учасниками. Роль вчителя – створити умови для активного навчання учнів,
розвитку їхнього творчого потенціалу, наближення їхньої діяльності на уроці
до самодіяльності. Вчитель сприймається не як носій інформації, а як
особистість, що має власну життєву і професійну позицію, намагається
допомогти своїм вихованцям у їх особистісному зростанні;
– важливо довіряти учневі, вірити в його здібності, в спроможність
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успішно вчитися;
– навчання – двосторонній вплив.
– діяльність вчителя має бути спрямована на розвиток творчого
потенціалу в учнів, виховання активної особистості учня (відповідальність за
себе, самостійне приймання рішень, знаходження шляхів розв’язання складних
проблем).
Характеристиками уроку-діалогу є:
– рівність особистісних позицій вчителя і учнів у процесі навчання (учень
– особистість);
– наявність контакту, емоційно-інтелектуальної спільності між вчителем і
учнем, психологічної захищеності, доброзичливої, творчої атмосфери на уроці;
– високий рівень мотивації навчання учнів, активність у пізнавальній
діяльності;
– свідомий характер навчання;
– оптимальне співвідношення між свободою учня у виборі змісту, методів
навчання і педагогічним керівництвом його діяльністю;
– збільшення числа елементів навчальної самодіяльності в роботі учня;
– творче самопочуття вчителя і учня під час роботи на уроці, відчуття
ними задоволення від спільної праці;
– реалізація потреби учнів у персоналізації, у суспільному визнанні.
Головними структурними елементами побудови уроку-діалогу є:
1.Мета уроку, її спрямування.
Розвиток інтелектуального, творчого потенціалу учнів засобами вивчення
основ наук. Збагачення учнів знаннями, розвиток умінь, навичок, формування
ставлення до знань розглядаються як передумови їхнього особистісного
розвитку і становлення.
2.Завдання і професійна позиція.
Створення умов для активного навчання учнів, реалізації ними власного
творчого потенціалу, потреб особистісного розвитку. Особистісна позиція у
спілкуванні з учнями, орієнтація їх на співпрацю, довіра до учнів.
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Зосередженість на учнях, вияв щирої зацікавленості в їх зростанні.
3. Педагогічне керівництво навчанням.
Орієнтація на контактну взаємодію з учнями, спирання на їх інтереси,
досвід, потреби. Рефлексивне керування пізнавальною діяльністю учнів, яке
будується на відтворенні вчителем поведінки, стану, характеру діяльності учнів
на уроці з наступним коригуванням навчального процесу на підставі
врахування отриманої інформації.
4. Характер пізнавальної діяльності і позиція учня.
Активна пізнавальна діяльність, готовність до самостійної роботи, вияв
ініціативи, творчості. Учень – рівноправний суб’єкт навчання, впливає на
характер власної пізнавальної діяльності, відчуває відповідальність перед
собою, за свої результати.
5. Оцінка навчання.
Мета оцінки – не тільки контроль, а й заохочення учнів до самопізнання,
самооцінки, самонавчання.
Головною умовою побудови уроку-діалогу є дотримання вчителем
оптимального стилю спілкування. Стиль – це усталена система способів та
прийомів, які використовує вчитель у взаємодії. У стилі знаходять
відображення особливості комунікативних можливостей вчителя і учнів,
характер їхніх стосунків, а також творча індивідуальність педагога.
Щодо якостей, які визначають стиль спілкування педагога, то тут
дослідники виділяють ставлення вчителя до дітей та вміння управляти
учнівським колективом. Загальне ставлення до дітей і професійної діяльності в
цілому може бути: активно-позитивним; пасивно-позитивним; ситуативнонегативним; стійким негативним.
Якщо у педагога стабільно активне позитивне ставлення до дітей, він
виявляє ділову реакцію на діяльність учнів, допомагає у важку хвилину,
відчуває потребу у неформальному спілкуванні. Вимогливість у поєднанні із
зацікавленістю в учнях викликає довіру, вони розкуті, комунікабельні.
Пасивно-позитивне ставлення вчителя визначається установкою: лише
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вимогливість та суто ділові стосунки можуть бути забезпечити успіх у
навчанні. Звідси – сухий, офіційний тон, брак емоційного забарвлення взаємин,
що збіднює спілкування і гальмує творчий розвиток вихованців.
Негативне ставлення до дітей, нестійкість позиції вчителя, який підпадає
під вплив своїх настроїв та переживань, створює ґрунт для виникнення
недовір’я, замкненості, лицемірство, брутальність тощо. Викликаючи негативне
ставлення до себе, такий вчитель працює проти свого предмета, проти школи й
проти суспільства в цілому.
Ситуативно-негативне ставлення проявляється від ситуації до ситуації,
тоді як стійке негативне – постійно.
Аналіз свого стилю спілкування слід розпочинати із визначення
ставлення до спільної з дітьми діяльності, а також готовності до виявлення
активно-позитивного ставлення. Стиль значною мірою впливає на систему та
ефективність викладання: забезпечує готовність учнів до сприймання знань,
допомагає зняти психологічний бар’єр віку і досвіду, наближає учнів до
вчителя. Під індивідуальним стилем педагогічного спілкування В.Марлін
розуміє цілісну систему операцій педагогічного спілкування, що забезпечує
ефективну взаємодію вчителя з учнями, опосередковану цілями, завданнями
педагогічної діяльності та властивостями різних рівнів індивідуальності
педагога.
Залежно від ставлення до учнів педагог обирає стиль керівництва
діяльністю учнів: авторитарний, ліберальний або демократичний.
Авторитарний – стиль диктату, коли учень розглядається тільки як
пасивний виконавець і йому фактично відмовлено у праві на самостійність та
ініціативу.
Авторитарний вчитель, самочинно визнаючи спрямованість діяльності
групи, вказує, хто з ким повинен працювати, як робити. Це гальмує ініціативу
учнів. Головні форми взаємодії: наказ, вказівка, інструкція, догана. Реакція на
помилки – висміювання, різкі слова. Вчитель лаконічний, нетерпимий до
заперечень.
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Демократичний – стиль, що ґрунтується на глибокій повазі до
особистості

кожного;

засадою для

нього

є

довіра

й

орієнтація

на

самоорганізацію; самоуправління особистості та колективу.
Педагог, що обрав демократичний стиль, спирається на думку колективу,
прагне донести мету діяльності до свідомості кожного учня і підключити всіх
до активної участі в обговоренні роботи. Основні способи взаємодії:
заохочення, порада, інформація, координація, що розвиває в учнів упевненість
у собі, ініціативність.
Ліберальний стиль характеризується браком стійкої педагогічної
позиції; виявляється у невтручанні, низькому рівні вимог, формальному
розв’язанні проблем.
Ліберальний учитель прагне не втручатися у життя колективу, легко
підкоряючись суперечливим впливам. Форми його роботи зовні нагадують
демократичні, але через відсутність власної активності і зацікавленості,
нечіткість програми і брак відповідальності у самого вчителя робота йде на
самоплив, виховний процес некерований. Результати праці значно нижчі.
За В.Кан-Каликом, виділяють п’ять головних стилів педагогічного
спілкування:
1. Спілкування на підставі захоплення спільною творчою діяльністю.
Основним для нього є активно-позитивне ставлення до учнів, закоханість у
справу, що передається дітям, співроздуми та співпереживання щодо цікавих і
корисних заходів. За такими вчителями діти ходять слідом, вони сповнюють
їхнє життя радістю, гордістю за успіхи у колективних справах Педагоги не
керують школярами, а разом з ними дбають про справи школи. Замість
однобічного впливів педагога на учнів – спільна творча діяльність вихованців
разом із вихователями і під їхнім керівництвом».
2. Стиль педагогічного спілкування, що ґрунтується на дружньому
ставленні. Демонстрація дружнього ставлення – запорука успішної взаємодії.
Цей стиль базується на особистісному позитивному сприйнятті учнями
вчителя, який виявляє приязнь, повагу до дітей. Це позитивний стиль
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спілкування, проте в перспективі його розвитку слід мати творчий союз на
підставі захоплення справою. Окремі педагоги неправильно інтерпретують
стиль дружби і перетворюють дружні стосунки на панібратські, що негативно
впливає на весь освітний процес.
3. Часто молоді вчителі, не вміючи встановити дружніх стосунків на
ґрунті самовіддачі, вдаються до обмеження спілкування формальними
взаєминами і обирають стиль спілкування-дистанція. У цих педагогів в цілому
може бути позитивне ставлення до дітей, але організація діяльності ближча до
авторитарного стилю, що знижує загальний творчий рівень спільної з учнями
роботи (пасивно-позитивне ставлення плюс авторитарність в організації справи
призводять до того, що в класах може бути дисципліна, висока успішність,
проте значні прогалини у моральному вихованні учнів).
Дистанція між вчителем і учнем повинна бути, проте це не головний
критерій стосунків. Умовно А.Макаренко навіть визначив її математично: 1
метр, бо менше – „на голову сядуть”, а більше – зникла теплота. Дистанція
залежить від рівня авторитету вчителя, визначається учнями, хоча й
скеровується педагогом.
4. Спілкування-дистанція є певною мірою перехідним етапом до того
негативного стилю, як спілкування-залякування. Вдаються до нього також
молоді педагоги, які не в змозі організувати спільну діяльність, адже для цього
потрібні професійні навички. Загалом, жорстка регламентація руйнує творчу
атмосферу. Спілкування-залякування поєднує у собі негативне ставлення до
учнів і авторитарність у способах організації діяльності.
5. Слід застерігатися від обрання такого стилю спілкування, який поєднує
в собі позитивне ставлення до дітей з лібералізмом. Такий стиль називають
загравання. У педагога є прагнення завоювати авторитет, він не байдужий до
того, чи подобається дітям, але при цьому не прагне відшукати доцільних
способів організації взаємодії, може вдатися до прийомів завоювання дешевого
авторитету.
Отже, оптимальне педагогічне спілкування – це таке спілкування між
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вчителем і учнями у процесі навчання, яке створює найкращі умови розвитку
учня як повноцінного суб’єкта навчальної діяльності, як особистості.
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KAPITEL 4 / CHAPTER 4.
READINESS OF THE FUTURE TEACHER FOR CREATIVE
PEDAGOGICAL ACTIVITY

ГОТОВНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ ДО КРЕАТИВНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

4.1. Основи педагогічної інноватики
Розвиток системи освіти вимагає впровадження нових методів навчання і
виховання дітей, переосмислення мети та завдань освітнього процесу, пошуку
нових форм викладання та реалізацію особистісно орієнтованої освіти. На
сучасному етапі вагоме значення для підвищення ефективності процесу
формування дитини як всебічно розвиненої особистості відіграють інноваційні
педагогічні технології. Відбором, теоретичним осмисленням, класифікацією
педагогічних інновацій займається нова галузь педагогічного знання –
педагогічна інноватика.
У зарубіжній педагогіці дослідження інновацій започатковані в 60-х
роках XX ст. і мають яскраво виражений прикладний характер. Здебільшого
вони зосереджені на теоретичному обґрунтуванні, аналізі різноманітних
аспектів інноваційних процесів у системі навчання і виховання, виробленні
практичних рекомендацій щодо освоєння, впровадження новацій, забезпечення
оптимального режиму функціонування інноваційних проектів і програм.
Проблеми інновацій досліджують сербський педагог К. Ангеловськи та
англійські й американські педагоги X. Барнет, Д. Гамільтон, Н. Грос, У.
Кінгстон, Н. Лагервей, М. Майлз, А. Хаберман, Р. Хейвлок та ін. Інтерес до
інновацій світової педагогічної громадськості виявляється у створенні
інформаційних служб (Центр дослідження інновацій в освіті під егідою
ЮНЕСКО, Азіатський центр педагогічних інновацій для розвитку освіти),
започаткуванні програм впровадження педагогічних інновацій, проведенні
міжнародних

конференцій,

діяльності

організацій,

що

узагальнюють

педагогічні нововведення у різних країнах світу, інформують про них
педагогічну громадськість на сторінках спеціальних часописів. Зокрема,
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Міжнародне бюро з питань освіти (Франція, Париж) публікує такі періодичні
видання, як „Педагогічні інновації”, „Інформація та інновація в освіті” та ін.
Розвиток педагогічної інноватики в Україні пов’язаний із масовим громадськопедагогічним рухом, спричиненим суперечностями між суспільними потребами
щодо розвитку і функціонування освітних закладів і реальним станом освітньої
системи. Інноваційна діяльність в Україні передбачена проектом Концепції
державної інноваційної політики (1997) та проектом Положення „Про порядок
здійснення інноваційної діяльності у системі освіти” (1999).
Інновація освіти – цілеспрямований процес часткових змін, що ведуть до
модифікацій мети, змісту, методів, форм навчання і виховання, адаптації
процесу навчання до нових вимог. Педагогічна інноватика полягає у
постійному пошуку і впровадженні нових максимально ефективних технологій
навчання і виховання, результатом яких є спрямованість процесу навчання на
якість засвоєних знань, творчий розвиток особистості, її самореалізацію,
формування людини, здатної до самостійного мислення, критичної та
об’єктивної оцінки своїх здібностей і можливостей, яка відрізняється
прагненням до самовдосконалення та долання перешкод.
Інновація (від лат. Innovatio – оновлення, зміна) – нововведення, зміна,
оновлення; новий підхід, створення якісно нового, використання відомого в
інших цілях. У педагогіці поняття „інновація” вживають у таких значеннях:
– форма організації інноваційної діяльності;
– сукупність нових професійних дій педагога, спрямованих на вирішення
актуальних проблем виховання і навчання з позицій особистісно-орієнтованої
освіти;
– зміни в освітній практиці;
– комплексний процес створення, розповсюдження та використання
нового практичного засобу в галузі техніки, технології, педагогіки, наукових
досліджень;
–

результат інноваційного процесу.

Предметом педагогiчної iнноватики є актуально значущі та системно
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органiзуючi iнноваційні процеси, якi стають перспективними для еволюції
освiти та позитивно впливають на її розвиток.
В умовах розбудови національної системи загальної середньої освіти
важливого

значення

набуває

інноваційна

діяльність

загальноосвітніх

навчальних закладів, яка характеризується системним експериментуванням,
апробацією та застосуванням інновацій в освітньому процесі. Під освітніми
інноваціями розуміють новизну, що істотно змінює результати освітнього
процесу, створюючи при цьому удосконалені чи нові:
– освітні, дидактичні, виховні системи;
– зміст освіти;
– освітні, педагогічні технології;
–методи, форми, засоби розвитку особистості, організації навчання і
виховання;
– технології управління навчальним закладом, системою освіти.
Освітні інновації поділяються на психолого-педагогічні, наукововиробничі та соціально-економічні. До психолого-педагогічних інновацій належать нововведення у навчальному, виховному й управлінському процесах; до
науково-виробничих

–

комп'ютерні,

мультимедійні

технології,

сучасне

матеріально-технічне обладнання; до соціально-економічних – юридичні,
правові, економічні та інші нововведення.
Розглядаючи

психолого-педагогічні

інновації

як

новостворені

чи

вдосконалені технології, які істотно змінюють обсяги, структуру та якість
педагогічного процесу, виділяють у сучасній школі технології: інтеграційна
природнича освіта (автор – В. Ільченко), розвивальне навчання (автори – Д.
Ельконін, В. Давидов), особистісно-орієнтоване навчання (О. Савченко, І.
Якиманська, С. Подмазін), колективно-групове навчання (Л. Кочина, Н. Бібік),
модульно-розвивальне навчання (А. Фурман), життєтворчість (І. Єрмаков),
особистісно-орієнтоване виховання (І. Бех), психологічне управління (Л.
Карамушка,

Н.

Коломінський),

адаптивне

управління

(Г.

Єльникова),

громадсько-державне управління (П. Хобзей), управління інноваційними
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освітніми проектами (Л. Даниленко).
Психолого-педагогічні інновації реалізуються:
– у змісті навчання і виховання учнів через введення державних
стандартів початкової освіти; розробку проектів державних стандартів
загальної

середньої,

загальнодержавних

вищої

та

концепцій

післядипломної

виховання

дітей

та

освіти;
молоді

розробку
на

засадах

національних, родинних, громадянських, індивідуальних цінностей особистості; створення авторських навчальних планів і програм, підручників,
навчальних посібників, виховних систем; розробку нової системи оцінювання
навчальних досягнень учнів у загальноосвітній школі тощо;
– у формах, методах і технологіях навчання та виховання появою
дистанційної форми навчання; пріоритетністю діалогових, діагностичних,
активних та інтерактивних методів навчання і виховання; запровадженням
альтернативних навчально-виховних технологій: розвивальна, модульнорозвивальна, диференційована, індивідуально-орієнтована, алгоритмізована,
проектна, рейтингова тощо;
–

у

змісті,

формах

і

методах

управління

закладом

освіти

запровадженням модернізованих управлінських функцій керівника, таких як
прогностична,
консультативна;

політико-дипломатична,
громадсько-державних

менеджерська,
форм

представницька,

управління;

моніторингу;

економічних методів управління тощо;
– в організаційній структурі закладів освіти створенням варіативних
організаційних освітніх структур: ліцей, гімназія, коледж, колегіум, комплекс,
освітнє об'єднання тощо.
Ці та інші інновації, як правило, представлені своїми інноваційними
технологіями, які характеризуються сукупністю якісно нових чи оновлених
форм, методів і засобів навчання, виховання й управління, об'єднаних єдиною
метою. Інноваційна освітня технологія складається з навчальної, виховної та
управлінської інноваційної технології.
До навчальної інноваційної технології належить відповідний добір
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операцій та дій педагога з учнем, у результаті яких суттєво покращується
мотивація учнів до навчального процесу. Це – особистісно-орієнтована,
інтеграційна, інформаційна, дистанційна, модульно-розвивальна, розвивальна
та інші технології.
До виховної інноваційної технології – мистецькі засоби й прийоми впливу
педагога на свідомість особистості учня з метою формування у нього
особистісних цінностей у контексті із загальнолюдськими. До таких
технологій належать: технологія ранньої соціалізації учнів, формування
почуття національної гідності у шкільної молоді, духовного розвитку учнів
тощо.
До управлінської інноваційної технології – сучасні інформаційні та
діагностичні технології, технології економічного та психологічного впливу на
підлеглого, що створюють умови для оперативного й ефективного прийняття
керівником управлінського рішення.
Для здійснення управлінських інноваційних технологій керівник закладу
загальної освіти повинен мати знання у галузі сучасних наук; бути обізнаним з
інноваційною педагогікою та інноваційним освітнім менеджментом; бути
мотивованим на виконання управлінських функцій; мати позитивний досвід
управління педагогічним колективом, бути творчою особистістю. Керівники
шкіл – це творчі люди, високоосвічені педагоги, однак вони переважно не є
професіоналами в галузі управління людськими і матеріальними ресурсами, не
мають фахової підготовки у галузі освітнього інноваційного освітнього
менеджменту.

І

тому

досить

повільно

запроваджують

в

освітній

і

управлінський процеси результати сучасних досягнень науки і практики.
Важливим для 12-річної середньої школи є розв'язання проблеми набуття
керівниками шкіл відповідних знань, умінь і навичок у галузі освітнього
менеджменту та педагогічної інноватики. Менеджер-освітянин – це спеціаліст з
управління освітою у сучасних умовах.
Управлінські інновації представлені переважно технологіями громадськодержавного, адаптивного, особистісно-орієнтованого управління та управління
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інноваційними освітніми проектами. Кожна з цих технологій реалізується
відповідними

теоретичними

основами

(принципами,

закономірностями,

завданнями тощо). Так, технологія управління інноваційними освітніми
проектами характеризується розробленими законами обов'язкового впливу
освітньої інновації на кінцевий результат діяльності закладу освіти та впливу
на інтелектуальні, матеріальні і часові витрати членів педагогічного
колективу.
Знання цих законів, а також законів перебігу освітніх інновацій допоможе
керівникам шкіл і педагогічним працівникам адаптуватися до умов роботи в
інноваційному освітньому середовищі.
Заклади освіти, які розробляють, експериментують чи апробують освітні
інновації, є інноваційними. Вони потребують управління, яке характеризується
не лише законами, але й новими принципами і закономірностями. Так,
закономірності,

що

характеризують

управління

інноваційними

загальноосвітніми навчальними закладами, розподіляються на дві групи: перша
група

закономірностей

розкриває

прямо

пропорційну

залежність

між

здійсненням інноваційної діяльності у закладі освіти та підвищенням якості
освітнього процесу, а також збільшенням інтелектуальних і матеріальних
витрат учасників інноваційного процесу і самого керівника школи; друга –
обернено пропорційну залежність між здійсненням інноваційної діяльності і
часом, затраченим керівником на виконання управлінських функцій, операцій і
дій, чи іншим педагогічним працівником на виконання своїх функціональних
обов'язків.
Інновації в освіті спрямовуються на розв’язання проблем:
– якісне покращення мотивації учасників навчального процесу;
– формування партнерських відносин між суб'єктами педагогічної
взаємодії та особистісних цінностей;
–

створення

умов

для

прийняття

самостійного

ефективного

управлінського рішення.
Методами дослiджень інноваційних процесів є:
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– вивчення наукових i науково-педагогiчних джерел, які мiстять
iнформацію

щодо

iнновацiйних

процесів,

спрямованi

на

створення

теоретичних узагальнень, встановлення i формулювання закономiрностей
(аналiз, синтез, iндукцiя i дедукцiя, логiчні методи – метод схожостi,
вiдмiнностi, метод супровiдних змiн тощо);
– методи емпiричного і математичного дослiдження, якi безпосередньо
спрямованi на об’єкт, що вивчається (спостереження, анкетування, спiвбесiда,
вивчення продуктiв дiяльностi та досвiду, експеримент i дослiдна перевiрка,
статистична обробка дослiджуваного матерiалу та методи оцiнювання тощо);
–

структурно-функцiональний

метод,

який

передбачає

вивчення

складових;
– порiвняльний метод, що дозволяє зробити висновки щодо ефективностi
дiяльностi освiтнiх систем i тенденцiй їх розвитку;
– конструктивно-генетичний метод, що пропонує аналiз змiн у
дослiджуваному процесi як у цiлому, так i в окремих його складових у просторi
та часi;
– частковi методи дослiдження: аксiоматичний, модернiзаторський,
парадигмальний, якi здатнi адекватно пiдiйти до пiзнання педагогiчних
феноменiв.
Інноваційна спрямованість змісту освіти ґрунтується на дотриманні
принципів:
– науковiсть та iсторизм пiд час розгляду явищ природи i суспiльства;
– народнiсть і культуровiдповiднiсть;
– iнновацiйнiсть у поєднаннi з традицiйнiстю;
– диференцiацiя та iнтеграцiя знань;
– особистiсно - орiєнтовний пiдхiд;
– безперервнiсть і варiативнiсть навчання тощо.
Метою освіти, на думку І. Зязюна, повинна стати людина у постійному
розвитку, її духовне становлення, гармонізація її відносин з собою та іншими
людьми, зі світом. Пріоритетними завданнями системи освіти є навчання
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працювати, співіснувати, жити. Виходячи з цього твердження

головними якостями випускника школи XXІ ст. мають бути:
– адаптація у змінних життєвих ситуаціях, самостійне набуття необхідних
знань, вміння застосовувати їх на практиці впродовж життя;
– самостійне критичне мислення, вміння бачити труднощі та шукати
шляхи їх раціонального подолання;
– здатність генерувати нові ідеї та творчо їх втілювати;
– вміння правильно та оперативно працювати з інформацією та оперувати
нею;
- здатність налагоджувати позитивні стосунки з колективом, родиною,
оточуючим середовищем;
– висока моральність, відповідальність за себе та за долю суспільства.

4.2. Специфіка педагогічної технології
Поняття

педагогічна

технологія

останнім

часом

дедалі

більше

поширюється в науці і в освіті. Аналіз еволюції поняття педагогічна технологія
дає змогу прогнозувати технологічні тенденції в освіті. Трансформація терміна
від технології у навчанні до технології освіти, а згодом – до педагогічної
технології відповідає зміні його змісту.
Я. Коменський близько 400 років тому висловлював думки про
технологізацію освіти. Він виділяв вміння правильно визначати мету, обирати
засоби досягнення її та формувати правила користування цими засобами.
Поняття освітня технологія почали використовувати у США у 30-х р. XX ст.
Головною метою педагогічної технології було гарантування досягнення учнями
запланованих

позитивних

результатів

навчання

шляхом

підвищення

ефективності освітнього процесу. У 70-80 р. педагогічні технології навчання
використовувалися у розвинутих

країнах і отримали визнання з боку

ЮНЕСКО. За визначенням ЮНЕСКО, технологія навчання – це системний
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метод створення, застосування, визначення процесу навчання і засвоєння знань
з урахуванням технічних і людських ресурсів та їх взаємодії, завданням якого є
оптимізація освіти. Наприкінці 80-х років і на початку 90-х підвищилась увага
до педагогічної технології і в країнах Східної Європи (Н. Нікандров, Т. Ільїна,
М. Кларін та ін.).
У багатьох міжнародних виданнях, присвячених педагогічній технології,
окреслюється два напрями у її розвитку: використання технічних засобів
навчання і технологічний підхід до організації навчального процесу загалом.
Саме останній напрям став основою для розробки педагогічний технологій.
Поняття технологія (від грец. techne – мистецтво, майстерність і logos –
слово, вчення) означає знання про майстерність. Б. Лихачов розглядає
педагогічну технологію як сукупність психолого-педагогічних установок, що
визначають спеціальний набір і поєднання форм, методів, способів, прийомів
навчання,

виховних

засобів;

організаційно-методичний

інструментарій

педагогічного процесу. І. Волков тлумачить її як опис системи дій учителя та
учнів, які слід виконувати для оптимальної реалізації навчального процесу. П.
Москаленко вважає педагогічну технологію послідовним рядом вказівок,
діяльностей і операцій моделювання, реалізації діагностики ефективності,
корекції процесу навчання або виховання. В. Беспалько визначає педагогічну
технологію як проект певної педагогічної системи, що реалізується на практиці,
як змістову техніку реалізації навчально-виховного процесу. Н. Мойсеюк
вважає, що педагогічна технологія – це науково обґрунтована педагогічна
система, яка гарантує досягнення певної навчальної цілі шляхом неухильного
виконання визначеної послідовності взаємодій учителя та учнів, використання
відповідної сукупності методів і форм навчання в умовах оперативного
контролю й оцінювання проміжних результатів процесу навчання, їх корекції.
Асоціація з педагогічних комунікацій і технологій США трактує її як
комплексний, інтегрований процес, який включає людей, ідеї, засоби і способи
організації діяльності для аналізу проблем, що охоплюють основні аспекти
засвоєння знань.
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Педагогiчна технологiя є предметом вивчення багатьох наукових
напрямiв у сучаснiй педагогiцi, залежно вiд яких вона розглядається:
– як компонент педагогiчної майстерностi, що становить науково
обґрунтований професiйний вибiр впливу педагога на дитину у контекстi
взаємодiї її зi свiтом з метою формування у неї ставлення до цього свiту,
гармонiйно поєднуючи свободу особистiсного виявлення і соцiокультурну
норму (Н. Щуркова);
– як проект педагогічної системи, яка реалiзується на практицi (В.
Беспалько);
– як сукупнiсть психолого-педагогiчних установок, якi визначають
спецiальний вибiр форм, методiв, способiв, прийомiв, виховних засобiв (схем,
рисункiв, дiаграм, карт) (Б. Лихачов);
– як систематичний метод планування, використання й оцiнювання
процесу навчання та засвоєння знань шляхом урахування людських i технiчних
ресурсiв i взаємодiї мiж ними для досягнення бiльш ефективної форми освiти
(А. Воронiн, В. Симоненко);
–

як

упорядковану

сукупнiсть

дiй,

операцiй

i

процедур,

якi

iнструментально забезпечують досягнення передбачуваного результату в
умовах освiтнього процесу, що постiйно змiнюється (В. Сластьонiн);
– як продуману в усiх деталях модель спiльної педагогiчної дiяльностi з
проектування, органiзацiї та проведення навчального процесу з безумовним
забезпеченням комфортних умов для учнiв i вчителя (В. Монахов).
Центральною

у

розробці

педагогічних

технологій

є

проблема

правильного визначення та чіткого формулювання цілей навчання. Умова
побудови педагогічної технології навчання – конкретизація навчальної мети:
зрозуміти, засвоїти, вивчити, зробити, запам'ятати, застосувати за зразком,
застосувати у нових умовах та ін. Залежно від мети опрацювання матеріалу
визначається і кінцевий результат навчання.
Шлях від мети до результату –

це певним способом організована

взаємодія вчителя і учнів. За технологічного підходу це може бути метод спроб
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і помилок або пошукової діяльності. Усі дії вчителя мають економно і
цілеспрямовано вести до заздалегідь визначеної мети. Тому педагогічна
технологія, крім цілей навчання, включає визначення умов і процедур, за
допомогою яких можна досягти саме такого результату. Істотною ознакою
технології є детальний опис кожного етапу на шляху досягнення

результату

та обов'язковість відтворення способу дій.
Технологія навчання повинна мати чіткі процесуальні характеристики,
зрозуміло, недвозначно описувати, як і що слід робити, щоб кожний учитель,
застосувавши її, гарантовано досягав результату. У цьому відмінність
технологічного

підходу

від

звичайних

методичних

рекомендацій,

які

допускають внесення змін і не гарантують описаного результату. У даному
випадку, якщо вчитель не досягнув бажаної мети, йому слід проаналізувати
власні дії, знайти помилки і виправити їх, зберігши незмінними умови
педагогічної технології.
Аналіз робіт вітчизняних і зарубіжних авторів (В. Беспалько, Б. Блум, М.
Кларін, І. Марєв, О. Савченко та ін.) з проблем педагогічної технології дозволяє
виокремити ознаки, притаманні педагогічній технології:
– діагностичне цілепокладання;
– результативність;
– економічність;
– алгоритмізованість;
– проектованість;
– цілісність;
– керованість;
– коригованість;
– візуалізація тощо.
Діагностичне

цілепокладання

і

результативність

передбачають

гарантоване досягнення цілей та ефективність процесу навчання. Економічність
виражає якість педагогічної технології, яка забезпечує резерв навчального часу,
оптимізацію праці педагога і досягнення запланованих результатів у стислі
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проміжки часу. Алгоритмізованість, проектованість, цілісність і керованість як
група ознак відображає різні сторони ідеї відтворення педагогічних технологій.
Це означає, що кожна конкретна технологія повинна легко відтворюватися
будь-яким педагогом і в будь-якому освітньому закладі. Кожний етап і прийом
роботи повинен обумовлюватися математично точно і включати можливість
заміни іншим. Коригованість передбачає можливість постійного оперативного
зворотного зв'язку. Ознака візуалізації, характерна для окремих технологій,
передбачає

використання

аудіовізуальної

та

електронно-обчислювальної

техніки, а також конструювання та застосування різноманітних дидактичних
матеріалів і оригінальних наочних посібників.
В освітній практиці педагогічна технологія функціонує на рівнях:
1. Загальнопедагогічний рівень функціонування педагогічної технології.
Загальнодидактична, загальновиховна технологія репрезентує цілісний освітній
процес у регіоні, освітньому закладі, на певному рівні навчання чи виховання.
2.

Предметно-методичний

рівень

функціонування

педагогічної

технології. Застосування педагогічної технології як окремої методики, як
сукупності методів і засобів реалізації змісту навчання та виховання в межах
одного предмета, в діяльності педагога.
3. Локальний (модульний) рівень функціонування педагогічної технології.
Педагогічна технологія реалізується як технологія окремих частин освітнього
процесу, розв'язання дидактичних і виховних завдань.
Правомірним є розмежування понять, „освітня технологія”, „педагогічна
технологія”, „технологія навчання (виховання, управління)”, оскільки кожне з
них має свої цілі, завдання, зміст.
Об'єднують освітню, педагогічну технологію, а також технологію
навчання (виховання, управління) актуальні для певного історичного етапу
освітні концепції, педагогічні парадигми.
Специфіка педагогічної технології залежить від орієнтації на певну
дидактичну систему, освітні тенденції країни, від професійно-особистісних
якостей педагога тощо.
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4.3. Класифікація креативних педагогічних технологій
Багатоваріантність педагогічних технологій зумовлюють необхідність їх
класифікації.

У

науково-педагогічній

літературі

існують

класифікацій

педагогічних технологій – В. Гульчевської, В. Безпалько, Г. Селевко, В.
Фоменко та ін. Розглянемо класифікацію, розроблену І. Дичківською, за якою
педагогічні

технології

згруповано

за

системними

та

інструментально

значущими ознаками:
1. За рівнем застосування:
– загальнопедагогічні (стосуються загальних засад освітніх процесів);
– предметні (призначені для вдосконалення викладання окремих
предметів);
– локальні та модульні (передбачають часткові зміни педагогічних
явищ).
2. За провідним чинником психічного розвитку:
– біогенні (провідна роль належить біологічним чинникам);
– соціогенні (переважають соціальні чинники);
– психогенні (провідна роль належить психічним чинникам).
3. За філософською основою:
– матеріалістичні та ідеалістичні;
– діалектичні та метафізичні;
– наукові та релігійні;
– гуманістичні й антигуманні;
–антропософські (грец. anthropos — людина і sophia — мудрість) і
теософські (засновані на вченнях про всезагальний абсолют);
– вільного виховання і примусу тощо.
4. За науковою концепцією засвоєння досвіду:
– асоціативно-рефлекторні (в основу покладено теорію формування
понять);
– біхевіористські (англ. behavio(u)rism, від behavio(u)r — поведінка) (за
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основу взято теорію научіння);
– розвивальні (ґрунтуються на теорії розвитку здібностей);
– сугестивні (засновані на навіюванні);
–нейролінгвістичні (засновані на нейролінгвістичному програмуванні);
– гештальттехнології (нім. Gestalt — цілісна форма, образ, структура і
технологія), (засновані на психотерапевтичному впливі).
5. За ставленням до дитини:
– авторитарні (засновані на чіткій надмірній регламентації);
– дидактоцентристські (центровані на навчанні);
–особистісно-орієнтовані

(гуманно-особистісні,

технології

співробітництва, технології вільного виховання).
6. За орієнтацією на особистісні структури:
– інформаційні (формування знань, умінь, навичок);
– операційні (формування способів розумових дій);
–

емоційно-художні

й

емоційно-моральні

(формування

сфери

естетичних і моральних відносин);
–технології саморозвитку (формування самоуправляючих механізмів
особистості);
– евристичні (розвиток творчих здібностей);
– прикладні (формування дієво-практичної сфери) технології.
7. За типом організації та управління пізнавальною діяльністю:
– структурно-логічні технології навчання,

які являють собою

поетапну організацію постановки дидактичних задач, вибору способу
їх розв'язання, діагностики та оцінки одержаних результатів;
– інтеграційні технології – дидактичні системи, які забезпечують
інтеграцію різнопредметних знань і вмінь, різних видів діяльності на
рівні інтегрованих курсів, навчальних тем, навчальних проблем та
інших форм організації навчання;
– ігрові технології – ігрова форма взаємодії педагога і дітей, яка сприяє
формуванню вмінь вирішувати завдання на основі компетентного
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вибору альтернативних варіантів через реалізацію певного сюжету. В
освітньому процесі використовують театралізовані, ділові, рольові,
комп'ютерні ігри, імітаційні вправи, ігрове проектування тощо;
– комп'ютерні

технології

реалізуються

у дидактичних системах

комп'ютерного навчання на основі взаємодії вчитель –комп'ютер –
учень за допомогою навчальних програм (інформаційних, тренінгових,
розвиваючих, контролюючих;
– діалогові технології пов'язані зі створенням комунікативного
середовища, розширенням простору співробітництва на суб'єктсуб'єктному рівні: учень – учитель, учитель – автор, учень – автор;
– тренінгові технології – це система діяльності по відпрацюванню
алгоритмів навчально-пізнавальних дій і способів розв'язання типових
задач у ході навчання (тести, психологічні тренінги інтелектуального
розвитку, розв'язання задач).
Педагоги-практики розробляють авторські технології, поєднуючи в
різних варіантах вищезазначені. Всі вони відповідають змісту і цілям
різнорівневого і різнопрофільного навчання.
Активне навчання передбачає застосування методів, що стимулюють
пізнавальну активність i самостійність студентів, які виконують творчі
завдання, вступають у діалог з викладачами. Основними методами цього
навчання є: самостійна робота, проблемні й творчі завдання, питання, що
розвивають творче мислення.
Інтерактивне навчання полягає в тому, що навчальний процес
відбувається за умов постійної, активної взаємодії усіх студентів. Це
спiвнавчання, взаємонавчання (колективне, групове, навчання в співпраці), де
студент i викладач є рівноправними, рівнозначними суб’єктами навчання.
Педагог виступає в ролі організатора процесу навчання, лідера групи.
Організація інтерактивного навчання передбачає моделювання життєвих
ситуацій, використання рольових ігор, спільне розв’язання проблем. Воно
ефективно сприяє формуванню цінностей, навичок i вмінь, створенню
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атмосфери співпраці, взаємодії, дає змогу педагогу стати справжнім лідером
колективу. Щоб ефективно обробити iнформацiю, необхідно задiяти як
зовнiшнi, так i внутрiшнi чинники. Коли ми обговорюємо проблеми з iншими,
ставимо питання, що їх стосуються, наш мозок працює значно краще. В
лiтературi описано результати дослiдження, коли викладач, пояснюючи
матерiал короткими частинами, блоками, пропонував студентам обговорювати
кожну таку частину, а потiм продовжував пояснення. Внаслiдок такого
навчання засвоєння матерiалу було вдвiчi бiльшим, нiж за монологiчного
пояснення. Викладач використовує зворотний зв’язок, щоб дiзнатися, чи
зрозумiли його. З цiєю метою можна: викласти iнформацію своїми словами;
навести власнi приклади; показати аналогічні вияви, подiбнi ознаки в інших
явищах i процесах; знайти зв’язок iз іншими процесами або явищами, вже
вiдомими раніше; передбачити певнi наслідки; визначити протилежностi.
Однією з нових технологій, які використовуються в освітньому процесі, є
модульне навчання. Модуль – це цільовий функціональний вузол, у який
об’єднані навчальний зміст і технологія оволодіння ним. Сутність модульного
навчання в тому, що учень самостійно або за допомогою вчителя досягає
конкретної мети навчально-пізнавальної діяльності в процесі роботи з модулем.
Ознаки

модульної технології –

гнучкість, динамічність, мобільність,

можливість проводити модульні уроки на різних етапах навчального процесу
(вивчення, закріплення, узагальнення),

зміна форм спілкування вчителя з

учнями. Модуль передбачає індивідуальну самостійну
партнерську

роботу

в

роботу

учня,

парах, роботу в групі. Дана технологія визначає

чітку структуру уроку і, як результат, сприяє підвищення якості знань учнів.
Технологія проблемного навчання. В останні роки проблемний підхід є
важливою складовою прогресивного пошукового методу

навчання. Форми

вираження навчальних проблем можуть бути різними, проте в їх змісті
закладені потенційні можливості для виникнення проблемних ситуацій в
процесі їх виконання.
У ході проблемного навчання вчитель створює різні проблемні ситуації,
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навчає учнів вирішувати проблеми, формує у школярів уміння бачити
протиріччя, вчить формулювати проблему. Під час проведення уроків можна
використовувати проблемні завдання: завдання, в основі змісту яких лежить
наукова гіпотеза; в основі яких спостерігається розрив в логіці зі звичними
науковими чи побутовими уявленнями; на встановлення причинно-наслідкових
зв’язків; проблемний характер яких обумовлений розривом між раніше
засвоєними знаннями і вимогами задачі чи питання; де необхідне розуміння
діалектичних

протиріч,

вміння

оперувати

протилежними

судженнями.

Ефективність проблемного навчання визначає його системність. Вчитель має
поставити проблеми та сформувати проблемні завдання, керувати діяльністю
учнів під час розгляду проблеми, розглядати варіанти вирішення проблеми,
консультувати в процесі роботи та ін.
Вчителі використовують технологію опорних логічних конспектів.
Особливістю цієї технології є певна закодованість навчальної інформації,
можливість виділяти етапи у вивченні матеріалу, використовувати творчі
прийоми подання навчального матеріалу у символах та малюнках. В роботі
вчителів ці технології використовуються в індивідуальній роботі з кожним
учнем, у групах.
У навчанні широко використовуються технології інтерактивного
навчання. О. Пометун, Л. Пироженко виділяють

групи цієї технології:

інтерактивні технології кооперативного навчання; інтерактивні технології
колективно-групового

навчання;

технології

технології опрацювання дискусійних питань.

ситуативного

моделювання;

Нові педагогічні технології

дозволяють перейти від навчання фактам до засвоєння змісту подій, розвитку
гуманістичного світогляду, формування умінь, що будуть корисними у
практичному житті. Для реалізації цієї мети потрібні активні методи навчання
(дискусії, семінари, рольові ігри). Вони спонукають учнів до активного
спілкування і активної взаємодії з іншими людьми.
Навчальні ігри допомагають розглядати проблеми в динаміці, дозволяють
учасникам прожити десятки умовних років за короткий проміжок часу. У
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процесі гри кожен учасник самостійно знаходить свої помилки і знаходить
правильні шляхи їх виправлення. При цьому збагачується власний досвід учнів.
Внаслідок таких занять учні осмислюють загальнолюдські цінності, набувають
досвід участі у дискусії і прийнятті колективних рішень. Більшість учителів
успішно застосовує ігровий метод на уроках-подорожах, уроках-ярмарках,
уроках-аукціонах, уроках-дослідженнях тощо. При цьому важливо не лише те,
що, готуючись до участі в грі, учні самостійно знаходять необхідний матеріал,
засвоюють правила поведінки, усвідомлюють: щоб бути справжнім фахівцем,
необхідно добре вчитися, багато знати і дуже багато працювати.
Зміст шкільної програми сприяє використання проектної технології.
Технології проектної діяльності вимагають від учителя особливої підготовки
учнів, пояснення завдань, способів їх виконання, вимог до оформлення
результатів. Проект (від лат. proect – кинутий уперед задум) – це сукупність
певних дій, документів, попередніх текстів, задум чи план створення
матеріального об’єкта, предмета, різного роду теоретичних продуктів. Проект
неможливо створити і реалізувати без творчої діяльності. Згідно з твердженням
К. Канторі, проект – це прояв творчої активності людської свідомості. Автор
надає вагомого значення проекту як специфічній формі свідомості, що охоплює
навчальний процес. Під час підготовки і реалізації проекту учні вчаться
працювати самостійно: ознайомлюються з різними джерелами знань, шукають
необхідну інформацію, обробляють і аналізують її, демонструють і коментують
результати своєї праці у вербальній і наочній формах.
Тип проекту визначається за типологічними ознаками:
– домінуючий у проекті вид діяльності: дослідницька, пошукова, творча,
рольова, прикладна тощо;
– предметно-змістовний напрям: монопроект; міжпредметний або
надпроектний проект;
– характер координування проекту: безпосередній, прихований;
– характер взаємозв’язків (серед студентів групи, курсу тощо);
– кількість учасників проекту;
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короткотривалі,

середньої

тривалості,

довготривалі.
За домінуючим методом існує класифікація проектів:
– дослідницькі, потребують добре продуманого плану, чітко визначених
завдань, актуальності проекту для всіх учасників, соціальної значимості,
продуманих

методів,

експериментальних

і

дослідних

робіт,

методів

опрацювання результатів;
– творчі – не мають детально розробленої структури, яка накреслюється
лише в загальних рисах і розвивається відповідно до інтересів учнів;
–

інформаційні – спрямовані на збір інформації про певний об’єкт,

ознайомлення учнів з цією інформацією, її аналіз, узагальнення фактів,
структури, систематичного контролю у ході виконання;
– пригодницькі, ігрові – структура залишається відкритою, учні
виконують певні ролі, обумовлені характером і змістом проекту;
– практично-орієнтовані – мають чітко визначену орієнтацію на
практичний результат, потребують продуманої структури діяльності учасників
із визначенням функцій кожного із них.
За кількістю учасників виділяють індивідуальні, парні і групові проекти.
Залежно від тривалості проекти бувають короткотерміновими (один-два
уроки); середньої тривалості (від тижня до місяця); довготерміновими (від
одного до декількох місяців). Проектна діяльність передбачає уміння планувати
власну діяльність, самостійно визначати завдання на основі аналізу здобутої
інформації та реалізовувати заплановане, одержуючи реальний практичний
результат, – є передумовою особистісного зростання та самореалізації.
Проектування – це вид діяльності, що синтезує в собі елементи ігрової,
пізнавальної,

ціннісно-орієнтаційної,

перетворювальної,

конструктивної,

навчальної діяльності. Загалом проектування полягає в аналізі проектної
ситуації, синтезі та оцінці рішень.
До нових педагогічних технологій належить портфель учня. В цій
технології йдеться не тільки про академічні знання, вміння і навички, скільки
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про розвиток особистості. Технологію портфель учня розглядають як
інструмент, спрямований на самопізнання учня внаслідок самооцінки власної
праці, оцінку особистістю самої себе, своїх можливостей, якостей, здібностей.
Самооцінка є важливим регулятором поведінки, від неї залежать взаємини з
оточуючими, критичність і вимогливість до себе. Самооцінка має бути
адекватною; завищена самооцінка, так само як і занижена, часто призводить до
трагічних наслідків у житті людини. Портфель учня спрямований на
формування у школярів здатності до об'єктивної самооцінки, розвиток
необхідних навичок самоспостереження, аналізу і міркування, рефлексії.
Портфель учня – це комплект робіт учня, які він відбирає за власним вибором
або завданням учителя. Добір може вестися протягом семестру, навчального
року. Це можуть бути практичні роботи, самостійні і контрольні роботи,
завдання,

проекти,

повідомлення,

доповіді,

реферати.

Учитель

може

запропонувати окремим учням скласти портфель за матеріалами розділу або
великої теми, запропонувавши серію запитань і завдань. Випускник школи
повинен

вміти адаптуватися у життєвих ситуаціях; самостійно здобувати

необхідні знання і застосовувати їх на практиці для вирішення різних проблем;
бачити труднощі, що виникають у реальному світі, шукати раціональні шляхи
їх подолання; усвідомлювати, де і яким чином отримані знання можуть бути
застосовані;

критично і творчо мислити; бути комунікабельним у різних

соціальних групах, уміти працювати в колективі, запобігаючи конфліктним
ситуаціям або вміло виходячи з них;

працювати над розвитком власної

особистості.
Отже, сучасна педагогічна технологія повинна гарантувати досягнення
певного рівня навчання і виховання, бути ефективною за результатами,
оптимальною щодо термінів впровадження, витрат сил і засобів.
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4.4. Сутність та особливості інноваційної педагогічної діяльності
Одним із завдань модернізації педагогічної діяльності є реалізація та
розвиток інноваційних процесів у системі освіти. На сьогодні пріоритетними є
удосконалення типів та структури освітніх навчальних закладів, оновлення
змісту навчання і виховання, розробка та апробування нових педагогічних
технологій, зміна форм і методів навчання та виховання, модернізація форм і
методів управління сучасною школою тощо, що вимагає від педагога
впровадження інноваційної педагогічної діяльності. Інноваційна педагогічна
діяльність – заснована на осмисленні практичного педагогічного досвіду,
цілеспрямована педагогічна діяльність, орієнтована на зміну і розвиток
освітнього процесу з метою досягнення вищих результатів, одержання нового
знання, формування якісної педагогічної практики. Продуктами інноваційної
педагогічної діяльності є нововведення, що позитивно змінюють систему
освіти, визначають її розвиток і характеризуються як нові, вдосконалені.
Одним із важливих завдань сучасної педагогічної інноватики є
класифікація нововведень:
1) у змісті освіти;
2) у методиках, технологіях, формах, методах, прийомах, засобах
освітнього процесу;
3) в організації освітнього процесу;
4) у системі управління школою.
Поділ нововведень за масштабом перетворень дозволяє виділити:
– часткові − локальні, одиничні, не пов’язані між собою;
– модульні − комплекс часткових, пов’язаних між собою;
– системні – нововведення, які охоплюють навчальний заклад.
Групування нововведень за інноваційним потенціалом дозволяє виділити:
–

модифікаційні нововведення, які пов’язані з удосконаленням,

раціоналізацією, видозміною, модернізацією засобу, який має аналоги чи
прототипи. Модернізація може спрямовуватись на технологічну і на
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особистісну сторону поновлюваного засобу;
–

комбінаторні нововведення – передбачають нове конструктивне

поєднання елементів раніше відомих методик, які в даному поєднанні ніколи не
використовувались;
–

радикальні нововведення – це запровадження досягнень психолого-

педагогічної науки, які мають об’єктивну новизну.
Інноваційні перетворення в освітньому процесі можуть класифікуватися
як:
– технологічні − інноваційні моделі навчання, спрямованого на
досягнення школярами визначених стандартів оволодіння знаннями на основі
модифікації репродуктивної діяльності;
–

пошукові − розробка моделей, в яких за мету навчання ставиться

розвиток у школярів можливостей самостійно засвоювати новий досвід, нові
знання, способи діяльності та розуміння учнями своєї суті.
Е. Роджерс виділяє п’ять категорій вчителів за ставленням до
нововведень:
– новатори − вчителі, які завжди першими сприймають все нове, сміливо
його впроваджують і поширюють;
–

вчителі, які першими здійснюють практичну перевірку цінностей

інновацій у кожній школі;
– помірковані, які не сприймають нового до того часу, поки його не
впровадять більшість колег;
– вчителі, які орієнтовані на старі технології, а нове сприймають лише
при загальній позитивній громадській думці;
– вчителі, в яких сильний зв’язок з традиційним підходом до навчання і
виховання, вони консервативні і відкидають все нове.
Основними джерелами інноваційних ідей розвитку навчального закладу
виступають:
– потреби країни, регіону, району − соціальне замовлення школі на
випускника;
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– директивні та нормативні документи органів влади та управління освіти
різних рівнів;
– досягнення та розробки психології, педагогіки, соціології, інших наук
про людину;
– досягнення передової та масової педагогічної тематики;
– власний професійний досвід керівників і вчителів, інтуїція, практичне
педагогічне мислення;
– аналіз результату і процесу функціонування навчального закладу;
– аналіз психолого-педагогічної літератури, періодичних видань.
Носіями педагогічних інновацій виступають творчі особистості, які здатні
до:
– рефлексії, що характеризує здібності педагога до самопізнання,
самовизначення й осмислення ним свого духовного світу, власних дій і станів,
ролі та місця у професійній діяльності;
– саморозвитку як творчого ставлення педагога до самого себе,
створення, ним самого себе у процесі активного впливу на зовнішній і
внутрішній світ з метою її перетворення;
– самоактуалізації як фактору безперервного прагнення до якомога
повнішого виявлення та розвитку своїх особистісних можливостей;
–

професійного

самовдосконалення,

яке

здійснюється

у

двох

взаємопов’язаних формах: самовиховання – цілеспрямована діяльність педагога
щодо систематичного формування та розвитку в собі позитивних і усунення
негативних якостей особистості, у відповідності до усвідомлених потреб
соціальним вимогам;
–

розвитку

і самоосвіти – оновлення й удосконалення наявних у

спеціаліста знань, умінь і навичок з метою досягнення бажаного рівня
професійної компетентності.
Важливою умовою інноваційного процесу і об'єктивною необхідністю в
інноваційній діяльності педагога, сутнісною характеристикою інноваційного
процесу є творчість. Тому інноваційна педагогічна діяльність – це особливий
MONOGRAPH

107

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

вид творчої діяльності, яка спрямована на оновлення системи освіти.
Результатами інноваційної педагогічної творчості можуть бути:
1. Педагогічні відкриття – новаторські педагогічні рішення, пов'язані з
формуванням, обґрунтуванням нових педагогічних ідей та їх впровадженням у
конкретній педагогічній системі.
2. Педагогічні винаходи – перетворення, конструювання окремих
елементів педагогічних систем, засобів, методів, умов навчання та виховання.
3. Педагогічні вдосконалення – модернізація й адаптація до конкретних
умов уже відомих методів і засобів.
Інноваційною діяльністю займається багато творчих педагогів, серед яких
умовно можна виокремити три групи:
1) педагоги-винахідники, які приходять до нового в результаті власних
пошуків;
2)

педагоги-модернізатори,

що

вдосконалюють

і

по-новому

використовують елементи створених систем задля позитивного результату;
3)

педагоги-майстри,

які

швидко

сприймають

і

досконало

використовують як традиційні, так і нові підходи та методи.
Упровадження нової ідеї, проекту або технології наштовхується на
зовнішні або внутрішні перешкоди або бар’єри:
зовнішні бар’єри:
– соціальні;
– організаційні;
– методичні;
– матеріально-технічні;
– внутрішні бар’єри:
– особистісні;
–психологічні.
Здійснення інноваційного педагогічного процесу включає у себе
сукупність таких послідовних дій:
– усвідомлення необхідності змін;
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– оцінка ситуації, що склалася;
– формування проблеми;
– вибір варіанту вирішення проблеми;
– прийняття рішення про нововведення;
– експериментальна перевірка нововведень;
– підготовка та перепідготовка кадрів;
–формування позитивного ставлення до нововведень;
– широке впровадження нововведень.
– оцінка результатів.
Таблиця 1
Відмінності традиційної та інноваційної педагогічної діяльності

Орієнтація
Вектор часу

Традиційна
педагогічна
діяльність
На стандарти
Реконструкція минулого

Модель навчання

Знаннєва

Діяльність
Характер
взаємовідносин

Репродуктивна

Показник

Суб’єкт-об’єктні

Інноваційна
педагогічна
діяльність
На варіативність
Споглядання майбутнього
Особистіснозорієнтована
Творча
Суб’єкт-суб’єктні

Оволодіння
Самореалізація
знаннями
Несуперечність,
Альтернатива,здобувається
Характер
пропонується в готовому
самостійно, продукування
інформації
вигляді,
маніпуляція
власних ідей
чужими ідеями
Конвергентне ідивергентне
Тип мислення
Конвергентне (логічне)
(творче)
Проблемні,
евристичні,
Технології
Імітаційні, репродуктивні
креативні.Арт-технології
Функції педагога
Вплив
Взаємодія, супровід
Вивчення
передового
Провідні методи
Спостереження
педагогічного
досвіду,
дослідження
педагогічний експеримент
Результати
Заплановані, відомі
Вірогідні, невідомі
Мотивація

Інноваційна педагогічна діяльність охоплює процес взаємодії вчителів та
учнів, спрямований на творчий розвиток, самореалізацію, на переведення його
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в якісно новий стан; системну діяльність щодо створення, освоєння та
застосування нових засобів; особливий вид творчої діяльності, що об'єднує
різноманітні операції і дії, спрямовані на одержання нових знань, технологій,
систем.

4.5. Структура готовності педагога до інноваційної педагогічної
діяльності
Інноваційна педагогічна діяльність характеризується не лише процесами
оновлення, внесення нових елементів у традиційну систему освітньої практики,
а й органічно включає у себе характеристику індивідуального стилю діяльності
педагога-новатора.

Інноваційна

діяльність

передбачає

вищий

ступінь

педагогічної творчості, педагогічне винахідництво нового у педагогічній
практиці, що спрямоване на формування творчої особистості, враховує
соціально-економічні зміни у суспільстві і проявляється у цілепокладанні,
визначенні мети, завдань, а також змісту і технологій інноваційного навчання.
Вчитель інноваційної орієнтації − це особистість, здатна брати на себе
відповідальність, вчасно враховувати ситуацію соціальних змін і є найбільш
перспективним соціальним типом педагога. Як вчитель-дослідник, він
спрямований на науково-обґрунтовану організацію освітнього процесу з
прогностичним спрямуванням, має адекватні ціннісні орієнтації, гнучке
професійне мислення, розвинуту професійну самосвідомість, готовність до
сприйняття нової інформації, високий рівень самоактуалізації, володіє
мистецтвом рефлексії.
У психолого-педагогічних джерелах готовність визначається як активнодіяльнісний стан особистості, установку на певну поведінку, мобілізованість
сил на виконання завдання.
Готовність до

інноваційної

педагогічної

діяльності –

особливий

особистісний стан, який передбачає наявність у педагога мотиваційноMONOGRAPH
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ціннісного ставлення до професійної діяльності, володіння ефективними
способами і засобами досягнення педагогічних цілей, здатності до творчості і
рефлексії. Вона є основою активної суспільної і професійно-педагогічної
позиції

педагога, яка спонукає до інноваційної діяльності та сприяє її

продуктивності.

Готовність

до

інноваційної

діяльності

–

це

складне

інтегративне утворення, яке охоплює різноманітні якості, властивості, знання,
навички особистості. Педагогу інноваційного спрямування під час освітнього
процесу необхідно вміти реалізовувати:
– педагогічний гуманізм (довіра до вихованців, повага до їх особистості,
гідності, впевненість у своїх здібностях і можливостях);
– емпатійне розуміння вихованців (прагнення і вміння відчувати іншого
як себе, розуміти внутрішній світ вихованців, сприймати їх позиції);
– співробітництво (поступове перетворення вихованців на співтворців
педагогічного процесу);
– діалогізм (уміння слухати дитину, цікавитися її думкою, розвивати
міжособистісний

діалог

на

основі

рівності,

взаємного

розуміння

і

співтворчості);
– особистісна позиція (творче самовираження, за якого педагог постає
перед вихованцями не як позбавлений індивідуальності функціонер, а як
особистість, котра має свою думку, відкрита у вираженні своїх почуттів,
емоцій).
У сучасних умовах інноваційна діяльність педагога має відповідати
основним принципам:
1. Принцип інтеграції освіти. Передбачає посилену увагу до особистості
кожної дитини як вищої соціальної цінності суспільства, орієнтацію на
формування

громадянина

з

високими

інтелектуальними,

моральними,

фізичними якостями.
2. Принцип диференціації та індивідуалізації освіти. Налаштовує на
забезпечення умов для повноцінного вияву і розвитку здібностей кожного
вихованця.
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3. Принцип демократизації освіти. Дотримання його зобов´язує до
створення передумов для розвитку активності, ініціативи, творчості учнів і
вчителів, зацікавленої їх взаємодії, широкої участі громадськості в управлінні
освітою.
Реалізація цих принципів вимагає переходу від нормативної до
інноваційної, творчої діяльності, що передбачає зміну характеру освітньої
системи, змісту, методів, форм, технологій навчання й виховання. Метою
освіти за таких умов є вільний розвиток індивідуальних здібностей, мотивів,
особистісних цінностей різнобічної, творчої особистості.
Отже, у структурі професійно спрямованої особистості педагога
готовність

до

інноваційної

діяльності

є

показником

його

здатності

нетрадиційно вирішувати актуальні для особистісно-орієнтованої освіти
проблеми. Підготовлений до інноваційної професійної діяльності педагог має
професійні і особистісні якості:
– усвідомлення змісту і цілей освітньої діяльності у контексті актуальних
педагогічних проблем сучасної школи;
– осмислена, зріла педагогічна позиція;
– уміння по-новому формулювати освітні цілі з предмета, певної
методики, досягати і оптимально переосмислювати їх під час навчання;
– здатність вибудовувати цілісну освітню програму, яка враховувала б
індивідуальний підхід до дітей, освітні стандарти, нові педагогічні орієнтири;
–

співвіднесення

орієнтованої

освіти,

сучасної
коригування

реальності
освітнього

з

вимогами
процесу

за

особистіснокритеріями

інноваційної діяльності;
– здатність бачити індивідуальні здібності дітей і навчати відповідно до їх
особливостей;
– уміння продуктивно, нестандартно організувати навчання й виховання,
тобто забезпечити творення студентами своїх результатів і, використовуючи
інноваційні технології, стимулювати їх розвиток;
– володіння технологіями, формами і методами інноваційного навчання,
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яке передбачає уміння на основі особистого досвіду і мотивів студентами бути
співтворцем мети їх діяльності, зацікавленим, компетентним консультантом і
помічником у співвіднесенні мети з результатом, використанні доступних форм
рефлексії та самооцінки;
– здатність бачити, адекватно оцінювати, стимулювати відкриття та
форми культурного самовираження вихованців;
– уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, розвитку особистісних
якостей вихованців;
– здатність до особистісного творчого розвитку, рефлексивної діяльності,
усвідомлення значущості, актуальності власних інноваційних пошуків і
відкриттів.
Готовність

педагога

до

інноваційної

діяльності

визначають

за

показниками:
– усвідомлення потреби запровадження педагогічних інновацій у власній
педагогічній практиці;
– інформованість про новітні педагогічні технології, знання новаторських
методик роботи;
– зорієнтованість на створення власних творчих завдань, методик,
налаштованість на експериментальну діяльність;
– готовність до подолання труднощів, пов´язаних зі змістом та
організацією інноваційної діяльності;
– володіння практичними навичками освоєння педагогічних інновацій та
розроблення нових.
Ці показники виявляють себе не ізольовано, а в різноманітних
поєднаннях і взаємозв’язках.
І. Дичківська виділяє такі структурні компоненти готовності до
інноваційної педагогічної діяльності: мотиваційний; когнітивний; креативний;
рефлексивний.
педагогічної

Мотиваційний
діяльності

компонент

виражає

готовності

усвідомлене

до

ставлення

інноваційної
педагога

до

інноваційних технологій та їх ролі у розв'язанні актуальних проблем
MONOGRAPH

113

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

педагогічної освіти. Мотивація особистості педагога обумовлена його
професійними

інтересами,

ціннісними

орієнтаціями,

ідеалами.

Вона

виявляється як у всій його професійній життєдіяльності, так і в окремих
педагогічних ситуаціях, визначає його сприйняття зовнішніх подій і логіку
поведінки. Когнітивний компонент готовності до інноваційної педагогічної
діяльності об'єднує сукупність знань педагога про суть і специфіку
інноваційних педагогічних технологій, їх види та ознаки, а також комплекс
умінь і навичок із застосування інноваційних педагогічних технологій у
структурі власної професійної діяльності. Цей компонент є результатом
пізнавальної діяльності. Його характеризують обсяг знань, стиль мислення,
сформованість умінь і навичок педагога. Уміння педагога засвідчують свідоме
оволодіння діяльністю, яка за своєю структурою відповідає структурі його
особистості, в якій виокремлюють такі професійні уміння:
– гностичні (уміння здобувати, поповнювати і розширювати свої знання,
вивчати особистість дитини і себе);
– проектувальні (здатність планувати навчальний процес відповідно до
цілей навчання, психологічних закономірностей, оптимальних видів, методів,
прийомів професійної діяльності; уміння планувати позакласну роботу);
– конструктивні (уміння обирати оптимальні прийоми і способи
навчання, форми роботи, відбирати

і дозувати

навчальний

матеріал,

оптимально керувати процесом учіння);
– організаційні (здатність організовувати свою діяльність і діяльність
дітей відповідно до цілей навчально-виховного процесу);
– комунікативні (уміння використовувати різні механізми формування
міжособистісних взаємин учасників педагогічного процесу, застосовувати
техніку

акторської

майстерності,

попереджувати

і

долати

конфлікти,

створювати комунікативну мережу занять).
Інноваційна діяльність пов'язана з педагогічними дослідженнями.
Показниками сформованості когнітивного компонента готовності до неї є:
– методологічні знання (вміння сприймати дійсність із позицій
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системного підходу, сформованість загальнонаукових категорій);
– загальнотеоретичні і методичні знання (знання принципів і методів
педагогічного

дослідження,

володіння

конкретними

дослідницькими

вміннями);
– уміння успішно застосовувати інноваційні педагогічні технології
(гностичні, проектувальні, конструктивні, організаційні, комунікативні);
– позитивний педагогічний досвід.
Реалізація когнітивного компонента особистісної готовності педагога до
інноваційної

діяльності

означає

для

нього

необхідність

професійно

самовизначитись, тобто усвідомити норми, модель своєї професії і відповідно
оцінити свої можливості.
Креативний

компонент

готовності

до

інноваційної

педагогічної

діяльності реалізується в оригінальному розв'язанні педагогічних завдань, в
імпровізації, експромті. Його важливість породжена творчим характером
інноваційної діяльності. Ознаками креативності є здатність до створення
нового, нетрадиційний підхід до організації освітнього процесу, вміння творчо
вирішувати будь-які професійні проблеми, взаємодіяти з вихованцями,
колегами, батьками дітей, уміння розвивати креативність дітей, що втілювалося
б у їх поведінці. Формування креативності у студентів залежить від таких
професійних умінь та установок педагога: визнання цінності творчого
мислення; розвиток чутливості студентів до стимулів оточення; вільне
маніпулювання об'єктами та ідеями; уміння всебічно розкрити особливість
творчого

процесу;

уміння

розвивати

конструктивну

критику,

але

не

критиканство; заохочення самоповаги; нейтралізація почуття страху перед
оцінкою тощо.
Креативний

компонент

готовності

до

інноваційної

педагогічної

діяльності виявляється через відкритість до педагогічних інновацій; гнучкість,
критичність мислення; творчу уяву.
Рефлексивний компонент готовності до інноваційної педагогічної
діяльності. Характеризує пізнання й аналіз педагогом явищ власної свідомості
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та діяльності. Реалізується цей компонент через такі рефлексивні процеси, як
саморозуміння і розуміння іншого, самооцінювання й оцінювання іншого,
самоінтерпретація й інтерпретація іншого. Процес рефлексії індивідуальний.
Показником рефлексивного компонента в структурі готовності до інноваційної
педагогічної діяльності є сформованість рефлексивної позиції.
Отже,

мотиваційний,

когнітивний,

креативний

і

рефлексивний

компоненти у сукупності репрезентують структуру готовності педагога до
інноваційної діяльності. Ця готовність є особистісним утворенням, яке
опосередковує залежність між ефективністю діяльності педагога і його
спрямованістю на вдосконалення свого професійного рівня.
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KAPITEL 5 / CHAPTER 5.
PERSONAL-ACTIVITY APPROACH IN SELF-ACTUALIZATION AND
DEVELOPMENT OF CREATIVITY OF THE FUTURE TEACHER

ОСОБИСТІСНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ ПІДХІД У САМОАКТУАЛІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ

5.1. Загальна характеристика творчої особистості вчителя
Сьогодення підвищує вимоги до професійного рівня майбутнього
вчителя, націлює на формування ініціативної, самостійної особистості,
наділеної творчим мисленням. Гостро стоїть проблема розвитку творчих
здібностей особистості, творчої уяви, інтуїтивного мислення, оригінальних
способів дій, відходів від шаблонів тощо.
Професійність педагога характеризується рисами:
– педагог повинен бути організатором навчання, систематично діяти на
студентів, щоб прищепити їм певні риси характеру, волі, звичок і смаків,
систематично прививати звичку думати, аналізувати;
– професійність педагога полягає в умінні перетворити студента в суб’єкт
самовиховання, самоосвіти;
– професійна кваліфікація педагога полягає в його умінні трансформувати
державні цілі в педагогічні. Від педагога вимагається система послідовних дій,
направлених

на

досягнення

цілей

освіти

які

висуваються

сучасним

суспільством.
Творча діяльність педагога включає конструктивну, організаційну,
комунікативну

і

гностичну

діяльності.

При

оволодінні

педагогічною

майстерністю,

педагог починає відчувати ступінь сприйняття студентами

інформації, уміє активізувати студентів. Він спонукає їх до порівняння, пошуку
істини, вчить їх самоконтролю і самоорганізованості. Його реакція на поведінку
аудиторії стає швидкою і чуттєвою, його заняття проводяться жваво, емоційно,
цікаво.
Важливими умовами міцного засвоєння знань і умінь, застосування їх на
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практиці є: мистецтво педагога викликати інтерес до предмету; активне, творче
відношення студента до навчальної роботи.
Суть теорії активності навчання полягає в тому, що пізнання є діяльність,
направлена на опанування предметного світу. Вступаючи в контакти з
предметами зовнішнього світу, студент пізнає їх і збагачується практичним
досвідом як пізнання світу, так і дії на нього.

Його пошукова діяльність

виявляє особливості, властивості і характеристики явищ і об’єктів зовнішнього
середовища, визначає їх суть і зміст, оцінює їх роль, значення. На основі
отриманої інформації студент ставить для себе мету і розробляє програму дій.
Креативна діяльність майбутнього вчителя проходить в умовах активновипереджального сприйняття і відображення оточуючого світу, рішення різного
роду проблемних ситуацій, без чого поставлена мета не може бути досягнута.
На сьогодні існує більше за сто означень креативності. Згідно з
концепціями креативності Дж. Гілфорда (1969), Е. Торренса (1962), Д.
Богоявленської (1983), креативність є загальною характеристикою особистості і
впливає на творчу продуктивність незалежно від сфери прояву особистісної
активності.
Дж. Гілфорд визначав, що креативність – це процес дивергентного
мислення. Однак він включав до структури креативності не тільки дивергентне
мислення, але і здатність до перетворень, точність розв’язку та інші
інтелектуальні параметри. Цим визначався позитивний зв'язок між інтелектом і
креативністю.

У

своїх

працях

Гілфорд

виділяє

шість

параметрів

креативності:
– здатність до знаходження і постановки проблеми;
– здатність до генерування великої кількості ідей;
– гнучкість – здатність до продукування різноманітних ідей;
– оригінальність;
– здатність удосконалювати об’єкт;
– здатність розв’язувати проблеми;
– здатність до аналізу та синтезу.
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Таким чином, він виділив один із аспектів креативності – креативне
мислення – один із видів мислення, що характеризується створенням
суб’єктивно нового продукту та новоутвореннями у пізнавальній діяльності.
Новоутворення стосуються мотивації, мети, оцінок.
Дослідники (Р. Стернберг, Т. Лубарт) виділяють загальні вимоги до
процесу креативного мислення незалежно від проблеми, на яку він
спрямований:
– зміна структури зовнішньої інформації та внутрішніх уявлень за
допомогою формування аналогій і поєднання концептуальних прогалин;
– постійне переформулювання проблеми;
– застосування існуючих знань, спогадів і образів для створення нового
та використання старих знань і навичок;
– використання невербальної моделі мислення;
– процес креативності вимагає внутрішнього напруження.
Ці вимоги можна задовольнити у процесі пізнавальної діяльності. Але для
розвитку креативного мислення студенти повинні оволодіти та застосовувати
прийоми розумової діяльності. Основна ідея креативного досвіду полягає у
відмові від механічного перенесення знань, у проблемно-пошуковій діяльності
студентів, які йдуть шляхом наукового дослідження до формування проблем,
гіпотез, пошуку шляхів їх розв’язання, формування понять та їх пояснення.
Викладач здійснює супровід студентів, дає певні рекомендації, спонукає їх до
творчої діяльності, демонструє певний спосіб дій. Креативне навчання
передбачає індивідуально-орієнтовану

роботу

викладача

зі

студентами.

Першочерговою задачею є розвиток у студентів здібностей до самостійного
формування нових знань, умінь, способів дій. Головним фактором креативного
навчання є ініціативність студентів. При цьому студент із об’єкта педагогічного
впливу перетворюється на суб’єкт спілкування. Він відповідає за свою
діяльність так, як і викладач за свою. Креативне навчання – це процес постійної
співпраці викладача та студента. Навчальний процес організовується як контакт
партнерів, зацікавлених один у одному та у справі, якою вони займаються
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разом. Креативне навчання має характерну рису: навчальний процес зливається
з життям, із рішенням реальних творчих задач.
Розвиток креативного мислення студентів під час пізнавальної діяльності,
відбувається при використанні активної моделі навчання опори на інтерактивну
(робота в парах, групах тощо), як спеціальну форму організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови
навчання, за яких кожен студент відчуває свою успішність, інтелектуальну
спроможність. У процесі педагогічної діяльності дидактичні ігри, моделювання,
розв’язування прикладних та винахідницьких задач, самостійна робота,
дослідно-експериментальна діяльність, участь у семінарах і диспутах, робота
над проектами сприяють формуванню креативної особистості. У кожній
навчальній темі з дисциплін, можна створити умови для креативної діяльності.
За опитуванням студентів, найбільшу перевагу вони надають роботі у групах та
парах, що сприяє генерації різнопланових думок та ідей. При цьому вони
визначають, що колективна робота допомагає навчитися слухати та чути інших.
Викладачі планують заняття таким чином, щоб:
–

навчальний

процес

мав

позитивний

емоційний

зміст.

Саме

емоціонально – актуальний початок уроку сприяє формуванню творчої
атмосфери;
– творчість починається саме із сумніву. Дуже дієвим на даному етапі є
створення проблемних ситуацій, формулювання проблемних питань, висування
проблемно-пошукових гіпотез.
– до проблеми, яка розглядається, необхідно знайти декілька варіантів
рішень. На даному етапі використовують загадковість, інтригу, таємничість,
театральність формування проблеми – це все підсилює мотивацію пошуку
нових ідей;
– були б поставлені розвиваючі питання відкритого типу, однозначну
відповідь на які не завжди можна знайти;
– були присутні елементи винахідницької діяльності студентів.
–

самостійне ознайомлення студентів з додатковим інформаційним
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матеріалом із тих тем, які вивчаються чи будуть ще вивчатися.
Викладачі на заняттях застосовують методичні прийоми і завдання до
них, які сприяють розвитку критичного мислення.
1.Пошук альтернатив. Пошук альтернатив може не дати результату,
проте замість прийняття найбільш ймовірного варіанту виробляється звичка
шукати інші можливості. З метою активізації пошуку альтернатив, студентам
висувають обмеження – деяке фіксоване число альтернативних шляхів підходу
до ситуації. У результаті можуть виникнути ситуації:
–з одного боку, студенти шукають альтернативні рішення проблеми;
–з другого боку, вичерпавши ймовірні варіанти, вони

вигадують

рішення, які іноді містять протиріччя.
2. Зняття штучних обмежень. Під час обговорення виникають штучні
обмеження, які треба відкинути під час пошуку рішень. Головне – розуміння
того, що будь-які припущення можуть підлягати сумніву. Моделювання за
встановленими правилами. «Чомучки».

До студентів ставиться питання

пояснити, чому.
3. Роздуми від зворотного. Об’єкти чи процеси розглядаються такими, як
вони є, а потім – з інших позицій.
4. Поділ на частини. Під час поділу на окремі частини задачі, проблеми,
об’єкту є можливість змінити й об’єднати частини в новий спосіб. Це сприяє
розвитку логічного мислення та розвиває навички моделювання. Можна також
запропонувати студентам завдання зворотного змісту: за окремими кроками
алгоритму відновити саму дію.
5.Розгадування та складання ребусів, кросвордів, тестів, які розвивають
навички мислення високого рівня.
6.Встановлення аналогій. У креативному мисленні використання аналогій
сприяє постійному руху думки вперед. Сутність завдань на аналогію полягає в
тому, що студентам пропонують певну систему, до якої вони знаходять
аналогічну, але з іншими об’єктами. Вправи на аналогію зводяться до
встановлення
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логічних задач, серед наданих задач знайти аналогічні та пояснити. Виміром
креативності під час вивчення навчальних предметів можуть бути допоміжні
способи розв’язання завдань, виконання різнорівневих тестів, участь у
проектній діяльності.
Під час

навчальної роботи, викладачі стикаються з факторами, які

заважають прояву креативних здібностей студентів: недостатній розвиток
певних здібностей студентів; наявність особистісних рис, таких як схильність
до конформізму, страх виглядати смішним у своїх судженнях та діях,
побоювання робити рецензії на відповіді чи дії інших студентів; завищена
оцінка значущості своїх власних ідей; конфлікт критичного та творчого типів
мислення. Подолати труднощі можна створенням у пізнавальній діяльності
студентів ситуації успіху та відчуття правильності виконання завдань, що
досягається наявністю відповідної мотивації, певним рівнем емоційного
збудження, самооцінкою. Викладач має будувати заняття так, щоб студентів
постійно був стійкий інтерес до предмету та процесу пізнання, навчальна
активність, бажання творити і пізнавати. Саме креативне навчання цьому
сприяє.

5.2. Формування вміння застосовувати креативні педагогічні
технології навчання
У суспільстві виникає потреба в особистостях здатних до самореалізації,
до саморозвитку, які мають нестандартне мислення, можуть внести нову якість
у соціальне і виробниче життя, у культуру народу. Тому сьогодні інформаційна
освіта

поступається

місцем

креативній

освіті,

де

основними

стають

універсальні засоби розумової діяльності та особистої техніки творчості
мислення студентів.
Сгеаtivе – (з англійської) творчий. Тому іноді ототожнюють творчість із
креативністю. Творчість не завжди дає творчий продукт, а креативність
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включає в себе здатність до створення творчого продукту (нові способи, нові
рішення, нові варіанти). Творча, активна особистість формується переважно
умовами виховання, впливом соціального середовища і системи освіти і
навчання. Якщо ж творча активність
недостатності

зовнішніх

умов,

то

виявляється і за відсутності чи

таку

творчу

активність

називають

креативною. Креативність базується на специфічних психофізіологічних
особливостях індивіда, зокрема на високій динаміці правої півкулі головного
мозку (образне мислення). Креативна освіта відходить від механічного
перенесення знань, а за основу взята пошукова діяльність студентів, які ідуть
шляхами наукового дослідження до встановлення фактів, формування проблем,
гіпотез, вирішення їх і пояснення. Креативна освіта визначає таку організацію
навчання, виховання і розвитку творчої активності студентів, яка сприяє
отриманню творчого продукту інтелектуальної діяльності і самостійного
створення нового ( сrеаtion від латинського – створення). Система креативної
освіти спрямована на формування творчого мислення всіх студентів, розвиток
їх інтелектуальних здібностей які мають першорядне значення для оволодіння
знаннями і вміннями в різних галузях науки. Але насамперед вона орієнтована
на підготовку студентів до навчання обдарованих дітей, які позбавлені
належної уваги. Креативна педагогіка прагне вміло, направляти розвиток
талановитих дітей, надати їм можливість повною мірою розкрити і реалізувати
свої здібності.
Креативна педагогіка включає:
1. Позитивний емоційний зміст навчального процесу (творчий процес
можливий лише в умовах позитивного емоційно – інтелектуального натхнення).
2. Критичне ставлення до стереотипів та установлених норм.
3. Пошук варіативних рішень проблеми.
4. Використання методу відкритого питання.
5. Винахідницька, діяльність.
В процесі креативної освіти зникає буденність навчальної діяльності,
активізується пізнавальний інтерес студентів, розвиваються їх вміння і навички
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аналізу і систематизації здобутих знань, колективного розв'язання проблем,
нестандартного бачення цих проблем. Індивідуальні дослідження – не тільки
поглиблюють знання, а й надають можливість випробувати себе, оцінити рівень
своїх здібностей, передбачити недоліки своєї освіти і її переваги, об'єктивна
оцінка власних знань, умінь і навичок стимулює студентів до самостійної
освіти, дає змогу програмувати її. Через контрольні, самостійні, практичні
робота, роботи з дидактичним матеріалом, лабораторні досліди та за аналізом
індивідуальних спостережень за студентами встановлюється їх рівень розвитку.
Технологія формування креативності дозволяє виділити етапи:
1.Визначення рівня креативності кожного студента.
2.Визначення

перспектив

розвитку

креативності

і

врахування

індивідуальних особливостей студентів.
3.Розробка системи знань спрямованих на розвиток креативності.
4. Організація творчої діяльності студентів.
Креативна якість проявляється у комплексі зі станом здоров'я, нервової
системи, характером, здібністю до незвичайних рішень і вчинків. При вивченні
навчальних дисциплін встановлюють ступінь:
– прийомів роботи студентів, розумових операцій, реальних досягнень у
певній сфері знань з точки зору новизни, самостійності;
– комплекс морально-інтелектуальних спонукань, установок інтересів і
мотивів, що визначають мету здійснення дій, вчинків і поведінки вцілому;
– темп, інтенсивність, рівень досягнень;
– здібності студентів.
Враховуючи, що здібності – це сукупність природного і набутого, їх
можна розвивати у процесі навчання. Здібності включають у себе особливості
органів чуття і моторики (добра організація, почуття часу, простору, швидкість
реакції, здібність до автоматизму роботи руками) та здібності психічних
процесів (аналітико-синтетичні якості, розвиток асоціативного мислення,
здібність

до

абстракції,

оперування

символами,

образне

мислення,

ситуативність, кмітливість, рішучість, терпіння, акуратність, методичність в
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роботі, великий об’єм уваги). Для виявлення здібностей та творчої активності
студентів використовують психологічні анкети, повсякденні психологічні
спостереження, роблять висновки після різних форм роботи на заняттях.
Для визначення рівня індивідуальних досягнень та встановлення
кількісних,

якісних,

індивідуальних

і

психологічних

відмінностей

використовують критеріально-орієнтовні тести як шлях діагностування і
корекції особливості. У ролі критерія у таких тестах виступають конкретні
знання, вміння та навички. Тести на обізнаність дають змогу перевірити як
володіє студент такими прийомами розумової діяльності як синтез, аналіз,
порівняння. Рівні індивідуальних досягнень студентів:
–

репродуктивний –

студент здатний до відтворення знань і може

працювати лише при наявності алгоритмів;
– конструктивний (напівстихійний) –

студент має знання, уміння і

навички користуватись при аналогії у подібних ситуаціях;
–творчий (дослідницький) – студент може самостійно використовувати
знання, здатний до самокорекції знань, має інтерес до пошуків невідомого,
невідповідностей, може побачити і сформулювати проблему, шукає шляхи її
рішення, чітко формулює результати своєї роботи. Визначивши рівень розвитку
студентів, планують перспективи розвитку креативності з урахуванням
індивідуальних властивостей студентів.
Розвиток

креативного

мислення

неможливий

без

оволодіння

і

застосування прийомів розумової діяльності:
– виділення основного, аналіз і синтез;
– порівняння та абстрагування;
– узагальнення;
– систематизація і класифікація;
– конкретизація;
– визначення та пояснення понять;
– доказ і спростування тверджень; Технологія креативного мислення
передбачає формування розумових прийомів через використання методів і
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форм роботи:
– ділові, творчі ігри, моделювання, розв'язування кросвордів;
– семінари, диспути;
– тести-роздуми, критеріально-орієнтовні тести тощо;
– робота з підручником;
– розв'язування розрахункових задач;
– задачі-малюнки;
–

самостійна робота з підручником, дидактичним матеріалом–

дослідницька робота;
– експериментальна робота;
– експеримент;
– вирішення проблемних ситуацій.
Прикладом розвитку креативної діяльності може бути підбір системи
задач та завдань. Успішне рішення цього питання багато в чому залежні від
якості підготовки поставленої мети. Завдання не в тому, щоб студент тільки
розв'язав завдання, а в тому, щоб він отримав від задань користь. Розв'язуючи
задачу, студент оволодіває навиками, знаннями і навичками, розвиває у собі
наполегливість, залучається до творчості. Для розвитку креативної діяльності
студентів використовують дидактичні ігри:
– ігри – вправи – кросворди, вправи із зворотним зв'язком;
– гра "Хрестики – нолики", ребуси;
– настільні ігри (гра – мозаїка, доміно).
– сюжетно– рольові ігри;
– ситуаційні задачі,
– захист навчальних проектів тощо.
Взаємодія викладача зі студентами має відбуватися з урахуванням
принципів:
– забезпечення гуманістичного, суб’єктного підходу до навчання та
виховання, що грунтується на визнанні гідності особистості, її права на вибір,
власну думку, самостійний вчинок;
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– створення нового освітнього середовища, що забезпечує освітні потреби
студентів;
– формування паритетних взаємин у системі викладач студент на основі
творчої співпраці, що забезпечує можливість творчої самореалізації студентів;
– здійснення навчання на основі особистісної зацікавленості студента,
його

індивідуальних

інтересів

і

здібностей,

що

сприяє

формуванню

пізнавальної активності на основі його інтересів;
– розвиток системного, інтуїтивного мислення, уміння деталізувати
інформацію, що дисциплінує розум студента, формує творче, нешаблонне
мислення;
– організація неперервної самостійної та самоосвітньої діяльності
студентів, що сприяє вихованню особистостей, здатних виявити наполегливість, дисциплінованість;
– забезпечення вільного вибору форм, напрямів, методів діяльності, що
сприяє розвитку вміння критично оцінювати свої можливості і прагнення
самостійно розв'язувати складні завдання.
Застосування цих принципів потребує творчого підходу до організації
навчання як інтегрованого процесу, який сприяє формуванню цілісної картини
світу, дає змогу студентам самостійно обирати

знання з різних наук при

максимальній орієнтації на власний досвід. У сучасній педагогіці існують різні
підходи до освітнього процесу.
Індивідуально-особистісний підхід. Ґрунтується на тому, що необхідно
враховувати не лише індивідуальність студента, але й усю систему відносин
особистості з оточенням; оцінювати вплив цих стосунків на психіку та її
індивідуальні можливості. Обов’язкові елементи цього підходу:
– вивчення досягнутого рівня розвитку особистості;
– індивідуалізація процесу навчання.
Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдання, що
забезпечують оптимальне навантаження для студента і формують у нього
раціональні вміння розумової праці.
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Дидактичний підхід. Найхарактернішим проявом обдарованості є ті
здібності, які вже притаманні певній особистості. Завдання педагога – створити
навчальну ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність
конкретного студента (інтелектуальну, творчу, спортивну тощо). Бажано, щоб
вони навчалися за спеціальними навчальними індивідуальними програмами.
Варто зауважити, що у дидактичному підході до навчання обдарованих
студентів, недостатньо використовують психологічні знання, тому постають
проблеми:
– кому належить заслуга високих результатів навчання, викладачу, який
розробив курс навчання, чи природній обдарованості студента;
– психологічних наслідків цієї програми для особистісного розвитку
студента;
– наслідків програми для фізіологічного та психологічного здоров’я
студента.
Прихильники цього підходу звертаються до послуг психологів, залучення
яких може відбуватися у двох варіантах. У такому разі дидактичний підхід
змінюється на дидактико-психологічний або психодидактичний.
Дидактико-психологічний підхід полягає у введенні в освітній процес
психологічної служби, яка має компенсувати труднощі, що виникають у
викладача та студента під час реалізації навчальної програми.
Психодидактичний підхід має психологічний пріоритет у побудові
освітних технологій. В останнє десятиріччя це знайшло відображення у теорії
та практиці розвивального навчання, за наявності якого знання, уміння та
навички з мети освітнього процесу перетворюються на засіб когнітивного та
особистісного розвитку студентів. Під час реалізації цього підходу необхідно:
– сформувати у студентів певний рівень психологічних знань і вмінь,
розуміння структури здібностей та особистості загалом, закономірностей
побудови окремих навчальних програм та освітнього процесу;
– створити експериментальні навчальні програми з урахуванням
психологічних закономірностей розвитку та навчання обдарованої особистості;
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розуміти характер та роль освітянського середовища, у якому

відбувається навчання.
У світовій педагогічній практиці склалося декілька стратегічних ліній
розробки змісту освітньої діяльності обдарованих студентів:
1.Стратегіі, що базуються на зміні кількісних характеристик:
– стратегія прискорення;
– стратегія інтенсифікації.
2. Стратегіі, що базуються на зміні якісних характеристик:
– стратегія індивідуалізації навчання;
– стратегія дослідницького навчання;
– стратегія навчання мислення;
– стратегія проблематизації;
– стратегія соціальної компетенції.
Основними вимогами залучення студентів до навчання на підставі
прискорення мають бути:
– зацікавленість студента у прискоренні, підвищенні здібностей в окремій
сфері;
– достатня зрілість у соціально-емоційному плані;
– згода батьків тощо.
Прискорення навчання пов’язане зі змінами швидкості навчання, а не
його змісту.
Стратегія інтенсифікації передбачає збільшення обсягу того, що
вивчається.
Стратегія індивідуалізації навчання реалізується в контексті особистісно
зорієнтованої освіти, яка основною метою передбачає не формування
особистості із заздалегідь визначеними, заданими рисами, за встановленою
моделлю, а створення умов для повноцінного прояву та розвитку специфічних
особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу.
Стратегія навчання мислення передбачає цілеспрямований розвиток
інтелектуально-творчих здібностей студентів. Розвиток творчого (критичного,
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раціонального тощо) мислення є однією з популярних ідей у педагогіці. Це
вимагає

повної

розробки

концептуальної

моделі

інтелекту.

Найбільш

популярною є модель інтелекту Дж. Гілфорда.
Стратегія соціальної компетенції передбачає насамперед розвиток
афективної сфери студентів. Задля подолання диссинхронії (коли дитина,
випереджуючи ровесників за рівнем розвитку мислення, потребує допомоги в
гісихосоціальному розвитку) створюються програми спеціальних інтегрованих
курсів, спрямованих на розвиток емоційної сфери, корекцію міжособистісних
стосунків у колективі, самоактуалізацію.
Стратегія дослідницького навчання грунтується на активізації навчання
через залучення студентів до дослідницької діяльності, яка є важливим
чинником розвитку творчих здібностей. У межах дослідницького підходу до
навчання проводиться опора на безпосередній досвід студентів. Отже, мета
цього навчання передбачає розширити цей досвід у процесі пошукової,
дослідницької діяльності.
У педагогіці виокремлюють три рівні реалізації дослідницького навчання:
– викладач ставить проблему та окреслює стратегію і тактику її
розв’язання, саме вирішення необхідно знайти студенту;
– викладач ставить проблему, але метод її розв’язання студент шукає
самостійно;
– постановка проблеми, пошук методів її дослідження та розробка
вирішення здійснюють студенти самостійно.
Зміст освіти, змодельований за стратегією проблематизації, передбачає
подання навчального матеріалу таким чином, щоб студенти могли виявити та
поставити проблему, знайти способи її розв’язання та розв’язати практично.
Під час проблемного навчання студент:
– виділяє та ставить проблему;
– пропонує можливі вирішення;
– робить висновки відповідно до результатів перевірки;
– застосовує висновки до нових даних;
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– робить узагальнення.
Навчальні проблеми необхідно обирати з урахуванням їх значущості саме
для тих, кому вони пропонуються для розв’язання. Обираючи проблему,
необхідно також звертати увагу на наявність необхідної бази для дослідження,
відсутність якої призводить до поверхневого вивчення та розв’язання
проблеми, суттєво заважає розвитку критичного мислення, яке грунтується на
доказовому дослідженні та знаннях.
Причини труднощів у навчанні студентів:
– одну з важливих причин неуспішності психологи пов'язують із впливом
соціально-економічних і національно - культурних умов;
– високий ризик появи проблем у навчанні існує у студентів із фізичними
обмеженнями, певними захворюваннями, недостатнім харчуванням;
– в особливу групу об’єднують студентів, які важко засвоюють базові
навички галузей знань, умінь, навичок, з емоційними і поведінковими проблемами;
– творча енергія, що домінує в житті студентів, визначає незалежність і
нестандартність їхньої

поведінки, непідкорення

загальним правилам і

авторитетам;
– перфекціонізм може слугувати джерелом невдач і переживань
обдарованих студентів: випереджаючи у розумовому розвитку ровесників, вони
здатні ставити перед собою високі стандарти, ще недосяжні для них;
–

проблеми

у

навчанні

бувають

наслідком

нерівномірності

психологічного та соціального розвитку студентів.
Провідною метою навчання студентів визначають розвиток цілісного
світорозуміння

та

системного

мислення,

розкриття

та

розвиток

індивідуальності, їх творчих здібностей та духовно-ціннісних основ.
Основні завдання креативного навчання студентів:
– розвиток пізнавальних інтересів;
– формування цілісної картини світу та системного мислення;
– розвиток творчої особистості та всіх видів мислення;
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– набуття здібностей до самостійного здобування знань і дослідної
роботи, дослідницьких умінь і навичок;
– розвиток комунікативних умінь;
– формування здатності до рефлексії, самопізнання, розуміння цінності та
унікальності іншої людини і себе.
Визначені цілі та завдання с підґрунтям для визнання необхідності і
застосування іншої, відмінної від традиційної, моделі навчання, у центрі якої
лежить не репродуктивна діяльність студентів щодо засвоєння знань, умінь,
навичок, а продуктивна, творча.
Педагогічний супровід навчання та виховання студентів ґрунтується на
готовності вчителя, вихователя, тренера навчити студентів самостійно
планувати свій життєвий шлях, розробляти індивідуальну освітню траєкторію,
а також на здатності

адекватно реагувати на фізичний чи емоційний

дискомфорт студента, на його запит про взаємодію.
Способи педагогічного супроводу:
– створення педагогічних ситуацій для вільного визначення студентами
відповідального вибору стратегій навчання, спілкування, поведінки, джерел
необхідної інформації, завдань різноманітного характеру та складності, форм
звітності тощо;
– створення педагогічних ситуацій щодо формування та розвитку вміння
життєвого та професійного самовизначення;
– спільна разом зі студентами розробка послідовності освітньої діяльності
та забезпечення її відповідною організацією освітнього процесу;
– рефлексивна взаємодія викладача та студентів щодо продуктів
навчальної діяльності, зокрема з допомогою психолого-педагогічних карт
розвитку та графіків індивідуальних досягнень студентів;
– створення комфортного середовища, що базується на атмосфері
відкритості, діалозі, толерантності, повазі до іншої думки, позиції тощо.
Робота
програмами,
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(посилювальна модель), на слабких (коригувальна модель) або посилюють
сильні сторони, щоб компенсувати слабкі (компенсувальна модель).
Викладачі, які працюють з обдарованими студентами, менше говорять
самі, менше дають інформації, рідше розв’язують задачі за студентами. Замість
того, щоб самим відповідати на запитання, вони спонукають до висловлювання
студента, ставлять більше відкритих запитань, допомагають у обговоренні
проблеми, спонукають студентів виходити за межі первинних відповідей, ставлять провокаційні запитання, що змушують замислитися студентів над,
здавалося б, аксіомами нашого життя. Вони намагаються зрозуміти, як студент
дійшов такої думки, висновку, оцінки.

5.3. Розвиток креативних здібностей студентів
Підвищення інтелектуального потенціалу і розвиток творчої особистості є
однією з найактуальніших цілей освіти. Необхідність формування особистості,
яка володіє творчими уміннями, здібностями вирішувати нестандартні
завдання, є на сьогодні замовленням суспільства, тому одним з основних
завдань вищої школи є виховання творчої особистості студента. З цією метою
мають бути створені максимально сприятливі умови для прояву та розвитку
здібностей і таланту студентів, для їх самовизначення і самореалізації.
Зміст креативної технології полягає у створенні викладачем ситуації
творчої роботи, узагальнення, експериментування, пошуку; використання
ігрових моментів, що стимулюють прояви самостійності студентів, їх творчих
можливостей.
Викладач, який творчо реалізує свої педагогічні здібності під час спільної
праці формує у студентів:
– культуру навчальної праці;
– розвиває самостійність студентів;
– створює ситуацію успіху, творчого пошуку;
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– навчає мислити, порівнювати, узагальнювати;
– створює психологічну атмосферу підтримки тощо.
Креативне навчання – це процес постійної співпраці викладача та
студента.

Навчальний

процес

організовується

як

контакт

партнерів,

зацікавлених один у одному та в справі, якою вони займаються разом.
Креативне навчання має характерну рису: навчальний процес зливається з
життям, із рішенням реальних творчих задач.
Креативні методи навчання

орієнтовані на створення студентами

власних освітніх продуктів. Пізнання при цьому можливе, але воно
відбувається саме під час та за рахунок творчої діяльності студента. Головним
результатом є отримання нового продукту.
До креативних методів належать методи, які у традиційному розумінні є
інтуїтивними: метод мозкового штурму, метод емпатії, педагогічні методи
студента, що виконує роль викладача, тощо. Такі методи спираються на
нелогічні дії студентів, які мають інтуїтивний характер.
Інший вид креативних методів навчання базується на виконанні
алгоритмічних приписів та інструкцій (методи синектики, морфологічного
аналізу). Наступний вид креативних методів – метод евристики, тобто
прийоми, які дозволяють студентам вирішувати завдання шляхом наведення на
правильні

їх

рішення

та

скорочення

варіантів

таких

рішень.

Розглянемо методи, що належать до групи креативних методів навчання.
Метод придумування – це спосіб створення невідомого студентам раніш
освітнього продукту за результатами їх певних розумових дій. Метод
реалізується за допомогою прийомів:
– заміщення якості одного об'єкта якостями іншого з метою створення
нового об'єкта;
– пошук властивостей об'єкта в іншому середовищі;
– зміна елемента об'єкта, що вивчається, та опис властивостей нового
об'єкта, який здобуто за результатами цієї зміни.
Метод «Якби...». Студентам пропонується скласти опис та намалювати
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малюнок про те, що відбудеться, якщо щось зміниться.
Метод гіперболізації. Збільшується чи зменшується об'єкт пізнання, його
окремі частини або якості: придумується найдовше слово, найменше число;
зображуються інопланетяни з великими головами або маленькими ногами;
готується найсолодший чай або дуже солоний огірок.
Метод аглютинації. Студентам пропонується поєднати непоєднувальні у
реальності якості, властивості, частини об'єкта та зобразити, наприклад:
гарячий сніг, вершину безодні, обсяг пустоти, солодку сіль, чорне світло тощо.
Метод мозкового штурму – це метод групового розв'язання творчої
проблеми

або

метод

комунікативної

атаки.

Характерними особливостями методу є:
– спрямованість на активізацію творчої думки студентів;
– використання засобів, які знижують критичність та самокритичність
особистості, завдяки чому зростає її впевненість у собі;
– функціонування на засадах вільного, нічим не обмеженого генерування
ідей у групі генераторів ідей;
– магістральний шлях розвитку творчих здібностей студентів в умовах їх
інтелектуальних можливостей за рахунок послаблення психологічних бар'єрів;
– зниження рівня самокритичності студентів і запобігання витісненню
оригінальних ідей у підсвідомість як небезпечних;
– створення умов для появи нових ідей;
– поява почуття психологічної захищеності.
Метод синектики – це спосіб стимуляції уяви студентів через поєднання
різнорідних елементів, який базується на методі мозкового штурму, різних за
видом

аналогій,

інверсії,

асоціації

тощо.

Характерними особливостями методу є:
– залучення до вирішення проблеми спеціалістів з різних галузей;
– вироблення нових підходів до вирішення проблеми через зіткнення
несподіваних думок, незвичайних аналогій, які розвивають мислення;
– підвищення медитації особистості, що дозволяє створити оптимальні
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умови для активізації інтуїтивного процесу;
–обговорюються загальні ознаки проблеми, висуваються та відсіюються
перші рішення, генеруються та розвиваються аналогії, використовуються
аналогії для розуміння проблеми, вибираються альтернативи, ведеться пошук
нових аналогій.
Метод морфологічного аналізу, або метод багатовимірних матриць, в
основу якого покладено принцип систематичного аналізу. У процесі розробки
нової ідеї студентам необхідно скласти матрицю, у якій розкривається повний
перелік

ознак

даної

ідеї

або

завдання.

Відбувається процес знаходження нових, несподіваних та оригінальних ідей
шляхом складання різноманітних комбінацій відомих та невідомих елементів.
Аналіз ознак та зв'язків, отриманих з різних комбінацій елементів,
застосовується як для виявлення проблем, так і для пошуку нових ідей.
Метод інверсії, або звернення, орієнтований на пошук ідей у нових,
несподіваних напрямах, здебільшого протилежних розвиток діалектики
мислення студентів; традиційним поглядам та переконанням.
Характерними

особливостями

цього

методу

є:

орієнтація на принцип дуалізму; вплив на рівень розвитку творчих здібностей.
Коли стереотипні прийоми виявляються марними, застосовуються принципово
протилежні альтернативи рішення.
Л. Виготський зазначає, що творчість має місце там де вноситься своє
розуміння, щось по своєму відтворюється, змінюється, удосконалються вже
створене. Якщо є творчий процес, буде у свій час і результат. Творча людина
його обов’язково досягне. Розвиток здібностей – це складний процес, який має
свої особливості на кожному віковому етапі. Гуманістичний принцип є одним із
основних теоретичних положень освіти. Ефективним способом його реалізації,
на думку В. Сухомлинського, Л. Занкової, О. Савченко, Ш. Амонашвілі є
орієнтація освітнього процесу на розвиток творчих здібностей особистості.
Саме тому система освіти України зорієнтована на формування активної
творчої особистості.
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Варто зауважити, що науковці по різному трактують поняття творчі
здібності. Т. Равлюк розглядає творчі здібності, як синтез властивостей
особистості, які характеризуються ступенем відповідності певного виду творчої
діяльності вимогам до неї та зумовлюють результативність такої діяльності. Е.
Торренс та Т. Третяк додають, що креативність визначається як здатність
породжувати нові, оригінальні ідеї і, таким чином, ефективно вирішувати
проблемні ситуації. Зважаючи на спільний зміст понять креативність та
творчість їх можна вважати тотожним.
Психологи переконані, що здібності до творчої діяльності визначаються,
насамперед, особливостями мислення. Відомий американський вчений Дж.
Гілфорд виявив, що творчим людям притаманне так зване дивергентне
мислення, яке лежить в основі творчого мислення і є основним компонентом
творчих здібностей.
Зважаючи на дослідження Г. Альтшуллера, Л. Виготського, В.
Дружиніна, Т. Кудрявцева, С. Лазарєва було виявлено, що до компонентного
складу креативних здібностей належать: творче мислення та творча уява.
Обдарованість – це високий рівень розвитку будь-яких здібностей
людини. Обдарованість може бути художньою, академічною, інтелектуальною,
творчою, психомоторною
Творчість – продуктивна людська діяльність, здатна породжувати якісно
нові матеріальні та духовні цінності суспільного значення. Розвиток творчого
потенціалу діяльності є важливою умовою культурного прогресу суспільства і
виховання людини. Виховання творчої особистості студента передбачає
розвинену систему виховання, однією з умов ефективності якої є наукове
обґрунтування

методів

педагогічного

керівництва

творчим

розвитком

особистості.
Педагогічна творчість – особлива галузь педагогічної науки, що
спрямована на виявлення закономірностей формування творчої особистості.
Ю. Гільбух надав визначення понять талант, обдарованість та здібність.
Талант – природна обдарованість і видатні здібності до якої-небудь
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діяльності. Своєчасне розпізнання таланту допомагає його становленню.
Обдарованість – наявність у людини сприятливих задатків і здібностей
до якого-небудь одного або декількох видів діяльності. Про людину судять
згідно з характером розвитку її здібностей і оволодіння знаннями, уміннями,
навичками, беручи до уваги успіхи, рівень досягнень у професійній практиці.
Пізнавальні потреби є головною умовою розвитку обдарованості. Здібність –
особливості людини, які дозволяють успішно оволодіти тим чи іншим видом
діяльності,
функціональні

професією,

удосконалюватись,

обов’язки

в

складних

відбувається у процесі життєдіяльності,

ефективно

ситуаціях.

Розвиток

виконувати
здібностей

у навчальній, трудовій, ігровій

діяльності .
Організовуючи розвиток творчих здібностей студентів, слід виходити з
психолого-педагогічних

положень

про

те,

що

здібності

особистості

виявляються і формуються у діяльності:
– особистість може набути навичок творчості у дуже ранньому віці;
– розвиток особистості не відбувається за пасивного споглядання нею
навчального процесу;
– основним стимулом розвитку здібностей особистості є інтерес.
Розвитком творчості, творчим процесом керувати важко. Вплинути на
організацію такої діяльності можливо лише створивши для цього відповідні
умови:
– проводити навчання в атмосфері взаєморозуміння, співтворчості,
сприймаючи кожного студента як особистість;
– пріоритетною має бути форма ведення занять, яка дозволяє студентам
проявити свою творчість;
– на заняттях доцільно організовувати діяльність таким чином, щоб
студенти мали можливість проявити свої творчі здібності.
Навчальний

процес

поєднує

репродуктивну

та

перетворювальну

діяльність студентів. При цьому творчий характер має така перетворювальна
діяльність, коли постає потреба застосувати знання у новій ситуації або
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скористатися відомими способами вирішення проблеми. Під час виконання
творчих завдань доцільно враховувати індивідуальні особливості студентів.
Завдяки використанню різних типів та видів творчих завдань можна впливати
на розвиток творчих здібностей особистості.
Креативна особистість має внутрішні передумови, що забезпечують її
творчу активність. Для розвитку креативних здібностей робота зі студентами
організовується за трьома напрямками:
– правильне формулювання цільової настанови;
– активізація контролю за сприйняттям;
– підвищення темпу уявних операцій, звернення уваги на глибину та
чіткість їх усвідомлення, на зорове уявлення фактів, виділення головного,
прогнозування прочитаного, установлення причинно-наслідкових зв’язків.
Для успішного навчання та формування креативної особистості є
наявність трьох складових інтелектуальної діяльності, спрямованої на
засвоєння принципово нового:
– високого рівня сформованості пізнавальних процесів;
– високого рівня активного мислення;
– високого рівня організованості і цілеспрямованості пізнавальних
процесів.
Особливо актуальним для викладачів є відповідна організація навчальної
діяльності студентів і формування їх вміння вчитися. Без уміння творчо
мислити жодна технологія навчання не буде ефективною. Головною метою
креативного навчання є формування активного, самостійного творчого
мислення і на цій основі поступового переходу у самостійне навчання.
Завдання креативного навчання є формування особистості з:
– гнучким розумом;
– розвиненими потребами до подальшого пізнання та самостійних дій;
– певними навичками та творчими здібностями.
Креативне навчання – основа формування творчої особистості, яка має
внутрішні передумови, що забезпечують її творчу активність, тобто не
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стимульовану зовнішніми факторами.
Ефективно на розвиток креативного мислення діє інтерактивне навчання
– спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, створені комфортні
умови для навчання з використанням форм групової роботи. Найбільш відомі з
них – велике коло, карусель, акваріум тощо.
Розвиток творчого, логічного мислення забезпечується обґрунтованим
поєднанням традиційних і активних методів навчання, ефективного підбору
змісту навчального матеріалу, широкого використання проблемної ситуації з
опорою на зону найближчого розвитку студентів, створення емоційнодоброзичливої пошукової атмосфери. Використовують систему запитань,
створюючи різного роду проблемні ситуації або вносячи творчі елементи,
завдяки чому студенти отримують змогу активізувати розумову діяльність,
робити висновки. Другий напрямок реалізації творчої потреби студентів в
умовах вузівського навчання – це ігрова діяльність. У грі розвивається уява,
утверджуються образи фантазії, виникають ідеї, створюються продукти
діяльності. Важливість гри у тому, що вона надає студенту можливість
помріяти, проявити уяву, свободу самовияву і творчості. Доречно систематично
проводити ігри з використанням інтерактивних технологій. Впровадження на
заняттях

креативних,

розвиваючих

ігор

сприяє

розвитку

пізнавальної

активності у студентів. Для цього викладачам необхідно володіти креативними
методами, які б пробуджували у студентів бажання пізнавати нове, незвідане.
Набір дидактичних розвиваючих ігор, вправ сприяє розвитку різноманітних
якостей і здібностей у студентів, проявляти і реалізовувати пізнавальну
активність у процесі розкриття і засвоєння навчального матеріалу. Дидактичні
розвиваючі ігри, ребуси, логічні завдання дають можливість розвивати
пізнавальні здібності, мислення, просторову уяву, фантазію, пам’ять, увагу;
допомагає оволодіти вмінням аналізувати, порівнювати, узагальнювати,
проявляти кмітливість і винахідливість. Отже, розвитком креативного мислення
необхідно керувати. Організація такої діяльності – створення умов, які
передбачають:
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– проводити навчання на високому рівні складності;
– посилити

роль

гіпотетичного

мислення,

що

сприяє

здібності

передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх;
– систематично створювати ситуації вибору для студентів;
– підвищити роль діалогічної форми навчання.
Розвиток творчого мислення залежить від активізації здібностей,
пізнавального інтересу до навчання; науково-діяльного і нестандартного
мислення. Основними умовами розвитку творчого мислення є: відповідна
побудова навчального процесу з орієнтації на теоретичне мислення;
використання

методів

емоційно-доброзичливої

проблемного
атмосфери

навчання,
і

забезпечення

активних

способів

необхідної
розвитку

самостійності, фантазії, уяви; опора на зону найближчого розвитку, креативний
підхід у навчанні. До групи креактивних методів навчання відносять:
проблемна лекція, евристична бесіда, дискусія, диспут, конкурс, олімпіада,
аналіз критичної ситуації, розв’язування конфлікту, метод клініки, метод
лабіринту, розігрування ролей, драматизація, дидактична і ділова гра тощо.
Вибір будь-якого з креактивних методів навчання залежить від конкретних
завдань навчання, специфіки навчального процесу, підготовки викладача і
студентів. Специфіка навчання за допомогою креактивних методів навчання
полягає в тому, що мислення і поведінка студентів примусово активізується,
спілкування студентів з викладачем і один з одним відбувається на високому
рівні мотивації, емоційності і творчості, формування у студентів педагогічних
умінь відбувається в обмежені строки.

Креативні методи

навчання підтримують у студентів творче напруження, діловий азарт,
позитивне збудження, емоційність, зацікавленість. Таке навчання нікого не
залишає байдужим, значно підвищується культура спілкування, поглиблюється
потяг до взаємодії в різних ситуаціях, інтенсивно формуються організаційні
навички. Проблемному викладу матеріалу сприяють лекція-дискусія, лекція з
використанням елементів мозкової атаки, лекція з програванням конкретних
педагогічних ситуацій, лекція з використанням інформаційних технологій для
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зворотнього зв’язку, лекція-провокація, лекція з запланованими помилками,
лекція візуалізація, лекція удвох тощо. Для активізації творчої діяльності
студентів

використовують імітаційні заняття, зокрема аналіз конкретних

педагогічних ситуацій, рольові ігри, мозкову атаку, рейтингову систему
контролю, круглі столи, тощо. Метод конкретних ситуацій направлений на
вдосконалення
вирішувати

аналітичного

мислення,

розвиває

здатність

розуміти

і

завдання з врахуванням не тільки наукової інформації, але і

соціально – психологічних компонентів ситуації.
Метод інцидента грунтується на розумінні специфіки вікових змін
психіки, орієнтований на подолання вікової і особиснісної інертності психічних
процесів.
Мозкова атака, як метод направлена на активізацію творчої думки
шляхом зміни внутрішньої установки і створення впевненості у своїх силах за
допомогою

прямої

інструкції,

а

також

підтримки

всіх

учасників.

Ділові ігри емоційно і практично включають студентів у конкретну ігрову
ситуацію, створюють нові можливості у навчанні, дозволяючи радикально
зменшити час накопичення особистісного соціального досвіду. Метод
занурення

спростовує

традиційну

установку

на

навчання,

забезпечує

впевненість студентів у своїх силах і сприяє перехід до самонавчання.
Атмосфера активізації і переосмислення життя в України вимагає нового
педагогічного бачення і змін у напрямі виховання і самовиховання творчої,
конкурентноздатної особистості. Для підготовки креативного особистісно
орієнтованого заняття можна запропонувати рекомендації:
–

під

час

проведення

заняття

дотримуватися

оптимального

співвідношення всіх дидактичних принципів і правил, раціонально поєднувати
різні форми і методи навчання;
–

забезпечити творчий підхід до формування структури заняття,

можливості для самопрояву студентів;
– в ході заняття проводити відслідковування, заохочувати студентів до
висловлювання оригінальних ідей, гіпотез;
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– стимулювати студентів до активних дій із залученням знань,
суб’єктивного досвіду, рецензуванню відповідей;
– створювати ситуації успіху для кожного студента;
–

при підготовці до заняття використовувати альтернативні шляхи

пошуку інформації, використовувати Інтернет ресурс, стимулювати студентів
до роботи у сучасному інформаційному просторі;
–

з метою розвитку креативності, інтересів, творчої ініціативи й

активності студентів на виховних заходах домагатися формування цілісного
сприйняття фактів, подій і процесів у природі та сучасному житті.
В основі оновлення методів, прийомів навчальної діяльності мають бути
гуманістичні стосунки, партнерські відносини, принципи рівноправного діалогу
викладач – студент. Визначальною спрямованістю такої роботи є розвиток
самостійності

студентів,

їхньої

пізнавально-дослідницької

діяльності,

систематичне формування в них вмінь виробляти свою точку зору, оцінку
життєвих фактів і явищ, власні погляди, переконання та ідеали. Визначальна
роль у формуванні творчої особистості майбутнього вчителя належить
викладачу, його позиції, установку на творчість. Під час розвитку творчої уяви
можна використовувати комплекс вправ, рольові та ділові ігри, моделювання
професійних завдань на кмітливість, які ламають стереотипи. На заняттях
студенти вчаться користуватися методами генерації ідей, такими, як метод
мозкового штурму, метод фокальних об’єктів та метод морфологічного аналізу.
Велику роль для розвитку творчого мислення студентів, має опанування
системним оператором, або схемою талановитого розв’язання винахідницьких
задач. Згадані завдання являють собою фантастичні ситуації, які містять
суперечність і вимагають її розв’язання.
Усвідомлюючи

важливість

у

становленні

особистості

фактів

саморозвитку і самовиховання, необхідно допомогти студентам подолати
бар’єри, стати більш розкутими, комунікабельними, позбутися комплексів.
Цьому допомагають ситуаційні ігри, завдання, які розвивають самостійність в
рамках загальнолюдських норм співжиття. Креативні технології дозволяють не
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тільки підвищити якість освітнього процесу у сучасному закладі вищої освіти,
але й привчають майбутніх педагогів до творчого розв’язання навчальнопедагогічних завдань. Використовують креактивні методи навчання: ділові та
комп’ютерні ігри, кейс-стаді, чиста сторінка, бінарні заняття, дебати, метод
ХОБО,

професійні

та

відео

тренінги,

ігрові

методи,

проектування,

мікровикладання, тьютерське навчання тощо.
Заняття-шоп – спільна розробка освітніх проектів у невеликих групах
під керівництвом викладача.
Кейс-стаді – розбір ситуацій, що виникають у професійній діяльності.
Мікровикладання – серія занять для індивідуальних та групових занять
студентів, на яких відтворюють мініатюрні ситуації та відпрацьовують
алгоритми формування методичних умінь.
Ділові та комп’ютерні ігри – передбачають відпрацювання типових та
альтернативних рішень в ігровій формі, що спрямована на розвиток творчих
здібностей студентів.
Метод ХОБО (запропонований М. Бораком, Словакія) – передбачає
постановку перед студентами декількох методичних проблем, студент після
консультації з викладачем обирає проблему, ознайомлюється з літературою,
вивчає дану проблему на практиці, її розв’язання оформлює письмово на
декількох сторінках у двох примірниках та один з них подає у визначений
термін викладачеві, який готує питання для групової дискусії.
Професійні та відеотренінги – відпрацювання навчальних ситуацій, що
передбачає банк професійно-орієнтованих ситуацій, сценарій тренінгу, його
етапи та оцінку.
При такому підході підготовка майбутніх учителів до здійснення
креативної діяльності надасть можливості швидко адаптуватись та впевнено
почувати себе в шкільних умовах, успішно справлятися з емоційним,
психологічним та фізичним навантаженням, будувати відносини з учнями на
основі рефлексивного та демократичного управління. Педагогічні інновації
трактуються як цілеспрямоване систематичне та послідовне впровадження в
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освітню практику оригінальних, нестандартних способів, прийомів, засобів та
педагогічних дій, що охоплюють освітній процес від визначення його мети до
одержання

очікуваних

результатів.

Виокремлено

характерні

риси

інформаційно-комунікаційних педагогічних технологій, які відрізняють його
від традиційного навчання та дають змогу розглядати як креативну інновацію:
– гнучкість –

можливість побудови індивідуальної освітньої

траєкторії: навчання у зручний для студента час, у зручному місці й темпі;
використання доступних і зручних пристроїв та інформаційних ресурсів;
самостійне формування плану навчання;
– комплексність – 1) розширені можливості комплексного використання
вітчизняного та зарубіжного педагогічного досвіду педагогічних інновацій;
розвивального, диференційованого, діалогічного, креативного, проектного,
корпоративного, алгоритмічного навчання;

навчання у

співробітництві,

інтерактивних методів тощо; 2) посилює принцип міжпредметної інтеграції у
навчальному процесі, можливість навчання паралельно з професійною
діяльністю;
– динамічність –

одночасне використання великої кількості джерел

інформації у поєднанні з можливостями інтерактивного спілкування з
викладачами та іншими студентами засобами Інтернету;
– відкритість – завдяки використанню інформаційно-комунікаційних
педагогічних технологій з'являються можливості для експорту та імпорту
навчальних ресурсів для всіх бажаючих навчатися через Інтернет, можливості
входження кожного навчального закладу до світової освітньої спільноти;
– оновленість ролей – нові ролі для студента, викладача, бібліотекаря в
освітньому
педагогічних

процесі.

Роль

технологій

викладача

при

трансформується

інформаційно-комунікаційних
до

ролі

тьютора,

педагога,

консультанта, порадника, орієнтира, який спрямовує навчальну діяльність
студентів, підштовхуючи їх до самостійного пошуку інформації та здобування
знань. Сучасний викладач координує процес навчання, вдосконалює зміст
дисциплін, методики навчання, підвищує свою педагогічну майстерність і
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кваліфікацію відповідно до нововведень та інновацій.
Викладач трансформує роль студента при інформаційно-комунікаційних
педагогічних технологій, зміщуючи її з ролі пасивного слухача інформації, до
активного пошукувача, дослідника інформаційного середовища, здатного
підвищувати інтелектуальний та творчий потенціал за рахунок самоорганізації,
прагнення

до

знань,

умінь

взаємодіяти

із

засобами

інформаційно-

комунікаційних педагогічних технологій, шукати будь-яку інформацію і
самостійно

приймати

відповідальні

рішення.

Бібліотекарям

доцільно

підготувати список друкованих видань із кожної теми, яку викладач пропонує
студентам для вивчення, з короткою анотацією. Викладачі та бібліотекарі не
повинні обмежувати студентів у самостійному доборі джерел інформації.
Доцільно розробити методичні рекомендації, інструкційні картки та пам'ятки
щодо використання тих чи інших інформаційних ресурсів, а також щодо
оформлення результатів навчання. Необхідно зазначити, що взаємодія
студентів із книгами, журналами, газетами, мультимедіа, Інтернетом, контакти
з людьми мотивують студентів вивчати тему, знаходити інформацію багатьма
шляхами і в усіх місцях, де це можливо. Такий процес навчання у поєднанні з
елементами

дистанційного

навчання,

з

використанням

інформаційно-

комунікаційних педагогічних технологій, мережних технологій відповідає
ідеології сучасного інформаційного суспільства, де споживання інформації
породжує нові інформаційні продукти, послуги і знання.
У процесі навчання викладач, визначаючи студентам тему для
самостійного

опрацювання,

одночасно

орієнтує

на

використання

інформаційних ресурсів, як друкованих, так і електронних. Тому викладачеві
доцільно ознайомити студентів не тільки з переліком популярних електронних
інформаційних ресурсів, але й із принципами та правилами пошуку інформації
в Інтернеті (пошукові системи та каталоги, портали, системи пошуку наукової
інформації, інформаційно-пошукові системи, пошук по контенту електронних
бібліотек тощо). Креативна інноватика в реалізації завдань особистісноорієнтованого навчання у вищій школі відіграє одну з провідних ролей. Вона не
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відміняє і не замінює повністю класичні методи навчання, але органічно і
суттєво їх доповнює. Така інновація навчального процесу, де природно
поєднуються старі, апробовані та нові, створені за вимогою часу, методи
реалізації

навчання

дозволяють

найефективніше

підготовки фахівця у вищій школі.

організувати

процес

Педагог, який підготовлений до

креативної професійної діяльності має професійні й особистісні якості:
– усвідомлення цілей сучасної освітньої діяльності;
–

врахування та розвиток індивідуальних здібностей студентів, їх

інтересів і потреб;
–

осмислена

сучасна педагогічна позиція до нововведень у науці і

практиці по-новому формулювати освітні цілі з предмета, певної методики,
досягати і оптимально переосмислювати;
– здатність враховувати індивідуальний підхід, освітні стандарти, нові
педагогічні орієнтири;
–

вміле поєднання сучасної реальності з вимогами особистісно-

орієнтованої

освіти,

коригування

освітнього

процесу

за

критеріями

інноваційної діяльності;
– здатність бачити індивідуальні здібності студентів і навчати відповідно
до їх особливостей;
– вміння продуктивно, нестандартно організувати і проводити навчання і
виховання, забезпечуючи творчий розвиток через використання креативних
технологій;
– застосування форм і методів інноваційного навчання, яке передбачає
врахування особистого досвіду і мотивів навчання, використання форм
рефлексії і самооцінки;
–

адекватно оцінювати, стимулювати відкриття та форми творчого

самовираження, здатність бачити позитивний розвиток;
–

уміння аналізувати зміни в освітній діяльності, в розвитку

особистісних якостей;
–

здатність
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рефлексивної діяльності, усвідомлення значущості, актуальності власних
інноваційних пошуків і відкриттів;
–

уведення креативних методів навчання у навчальний процес буде

ефективним,

якщо

дотримуватися

об'єктивних

закономірностей,

що

обумовлюють та регулюють використання креативних технологій. Головними з
них можна вважати переорієнтацію мотивації навчання студентів на активне
пізнання, поступовість та плановість введення креативних

методів у

навчальний процес, поєднання цих методів з іншими методами формування
знань та з активною самостійною роботою студентів, створення системи і
алгоритму введення інтерактивних методів, володіння викладачем цією
методикою та наявність розвинутих відносин партнерства, взаємоповаги між
викладачем і студентами.

5.4. Шляхи розвитку і реалізації творчого потенціалу вчителя у
педагогічній діяльності
Процеси демократизації і гуманізації суспільства створюють можливість
вибору шляхів життєдіяльності його членів, сприятливі умови для творчості
кожного.
Проблема становлення творчої особистості вчителя в тій чи іншій мірі
висвітлюється в наукових дослідженнях філософій, психологів і педагогів.
Велику увагу розробці даної проблеми приділяли В.І. Андрєєв, Н.А Бердяєв,
В.А Бухвалов, І.Г. Геращенко, В.І. Загвязинський, В.А. Кан-Калик, І. Кант,
А.К. Маркова, Н.Д. Нікандров, Я.А. Пономарьов, М.М.
Дослідженням сутності творчості, умов її розвитку та інших аспектів
займались і займаються різні науки, в тому числі філософія, психологія та
педагогіка. Отже, проаналізувавши цілий ряд філософської та психологопедагогічної літератури, ми дійшли такого висновку: творчість - це діяльність,
яка породжує щось нове, раніше не відоме на основі осмислення вже
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нагромадженого досвіду та формування нових комбінацій знань, умінь,
навичок.
Найголовнішою проблемою при вивченні творчості є проблема носія
творчого початку, особистості, яка творить. Визначенню поняття творчої
особистості

у

філософській,

педагогічній

та

психологічній

літературі

приділяється багато уваги (Б.Г. Ананьєв, В.І. Андрєєв, Ю.К. Бабанський, С.М.
Бондаренко, Р.М. Грановська, В.А. Кан-Калик, Я.О. Пономарьов, Н.Ф.
Тализіна, В.А. Цапок та інші).
Творчу особистість визначають як особистість, межі творчості якої
охоплюють дії від нестандартного розв'язку простого завдання до нової
реалізації унікальних потенцій індивіда в певній галузі, як Людину, яка володіє
певним переліком якостей, а саме рішучістю, умінням не зупинятися на
досягнутому, сміливістю мислення, умінням бачити далі того, що бачать його
сучасники і що бачили його попередники. Вона повинна володіти мужністю для
того, щоб піти проти течії і зруйнувати те, чому вірить сьогодні більшість.
Психологічний словник визначає, що творча особистість виникає лише
внаслідок наявності у неї " здібностей, мотивів, знань і вмінь, завдяки яким
створюється

продукт,

який

відрізняється

новизною,

оригінальністю,

унікальністю".
Серед характерологічних особливостей творчої особистості виділяють:
– відхилення від шаблону;
– оригінальність;
– ініціативність;
– наполегливість;
– високу самоорганізацію;
– працездатність.
Особливості мотивації діяльності полягають у тому, що творча
особистість знаходить задоволення не стільки у досягненні мети творчості,
скільки у самому процесі.
Більшість авторів погоджується з тим, що творча особистість – це індивід,
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який володіє високим рівнем знань, потягом до нового, оригінального, який
уміє відкинути звичайне, шаблонне. Головним показником творчої особистості,
її найголовнішою ознакою дослідники вважають наявність творчих здібностей,
які розглядаються як індивідуально-психологічні здібності людини, що
відповідають вимогам творчої діяльності і є умовою її успішного виконання.
Деякі дослідники не дають прямого визначення творчої особистості, а
розглядають певні специфічні її риси (інтелектуальні, характерологічні,
особливості мотиваційної сфери тощо) і визначають творчу особистість як таку,
якій ці риси в тій чи іншій мірі притаманні.
Крім того, ряд дослідників (Л.Б. Єрмолаєва-Томіна, В.Н. Козленко, Н.Ю.
Посталюк та інші) поняття творчої особистості розглядають через поняття
творчого стилю діяльності або творчої активності.
Таким

чином,

ми

бачимо,

що

визначення

творчої

особистості

характеризується великим розмаїттям.
У роботах В.І. Андрєєва, на наш погляд, дається інтерактивний підхід до
визначення творчої особистості у плані можливостей практичної педагогічної
оцінки та самооцінки рівня її сформованості. Учений подає

універсальну

класифікацію творчих особистостей.
Теоретик-логік характеризується здатністю до широкого узагальнення,
класифікації та систематизації інформації. Люди цього типу чітко планують
свою роботу, для них характерна висока обізнаність та інтуїція.
Теоретик-інтуїтивіст - це тип творчої особистості, для якої характерна
здатність генерувати нові, оригінальні ідеї, фантазії, творча уява. Творці цього
типу - це великі винахідники, автори нових концепцій, шкіл і напрямів.
Практик - це тип творчої особистості, який завжди прагне до
експериментальної перевірки своїх нових гіпотез. Організатор володіє високим
рівнем здібностей щодо організації колективу для розробки і виконання нових
завдань. Під керівництвом таких людей створюються наукові школи і творчі
групи.
Ініціатор - це тип творчої особистості, для якої характерні ініціатива і
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натхнення, особливо на початкових етапах розв'язання нових творчих завдань.
Швидкість

досягнення

певного

рівня

творчих

результатів

не

є

рівномірною і цілком залежить від індивідуальних психофізіологічних
особливостей конкретної особистості, умов творчої діяльності, соціального
оточення.
Аналіз філософської та психолого-педагогічної літератури, її осмислення
дозволяють нам запропонувати наступний підхід до визначення творчої
особистості. Творча особистість — це креативна особистість, яка внаслідок
впливу зовнішніх факторів набула необхідних для актуалізації творчого
потенціалу людини додаткових мотивів, особистісних утворень, здібностей, що
сприяють дослідженню результатів творчої діяльності .
Таким чином, якщо вчитель ставить за мету розвиток потенційних
творчих можливостей дитини, формування її як творчої особистості, він
повинен оволодіти тими формами, методами і засобами педагогічної діяльності,
які забезпечують розвиток креативних рис особистості, а також тих додаткових
мотивів, особистісних якостей, здібностей, які сприяють успішній творчій
діяльності. Для цього і сам учитель повинен бути творчим, бо як добро виховує
добро, так і творчість розвивається через творчість. Тому у наступному
параграфі розглянемо, що розуміється під поняттям "педагогічна творчість" і
яку роль відіграє у ній творчий педагог.
На сучасному етапі в школі створюються сприятливі умови для розвитку
педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій основі результативності
навчально-виховного процесу. Усе це ставить принципово нові вимоги перед
керівниками загальноосвітніх шкіл і шкіл нового типу щодо розвитку творчого
потенціалу педагогічних колективів взагалі і кожного вчителя зокрема.
Існує два наукових підходи до керівництва творчими процесами:
оволодіння алгоритмами творчого процесу і побудова відповідних моделей
різноманітних творчих рішень і створення найсприятливіших умов для творчої
діяльності педагогів. У практиці керівництва загальноосвітньою школою і
школою нового типу ці два процеси йдуть поруч у діалектичній єдності і
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взаємодії.
Створення сприятливих умов для розвитку педагогічної творчості,
самореалізація

особистості

вчителя

є

складовою

частиною

діяльності

керівника, його соціально-психологічною функцією управління школою.
Соціально-психологічні функції управління, як зазначає Р.Х. Шакуров,
спрямовані на формування в педагогічному колективі таких соціальнопсихологічних станів і якостей, які необхідні для продуктивної праці .
Слід зазначити, що ефективний розвиток педагогічної творчості і
самореалізація вчителя можливі тоді, коли діяльність школи будується з
урахуванням

особистості

вчителя,

його

ініціативи

та

здібностей,

на

колегіальній роботі вчителів, на їх відповідальності за наслідки навчальновиховної роботи з учнями. Саме такий підхід реалізується при створенні
вільних вальдорфських шкіл.
Учителі вальдорфської школи повинні не тільки досконало знати
предмети, які викладають, а й володіти різними видами мистецтва, іноземними
мовами, грати на музичних інструментах, бути умільцями, займатися спортом.
Спираючись у своїй діяльності на антропософську педагогіку, вони
повинні досконало володіти формами і методами виховання характеру учнів, їх
фантазії і мислення, формування моральних рис.
Аналіз вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної літератури, стан
вирішення цієї проблеми в практиці роботи загальноосвітніх шкіл, ліцеїв,
гімназій, дозволили визначити такі основні педагогічні умови, які сприяють
творчій діяльності, самореалізації особистості вчителя:
–

забезпечення можливості реалізації вчителем своїх здібностей у

найважливішій сфері його життєдіяльності - трудовій, а саме: у навчальновиховному процесі, у пізнавальній роботі з учнями, у системі підвищення
кваліфікації з метою самоутвердження вчителя, розвитку в нього почуття
самоповаги;
–

сприяння самовизначенню кожного вчителя в усіх сферах

внутрішкільного життя через індивідуальний вибір;
MONOGRAPH

152

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

– детальне вивчення найбільш значущих для вчителів видів громадської
діяльності і сприяння вияву особистості кожного вчителя у певному виді
громадської

діяльності

для

його

самовизначення,

самоутвердження

й

самореалізації через них;
–

створення творчої атмосфери, здорового морально-психологічного

клімату в колективі;
– утвердження в колективі демократичного стилю спілкування, свободи
критики, творчих дискусій;
– забезпечення вільного часу вчителя (реалізація у практичній діяльності
ідей інтенсифікації праці, оптимізації навчально-виховного процесу, наукової
організації праці) з метою створення умов для самореалізації особистості
вчителя на дозвіллі, підвищення його загальної культури;
– своєчасна позитивна оцінка діяльності вчителя для розвитку в нього
почуття задоволення;
– уміння керівника помічати, розвивати й цінувати неповторну творчу
індивідуальність кожного вчителя;
–

забезпечення соціального захисту вчителя в умовах ринкової

економіки, матеріальних умов його життя й праці (диференційована заробітна
плата, обладнані методичний і навчальний кабінет, кімната емоційного
розвантаження, домашня бібліотека тощо);
– забезпечення естетичних умов праці.
Визначаючи

такі

основні

операційні

функції

управління

загальноосвітньою школою і школою нового типу як планування, організація,
координування, коригування, контроль, розглянемо, що може передбачити
керівник школи для розвитку педагогічної творчості вчителів на кожному етапі
управлінського циклу.
При плануванні. При складанні перспективного, а на його основі річного плану роботи школи необхідно запланувати розвиток педагогічної
творчості вчителів як один із напрямів роботи з педагогічними кадрами, при
цьому в річному плані можна передбачити:
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– вивчення досягнень психолого-педагогічної науки, передового досвіду;
– різні форми роботи для розвитку колективної творчості вчителів;
– зміст роботи з учителями для розвитку їхньої творчої індивідуальності;
– виявлення творчих пошуків учителів при проведенні атестації;
–

надання вчителям допомоги щодо складання особистого творчого

плану;
– виступи вчителів на методичних об'єднаннях, педагогічних читаннях
тощо;
– відкриті уроки для обміну досвідом;
– колективні заходи щодо підвищення культурного рівня вчителів;
– матеріальне й моральне заохочення вчителів.
При плануванні особливу увагу слід звернути на розвиток колективної
творчої діяльності вчителів. Основними формами роботи для розвитку
колективної творчості вчителів вважаємо такі: педагогічна рада; науковопрактичні, теоретичні, читацькі конференції; засідання круглого столу;
дискусії; методичні об'єднання; творчі групи (мікрогрупи, тимчасові об'єднання
вчителів); обговорення відвіданого уроку чи позакласного заходу; науководослідницька робота вчителів; художня самодіяльність.
Педагогічна рада сприяє розвитку педагогічної творчості вчителів, коли:
– при плануванні тематики виходять із проблемних питань, розроблених
з

урахуванням

конкретних

умов

праці

й

творчого

рівня

діяльності

педагогічного та учнівського колективів;
– заздалегідь ознайомлюють педагогічний колектив із тематикою й
питаннями для обговорення;
– кожний учитель має змогу ознайомитися до проведення педагогічної
ради з проектом рішення, зробити зауваження, внести пропозиції;
– контроль за виконанням рішень педагогічної ради здійснюється гласно.
Науково-практичні

й

теоретичні

конференції

вчителів

сприяють

розвиткові їх творчого потенціалу, коли:
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– тема конференції зумовлена проблемою, над якою працює педагогічний
колектив;
– у проведенні конференції беруть участь учені, науковці, учителіноватори;
– при підготовці конференції створюються творчі групи, що вносять
пропозиції щодо змісту конференції, її структури, а також розробляють
рекомендації;
– до змісту конференції включається аналіз та інформація про роботу
вчителів школи з даної проблеми;
– до конференції готується виставка нових методичних видань із
проблеми, а також виставка методичних досягнень учителів.
Одна з найважливіших умов розвитку педагогічної творчості вчителів створення сприятливих умов для проведення творчих дискусій, обміну думок.
Дискусія - це одна з найважливіших форм комунікації, метод вирішення
суперечливих проблем і своєрідних способів пізнання.
Дискусія дає змогу:
– зрозуміти те, що не є повною мірою чітким і не знайшло повного
тлумачення;
– досягти її учасникам кращого взаєморозуміння;
– досягти певного ступеня погодження її учасників щодо питання,
дискусії;
– зменшити момент суб'єктивності у вирішенні проблеми;
– розвивати творчий потенціал учасників.
При організації освітнього процесу з метою розвитку педагогічної
творчості вчителів керівникам шкіл необхідно:
– поступово створювати сприятливі умови для педагогічної творчості
вчителів;
– диференційовано підходити до організації методичної роботи;
– виконувати особисті програми щодо надання індивідуальної допомоги
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вчителю в його самоосвіті, самовдосконаленні, саморозвитку;
– організувати проведення відкритих уроків як засобів самовираження
вчителів;
– організувати колективну творчу діяльність учителів, передбачену
планом;
– організувати методичну допомогу вчителю для створення творчої
лабораторії.
Диференційований підхід до організації методичної роботи передбачає:
– проведення діагностичних досліджень роботи педагогічного колективу
для виділення різних рівнів творчої професійної діяльності вчителів;
– комплектування динамічних груп учителів для вдосконалення
діяльності з урахуванням фаху і рівня творчості;
– розробку програми роботи кожної групи на рік із урахуванням типових
ускладнень у роботі конкретних учителів групи;
– проведення творчих звітів кожної групи впродовж тижнів педагогічної
творчості;
– аналіз динаміки розвитку творчого потенціалу кожного члена групи за
рік.
Важливим компонентом формування творчої особистості вчителя є
створення його власної творчої лабораторії, що передбачає:
– створення індивідуальної системи неперервної роботи з самоосвіти й
самовдосконалення на основі вивчення своїх професійно-особистісних якостей,
можливостей, ускладнень і протиріч у педагогічній діяльності;
– створення індивідуальної системи забезпечення технології навчальновиховного процесу (накопичення дидактичного матеріалу, конструювання
оптимальних варіантів уроків, у тому числі нестандартних, використання
принципів наукової організації педагогічної праці, постійний аналіз результатів
своєї педагогічної діяльності);
– активну участь у роботі методичного об'єднання, різних форм
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колективної творчої діяльності, написання методичних розробок.
При координуванні й коригуванні діяльності педагогічного колективу з
розвитку педагогічної творчості особливе значення має стимулювання творчої
діяльності вчителів та регулювання стосунків між учителями й керівниками
школи, педагогами й учнями.
При регулюванні стосунків керівникові школи треба звернути увагу:
– на попередження й вирішення конфліктних ситуацій, які виникають у
колективі як з об'єктивних, так і з суб'єктивних причин;
– індивідуальний підхід до кожного вчителя;
– диференційоване управління впровадженням новаторського досвіду.
Для стимулювання творчої діяльності вчителів керівникам шкіл радимо:
–створити систему заохочення вчителів до творчої діяльності (моральне
й матеріальне заохочення);
– систематично пропагувати кращий досвід педагогічної діяльності
вчителів: при цьому вона може бути внутрішкільна (виступи вчителів у районі,
місті, підготовка статей, методичних рекомендацій, дисертацій тощо);
– проведення змагань, конкурсів, творчих робіт, методичних виставок;
– проведення тижнів педагогічної творчості;
– анкетування вчителів у процесі їх атестації.
У процесі внутрішкільного контролю для розвитку педагогічної творчості
вчителів при відвідуванні уроків і позаурочних заходів керівники шкіл повинні
звертати увагу:
– на нестандартні форми й методи навчання та виховання, їх поєднання й
результативність;
– конструювання навчального матеріалу;
– нестандартні прийоми планування навчально-виховного процесу;
– здатність учителя модифікувати й комбінувати в нестандартному
напрямі;
– уміння виділити основну ідею уроку, виховного процесу;
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– виявлення зерен педагогічного досвіду.
Про результативність педагогічної творчості вчителя в навчальновиховному процесі свідчать реальні перетворення в особистості учня чи
поведінці учнівського

колективу

на основі перетворення

педагогічної

діяльності самого вчителя. У процесі внутрішкільного контролю керівники
школи спостерігають за змінами в педагогічній діяльності вчителів та
навчальній діяльності учнів, у розвитку їхніх творчих здібностей.
Аналізуючи взаємозалежність творчої діяльності вчителя й учнів,
результати їхньої спільної діяльності, керівник школи робить висновок щодо
динаміки розвитку творчої індивідуальності вчителя.
Отже, розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій
основі результативності навчально-виховного процесу знаходиться у прямопропорційній залежності від педагогічних умов, від правильно обраних шляхів
розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності, від особистісних якостей
учителя. Тому для організації освітньої діяльності необхідно враховувати саме
такі чинники формування творчої особистості, адже тільки у сприятливих
педагогічних умовах за допомогою правильно обраних шляхів реалізації свого
творчого потенціалу може вільно розвиватися творчий учитель.
Про результативність педагогічної творчості вчителя в навчальновиховному процесі свідчать реальні перетворення в особистості учня чи
поведінці учнівського

колективу

на основі перетворення

педагогічної

діяльності самого вчителя. У процесі внутрішкільного контролю керівники
школи спостерігають за змінами в педагогічній діяльності вчителів та
навчальній діяльності учнів, у розвитку їх творчих здібностей.
Аналізуючи взаємозалежність творчої діяльності вчителя й учнів,
результати їхньої спільної діяльності, керівник школи робить висновок щодо
динаміки розвитку творчої індивідуальності вчителя.
Отже, розвиток педагогічної творчості вчителів і підвищення на цій
основі результативності навчально-виховного процесу знаходиться у прямопропорційній залежності від педагогічних умов, від правильно обраних шляхів
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розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності, від особистісних якостей
учителя.
Тому для організації освітньої діяльності необхідно враховувати саме ці
чинники формування творчої особистості, адже тільки у сприятливих
педагогічних умовах за допомогою правильно обраних шляхів реалізації свого
творчого потенціалу може вільно розвиватися творчий учитель.
Формування творчої особистості майбутнього вчителя, підготовка його
до педагогічної творчості – це проблема, вирішення якої на сьогоднішній день
не завершене. Узагальнений досвід, спостереження та експериментальні дані
свідчать, що процес формування педагогічної творчості у майбутніх вчителів не
приведе до ефективних наслідків, якщо не буде передбачена його органічна
єдність із розвитком становлення їх творчої особистості, формуванням уміння
сприйняти педагогічну діяльність як творчий процес.
Творчість – необхідна умова становлення самого педагога, його
самопізнання, розвитку і розкриття як особистості. Творчість є основою
формування педагогічної талановитості вчителя.
Виховання справжнього творчого вчителя має починатися ще у вузі.
Заняття з основ педагогічної майстерності та інших предметів психологопедагогічного циклу за умови, доцільної їх організації сприяють активному
розвитку творчого потенціалу студентів, їхніх креативних якостей і є
необхідними при формуванні творчої особистості. Розвиток педагогічної
творчості вчителів і підвищення результативності навчально-виховного
процесу залежить від психолого-педагогічних умов, правильно визначених
шляхів розвитку та реалізації творчої педагогічної діяльності та особистісних
якостей учителя.
Отже, педагогічна діяльність –

це передусім діяльність творча. Без

творчості неможливі ні виховний, ні навчальний процеси. Бо подібно до того,
як скульптор ліпить свої скульптури, художник пише картини, а ювелір
обробляє коштовне каміння, учитель творить нову особистість, яка житиме в
цьому суспільстві, стане його невід'ємною часткою.
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5.5. Підготовка майбутнього педагога до роботи з обдарованими
дітьми
Наш час – це час суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному
середовищі,

освіті.

Суспільству

потрібні

люди,

які

здатні

приймати

нестандартні рішення, вміють творчо мислити. Тому одним із пріоритетних
напрямків політики нашої держави є турбота про обдаровану та талановиту
молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток. Одним із
вирішальних чинників розв’язання цих завдань є розвиток креативного
мислення учнів. Термін креативність має подвійне значення: творчість і
створення. Але творчість не завжди дає творчий результат, а креативність веде
до створення творчого продукту.
Поняття креативність набуло значення на початку 50–х років ХХ ст.
Піонером в області креативності вважають Дж. Гілфорда, який ототожнив
поняття креативності та творчого мислення. Дослідження в галузі креативності
проводилися вітчизняними вченими С.Медник, Д.Богоявленська, М.Гнатко,
В.Дружинін, В.Козменко) та зарубіжними (Дж. Гілфорд, Е.Торренс, Ф.Бардон,
Д. Харрінгтон) вченими. На сьогодні існує більше за сто означень креативності.
На сьогодні існує більше за сто означень креативності. Згідно з
концепціями

креативності

Д.Богоявленської

(1983),

Дж.

Гілфорда

креативність

є

(1969),

Е.

загальною

Торренса

(1962),

характеристикою

особистості і впливає на творчу продуктивність незалежно від сфери прояву
особистісної активності. Дж. Гілфорд визначав, що креативність – це процес
дивергентного мислення. Однак він включав до структури креативності не
тільки дивергентне мислення, але й здатність до перетворень, точність
розв’язку та інші інтелектуальні параметри. Цим визначався позитивний зв'язок
між інтелектом і креативністю. У своїх працях Гілфорд виділяє шість
параметрів креативності: здатність до знаходження і постановки проблеми;
здатність до генерування великої кількості ідей; гнучкість – здатність до
продукування різноманітних ідей; оригінальність – здатність відповідати на
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стимули нестандартно; здатність удосконалювати об’єкт, додаючи деталі;
здатність розв’язувати проблеми, тобто здатність до аналізу та синтезу. Таким
чином, він виділив один із аспектів креативності – креативне мислення – один
із видів мислення, що характеризується створенням суб’єктивно нового
продукту та новоутвореннями в самій пізнавальній діяльності

з його

створення. Новоутворення стосуються мотивації, мети, оцінок.
Деякі дослідники (Р. Стернберг, Т. Лубарт) виділяють загальні вимоги до
процесу креативного мислення незалежно від проблеми, на яку він
спрямований, а саме: зміна структури зовнішньої інформації та внутрішніх
уявлень за допомогою формування аналогій і поєднання концептуальних
прогалин; постійне переформулювання проблеми; застосування існуючих
знань, спогадів і образів для створення нового та використання старих знань і
навичок у новому ключі; використання невербальної моделі мислення; процес
креативності

вимагає

внутрішнього

напруження.

Ці

вимоги

можна

задовольнити в процесі пізнавальної діяльності. Але для розвитку креативного
мислення учні повинні оволодіти та застосовувати прийоми розумової
діяльності.
Креативне навчання – це процес постійної співпраці вчителя та учня.
Навчальний процес організовується як контакт партнерів, зацікавлених один у
одному та в справі, якою вони займаються разом. Креативне навчання має
характерну рису: навчальний процес зливається з життям, із рішенням реальних
творчих задач.
При роботі спираємося на активну модель навчання, на інтерактивну
(робота в парах, групах), як спеціальну форму організації пізнавальної
діяльності, яка має конкретну, передбачувану мету – створити комфортні умови
навчання, за яких кожен учень відчуває свою успішність, інтелектуальну
спроможність.
винахідницьких

Ігри,
задач,

моделювання,
самостійна

розв’язування
робота,

прикладних

та

дослідно-експериментальна

діяльність, участь у семінарах і диспутах, робота над проектами сприяють
формуванню креативної особистості.
MONOGRAPH

161

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

Взаємодія вчителя з обдарованими дітьми має відбуватися з урахуванням
принципів:
– забезпечення гуманістичного, суб’єктного підходу до навчання та
виховання, що грунтується на визнанні гідності особистості, її права на вибір,
власну думку, самостійний вчинок;
– створення нового освітнього середовища, що забезпечує освітні потреби
обдарованої дитини;
– формування паритетних взаємин у системі вчитель – учень на основі
творчої

співпраці,

що

забезпечує

можливість

творчої

самореалізації

особистісної

зацікавленості

обдарованого школяра;
–

здійснення

навчання

на

основі

обдарованого учня, його індивідуальних інтересів і здібностей, що сприяє
формуванню пізнавальної активності дитини на основі її інтересів;
– розвиток системного, інтуїтивного мислення, уміння деталізувати
інформацію, що дисциплінує розум учня, формує творче, нешаблонне
мислення;
– організація неперервної самостійної та самоосвітньої діяльності учнів,
що сприяє вихованню особистостей, здатних виявити наполегливість,
дисциплінованість;
– забезпечення вільного вибору форм, напрямів, методів діяльності, що
сприяє розвитку вміння критично оцінювати свої можливості й прагнення
самостійно розв'язувати все складніші завдання.
Застосування цих принципів потребує творчого підходу до організації
навчання як інтегрованого процесу, який сприяє формуванню цілісної картини
світу, дає змогу учням самостійно обирати опорні знання з різних наук при
максимальній орієнтації на власний досвід.
В сучасній педагогіці існують різні підходи до освітнього процесу
обдарованих дітей.
Індивідуально-особистісний підхід.
Ґрунтується на тому, що необхідно враховувати не лише індивідуальність
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учня, а й усю систему відносин особистості з оточенням; оцінювати вплив цих
стосунків на психіку дитини та її індивідуальні можливості.
Обов ’язкові елементи цього підходу:
– вивчення досягнутого рівня розвитку особистості;
– індивідуалізація процесу навчання, яка б опиралася на досягнутий
рівень і зберігалася протягом усього процесу навчання.
Провідною формою розвитку здібностей є розвивальні завдання, що
забезпечують оптимальне навантаження для обдарованого учня й формують у
нього раціональні вміння розумової праці.
Дидактичний підхід.
Найхарактернішим проявом обдарованості є ті здібності, які вже
притаманні певній особистості. Завдання педагога – створити таку навчальну
ситуацію, яка б максимально навантажувала провідну здібність конкретної
дитини (інтелектуальну, творчу, спортивну тощо). Бажано, щоб ці діти
навчалися за спеціальними навчальними індивідуальними програмами або в
спеціальних навчальних закладах. Варто зауважити, що у дидактичному підході
до навчання обдарованих дітей недостатньо використовують психологічні
знання. Якщо постають проблеми, тоді вчителі звертаються до послуг
психологів, залучення яких може відбуватися у двох варіантах. Дидактичний
підхід змінюється на дидактико-психологічний або психодидактичний.
Дидактико-психологічний

пріоритет

залишається

за

дидактикою.

Наочним прикладом цього підходу є введення в освітній процес психологічної
служби, яка має компенсувати труднощі, що виникають у вчителя та учня під
час реалізації навчальної програми.
Психодидактичнийпідхід має психологічний пріоритет у побудові
освітянських технологій. В останнє десятиріччя це знайшло відображення в
теорії та практиці розвивального навчання, за наявності якого знання, уміння та
навички з мети освітнього процесу перетворюються на засіб когнітивного та
особистісного розвитку учнів.
Під час реалізації цього підходу необхідно:
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– сформувати у вчителя певний рівень психологічних знань і вмінь,
розуміння структури здібностей та особистості загалом, закономірностей
побудови окремих навчальних програм та освітнього процесу;
– створити експериментальні навчальні програми з урахуванням
психологічних

закономірностей

розвитку

та

навчання

обдарованої

особистості;
– розуміти характер та роль освітянського середовища, у якому
відбувається навчання (воно може сприяти розвитку обдарованості або
шкодити проявам здібностей учня).
У світовій педагогічній практиці склалися стратегічні лінії розробки
змісту освітньої діяльності обдарованих учнів Організаційні форми
прискорення: достроковий вступ до школи; прискорення у звичайному
класі; заняття з окремих предметів в інших класах; «перестрибування»
через клас; достроковий вступ до ВНЗ.
Основними вимогами залучення учнів до навчання на підставі
прискорення мають бути:
– зацікавленість учня в прискоренні, підвищенні здібностей;
– достатня зрілість у соціально-емоційному плані;
– згода батьків тощо.
Прискорення навчання пов’язане зі змінами швидкості навчання, а не
його змісту.
Стратегія інтенсифікації передбачає збільшення обсягу того, що
вивчається. Обдарована дитина, наприклад, вивчає не одну, а декілька
іноземних мов, опановує різні навчальні курси тощо.
Спеціальні дослідження та практика навчання обдарованих дітей
показали, що стратегії, які грунтуються лише на кількісній зміні параметрів
їхньої навчальної діяльності, недостатньо ефективні в розв'язанні проблеми
навчання цієї категорії дітей.
Стратегія індивідуалізації навчання реалізується в контексті особистісно
зорієнтованої освіти, яка основною метою передбачає не формування
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особистості із заздалегідь визначеними, заданими рисами, за встановленою
моделлю, а створення умов для повноцінного прояву та розвитку специфічних
особистісних функцій суб’єктів освітнього процесу.
Стратегія навчання мислення передбачає цілеспрямований розвиток
інтелектуально-творчих здібностей обдарованої дитини. Розвиток творчого
(критичного, раціонального тощо) мислення є однією з популярних ідей у
педагогіці. Це вимагає повної розробки концептуальної моделі інтелекту
Найбільш популярною є модель інтелекту Дж. Гілфорда.
Стратегія соціальної компетенції передбачає розвиток афективної сфери
обдарованої дитини. Для подолання диссинхронії (коли дитина, випереджуючи
ровесників

за

рівнем

розвитку

мислення,

потребує

допомоги

в

гісихосоціальному розвитку) створюються програми спеціальних інтегрованих
курсів, спрямованих на розвиток емоційної сфери, корекцію міжособистісних
стосунків у колективі, самоактуалізацію.
Стратегія дослідницького навчання грунтується на активізації навчання
через залучення обдарованих учнів до дослідницької діяльності, яка є важливим
чинником розвитку творчих здібностей. У межах дослідницького підходу
навчання проводиться з опорою на безпосередній досвід учня. Отже, мета цього
навчання передбачає також розширити цей досвід у процесі пошукової,
дослідницької діяльності.
У педагогіці виокремлюють три рівні реалізації дослідницького
навчання:
вчитель ставить проблему та окреслює стратегію і тактику її розв’язання,
саме вирішення необхідно знайти учневі;
вчитель ставить проблему, але метод її розв’язання учень шукає
самостійно;
постановка проблеми, пошук методів її дослідження та розробка
вирішення здійснюють учні самостійно.
Зміст освіти, змодельований за стратегією проблематизації, передбачає
подання навчального матеріалу таким чином, щоб учні могли виявити та
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поставити проблему, знайти способи її розв’язання та розв’язати практично.
Під час проблемного навчання учень:
– виділяє та ставить проблему;
– пропонує можливі вирішення;
– робить висновки відповідно до результатів перевірки;
– застосовує висновки до нових даних;
– робить узагальнення.
Навчальні проблеми необхідно обирати з урахуванням їх значущості саме
для тих, кому вони пропонуються для розв’язання, а також з урахуванням
вікових можливостей дітей. Обираючи проблему, необхідно також звертати
увагу на наявність необхідної бази для дослідження, відсутність якої
призводить до поверхневого вивчення та розв’язання проблеми, суттєво
заважає розвитку критичного мислення, яке грунтується на доказовому
дослідженні та надійних знаннях.
Традиційна система навчання, зорієнтована на середнього учня, не сприяє
належному розвитку обдарованих. Численні дослідження доводять, що
психологічна своєрідність обдарованих дітей, їхні підвищені пізнавальні
потреби та можливості часто є джерелом труднощів і проблем, які виникають у
них у процесі навчання.
Причини шкільних труднощів обдарованих учнів:
вплив соціально-економічних і національно- культурних умов;
фізичні обмеження, захворювання, недостатнє харчування;
важко засвоюють базові навички рідної або іноземної мови, інших
галузей знань, умінь, навичок, з емоційними і поведінковими проблемами;
високий творчий потенціал. Творча енергія, що домінує в житті таких
дітей, визначає незалежність і нестандартність їхньої поведінки, непідкорення
загальним правилам і авторитетам.
перфекціонізм може бути джерелом невдач і переживань обдарованих
дітей: випереджаючи в розумовому розвитку ровесників, вони здатні ставити
перед собою високі стандарти, ще недосяжні для них.
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нерівномірність психологічного та соціального розвитку обдарованих
дітей.
Аналіз психологічних особливостей обдарованих учнів і їхніх проблем
дає змогу обгрунтувати соціально-психологічну необхідність створення
спеціальних програм розвитку обдарованих дітей у процесі навчання в школі,
визначити пріоритетні цілі й завдання такого навчання, розкрити сутність та
особливості психолого-педагогічного супроводу обдарованих дітей.
Провідною метою навчання обдарованих учнів визначають розвиток
цілісного світорозуміння та системного мислення, розкриття та розвиток
індивідуальності

обдарованої

дитини,

її

творчих

здібностей

та

духовноціннісних основ.
Основні завдання:
– розвиток широких пізнавальних інтересів;
– формування цілісної картини світу та системного мислення;
– розвиток творчої особистості та всіх видів мислення;
– набуття здатностей до самостійного здобування знань і дослідної
роботи, дослідницьких умінь і навичок;
– розвиток комунікативних умінь;
– формування здатності до рефлексії, самопізнання, розуміння цінності й
унікальності іншої людини й безпосередньо себе.
Визначені цілі та завдання с підґрунтям для визнання необхідності і
застосування іншої, відмінної від традиційної, моделі навчання таких дітей, у
центрі якої лежить не репродуктивна діяльність учня щодо засвоєння знань,
умінь, навичок, а продуктивна, творча.
Педагогічний супровід навчання та виховання обдарованої дитини
ґрунтується на готовності вчителя, навчити учня самостійно планувати свій
життєвий шлях, розробляти індивідуальну освітню траєкторію, а також на
здатності

дорослого

адекватно

реагувати

на

фізичний

чи

емоційний

дискомфорт учня, на його запит про взаємодію.
Способи педагогічного супроводу: створення педагогічних ситуацій для
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вільного визначення учнями відповідального вибору стратегій навчання,
спілкування, поведінки, джерел необхідної інформації, завдань різноманітного
характеру та складності, форм звітності тощо, створення педагогічних ситуацій
щодо

формування

та

розвитку

вміння

життєвого

та

професійного

самовизначення; спільна разом з учнями розробка послідовності освітньої
діяльності та забезпечення її відповідною організацією освітнього процесу;
рефлексивна взаємодія вчителя та учня щодо продуктів навчальної діяльності,
зокрема з допомогою психолого-педагогічних карт розвитку та графіків
індивідуальних досягнень учнів; створення комфортного середовища, що
базується на атмосфері відкритості, діалозі, толерантності, показі до іншої
думки, позиції тощо.
Робота з обдарованими дітьми будується за спеціальними програмами, які
акцентують увагу на певних сильних сторонах особистості (посилювальна
модель) або на слабких (коригувальна модель), посилюють сильні сторони, щоб
компенсувати слабкі (компенсувальна модель).
Вчителі, які працюють з обдарованими учнями, менше говорять самі,
менше дають інформації, влаштовують демонстрації, рідше розв’язують задачі
за учнів. Замість того, щоб самим відповідати на запитання, вони спонукають
до висловлювання самого учня. Порівняно з учителями, що працюють зі
звичайними учнями, учителі обдарованих ставлять більше відкритих запитань,
допомагають у обговоренні проблеми. Вони часто намагаються зрозуміти, як
учень дійшов такої думки, висновку, оцінки.
Рекомендації з підготовки креативного особистісно-орієнтованого уроку:
Під час проведення уроків дотримуватися оптимального співвідношення
всіх дидактичних принципів і правил, раціонально поєднувати різні форми і
методи навчання.
Забезпечити творчий підхід до формування структури уроку, обдумувати
можливості для самопрояву учнів.
В ході уроку проводити процедуру відслідковування, заохочувати їх до
висловлювання оригінальних ідей, гіпотез.
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Стимулювати учнів до активних дій із залученням знань, суб’єктивного
досвіду, рецензуванню відповідей.
Створювати ситуації успіху для кожного учня протягом всього уроку.
При підготовці до уроку використовувати альтернативні шляхи пошуку
інформації, використовувати Інтернет ресурс, стимулювати учнів до роботи в
сучасному інформаційному просторі.
З метою розвитку креативності, інтересів, творчої ініціативи й активності
учнів на позакласних заходах домагатися формування цілісного сприйняття
фактів, подій і процесів у природі та сучасному житті.
У кожній навчальній темі можна створити умови для креативної
діяльності. За опитуванням учнів, найбільшу перевагу вони надають роботі у
групах та парах, що сприяє генерації різнопланових думок та ідей. При цьому
діти визначають, що колективна робота допомагає навчитися слухати та чути
інших.
Оскільки основне завдання закладів освіти на сучасному етапі полягає в
тому, щоб навчити учня вчитися, то під час засвоєння знань перший етап
процесу розвитку критичного мислення передбачає формування навичок
роботи з навчальною літературою, складання плану, конспекту, заповнення
таблиці, побудову чи аналіз діаграм, графіків, схем, написання рефератів,
підготовку усної та письмової розповіді-роздуму, розв’язання задач, роботу з
картами, картосхемами, текстом і позатекстовим матеріалом підручника,
засобами масової інформації, комп'ютерних програм

тощо. Здобувши

інформацію з різних джерел, учень при цьому має можливість зіставити її,
знайти протилежну і спільну думку, прийняти чи відвернути її і, в кінцевому
результаті, зробити свій осмислений висновок.
Критичне

мислення

потребує

здатності

розуміти

та

вміння

розмірковувати над тим, що людина знає, про що думає. Якщо недостатньо
активізувати попередні знання, то учні можуть заплутатись у новому матеріалі,
що ускладнює подальше навчання. Для того, щоб навчитися думати критично,
учні мають усвідомити, що саме вони знають, вчитель застосовує систему
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методів, прийомів і способів діяльності, які активізують пізнавальну діяльність
учнів і створюють умови для розвитку мислення кожного з них.
Для того, щоб критичне мислення розвивалося, необхідно створити в
класі таку атмосферу, яка б переконала учнів, що кожна їх думка чи ідея є
бажаною і допустимою. Навчально-методичні технології, які залучають учнів
до теоретичних міркувань і практичних дій та спонукають їх ділитися своїми
ідеями, підвищують їхню активність. Тільки тоді, коли учні на уроці активно
залучені до освітнього процесу на досить складному рівні, вони відчувають
задоволення від цього, а їхній інтелектуально-розвивальний аспект значно
підвищуються. На таких уроках формується самооцінка власних знань і оцінка
своїх взаємовідносин з іншими людьми та довкіллям.
Основна ідея роботи вчителя полягає у відмові від механічного
перенесення знань, у проблемно-пошуковій діяльності учнів, які йдуть шляхом
наукового дослідження до формування проблем, гіпотез, пошуку шляхів їх
розв’язання, формування понять та їх пояснення. Вчитель здійснює супровід
учнів, дає певні рекомендації, спонукає їх до творчої діяльності, демонструє
певний спосіб дій. Креативне навчання передбачає індивідуально-орієнтовану
роботу вчителя з учнями. Першочерговою задачею є розвиток у школярів
здібностей до самостійного формування нових знань, умінь, способів дій.
Головним фактором креативного навчання є ініціативність учнів. При цьому
учень із об’єкта педагогічного впливу перетворюється на суб’єкт спілкування.
Він відповідає за свою діяльність так само, як і вчитель за свою. Креативне
навчання – це процес постійної співпраці вчителя та учня. Навчальний процес
організовується як живий контакт партнерів, зацікавлених один у одному та в
справі, якою вони займаються разом. Креативне навчання має характерну рису
– навчальний процес зливається з життям, із рішенням реальних творчих задач:
– навчальний процес має позитивний емоційний зміст;
– учні мають зрозуміти, що творчість починається саме із сумніву.
– до проблеми, яка розглядається, необхідно знайти декілька варіантів
рішень;
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– на уроках використовувати розвиваючі питання відкритого типу,
однозначну відповідь на які не завжди можна найти;
– необхідно використовувати аналогії.
1. Позитивний емоційний зміст навчального процесу (Творчий процес
можливий лише в умовах позитивного емоційно - інтелектуального натхнення).
2. Критичне ставлення до стереотипів до установлених норм, "Творчість
починається з сумніву".
3. Пошук варіативних рішень будь якої проблеми.
4. Використання методу відкритого питання. (Дуже ефективно розвиває
творчий потенціал учнів пошук відповідей на запитання, навіть, якщо не буде
знайдена відповідь, але розвиваючим є сам процес пошуку).
5. Винахідницька, діяльність. (Не обов'язково чогось нового. Навіть якщо
це "свій велосипед").
Учень разом з вчителем самовіддано грає - грає в серйозну науку, в
авторів винаходів, у наукових доповідачів, опонентів, рецензентів. Зникає
рутина навчальнодіяльності, окрім того активізується пізнавальний інтерес
учнів, розвиваються їх вміння і навички аналізу і систематизації здобутих
знань, колективного розв'язання тих чи інших проблем, нестандартного бачення
цих проблем. А індивідуальні дослідження - не тільки поглиблюють знання з
хімії, а й надають можливість учням випробувати себе, оцінити рівень своїх
здібностей, передбачити недоліки своєї освіти і її переваги, об'єктивна оцінка
власних знань, умінь і навичок стимулює учнів до самостійної освіти, дає змогу
програмувати її. Через контрольні, самостійні, практичні робота, роботи з
дидактичним матеріалом, лабораторні досліди та за аналізом індивідуальних
спостережень за учнями встановлюється рівень розвитку учня.
Технологія розвитку креативного мислення в процесі викладання хімії.
Технологія формування креативності досить складна. В ній можна
виділити кілька етапів:
1. Визначення рівня креативності кожного учня.
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креативності

і

врахування

індивідуальних особливостей учнів.
3. Розробка системи знань спрямованих на розвиток креативності.
4. Організація творчої діяльності учнів.
Помічено, що креативна (творча) якість проявляється в комплексі зі
станом здоров'я, нервової системи, характером, химерністю, здібністю до
незвичайних рішень і вчинків. Тому на початковому етапі вивчення хімії
застосовую серіюзанять які дають змогу встановити ступінь:
А) прийомів роботи учня, розумових операцій, реальнихдосягнень в
певній сфері знань з точки зору новизни,самостійності;
Б) комплекс морально-інтелектуальних спонукань,установок

інтересів і

мотивів, що визначають метуздійснення тих чи інших дій, вчинків і поведінки
вмілому.
В) темп, інтенсивність, рівень досягнень.
Г) здібності учня.
Для виявлення здібностей та творчої активності учнів використовую
психологічну анкету, повсякденні психологічні спостереження та роблю
висновки після різних форм роботи на уроках.
Для визначення рівня індивідуальних досягнень та встановлення
кількісних

і

якісних

індивідуальних

і

психологічних

відмінностей

використовую критеріально-орієнтовні тести як шлях діагностування і корекції
особливості. У ролі критерію в таких тестах виступають конкретні знання,
вміння та навички.Тести на обізнаність дають змогу перевірити як володіє
учень такими прийомами розумової діяльності як синтез, аналіз, порівняння.
І. Репродуктивний (копіюючий) - з стихійною стадією розвитку - це
найнижчий тип, де учень показує лише те, що він здатний до відтворення знань
і може працювати лише при наявності алгоритмів.
II. Конструктивний (напівстихійний) - показує, що учень має знання,
уміння і навички користуватись при аналогії в подібних ситуаціях.
Ш.Творчій (дослідницький) - з свідомим розвитком, показує,що учень
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може самостійно використовувати знання здатний до самокорекції знань. Має
інтерес

до

пошуків

невідомого,

невідповідностей.

Може

побачити

і

сформулювати проблему, шукає шляхи її рішення, чітко формулює результати
своєї роботи.
Визначивши рівень розвитку своїх учнів планую перспективи розвитку
креативності з урахуванням індивідуальних властивостей учнів.
Розвиток

креативного

мислення

неможливий

без

оволодіння

і

застосування прийомів розумової діяльності:
Виділення основного, аналіз і синтез;
Порівняння та абстрагування;
Узагальнення;
Систематизація і класифікація;
Конкретизація;
Визначення та пояснення понять;
Доказ і спростування тверджень;
Технологія креативного мислення передбачає формування цих розумових
прийомів через використання різних форм роботи.
Форми роботи
1. Ділові, творчі ігри та моделювання, розв'язування кросвордів.
2. Семінари, диспути.
3. Тести-роздуми, критеріально-орієнтовні, тести і інші.
4. Робота з підручником.
5. Розв'язування розрахункових задач.
6. Задачі-малюнки.
7. Самостійна робота з підручником, дидактичним матеріалом.
8. Дослідницька робота.
9. Експериментальна робота.
10 Розумовий експеримент.
11.Рішення проблемних ситуацій.
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Під креативною особистістю слід розуміти таку, яка має внутнрішні
передумови

(остобистісні

утворення,

нейрофізіологічні

задатки),

що

забезпечують її творчу активність, тобто, не стимульовану зовні пошукову та
перетворювальну діяльність.
Для розвитку креативних здібностей робота з учнями організовується за
трьома напрямками:
Правильне формулювання цільової настанови (відзначати, перелічувати
факти, все, що підлягає засвоєнню, давати загальне уявлення про тему, що
вивчається, звертати увагу на новизну матеріалу, приділяти увагу критиці,
критичному ставленню до підручника, робити прогнозування);
Активізування контролю за сприйняттям (незрозуміле, суперечливе, не
правильне);
Підвищення темпу уявних операцій, звернення уваги на глибину та
чіткість їх усвідомлення, на зорове уявлення фактів, виділення головного,
прогнозування прочитаного, установлення причинно-наслідкових зв’язків).
Для успішного навчання та формування креативної особистості є
наявність трьох складових інтелектуальної діяльності, спрямованої на
засвоєння чогось принципово нового:
високого рівня сформованості елементарних пізнавальних процесів;
високого рівня активного мислення;
високого

рівня

організованості

і

цілеспрямованості

пізнавальних

процесів.
Підвищення інтелектуального потенціалу нації і розвиток творчої
особистості є однією з найактуальніших цілей освіти. Необхідність формування
особистості, яка володіє творчими уміннями, здібностями вирішувати
нестандартні завдання, є на сьогодні замовленням суспільства, тому одним з
основних завдань української школи є виховання творчої особистості учня. З
цією метою мають бути створені максимально сприятливі умови для прояву та
розвитку здібностей і таланту дитини, для самовизначення і самореалізації.
Розгляд терміну «креативне навчання» передбачає,передусім, вивчення
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проблеми співвідношення навчання та розвитку, яка завжди була однією з
стрижневих проблем педагогіки. На різних історичних етапах її рішення
змінювалося, що обумовлено зміною методологічних установ, появою нових
трактувань розуміння сутності розвитку особистості та самого процесу
навчання,

переосмисленням

ролі

останнього

в

цьому

розвитку.

Ця тема актуальна в педагогіці і зараз., так як вона має на увазі пошук наукових
основ навчання, де визнавались би індивідуальні можливості кожної дитини та
їх зміни у процесі навчання. Особливо актуальним для вчителів є відповідна
організація навчальної діяльності учнів і формування їх вміння вчитися. Без
уміння

творчо

мислити

ефективною. Головною

метою

жодна

технологія

розвиваючого

навчання

навчання

є

не

буде

формування

активного, самостійного творчого мислення учня і на цій основі поступового
переходу в самостійне навчання.
Завдання креативного навчання:формування особистості з:
*Гнучким розумом;
*Розвиненими потребами до подальшого пізнання та самостійних дій;
* Певними навичками та творчими здібностями.
Креативне навчання – основа формування творчої особистості,яка має
внутрішні передумови, що забезпечують її творчу активність, тобто не
стимульовану зовнішніми факторами.
Модель

розвиваючогокреативного

навчання

розрахована

на

вдосконалення розумових процесів з урахуванням можливостей кожної дитини.
Дуже єфективно для розвитку креативного мислення діє інтерактивне
навчання – спеціальна форма організації пізнавальної діяльності, в яку залучені
всі учасники навчального процесу, створені комфортні умови для навчання..
наразі методистами і вчителями-практиками розроблено багато форм групової
роботи. Найбільш відоме з них – «велике коло», «карусель», «акваріум»,
В своїй роботі я працюю саме над розвитком логічного мислення учнів,
творчих здібностей, умінням критично мислити. Всі ці завдання я реалізую
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шляхом використання елементів розвиваючого креативного навчання на уроках
математики. Специфіка предмета математики створює найбільш широкі
можливості для цілеспрямованого формування не тільки практичних, але й
інтелектуальних умінь для досягнення тих навчально-виховних цілей,які
постають перед сучасною школою.
Розвиток творчого, логічного мислення учнів на уроках математики
забезпечується обґрунтованим поєднанням традиційних і активних методів
навчання, ефективного підбору змісту навчального матеріалу, широкого
використання проблемної ситуації з опорою на зону найближчого розвитку
учнів, створення емоційно-доброзичливої пошукової атмосфери.
На уроках математики я практикую різні прийоми, щоб формувати в дітей
критичне та логічне, творче мислення. Даю такі завдання - змінити умову таким
чином, щоб вони розв’язувались іншим способом. Вважаю також корисним
перетворення простих задач у складні. Використовувати на уроці цікаві задачі
та задачі-жарти, числові, геометричні головоломки, математичні ребуси, які
формують в дітей критичне та логічне мислення, творчу уяву. В роботі
використовую інноваційні форми занять. Інноваційні методи сприяють більш
високому рівню засвоєння матеріалу учнями.
Під

час

проведення

креативних

уроків

спостерігається

велика

зацікавленість учнів, вони активні, збуджені, працюють із задоволенням. Досвід
роботи показує, що для поліпшення розуміння, закріплення та відтворення
інформації доцільно проводити такі уроки як:
Уроки-змагання;
Уроки-вікторини;
Уроки «круглий стіл»;
Інтегровані уроки.
Проте потенційна творчість, як свідчать психологічні дослідження,
притаманна кожній дитині. Таким чином, завдання вчителя – створювати
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умови, за яких схильність дітей до нового, нестандартного, бажання самостійно
вирішувати поставлені завдання можуть дістати розвитку. Загалом, у дітей
середнього шкільного віку творча потреба реалізується у двох напрямках: у
розвитку інтересу до пізнання та ігрової діяльності.
Так, у своїй роботі на уроках математики я використовую систему
запитань, створюючи різного роду проблемні ситуації або вносячи творчі
елементи, завдяки чому учні отримають змогу активізувати розумову
діяльність, робити висновки. Техологія використання навчальних і навчальнотворчих завдань така:
1) Проаналізуйте умову задачі, з’ясуйте,що відомо,а що треба знайти;
2) Визначте, які дані необхідні для відповіді на запитання
3) З’ясуйте ,чи всі необхідні дані є в умові
4) Визначте спосіб знаходження необхідних величин
5) Реалізуйте запланований алгоритм розв’язання
6) Перевірте розв’язок задачі
Другий напрямок реалізації творчої потреби дитини в умовах шкільного
навчання – це ігрова діяльність. У грі розвивається уява, утверджуються образи
фантазії, виникають ідеї, створюються продукти діяльності, які. Важливість гри
у тому, що вона надає учню можливість помріяти, проявити уяву, дає свободу
самовияву і творчості. Доречно систематично проводити ігри з використанням
інтерактивних технологій.
Завдання з розвиваючого навчання, які я використовую у своїй роботі на
уроках математики:
Хвилинки-цікавинки;
Математичні ребуси;
Математичні загадки
Геометричні головоломки;
Математичні ігри.
Саме впровадження на уроці креативних, розвиваючих ігор може сприяти
розвитку пізнавальної активності в школярів. Використання нетрадиційних
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уроків-ігор дає змогу практично застосовувати математичні знання дітей. Для
цього вчителям необхідно володіти сучасними методами, які б пробуджували у
школярів бажання пізнавати нове, незвідане.Хорошим доробком у цій справі
будуть розвиваючі вправи та завдання. Набір дидактичних розвиваючих ігор,
вправ, може сприяти розвитку різноманітних якостей і здібностейу дітей, для
допомоги у тому, щоб проявляти і реалізовувати пізнавальну активність у
процесі розкриття і засвоєння шкільного матеріалу.
Математичні розвиваючі ігри, ребуси, логічні завдання дають можливість
розвивати пізнавальні здібності, розвивати мислення, просторову уяву,
фантазію, пам’ять, увагу дітей, допомагає дитині оволодіти вмінням
аналізувати,

порівнювати,

узагальнювати,

проявляти

кмітливість

і

винахідливість.
Для цілеспрямованого і постійного розвитку творчих можливостей учнів
необхідно, щоб методи, організаційні методи форми та засоби навчання
відповідали цілям і задачам навчально–творчої діяльності.
Отже, розвитком креативного мислення на уроках математики необхідно
керувати. Організація такої діяльності – створення умов для якісної навчальновиховної роботи, які передбачають:
Проводити навчання на високому рівні складності;
Посилити роль гіпотетичного мислення, що сприяє здібності передбачати,
висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх;
Систематично створювати ситуації вибору для учнів і давати можливість
здійснювати цей вибір;
Підвищити

роль

діалогічної

форми

навчання,

як

особливої

взаємодії повноцінного розуміння, що зумовлює поєднання зовнішнього і
внутрішнього діалогу.
У процесі педагогічної роботи виявлено, що розвиток творчого мислення
на уроках математики у старших та середніх класах безпосередньо залежить від
активації здібностей, пізнавального інтересу до навчання; науково-діяльного і
нестандартного мислення. Основними умовами розвитку творчого мислення є:
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відповідна побудова навчального процесу з орієнтації на теоретичне мислення;
використання

методів

проблемного

навчання,

забезпечення

необхідної

емоційно-доброзичливої атмосфери і активних способів розвитку самостійності
дітей, їхньої фантазії, уяви; опора на зону найближчого розвитку дитини,
креативний підхід у навчанні.

5.6. Дидактичні умови творчого розвитку майбутнього вчителя у
процесі вивчення предметів природничого циклу
загальноосвітньої школи
Для творчого розвитку майбутнього вчителя при вивченні природничих
дисциплін необхідним є створення дидактичних умов, що забезпечують
формування, засвоєння та розвиток природничих понять.
Дидактичні умови забезпечують формування, засвоєння чи розвиток
понять, шляхом відповідної організації освітнього

процесу: підбору

необхідних методів, прийомів, організаційних форм навчання.
Зміст дидактичних умов творчого розвитку майбутнього вчителя:
1. Врахування психолого-педагогічних досліджень, що базуються на
провідних концепціях творчого розвитку особистості.
Ефективність
впровадження
особистісних

функціонування

технологічних
творчих

форм

досягнень

освітніх
та

систем,

способів

студентів

розроблення

навчання,

залежать

від

і

показники

інноваційних

технологій. Психолого-педагогічні дослідження, які стосувалися розвитку
особистості, показують, що між навчанням і розвитком є безумовний зв'язок.
Він лежить в основі створення дидактичних технологій, що дають змогу
систематизувати процес розвитку особистості, надати йому рис послідовності,
поетапності, соціальної відповідності.
Сутність взаємозв’язку навчання і розвитку полягає в розумінні його
діалектичного характеру: навчання веде за собою розвиток, а продуктивний
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загальний розвиток сприяє успішному навчанню..
Загальним для технологій розвивального навчання є розуміння його як
активно-діяльнісного

способу

навчання

на

противагу

пояснювально-

ілюстративному.
2. Технологічна компетентність учителя.
Підбір адекватних дидактичних засобів – інструментальної опори
освітньої діяльності може здійснювати лише науково-методично підготовлений
учитель. Принцип технологізації в світовому освітньому просторі набуває все
більшого авторитету, що пояснюється, зокрема, такими ознаками навчальної
технології, як відтворюваність та передбачуваність результату. На сьогодні
ефективний учитель – це вчитель технологічно компетентний.
За Н.Манько технологічна компетентність педагога – це система
креативно-технологічних
інструменталізованої

знань

діяльності

і
з

умінь,

застосування

перетворення

об’єктів

стереотипів
педагогічної

діяльності. Формування технологічної компетентності спеціаліста здійснюється
у процесі засвоєння змістового, діяльнісного та особистісно орієнтованого
компонентів
За Л.Зевіною креативно-технологічне мислення вчителя – це динамічна
система педагогічних цінностей, технологічних умінь (педагогічної техніки та
освітньої технології) і творчої індивідуальності вчителя. Компоненти системи:
- педагогічна позиція й професійно-особистісні якості;
- технологічні знання і культура педагогічного мислення;
- технологічні вміння (тобто педагогічна техніка та освоєння технологій)
і досвід творчої діяльності, що забезпечують їх адекватність;
- творча індивідуальність;
- позиція студентів по відношенню до педагогічної техніки і освітньої
технології.
Рівень

технологічної

культури

вчителя

залежить

від

ступеня

сформованості її компонентів. Відмінність одного рівня від іншого в
індивідуально-особистісному
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усвідомленості вчителем своєї педагогічної позиції, творчої індивідуальності, у
ступені освоєння педагогічної техніки і технологій, адекватних перш за все
своїй творчій індивідуальності.
Технологічна

компетентність

учителя

тісно

пов’язана

з

його

інноваційною діяльністю.
В. Малихіна педагогічні інновації класифікує за такими ознаками:
- рівень новизни: абсолютно нові, які раніше не були відомі;
адаптовані; розширені, які є актуальними на сучасному етапі розвитку;
- масштаб: глобальні (запровадження освітніх стандартів, нової
системи оцінювання тощо); локальні (зміни у навчальних планах, програмах,
предметах);
- спосіб діяльності вчителя: прийоми, технології, методики; спосіб
функціонування: організовані (спеціально продумані, сплановані); випадкові,
які виникають у діяльності вчителів, схильних до творчості, новаторства;
- сфера застосування: в освіті (державні освітні стандарти, авторські
програми, підручники, посібники); в освітніх технологіях (розвивальна,
блоково-модульна система навчання, рейтингова система оцінювання знань,
умінь і навичок учнів); у змісті навчальних предметів; в управлінні
навчальними закладами.
3. Творчість вчителя
В.Сухомлинський говорив, що вчитель творить людину. Тільки він може
виховати творчу людину. Але для цього вчитель сам має бути творчою,
непересічною особистістю, віддаючи наснагу, працю і часточку своєї душі й
серця дітям. Схильність до творчості є важливою особистісною передумовою
ефективного впливу вчителя на творчий розвиток школярів.
А. Нісімчук зазначає, що творча діяльність педагога, безумовно, є
діяльність співпраці з учнями, а багато особливостей творчої педагогічної
діяльності виходять з цієї її характеристики. Під час співпраці з учнями зміст
навчання стає спільним об’єктом пізнавальної активності як із боку того, хто
навчає, так із боку школяра: педагог ставить завдання, обговорює їх разом з
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учнями, проводить дискусії і планування діяльності, а учні розв’язують
поставлені перед ними завдання, оцінюють отримані результати. Така взаємодія
є суб’єкт-об’єкт-суб’єктним спілкуванням, бо предметом педагогічного
спілкування завжди є якийсь зміст (об’єкт), задля якого воно здійснюється..
Особиста творча діяльність вчителя є незамінною в збудженні творчої
активності учнів.
Творчість учителя, подібно до творчості учнів, передбачає:
1) ефективне застосування кимось створеного досвіду в нових умовах,
удосконалення, раціоналізацію, модернізацію відомого згідно з новими
завданнями, засвоєння наукових розробок і їх розвитку;
2) гнучкість при виконанні запланованого в неочікуваних ситуаціях;
3) вдале імпровізування як на основі точного знання і компетентного
розрахунку, так і високорозвинутій інтуїції;
4) уміння обґрунтовувати і раніше підготовлені, і інтуїтивні рішення;
5) уміння фантазувати, бачити ближню, середню і дальню перспективу в
роботі;
6) уміння розвивати ідею, реалізувати в конкретних умовах, бачити
варіанти вирішення однієї й тієї ж проблеми. Очевидно, що кожна з наведених
характеристик

педагогічної

творчості

водночас

зумовлює

і

наявність

технологічної компетентності; остання, в свою чергу, дає змогу забезпечити
високий рівень професійної творчості, оскільки озброює вчителя різнобічно
апробованим, науково обґрунтованим досвідом розв’язання завдань, і, що не
менш важливо – шляхів пошуку ефективних засобів навчальної взаємодії в
умовах конкретного класу при вивченні конкретного предмета.
4. Структура діяльності вчителя
Учені

В. Ягупов,

Н. Кузьміна,

В. Сластьонін,

А. Сластьонін,

А.

Щербакова виділяють структуру діяльності вчителя, яка включає орієнтовнопрогностичну,

конструктивно-проектувальну,

організаційну,

аналітично-

оціночну, дослідницько-творчу
5. Мотиви навчання студентів.
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Ефективність навчального процесу у вищій школі значною мірою
залежить від мотивів навчання студентів.
4. Пізнавальні мотиви мають такі рівні:
5. - широкі пізнавальні мотиви (орієнтація на оволодіння новими
знаннями – фактами, явищами, закономірностями);
6. - навчально-пізнавальні мотиви (орієнтація на засвоєння способів
здобуття знань, прийомів самостійного їх опанування);
7. - мотиви самоосвіти (орієнтація на отримання додаткових знань і потім
на формування спеціальної програми самовдосконалення).
Пізнавальний інтерес є одним з найважливіших факторів навчального
процесу, вплив якого незаперечний для створення світлої та радісної атмосфери
навчання і для інтенсивності перебігу пізнавальної діяльності учнів. У ньому
виявляється єдність об’єктивної та суб’єктивної сторін пізнавальної діяльності.
8. Мотиви

є

передумовою

готовності

студентів

до

пізнавальної

діяльності, вагомим фактором впливу на творчий розвиток.
Однією з умов творчого розвитку при вивченні природничих дисциплін є
активізація навчально-пізнавальної діяльності студентів. Використання засобів
навчання:
- збуджує і розвиває внутрішні мотиви навчання студентів на всіх його
етапах;
- стимулює

механізм

орієнтування

студентів,

що

забезпечує

цілеспрямованість та планування попередньої діяльності;
- забезпечує формування навчальних та інтелектуальних умінь студентів;
- стимулює їхні фізичні і морально-вольові сили після досягнення
навчально-пізнавальних цілей;
- забезпечує самооцінку навчально-пізнавальної діяльності на основі
самоконтролю.
Система засобів активізації передусім повинна бути спрямована на
активізацію діяльності мислення студентів, розвиток уяви, фантазії, інтуїції,
забезпечувати свідомість і міцність знань, умінь та навичок.
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6. Формування природничонаукової картини світу
Дидактичні умови творчого розвитку студентів при вивченні природничих
дисциплін мають забезпечувати формування єдиної природничонаукової
картини світу, глибоке творче осмислення сутності взаємодії природи і
суспільства.
Гуманізація освіти, передбачає в якості важливої передумови побудови
сучасного

високорозвиненого,

зорієнтованого

на

потреби

особистості

суспільства гармонізацію стосунків людини і навколишнього середовища,
соціуму і природи.. Як окремий напрям реалізації цього завдання сучасні
дидакти все частіше виділяють природничонаукову освіту.
Природничонаукова освіта в сучасному загальноосвітньому закладі є
складовою частиною становлення особистості як суб’єкта суспільного та
індивідуального розвитку. При цьому принципово змінюється співвідношення
особистості, суспільства і навколишнього середовища. Вона передбачає
високий рівень природничонаукового пізнання студентів.
Розвиток студентів міцно пов’язаний з його екологічною культурою,
основною рисою якої є вміння передбачити віддалені наслідки втручання
людини в природні взаємозв’язки, вміння підпорядковувати всі види своєї
діяльності вимогам раціонального природокористування, турбуватися про
поліпшення довкілля, не допускати його руйнування і забруднення. Від того,
наскільки повноцінно усвідомлять учні необхідність дбайливого, бережного
ставлення до природи як національного суспільного багатства, вмітимуть
передбачати наслідки своєї поведінки, а також дії інших у природі, істотною
мірою залежатиме майбутнє людства. Ставлення студентів до природи свідчить
про рівень його природничонаукового мислення.
9. Природничонаукове

мислення

–

це

вища

форма

активного

відображення реальності природи, що складається із цілеспрямованого,
опосередкованого й узагальненого відображення суб’єктом суттєвих зв’язків і
відношень природної дійсності. Метою природничонаукового мислення є
творча праця, що вимагає добування достовірної наукомісткої інформації про
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навколишнє природне середовище, взаємозв’язок людини і природи й дає
можливість використовувати знання на практиці.
10. Складовими природничонаукового мислення є:
– глибокі знання про природне і соціальне середовище;
– усвідомлення взаємозв’язку природи й суспільства (розуміння єдиної
природничонаукової картини світу);
– відповідальне ставлення до навколишнього середовища;
– набуття вмінь розв’язання екологічних проблем;
– безпосередня участь у природоохоронних заходах;
– засвоєння кращих досягнень вітчизняних та зарубіжних учених у галузі
природничої науки;
– оволодіння

прогнозуванням

можливих

негативних

наслідків

господарської діяльності людини;
– міркування в масштабі всього світу та дії на місцевому рівні;
– наявність екологічної свідомості.
11. Для формування природничонаукового мислення й творчого розвитку
студентів важливим є:
– взаємозв’язок теоретичних знань із практичною діяльністю;
– концентрація природничого змісту не тільки в предметних, але й
спеціальних темах та інтегрованих курсах, які розкривають взаємодію
суспільства і природи;
– поєднання аудиторних занять із безпосереднім спілкуванням із
природою у формі екскурсій тощо;
– використання проблемних методів навчання у вигляді рольових ігор,
природничих клубів й ін.;
– поєднання всіх форм аудиторної та позауторної роботи.
12. Природничонаукове мислення слід розглядати в єдності з творчим
розвитком студентів, його інтересами й потребами, емоціями, почуттями,
переживаннями – всіма компонентами його духовного світу.
Загальними змістовими лініями освітньої галузі є:
MONOGRAPH

185

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

– рівні й форми організації живої і неживої природи, які структурно
представлені в кожній компоненті освітньої галузі специфічними для неї
об’єктами та моделями;
– закони і закономірності природи;
– методи наукового пізнання, специфічні для кожної з природничих
наук;
– значення природничонаукових знань у житті людини та їхня роль у
суспільному розвиткові [70].
Зміст

загальноприродничої

компоненти

забезпечує формування

в

свідомості студентів основи для цілісного уявлення про природу.
Реалізація змісту освітньої галузі при вивченні основ природничих наук у
старшій школі зумовлена основними завданнями, що є спільними для біології,
географії, фізики, хімії та інших галузей природознавства.
7. Основною умовою творчого розвитку студентів є застосування
здобутих знань в нових умовах.
О.Власова виділяє

напрями прогресивних змін у цілісному розвитку

студента:
– розвиток знань і способів активності в ході навчання;
– розвиток психологічних механізмів застосування засвоєних способів
дій, насамперед таких узагальнених прийомів розумової діяльності, як
абстрагування, порівнювання, узагальнення, аналіз, синтез і перенос, які
проявляються в різних видах діяльності;
– розвиток загальних якостей особистості (особистісної спрямованості,
психологічної структури діяльності, свідомості й мислення).
7) Наступність
Наступність у формуванні саморегуляції полягає у тому, що через усе
навчання проходять такі наскрізні лінії:
1)

побудови цілісної картини світу, бо кожна людина є частиною

Всесвіту;
2) чіткої організації виконання кожного навчального завдання, що
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перетворюється на навички. Таким чином здійснюється операційний механізм
саморегуляції;
3) чіткої організації виконання кожного навчального завдання, згідно з
компонентами саморегуляції, та пошук свого місця в навколишньому світі,
самовизначення, адаптація.
В основі забезпечення дидактичних умов творчого розвитку студентів у
процесі вивчення природничих дисциплін головними є: врахування психологопедагогічних досліджень, що базуються на провідних концепціях творчого
розвитку, технологічна компетентність вчителя, творчість вчителя, структура
діяльності

вчителя,

мотиви

навчання

студентів,

формування

природничонаукової картини світу, вміння застосувати здобуті знання в нових
умовах.
Забезпечення дидактичних умов творчого розвитку студентів передбачає
врахування взаємозв’язку навчання і розвитку, що залежить від їхнього
характеру життєтворчої, професійної домінанти.
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Conclusions / Висновки
Наш час – це час суттєвих змін у науці, техніці, інформаційному
середовищі,

освіті.

Суспільству

потрібні

люди,

які

здатні

приймати

нестандартні рішення, вміють творчо мислити. Тому одним із пріоритетних
напрямків політики нашої держави є турбота про обдаровану та талановиту
молодь, її творчий, інтелектуальний, духовний та фізичний розвиток.
Таким чином, у процесі професійної підготовки вчителів в умовах
сьогодення варто формувати не тільки професійну компетентність, яка
притаманна майбутньому вчителю та складає основу його професійної
майстерності, але зовсім нову компетентність, яка формуватиме образ людини
майбутнього. Така освіта не тільки підвищує соціальну інтеграцію, розвиток
активної громадянської позиції та особистісний розвиток студента, але й
самодостатність

особистості,

сприяє

конкурентоспроможності

та

працевлаштуванню випускника.
Креативна педагогічна діяльність є складним, інтегральним утворенням,
сукупністю різних за цілями та характером видів робіт, що відповідають
основним етапам розвитку інноваційних процесів та спрямовані на створення і
внесення викладачем змін до власної системи роботи. Під інноваційним
процесом розуміють комплексну діяльність щодо розробки, використання та
поширення нововведень. Креативні методики дозволяють плідно реалізовувати
навчальну, виховну та розвиваючу функції педагогічного процесу, сприяють
активному формуванню знань у студентів через самостійну роботу та
колективне обговорення, розвивають та вдосконалюють інтелектуальні вміння,
продуктивне та творче мислення, а також дозволяють активно формувати
професійні соціальні якості майбутніх фахівців. Для викладача така організація
навчання є дієвим способом отримання зворотного зв'язку, що сприяє
можливості ефективно корегувати процес оволодіння знаннями та вміннями,
організовувати консультативну допомогу студентам.
Креативна інноватика полягає у постійному пошуку і впровадженні нових
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максимально ефективних технологій навчання і виховання, результатом яких є
спрямованість процесу навчання на якість засвоєних знань, творчий розвиток
особистості, її самореалізацію, формування людини, здатної до самостійного
мислення, критичної та об’єктивної оцінки своїх здібностей і можливостей, яка
відрізняється прагненням до самовдосконалення та долання перешкод.
Технології навчання надають можливість вивести студентів на більш високий
рівень

компетентності,

підготовленості

і

професіоналізму.

Відповідно

підготовлений фахівець буде здатний переносити логіку власного становлення
на формування майбутнього вчителя.
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Glossary / Глосарій
А
Авторитарність – соціально-психологічна характеристика та стиль
поведінки особистості, що відображає її прагнення максимально підкорити
своєму впливові партнерів. А. пов'язана з такими особистими рисами, як
агресивність, завищені самооцінка та рівень домагань, нахил до наслідування
стереотипів, слабка рефлексія.
Авторитетність – здатність людини мати певний вплив серед людей,
бути для них джерелом ідей і користуватися їх визнанням і повагою.
Авторитет (від лат. autoritas – влада, вплив) – загальновизнаний вплив
окремої людини або колективу, організацій у різних сферах суспільного життя.
Авторитет – визнання значущості, престижності певної посади, відповідності
особи, яка її обіймає.
Авторитет учителя – загальновизнана учнями та їхніми батьками
значущість достоїнств учителя й заснована на ньому сила його виховного
впливу на дітей. До таких достоїнств належать висока духовність, культура,
інтелігентність, ерудиція, високі моральні якості, педагогічна майстерність.
Адаптація (від лат. adapter – пристосувати) – пристосування до змінених
зовнішніх умов. При включені в нову ігрову групу спостерігається соціальнапсихологічна адаптація.
Адаптація соціальна – активне пристосування індивіда до умов
середовища і результат цього процесу. Адаптація соціальна має дві форми:
активну (індивід прагне вплинути на середовище, змінити його і змінюється
сам, тобто активно входить у процес соціалізації) і пасивну (не взаємодіє з
середовищем, не прагне змінити його, пристосувати до особистих норм, оцінок,
способів діяльності). Показники пасивної соціальної адаптації – перехід в інше
соціальне середовище, аномія та різні види порушень у ціннісно-нормативний
системі суспільства, відхилення поведінки.
Адаптація соціально-психологічна – пристосування особистості до
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соціального середовища, що призводить до оптимального співвідношення цілей
та цінностей особистості та соціальної групи. Передбачає активне прийняття та
засвоєння особистістю норм, цінностей і традицій колективу, що зумовлює
включення особистості до нього як рівноправного члена.
Адаптивні системи навчання – характеризуються особливостями:
послідовністю впливу на навчаючих, можливістю автоматичної зміни
навчальної програми в зв’язку з виявленими недоліками стратегії навчання при
регістрації відповідей учнів після завершення курсу навчання.
Адаптивність – це суттєва зміна базової ділової гри (тематичне чи
організаційно-методичне) для її проведення іншими керівниками і в інших
умовах. Гра мусить бути адаптована до певної категорії людей.
Адаптивність ділової гри – гра мусить мати певні якості, що дозволяють
її легко адаптувати. В зв’язку з цим необхідно визначити ті параметри гри, що
можуть змінюватись, і ті, що не можуть змінюватись.
Адекватність психічних реакцій – відповідність реакції стимулу або
подразнику. Неадекватність їх може бути пов'язана з психопатологічними
явищами чи бути наслідком невідповідності.
Акме

–

соматичний,

фізіологічний,

психічний,

особистості, який характеризується зрілістю її

соціальний

стан

розвитку, досягненням

найвищих і найкращих показників діяльності, творчості.
Цей стан пов'язаний з віком людини і припадає приблизно на період від
30 до 50 років; але у деяких людей, особливо людей творчих професій, - на
значно пізніший час. В організмі людини наступають інволюційні процеси, що
конкретно виявляються в спаді окремих фізіологічних функцій, притупленні
психічних реакцій, зниженні працездатності тощо.
Акмеологія – наука про вікові здібності та їх розвиток в кожному
віковому періоді.
Активізація – у викладанні – діяльність, спрямована на стимулювання
процесу усвідомлення учнями їх загальних інтересів і потреб як єдиної групи,
визначення необхідних засобів та активних дій для досягнення усвідомлених
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цілей. Ця діяльність охоплює широке коло організаційних і навчальних заходів.
Активізація

процесу

навчання

–

удосконалення

методів

та

організаційних форм навчально-пізнавальної роботи учнів, яке забезпечує
активну й самостійну теоретичну і практичну діяльність школярів у всіх ланках
навчального процесу.
Активне соціально-психологічне навчання – психолого-педагогічна
форма вдосконалення комунікативної поведінки робітників, що здійснюється в
умовах групової навчально-тренувальної діяльності; застосовується як для
формування специфічних комунікативних вмінь у представників професій, що
працюють з людьми, так і з метою підвищення загальної комунікативної
компетентності.
Активність:
–

енергія особистості, спрямована на здійснення діяльності;

–

здатність змінюватися під впливом зовнішніх та внутрішніх стимулів-

подразників. У людини активність – важлива риса: здатність змінювати
навколишню дійсність згідно з власними потребами, поглядами, цілями.
Активність виявляється в енергійній діяльності, в праці, навчанні, різних видах
творчості, іграх, тощо.
Активність особистості – здатність особистості до свідомої соціальної і
трудової діяльності, міра цілеспрямованого, планомірного перетворення нею
навколишнього середовища і самої себе. Тісно пов'язана з її ініціативністю,
діловитістю, психологічним настроєм на діяльність. Групова активність
складається з особистої активності окремих людей, тобто є діалектичною
сумою активності особистостей.
Активність у навчанні (від

лат. actives – діяльний) – дидактичний

принцип, що вимагає від вчителя такої роботи, яка сприяє вихованню в учнів
ініціативності і самостійності, ґрунтовному і глибокому засвоєнню знань,
виробленню необхідних вмінь і навичок, розвитку в них спостережливості,
мислення і мовлення, пам’яті і творчого уявлення. Принцип адаптивності
знаходиться у тісному зв’язку з іншими принципами дидактики, перш за все з
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принципом свідомості. Для активізації, як фізичної, так і мислительної, педагог
схвалює

різноманітну

навчальну

самостійність

дітей,

намагається

так

організувати навчання, щоб у них виникав інтерес до нього, щоб вони думали,
робили висновки, діяли. Адже в активній діяльності учні не лише краще
розуміють і запам’ятовують, але й одночасно вчаться застосовувати знання на
практиці, в них розвиваються дослідницькі нахили та навички, виховується
воля, характер, вміння долати перешкоди, творити.
Активне

практичне

заняття

забезпечує

самостійне

отримання

студентами результатів, їх аналіз, доопрацювання, якщо цього вимагає
недостатньо бездоганний результат.
Активний семінар чи тематична дискусія це участь всіх студентів в
якості доповідачів, чи виступаючих, самостійна підготовка їх, творче
обговорення питань, що розглядаються.
Актуальні здібності – здібності до певної діяльності, вже більш – менш
сформовані у процесі її виконання на основі взаємодії потенційних і актуальних
здібностей.
Акцентуйовані типи характеру – типове поєднання рис характеру, при
яких одна чи декілька рис набувають сильного, незвичайного розвитку за
рахунок інших і домінують над іншими, визначаючи собою поведінку людини в
різних ситуаціях.
Акцентуація – виділення будь-якої властивості чи ознаки на фоні інших,
її особливий розвиток.
Алгоритм навчання – точний опис про виконання системи навчальних
операцій у визначеній послідовності для вирішення навчальних завдань даного
типу шляхом розчленування мисливої
компоненти,

визначення

оптимальної

діяльності студентів на складові
структури

поставленої

задачі

і

раціональної послідовності дії для її вирішення.
Альма-матер:
1. Старовинна студентська назва університету (що дає “поживу” для
розуму).
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2. Переносно – місце, де людина виховувалася та набувала професійних
навичок.
Альтруїзм – безкорислива турбота про благо людей, здатність
поступатися й жертвувати особистими інтересами заради іншої людини.
Альтруїзм протилежний егоїзму.
Альтернативне навчання – процес, спрямований на більш широке
задоволення потреб учнів шляхом індивідуального добору нетрадиційних
навчальних закладів, змісту, форм і методів освіти на противагу офіційній
загальноосвітній школі. Поняття альтернативного навчання може бути досить
широким і включати приватні та авторські школи, школи зі спеціалізованим
нахилом (мистецтво, природничі науки, мови, математика тощо), школи для
серйозно мотивованих учнів, школи для обдарованих, школи для малоздібних,
школи з акцентом на основні предмети і школи для учнів, які відрізняються
озлобленістю і деструктивністю.
Амбідекстрія (від лат. ambo – обидва, clexer – правий) – двоправорукість,
однакова вправність обох рук.
Аналіз – мислительна операція, що являє собою мислене розчленування
об’єктів свідомості предметів, явищ, понять, виділення в них окремих їх
частин, елементів, ознак і властивостей.
Аналіз протилежний синтезу і знаходиться з ним у єдності в аналітикосинтетичному процесі мислення.
Аналіз конкретних ситуацій – імітаційний неігровий метод, що
характеризується:
- наявністю складної задачі або проблеми, що доводиться до студентів
(напр. погана дисципліна учнів);
- формування викладачем конкретних запитань з проблеми;
- розробка кожною групою варіантів вирішення даної проблеми;
- обговорення кожного варіанту після попереднього їх доведення всій
групі та публічного захисту;
- підведення підсумків та оцінка результатів проведеної роботи
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викладачем.
Аналіз конкретних ситуацій – це надія, яка включає в себе протиріччя чи
вступає в протиріччя з оточуючим середовищем. Як правило це небажане
порушення

чи

відхилення

в

соціальних,

економічних

організаційних,

виробничих і технологічних процесах.
Етапи занять з використанням методу аналіз конкретних ситуацій:
1. Вступ у проблему.
2. Постановка задачі (поділ на групи, отримання опису ситуації, час
роботи).
3. Групова робота над ситуацією.
4. Групова дискусія.
5. Підсумкова бесіда.
Типи ситуацій:
- стандартні
- критичні
- екстремальні
Найбільш цінні при проведенні занять – стандартні ситуації.
Аналіз результатів діяльності – цілеспрямоване вивчення зміни
становища в будь-якій сфері діяльності за певний період або вивчення
(дослідження) окремого об'єкту з метою вивчення ефективності роботи
колективу чи окремої людини (аналіз результатів навчальної, трудової,
громадської та іншої діяльності, аналіз письмових робіт тощо).
Аналогія – пізнання шляхом порівняння, причому між порівнювальними
речами повинна бути як схожість, так і відмінність
Антиподи – люди з протилежними поглядами, уподобаннями чи рисами
характеру.
Апатія

–

психічний

стан

людини,

при

якому

виявляється

індиферентність, байдужість, відсутність інтересів до навколишніх явищ і
подій.

Апатія буває справжня і уявна (вигадана). Стан

апатії може

зумовлюватися окремими розладами фізичного здоров'я, нервової системи
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людини, або ж певними соціально-психологічними факторами. Апатія означає
втрату активного ставлення особистості до життя. Апатія шкідлива в навчанні
(брак інтересу, зниження пізнавальних потенцій), у трудовій діяльності
(відсутність трудової ініціативи), у повсякденному житті (ізольованість від
колективу, втрата громадської активності тощо).
Аперцепція у навчанні – встановлення зв'язків нових знань із старими в
процесі навчання, вчення про способи та прийоми засвоєння знань учнів.
Аперцепція – залежність сприйняття від минулого досвіду, запасу знань і
загального змісту психічного життя людини, які, в свою чергу, є результатом
впливу на неї зовнішнього світу.
Асоціативне гальмування – затримка

формування нових асоціацій

внаслідок негативного впливу раніше утворених зв'язків.
Асоціації – більш менш стійкі зв’язки між образами, уявленнями,
думками, діями, що являють собою відображення об’єктивних зв’язків між
предметами і явищами. Розрізняють асоціації за суміжністю, за схожістю, за
контрастом. Асоціації лежать в основі всіх психічних процесів, в т.ч. і пам’яті
на всіх ступенях її розвитку.
Аспекти управління персоналом – різноманітні сторони та перспективи
управління кадрами, які зумовлюються складністю і багатогранністю проблеми
керівництва колективом. Розрізняють такі аспекти управління персоналом:
техніко-технологічний,

організаційно-економічний,

правовий,

соціально-

психологічний, педагогічний.
В
Вербальний (від лат. verbum – слово) – словесний, мовний, усний.
Види педагогічних конфліктів – 1) конфлікти діяльності, що виникають
у ході виконання учнями навчальних завдань; 2) конфлікти поведінки (вчинків),
що виникають з приводу порушення учнем правил поведінки в школі, на
уроках, поза школою; 3) конфлікти стосунків, що виникають в емоційноособистих стосунках учнів і вчителів.
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Вирішення конфлікту – відновлення нормального спілкування між
партнерами за спілкуванням.
Учення про надзавдання – один з головних принципів системи
К.С.Станіславського; це те, до чого мусять бути спрямовані творчі пошуки
автора і його сценічна майстерність.
Г
Геніальність (від лат. genialis – притаманний генієві, плідний) –
особистісна характеристика людини, найвищий ступінь її обдарованості,
таланту.
Геній (від лат. genius – геній, дух) – людина, якій притаманна найвища
творча обдарованість – геніальність.
Гуманізація освіти – 1) центральна складова нового педагогічного
мислення, яка передбачає перегляд, переоцінку виховних компонентів
педагогічного процесу у світлі їхньої людинотворчої думки; 2) гуманістичний
напрям у педагогіці, олюднення, утвердження особистості як найвищої
соціальної цінності, прагнення виховувати людину з усіма атрибутами, що
належать феномену людства.
Д
Діяльність – це система взаємодії суб’єкта зі світом, що постійно
змінюється, і в процесі якої формується, втілюється в об’єкті психічний образ і
реалізуються відносини суб’єкта.
Дивергентне мислення – 1) такий тип пошуково-проблемного стилю
мислення, який характеризується швидкістю, гнучкістю й оригінальністю; 2)
конструктивне, схильне до узагальнення явищ, які не зв’язані між собою явно,
здатність виходити за межі однієї категорії та бачити в об’єктах багатогранність
функцій.
Дидактичні ігри – це різновид пізнавальних, спеціально створених
дорослими
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використовуються в навчальному процесі під безпосереднім керівництвом
педагога. До дидактичних ігор належать настільно-друковані, словесні ігри,
загадки, шаради, ребуси, головоломки, ігри-забави, сюжетно-дидактичні та
ділові ігри. Їх головна особливість – наявність, крім ігрової (для вихованців),
чітко визначеної дидактичної мети (для вчителя), регламентування ігрової
діяльності спеціально визначеними правилами. Ігровий задум та ігрові дії
допоможуть зберегти високу активність і самостійність дітей, наповнити
навчання радісними, позитивними інтелектуальними емоціями.
Динамізм особистості – професійно-педагогічна риса особистості
вчителя, що характеризує його “уміння володіти іншими”, здатність учителя
активно впливати на учня.
Динамізм особистості вчителя – здатність активно впливати на учнів,
володіти їх увагою, що забезпечується багатством внутрішньої енергії,
ініціативності, гнучкості, різноманітності впливів.
Динаміка конфлікту – складається із 3-х фаз: 1 – нарощування, 2 –
реалізація, 3 – затухання. Для блокування конфлікту необхідно перевести його з
площини комунікативної взаємодії в площину предметної взаємодії.
Дискусійні методи – групова дискусія, метою якої є розбір різних
казусів, що виникають в тій чи в іншій ситуації. Як об’єкт дискусії можуть бути
випадки з професійної практики, або міжособисті відносини самих учнів в
групі. Можливі такі теми дискусій: “Мій самий складний день”, “Мій самий
“важкий” учень”, “Чи завжди винен вчитель в появі “важких” учнів” і т.п. При
розборі міжособистих відносин самих учнів можна використати ігри “Гра слів”,
“Подорож в себе”, “Предмет по кругу” та інші. Ситуація групової дискусії
стимулює і активізує глибинні асоціації особистості, заставляє учасників
вказувати те, чого вони не можуть сформулювати в інших умовах,
“розкріпачити” свідомість. Цьому сприяє емоційно-заразлива атмосфера
інтелектуального і морального суперництва в ході дискусії. Крім того ситуація
дискусії створює ослаблений субкоординаційний контроль і провокує учнів на
спонтанні реакції. Дискусійні методи дають змогу діагностувати рівень
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морального розвитку кожного учасника, мають велике виховне значення –
допомагають добитись усвідомлення учнями того чи іншого типу поведінки,
адекватної для всіх і для себе в системі громадських взаємовідносин. Одним з
дискусійних методів є метод аналізу ситуацій.
Дисплей – пристрій для візуального відображення літерно-цифрової та
графічної інформації. Використовується для оперативної взаємодії людини та
ЕОМ в автоматизованих системах управління як пристрій для введення
інформації. За допомогою дисплея можна керувати ЕОМ.
Диспут – усне обговорення складного питання, один із засобів виховання
і розвитку логічного творчого мислення. Сприяє формуванню почуття
відповідальності, вміння відверто висловлювати і відстоювати свої думки,
доводити неправоту опонента, викривати недоліки у поведінці своїх товаришів.
Диспут має важливе значення також для вивчення особистості.
Дискурсивне мислення – це єдність інтуїтивного та логічного мислення.
Чисте інтуїтивне мислення – це мислення тварин, а чисто логічне мислення –
мислення комп’ютера.
Е
Еврика (грец. “знайшов”) – раптове знаходження нової ідеї, рішення.
Евристика (від гр. знаходжу, відкриваю) – спеціальні методи розв’язання
задач (евристичні методи), які звичайно протиставляються формальним
методам розв’язування, що спираються на точні математичні моделі.
Евристичні методи навчання – це система евристичних правил
діяльності педагога (методи викладання) та діяльність учня (методи навчання),
яка сприяє розвитку інтуїтивних процедур діяльності учнів у розв’язанні
творчих задач.
Евритмія (з гр. прекрасний ритм, прекрасне звучання) як мистецтво руху,
мистецтво “видимої мови”, “видимої музики”; виникла в результаті законів
руху гортані, піднебіння, губ, завдяки яким людина може говорити та співати,
невід’ємна частина педагогічного процесу у Вальдорфській школі.
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Емпатія (з гр. співпереживання) – розуміння людиною емоційного стану
іншої людини, співпереживання і відповідний вияв свого розуміння цих
почуттів.
Емпатійна культура – сукупність знань, переконань, умінь і навичок, які
характеризують здатність однієї людини підтримувати почуття іншої таким
чином, щоб у процесі співпереживання дане почуття від його змісту, форми,
часу, необхідності ставало глибшим, доцільнішим або нейтралізувалося.
Ефективність

інноваційних

ігор

–

ступінь

досягнення

мети,

співвідношення отриманих результатів з тим, що планувалось, а також мірило
позитивних змін ряду параметрів відносно їх вихідного стану.
При визначенні ефективності інноваційних ігор необхідно мати на увазі,
що в ході гри вирішуються проблеми різних класів. Так, групові проблеми
відносяться до класу соціальних або соціально-психологічних, проблеми ж
конкретних учасників – особистісні або психологічні.
Результати інноваційних ігор можуть бути як безпосередні, так і
перспективні.
Безпосередні результати – це ідеї і рішення, знайдені в ході гри,
покращення групових характеристик, нове рішення проблем, свого місця у їх
розв'язанні.
Ж
Жести (від лат. gesta – діяння) – 1) виражальні рухи рук, пальців. Жести
використовуються як допоміжний засіб спілкування людей; 2) рухи тіла
(переважно, рух), якими супроводжується мова для надання їй більшої
виразності.
З
Застосування активного навчання на неімітаційних та імітаційних
видах занять. Основна особливість імітаційних – імітація навчального процесу
чи діяльності. Неімітаційні частіше всього є традиційні види занять – лекції,
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лабораторні роботи, та інші, імітаційні – як правило заняття нового типу –
неігрові та ігрові.
Застосування активного навчання на неімітаційних та імітаційних
видах занять. Основна особливість імітаційних – імітація навчального процесу
чи діяльності. Неімітаційні частіше всього є традиційні види занять – лекції,
лабораторні роботи, та інші, імітаційні – як правило заняття нового типу –
неігрові та ігрові.
Зворотній зв’язок – процес отримання інформації про стани партнера по
спілкуванню з метою покращення спілкування та досягнення бажаного
результату, реакція на повідомлення, що допомагає джерелу інформації
визначити, чи сприйнята відправлена ним інформація.
Здібності

колективу

–

сукупність

колективних

здібностей,

що

притаманні певному колективу і визначають стиль його діяльності.
Здібності:
– індивідуальні здібності людей, від яких залежить набуття ними знань,
умінь і навичок, а також успішність виконання різних видів діяльності;
– психічна властивість індивіда, що є передумовою успішного виконання
певних видів діяльності. Здібності – не природжені, а соціально набуті
властивості. Природженими є задатки – певні анатомо-фізіологічні особливості
організму, передусім мозку і органів чуття, на сприятливому ґрунті яких
розвиваються ті чи інші здібності. Найбільш успішно формуються здібності в
умовах, коли праця стає життєвою потребою і людина у своїй діяльності
керується високими громадянськими мотивами
І
Ігрове проектування – імітаційний ігровий метод, що характеризується:
- наявністю складної проблеми чи задачі, яку студентам повідомляє
викладач. Він же і формулює контрольні питання по проблемі;
- розподіл учасників на невеличкі групи, які розробляють варіанти
вирішення поставленої проблеми (задачі). Групи змагаються між собою;
MONOGRAPH

201

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

- імітація засідання (наприклад педради), на якому із застосуванням
розігрування ролей учасники захищають розроблений варіант вирішення.
Ігротехнік – режисер ігрової групи, що має досвід в управлінні і
організації групової діяльності, що слідкує за ходом гри, вносить, в разі
потреби, зміни в хід гри, або підтримку вдалого проекту, ігротехнік може
вводить проблему в гру.
Ігротехніка – режисура ігор в навчальних, що забезпечує спілкування та
взаємодію ігроків у вході вирішення задачі гри.
Ідентифікація

–

встановлення

тотожності;

процес

ототожнення

індивідом себе з іншими людьми, групою, колективом, де індивід набуває або
реалізує професійні знання.
Ілюстровані способи поєднання слова і наочності – способи, що
ґрунтуються на наочному відображенні та супроводженні словесних пояснень
педагога.
Імітаційна модель – побудована з метою навчання. Модель, що
відображає обраний об’єкт реальної дійсності. Імітаційна модель є результат
аналізу об’єкту імітації і складається з моделі предмету діяльності і моделі
самої діяльності. Імітаційну модель ділової гри розробляють на основі відомих
принципів

моделювання,

експертного

оцінювання

і

методу

побудови

експертних систем, здорового глузду і практичного досвіду. Так для прикладу
наводимо імітаційну модель “Мозкової атаки”:
-

постановка, вибір проблеми;

-

генерація ідей;

-

синтез ідей;

-

критика ідей;

-

генералізація і конструктивна проробка.

Імітаційні вправи – імітаційний неігровий метод, що характеризується
схожими ознаками з методом аналіз конкретних ситуацій. Специфічна риса –
наявність відомого викладачеві вірного і найкращого вирішення тому це більш
простий, ніж аналіз конкретних ситуацій, метод, що має в деякому розумінні
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запрограмований результат.
Імітаційні неігрові – заняття-заняття, на яких присутня імітаційна
модель процесу чи діяльності, що вивчаються, імітація індивідуальної чи
колективної професійної діяльності.
Імовірне прогнозування – судження про очікуванні результати з
оцінкою ступеня їх імовірності. Імовірне прогнозування може бути як
результатом імовірного мислення, так і його передумовою.
Імпринтинг (закарбовування) – психофізіологічний механізм, згідно з
яким враження чи образ, сприйняті в певний критичний період розвитку, міцно
закарбовуються в мозку, перетворюючись на стійку поведінкову програму.
Форма дуже швидкого та стійкого навчання в ситуаціях, які характеризуються
особливо сильною емоційною напругою.
Імідж педагогічний (з англ. image) – професійний образ, який створює
вчитель відповідно до його уявлень про зовнішній вигляд, поведінку і характер
діяльності в заданій ситуації.
Імпровізація педагогічна (від лат. improviso – несподіваний, раптовий)
— діяльність учителя чи вихователя, що здійснюється в ході педагогічного
спілкування без попереднього обдумування.
Індивідуальний стиль діяльності – 1) усталене поєднання особливостей
виконання різних видів діяльності однією й тією ж людиною. Індивідуальний
стиль дає змогу людям з різними індивідуально-типологічними особливостями
нервової системи, різною структурою здібностей, темпераменту й характеру
досягати однакової ефективності у виконанні тієї чи іншої діяльності різними
засобами; 2) це обумовлена типологічними особливостями стійка система
засобів, що складається в людини, яка намагається якнайкраще здійснити дану
діяльність. Індивідуально-своєрідна система психологічних засобів, до яких
свідомо чи стихійно звертається людина в цілях урівноваження своєї
індивідуальності з предметними зовнішніми умовами діяльності.
Ініціатива – почин, перший крок у будь-якій справі, творчий підхід до
діяльності; внутрішнє спонукання до впровадження нових форм.
MONOGRAPH

203

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

Інноваційний процес – це комплексна діяльність зі створення, освоєння,
використання і розповсюдження нововведень.
Інновація (лат. in – в, noves – новий) – 1) нововведення, цілеспрямовані
зміни, що вносять у середовище нові стабільні елементи, котрі призводять до
переходу системи з одного стану в інший; 2) нововведення в педагогічній
системі, що покращують перебіг і результати навчально-виховного процесу.
Інсайт (з англ. – insight – проникливість) – 1) момент осяяння, здогаду,
раптового зрозуміння. Здатність мислення, за якого у процесі розв’язання
проблеми здійснюється уявне передбачення; 2) кульмінація інтуїтивного
рішення, раптове знаходження нової ідеї, рішення.
Інтегроване навчання – комплексне навчання – метод навчання, який
припускає, що викладач, по можливості, чітко визначає реакції, поняття, ідеї та
навички,

які

мають

бути

засвоєні

учнем,

а

потім

за

допомогою

багатостороннього підходу допомагає учневі спрямувати власну діяльність на
досягнення цих цілей. При цьому учень може діяти у власному темпі,
заповнюючи прогалини у своїх знаннях або пропускаючи те, що вже засвоєно.
Інтелект – 1) система психічних процесів, що забезпечує реалізацію
здатності людини оцінювати ситуацію, приймати рішення і регулювати
поведінку; 2) (від лат. intellectus – розум, глузд) розумові здібності людини.
Інтонація (від. лат. intono

–

голосно

вимовляю) –

термін

у

психолінгвістиці, що характеризує певний ритмомелодійний лад мовлення.
Виявляється в підвищенні або пониженні тону при вимові.
Інтуїція – 1) це прихований, несвідомий першопринцип творчості (З.
Фрейд), стихійне, безпосереднє почуття, яке засноване на попередньому досвіді
і підказує правильне розуміння, здатність осягати істину безпосереднім
шляхом, без доведення; 2) (від лат. intuito, від intueor – уважно дивлюся) –
процес

безпосереднього

одержання

знання

за

допомогою

цілісного

охоплювання проблемної ситуації без його деструктивного виведення й
доведення.
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К
Комунікабельність (від лат. communico – з’єдную, повідомляю) – риса
особистості, здатність її до спілкування з іншими людьми, товариськість.
Комунікація (від лат. communico – спілкуюся, роблю загальним) –
фундаментальна ознака людської культури, яка полягає в інтенсивному
взаємоспілкуванні людей на основі обміну різного роду інформацією.
Конфлікт – зіткнення особистостей, їх ідей, інтересів, потреб, оцінок,
рівня, прагнень, а також якнайвище загострення протиріч, що пов’язані з
гострим емоційним переживанням.
Конфліктна ситуація – стан загострення суперечностей у соціальній
групі, колективі.
Конфлікти поведінки (учинків) – виникають з приводу порушення
учнем правил поведінки у школі та поза нею.
Конфлікти стосунків – виникають у сфері емоційно-особистих стосунків
учнів і вчителів, у сферах спілкування у процесі педагогічної діяльності.
Кульмінація творчого процесу – момент відкриття, що містить
підсвідому, інтуїтивну роботу психіки і напругу пошукового мислення, її
багатство емоцій та переживань.
Креативність (з англ. creation – створення) – сутність якостей психіки,
що забезпечують продуктивні перетворення в діяльності особи, а також засоби
до створення якісно нового.
Культура мови – дотримання усталених норм вимови, слово- та
формовживання й побудови фраз.
Л
Ліворукість – переважне використання лівої руки при виконанні життєво
важливих, практичних дій; буває природна і вимушена.
М
Майстерність – це комплекс якостей особистості, що забезпечує високий
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рівень самоорганізації професійної діяльності.
Мета – діяльність учителя по рефлексивному управлінню діяльності
учнів.
Метод багатомірної матриці (морфологічний аналіз) – в основі методу
принцип системного аналізу: учням пропонується у процесі розробки нової ідеї
скласти матрицю, де необхідно розкрити повний перелік ознак даної ідеї або
задачі (характеристики, процеси, параметри, критерії тощо).
Метод евристичних запитань („ключових питань”) – будь-яку задачу
необхідно розглядати з різних точок зору; до основних ключових евристичних
питань відносяться: хто? (суб’єкт), що? (об’єкт), навіщо? (мета), де? (місце),
чим? (засіб), як? (метод), коли? (час).
Метод занурення – це метод із застосуванням елементів релаксації,
навіювання та гри; навчання методом занурення – (сугестопедія) знімає з
викладача відповідальність за виставлення оцінок, основний акцент припадає
на переконання, тому головним знаряддям учителя є слово.
Метод інверсії (метод особистої аналогії) – в основі методу заміщення
однієї особи іншою чи досліджуваного об’єкта або процесу іншим.
Метод інциденту – спрямований на подолання вікової та особистої
інерційності та вироблення адекватних способів поведінки у стресових
ситуаціях: у момент дефіциту інформації, часу, в аварійних обставинах.
Метод конкретної ситуації – розвиває в учнів здібності до аналізу
нетрадиційних задач та вміння формулювати задачу самостійно, стимулює
звернення до літературних джерел, консультацій, підсилює потяг до набуття
додаткових теоретичних знань.
Метод мозкової атаки (мозкового штурму) – це метод групового
рішення творчої проблеми, що забезпечується цілим рядом проблем.
Метод навчання – це знаряддя праці в руках учителя, необхідні для
передачі учням знань, умінь, навичок, розвитку творчих здібностей.
Метод синектики – це спосіб стимулювання в учнів уяви, учні
імпровізують, об’єднують, порівнюють, шукають відповідні аналогії (прямі,
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суб’єктивні, символічні, фантастичні). Синектика – з англ. поєднання
різнорідних елементів.
Метод тренування – чуйності або сенситивний метод (чи метод
програвання ролей) формує вміння керувати стилем своєї поведінки за рахунок
свідомості того, як вона сприймається оточуючими, розвиває певні особистісні
якості.
Метод

фізичних

дій

–

ефективний

засіб

мобілізації

творчого

самопочуття педагога та подолання нетворчого стану безпосередньо перед
початком діяльності.
Монтессорі Марія (1870–1952) – видатний італійський лікар і педагог,
створила

оригінальну

цілісну

концепцію

виховання.

Фундаментальні

положення педагогічної концепції: діти у своєму розвитку проходять через
серію періодів, під час яких дитина найбільш чутлива до набуття певних
навичок; навколишнє середовище виступає основним джерелом знань. Дорослі
мають створювати відповідне оточення для забезпечення навчального процесу;
вихователь виступає як консультант, уникаючи педагогічного диктату,
стимулюючи процес розвитку; навчання повинне бути індивідуальним.
Н
Навіювання, сугестія – 1) у широкому розумінні – будь-який психічний
вплив однієї людини на іншу (прохання, наказ, порада), унаслідок якого в
людини, яка зазнає навіювання, усупереч (а іноді й проти) її волі та свідомості
виникають певні уявлення, судження, учинки; 2) спосіб педагогічного
спілкування, що тісно взаємодіє з переконанням, характеризується як передача
психічного стану вчителя учням, вплив на їх емоційно чуттєвий рівень
свідомості.
Навчання „за епохами” („епохальна методика”) – періодична система
викладання предметів упродовж 3–5-ти тижнів.
Натхнення – особливий стан людини, що характеризується піднесенням
її творчих сил, активізацією всіх психічних процесів.
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Нейрофізіологічний механізм творчості – це детектори новизни (так
звані), які вловлюють саме факт новизни як у зовнішньому, так і у
внутрішньому світі.
Новаторство (від лат. novator – оновлений – вияв ініціативи, творення
нового в науці, мистецтві). Новаторство як специфічний вид діяльності, у ході
якого досягається вихід за межі існуючого, творення нових зразків матеріальної
та духовної культури. Виникнення задуму, суперечливий процес творення
нового, апробація його, упровадження і масовість, психічні феномени, які діють
при цьому, – усе це є об’єктом вивчення психології творчої діяльності.
Новаторський педагогічний досвід – шляхи, засоби, методи виховної
діяльності педагога. що становлять цілісну систему роботи, яка забезпечує
психологічні умови для активної життєвої діяльності вихованців, їх творчий
розвиток, формування кожного учня як особистості. Створена система
відрізняється новизною, оригінальністю та високою результативністю.
О
Обдарованість – 1) високий рівень задатків, схильностей. Обдарованість
є результатом і свідченням високого рівня інтелектуального розвитку. Існує
загальна і спеціальна обдарованість. Обдарованість виявляється в конкретних
психічних

процесах.

Розрізняють

моторну,

сенсорну,

перцептивну,

інтелектуальну обдарованість тощо. Обдарованість є сплавом природженого і
набутого досвіду; 2) індивідуальна потенціальна своєрідність задатків людини,
завдяки яким вона може досягти значних успіхів у певній галузі діяльності.
Обдаровані діти – діти, в яких у ранньому віці виявляються здібності до
виконання певних видів діяльності.
Особистість, особа – у широкому розумінні – конкретна, цілісна людська
індивідуальність у єдності її природних і соціальних якостей.
Особистість учителя – специфічне утворення, що є результатом
функціонування системи професійно-значущих стосунків, у які він вступає в
період шкільної, а потім вищої освіти, а також у ході всієї наступної фахової
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життєдіяльності.
Оригінальність (від лат. originalis – первісний, природжений) –
морально-психологічна риса особистості, означає її несхожість на інших,
неповторність, самобутність духовного світу.
Осяяння – психічний стан високої орієнтованості на відкриття, раптове
прозріння, розв’язання наукової, технічної чи художньо-творчої проблеми.
Осяяння не завжди до кінця усвідомлюване, найчастіше воно виникає на ґрунті
передчуттів, інтуїції. Осяння є таким психічним станом, коли на основі
великого досвіду людина відкриває те, що осягається розумом унаслідок
тривалих пошуків, узагальнення пізнання і практики.
П
Пантоміма – виражальні рухи тіла людини.
Пантоміміка – немовний засіб, прийом професійного спілкування, форма
організації поведінки вчителя у процесі педагогічної взаємодії з учнями
(зовнішній аспект). Невербальна поведінка вчителя за допомогою пантоміміки
відбиває його думки, емоційний стан, настрій за допомогою м’язів обличчя,
рухів тіла, жестів, пози, ходи.
Парадигма (з гр. приклад, взірець) – 1) теоретико-методологічна
структура, що визначає спосіб порушення і розв’язання дослідницьких завдань,
прийнятий певним науковим співтовариством. Парадигма має пріоритет перед
іншими засобами регуляції наукової діяльності і поєднує логічно атомарні
компоненти (закони, стандарти, правила) та сукупну наукову діяльність в єдину
функціонуючу цілісність; 2) теорія (або модель постановки проблеми),
прийнята за зразок вирішення дослідницьких завдань певним науковим
співтовариством. Принцип загальноприйнятої парадигми – методологічна
основа єдності певного наукового співтовариства (школи, напряму), що значно
поліпшує їхню професійну комунікацію.
Парадигма освіти – система основних наукових досягнень (теорій,
методів), за зразком яких організовується дослідницька практика вчених у
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галузі у визначений історичний період.
Педагогічна діагностика – комплекс методів, прийомів, правил і засобів
педагогів для виміру динаміки процесів і результатів виховної роботи.
Педагогічна діяльність – це взаємодія між учителем та учнем (або
колективом учнів), при якій та в результаті якої відбувається розвиток як учнів,
так і вчителя.
Педагогічна задача – виявлення суперечності в навчально-виховному
процесі, які враховує вчитель, стимулюючи розвиток особистості. Це
педагогічна мета, задана в певних умовах.
Педагогічна емпатія – здатність вчителя до емоційної ідентифікації себе
з учнем, уміння співпереживати дітям, віддзеркалювати у власній психіці їхні
радощі та смутки, проблеми та інтереси, виявляти можливість поставити себе
на місце інших.
Педагогічна імпровізація – 1) творче використання особистих і
професійних рис в організації навчально-виховного процесу; 2) знаходження
нового, неочікуваного задуму чи рішення („осяяння”) та його миттєве втілення.
Педагогічна інноватика – сфера науки, що вивчає процеси розвитку
школи, пов’язані зі створенням нової практики освіти.
Педагогічна інновація – 1) результат (продукт) процесу створення
нового, що відповідно оновлює педагогічну теорію і практику, оптимізуючи
досягнення поставленої перед суспільством освітньої мети; 2) новий підхід до
організації народної освіти, пов’язаний з вимогами економічного, соціального,
політичного та культурного життя народу, і реформування на цій основі
теоретико-методологічних

засад,

концептуальних

підходів,

структури,

створення оригінальних технологій навчання і виховання, методів управління,
упровадження у практику наукових досягнень і поширення передового досвіду.
Педагогічна інтуїція – 1) специфічна здатність учителя передбачати
нахили, поведінку, вчинки дитини за певних умов у відповідному середовищі,
неможлива без значного досвіду, творчості, глибоких знань учителя про дитину
та світ, що її оточує; 2) здатність учителя здобувати істину шляхом її
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безпосереднього розгляду за допомогою почуття та без обґрунтування її за
допомогою доказів; 3) один з рівнів передбачення (уміння генерувати нові
оригінальні ідеї). Характерна для більшості. Результат – педагогічний винахід;
4) здатність приймати педагогічне рішення без розгорнутого усвідомлення
аналізу; 5) фрагмент педагогічної діяльності, що містить суперечності між
досягнутим і бажаним рівнями вихованості учнів і колективу, які враховує
вчитель, добираючи способи впливу, стимулюючи розвиток особистості.
Педагогічна креативність – внутрішня передумова творчої педагогічної
діяльності, що полягає у творчій активності вчителя і не стимулюється ззовні.
Педагогічна культура – 1) сутнісна характеристика особи вчителя, що
відображає динамічну систему професійних цінностей діяльності та поведінки
викладача;

2)

предметно-ціннісна

форма

освоювально-перетворюючої

діяльності, в якій відображається історично визначений рівень розвитку
суспільства і людини, породжується й утверджується людський сенс буття.
Педагогічна майстерність – 1) комплекс властивостей особистості, що
забезпечують

високий

рівень

самоорганізації

професійної

педагогічної

діяльності; 2) характеристика високого рівня педагогічної діяльності; 3)
сукупність певних якостей особистості вчителя, які обумовлені високим рівнем
його

психолого-педагогічної

підготовленості,

здатністю

оптимально

вирішувати педагогічні задачі; 4) доведена до вищого ступеня досконалості
навчальна та виховна вправність, що відбиває особливу відточеність методів і
прийомів застосування психолого-педагогічної теорії на практиці, завдяки чому
забезпечується високий рівень ефективності навчально-виховного процесу; 5)
синтез педагогічних знань, умінь, навичок, методичного мистецтва та
особистих якостей учителя; 6) синтез індивідуально-ділових якостей і
властивостей особистості, що визначають високу ефективність педагогічного
процесу; 7) досконале творче виконання вчителем професійних функцій на
рівні мистецтва; 8) як взаємодія почуття та техніки, що веде до цілісного,
образного впливу педагога на учня, перетворення дійсності.
Педагогічна
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психофізіологічних, соціально-особистісних якостей людини для здійснення
педагогічної діяльності.
Педагогічна рефлексія – усвідомлення співрозмовником того, як він
сприймається партнером у спілкуванн; процес дзеркального відображення один
одного, зміст якого полягає у відтворенні внутрішнього світу партнера, де
одночасно відтворюється і свій внутрішній світ.
Педагогічна ситуація – 1) фрагмент педагогічної діяльності, що містить
суперечності між досягнутим і бажаним рівнями вихованості учнів і колективу,
які враховує вчитель, добираючи способи впливу, стимулюючи розвиток
особистості; 2) конфлікт, який порушує систему взаємовідносин між учителем
та учнем.
Педагогічна спостережливість – 1) уміння усвідомити, визначити
можливі ускладнення при зустрічі з учнями, а також у процесі безпосереднього
спілкування з метою запобігання чи нейтралізації небажаних учинків учнів; 2)
розуміння вчителем суті за зовнішніми незначними ознаками, проникнення у
внутрішній світ учня за нюансами його поведінки.
Педагогічна творчість (як новація) – пошук і знаходження принципово
нових, раніше відсутніх і не описаних задач, засобів і способів праці (це
знахідки і педагогічні винаходи, які можуть бути локальними – стосуватися
окремих методів, форм чи системи

призводити до усвідомлення нових

високоефективних систем навчання та виховання); у широкому розумінні слова
„відкриття” учителем відомих у науці і досвіді співвідношення методів,
прийомів і умов їх застосування, бачення деяких варіантів вирішення однієї
задачі, оновлення відомого відповідно з новими вимогами.
Педагогічна творчість – 1) оригінальний високоефективний підхід
учителя до навчально-виховних завдань, збагачення теорії і практики
виховання і навчання; 2) діяльність, що породжує дещо якісно нове і
відрізняється

неповторністю,

оригінальністю

і

суспільно-історичною

унікальністю; 3) діяльність, що направлена на постійне вирішення цілого ряду
навчально-виховних задач в обставинах, що змінюються, під час якої педагог
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виробляє і втілює у спілкуванні з дітьми оптимальні, органічні для даної
педагогічної

індивідуальності

нестандартизовані

педагогічні

рішення,

опосередковані особливостями об’єкта-суб’єкта педагогічного впливу.
Педагогічна техніка – сукупність мовних і немовних засобів і прийомів
професійного спілкування; форм організації поведінки вчителя у процесі
педагогічної взаємодії з учнями.
Педагогічна технологія – напрям у зарубіжній педагогіці, який ставить
за мету підвищити ефективність освітнього процесу, гарантувати досягнення
учнями запланованих результатів навчання.
Педагогічне мислення – вияв зовні прихованих ознак і властивостей
педагогічної ситуації, розпізнання у процесі порівняння та класифікація
причинно-наслідкових зв’язків, прийняття педагогічних рішень.
Педагогічне покликання – вищий рівень професійно-педагогічної
спрямованості. Яскраво виражене позитивне емоційне ставлення особистості до
педагогічної професії.
Педагогічне

спілкування

–

1)

форма

навчальної

взаємодії,

співробітництва вчителя та учнів, передання суспільного та професійного
досвіду (знань, умінь, навичок) від учителя учням; 2) професійне спілкування
викладача з учнями на уроці чи поза ним (у процесі навчання й виховання), що
має певні педагогічні функції і направлено (якщо воно повноцінне й
оптимальне) на створення благодатного психологічного клімату, а також на
іншого роду психологічну оптимізацію навчальної діяльності і відносин між
педагогом та учнями і всередині учнівського колективу; 3) взаємодія педагога і
вихованців з метою обміну інформацією й оказання виховного впливу на них.
Це цілеспрямований творчий процес, у ході якого створюються умови для
вирішення завдань виховання, освіти і розвитку учнів.
Педагогічні здібності – 1) сукупність психічних рис особистості,
необхідних для успішного оволодіння педагогічною діяльністю, її ефективного
здійснення; 2) елементи структури педагогічної майстерності – здатності до
педагогічної
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процесів, що сприяють успішність педагогічної діяльності; 3) уміння вчителя
прогнозувати поведінку учня на основі постійно отримуваної інформації про
нього, уміння аналізувати інформацію, яку сприймає учень, а також бачити
засоби просування учнів до заданого рівня навченості; 4) стійки індивідуальнопсихічні особливості людини, що сприяють успішному виконанню педагогічної
діяльності та пролягають у специфічній чуйності до об’єкта, засобів, умов
педагогічної праці та здатності до створення продуктивних моделей
формування особистості; 5) здібності вчителя, які характеризують його як
особистість з високим рівнем педагогічної креативності, відповідним рівнем
знань предмета, набутими психолого-педагогічними знаннями, уміннями,
навичками.
Педагогічні уміння – це набута людиною здатність на основі знань і
навичок виконувати певні види діяльності у змінних умовах знань, навичок,
цілеспрямованості і творчих можливостей учителя.
Педагогічний досвід – 1) сукупність знань, умінь і навичок, що
набуваються вчителем у процесі практичної навчально-виховної роботи, основи
педагогічної майстерності вчителя; одне з важливих джерел розвитку
педагогічної

науки;

2) ідеалізація

реального

педагогічного

процесу:

абстрагування від випадкових, неістотних елементів і конкретних умов
педагогічної діяльності і виділення суттєвого в ньому – провідної педагогічної
ідеї чи методичної системи у чистому вигляді, що зумовлює високу
ефективність навчально-виховної діяльності; 3) учитель на основі аналізу свого
досвіду, конкретних умов своєї педагогічної діяльності вносить корективи у
свою роботу, удосконалює, модернізує деякі елементи існуючих рекомендацій,
методик, досвіду відповідно до нових знань. У зв’язку зі створенням
сприятливих умов для розвитку педагогічної творчості вчителів і підвищення
на цій основі результативності навчально-виховного процесу створюються нові,
а також використовується досвід педагогів для керівництва творчими
процесами: оволодіння алгоритмами творчого процесу і побудова відповідних
моделей різноманітних творчих вирішень і найсприятливіших умов для творчої
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діяльності педагогів, самореалізації особистості учня.
Педагогічний

імідж –

1) індивідуальна

манера

поведінки,

яка

формується на професійно-особистих якостях і допомагає забезпечити
емоційний контакт та ефективне засвоєння пізнавальної інформації учнями;
2) полісемантична категорія, що характеризує стиль педагогічної діяльності,
спілкування, уміння індивідуалізувати свій образ, надавати йому виразності,
презентувати свою особистість через свідоме оволодіння спеціальними
технологіями формування образу власного „я”.
Педагогічний талант – відображається через почуття, в основі якого
лежить інтерес до людей, любов до них, уміння віднайти психологічну
гармонію з кожним вихованцем. Найкращий педагог – той, хто все
обмірковував, організовував, передбачив так, що його роль на уроці непомітна,
а діти творчо, із захопленням працюють. Найважливіше вміння педагога –
швидко і легко створювати в собі стійку педагогічну зосередженість, здатність
швидко і легко направляти свою увагу об’єктами педагогічного життя; учитель
на уроці не має права чекати, коли прийде натхнення, він повинен створювати
його, викликати його в собі, коли це необхідно.
Переконання – 1) метод виховання, який передбачає цілеспрямований
вплив на свідомість вихованця з метою формування у нього позитивних
морально-психологічних рис, спонукання до суспільно-корисної діяльності або
подолання

негативної

поведінки;

2) спосіб

професійно-педагогічного

спілкування, комунікативний вплив на свідомість учнів, результат педагогічної
взаємодії знань, поглядів, форм поведінки. Одночасно це і спосіб формування
поглядів учнів, що базується на аргументованості, чіткості, послідовності,
упевненості повідомлень; 3) комунікативний вплив на свідомість учнів,
результат педагогічної взаємодії знань, поглядів, норм поведінки і одночасно
спосіб формування поглядів учнів; будується на аргументованості, чіткості,
послідовності, упевненості.
Перцепція (від лат. perceptio – сприймання) – відображення речей та
явищ у свідомості людини за допомогою органів чуття.
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Поліфункціональність педагогічного спілкування – охоплення різних
сторін взаємин учителя й учнів і стимуляція пізнавальної активності учнів,
мотивація пізнання свого предмета, установлення статусно-рольових відносин
як нормативних.
Покликання – життєве призначення і спрямування людини, що надає
доцільності, осмислення і перспективності її діяльності.
Прийом – деталь методу.
Прийом можливого вибору – для стимуляції активності і самостійності
учнів у навчанні, ситуації можуть бути 3-х ступенів: найнижчий із 2-х
прикладів, далі – із 3-х і більше. Третій ступень – створення умов, коли саме
діти перевіряють власний вибір, а вчитель грає роль помічника.
Прийом монолог винахідника – базується на міркуваннях винахідника,
його промов для себе, коли він сам до себе ставить питання і відповідає на них
(діалог із самим собою), для його реалізації треба мати добре розвинуті
рефлексивні здібності.
Прийом нарада піратів – використовується в умовах гострого дефіциту
нових ідей, у малій групі при потребі сформувати ідею, в умовах дефіциту часу
та інформації.
Прийом список контрольних запитань – висунення та обговорення
певного набору питань, що охоплюють такі аспекти розв’язання проблемної
ситуації, як вияв усіх вірогідних змін об’єкта винаходу; формування задачі,
визначення аналогічних і другорядних, перерахування недоліків рішень, підбір
аналогій.
Прийом цікавої аналогії – стимулює інтерес до самостійного навчання,
творчого пошуку.
Прийом стимулювання творчої активності учнів – цікавих прикладів і
парадоксів, цікавих аналогій, ефекту здивування та ситуації новизни, відкриття
та можливість вибору, запитань, морфологічного аналізу, колективна записна
книжка, нарада піратів, система творчого пошуку.
Проблемна ситуація – ситуація, для оволодіння якою окремий суб’єкт
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(або колектив) має знайти та застосувати нові для себе знання і способи дій.
Проект, метод проектів – 1) запланована діяльність, що передбачає
досягнення поставлених завдань протягом певного періоду часу і в межах
певного бюджету; 2) навчально-практична діяльність, що має певні освітні цілі;
включає дослідження та вирішення проблем, використання різних матеріалів,
планується і виконується студентами та викладачами за умов, близьких до
реальних.
Професійно-педагогічна компетентність – поінформованість учителя
про знання, уміння, навички та їх нормативні ознаки, які необхідні для його
праці; знання психолого-педагогічних основ реальної педагогічної діяльності
відповідно до її нормативних еталонів.
Професійно-педагогічна

спрямованість

особистості

вчителя

–

сукупність стійких мотивів педагогічної діяльності, установок учителя,
відносно незалежних від ситуації.
Професійно-педагогічне спілкування – система (прийоми і навички)
органічної соціально-психологічної взаємодії педагога і вихованців, змістом
якої є обмін інформацією, здійснення виховного впливу, організація
взаємовідносин за допомогою комунікативних засобів.
Професіограма – 1) перелік і опис загальнотрудових і спеціальних умінь,
навичок, необхідних для успішного виконання певної професійної діяльності.
На базі професіограми визначається професійна придатність; 2) технологія
вивчення вимог, які ставить професія до особистісних якостей, психічних
здібностей, психолого-фізичних можливостей людини.
Професіоналізм особистості вчителя – полягає у здатності розрахувати
перебіг педагогічних процесів, передбачити їх наслідки, спираючись на знання
загальних умов і конкретних причин.
Психологічна

культура

вчителя

–

система

антропологічних,

психологічних знань, умінь і навичок учителя, його особлива здатність
розуміти психіку інших людей, уміння спілкуватися з ними. Передумовами
психологічної культури вчителя є його інформованість як особистості,
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внутрішня настроєність на виховну діяльність.
Р
Релаксація (від лат. relaxatio – зменшення, ослаблення) – перехід системи
у стан рівноваги, розслаблення. Релаксація є компонентом регуляції глибинних
психофізіологічних процесів, засобом зняття нервово-психічної напруги
(аутогенне тренування), психогігієнічного очищення.
Репродуктивна

пізнавальна

діяльність –

пізнавальна

діяльність

відтворюючого виконавчого характеру за готовою інструкцією.
Рефлексія (з лат. reflexio – звернення назад) – 1) усвідомлення
співрозмовником того, як він сприймається партнером зі спілкування. Це
процес дзеркального відображення один одного, зміст якого полягає у
відтворенні внутрішнього світу партнера, де одночасно відтворюється і свій
внутрішній світ; 2) осмислення людиною передумов, закономірностей і
механізмів власної діяльності, соціального й індивідуального способу
існування, самоаналіз; 3) один з механізмів людського взаєморозуміння як
здатності уявляти себе на місці іншої людини, подумки бачити, програмувати
за неї ту чи іншу ситуацію.
Рівні інтелектуальної активності – 1) пасивний; 2) евристичний –
продукт логічного аналізу; 3) креативний – продукт творчості.
Робоче самопочуття вчителя – внутрішній стан, необхідний для
природного й органічного виконання творчого задуму вчителя.
Самовиховання – усвідомлювана діяльність людини, спрямована на
вдосконалення самої себе, на вироблення у себе позитивних якостей, звичок і
подолання негативних.
Самоконтроль – у психології один з виявів усвідомлюваної регуляції
людиною власної поведінки та діяльності з метою забезпечення відповідності їх
результатів поставленим цілям, пред’явленим вимогам, нормам, правилам,
зразкам.
Самоосвіта – один з напрямків самовиховання, самостійне здобуття
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знань, умінь, навичок.
Самооцінка – судження людини про міру наявності в неї тих чи інших
якостей, властивостей у співвідношенні їх з певним етапом, зразком.
Самооцінка – вияв оцінного ставлення людини до себе.
Самопізнання – дослідження, пізнання самого себе. Здатність до
самопізнання притаманна лише людині; здійснюється за допомогою розуму.
Саморегуляція – здатність людини

керувати

собою на

основі

сприймання й усвідомлення актів своєї поведінки та власних психічних
процесів.
Самосвідомість – усвідомлення людиною себе самої як особистості:
своєї діяльності, стосунків з іншими людьми, рис характеру, власних дій та
вчинків, їх мотивів, цілей, розумових, моральних, фізичних якостей тощо.
Самосвідомість відзначається різноманітністю форм вияву. Такі форми, як
самовідчуття,

самоаналіз,

самооцінка

тощо,

пов’язані

переважно

з

пізнавальною стороною психічної діяльності. З вольовою стороною психічної
діяльності

особистості

пов’язані

її

самовладання,

самоконтроль,

самодисципліна тощо.
Самосвідомість учителя – комплекс уявлень учителя про себе як
професіонала, формується під впливом усвідомлених педагогом норм, моделей
засвоєного досвіду, складає професійне кредо вчителя, його особистісну
концепцію педагогічної праці на основі самопізнання, самооцінювання,
вироблення

індивідуальних

стратегій

професійного

розвитку

та

самовдосконалення.
Система К. Станіславського – це 5 принципів, які можуть бути
застосовані педагогом: принцип життєвої правди; ідейної спрямованості; дії –
підґрунтя переживання матеріалу для творчості; органічності творчості;
творчого перевтілення в образ.
Спілкування – один з універсальних способів вияву групової форми
буття людей. Спілкування є необхідним елементом групової діяльності людей.
Спілкування – дистанція – суб’єктивне підкреслювання різниці між
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партнерами; незважаючи на позитивне ставлення до учнів, учитель тяжіє до
авторитарності.
Спілкування – дружнє ставлення – стиль, коли вчитель на особистіснопозитивному ставленні до учнів (повага, інтерес) будує навчально-виховний
процес.
Спілкування – загравання – стиль спілкування, коли вчитель за будьяку ціну намагається сподобатися, отримати авторитет.
Спілкування – залякування – стиль, коли вчитель унаслідок особистої
невпевненості або авторитаризму недоброзичливо ставиться до учнів.
Спілкування на основі спільної творчої діяльності – стиль, основа
якого єдність високого професіоналізму вчителя та його етичних настанов.
Стилі вирішення конфлікту – стратегія поведінки у конфліктних
ситуаціях.
Стиль – відносно стійка сукупність характерних і повторюваних рис
людини, які виявляються в її мисленні, поведінці, спілкуванні. Стиль
виробляється

у

ході

теоретичного

і

практичного

освоєння

людьми

навколишньої дійсності і передбачає, з одного боку, пристосування до неї, а з
іншого – її революційну зміну.
Стиль спілкування – індивідуально-типологічні особливості соціальнопсихологічної взаємодії педагога й учнів. У стилі спілкування знаходять
вираження:
- особливості комунікативних можливостей учнів;
- характер стосунків педагога і вихованців;
- творча індивідуальність педагога;
- особливості учнівського колективу.
Стиль педагогічної діяльності – інтегративна її характеристика, що
відображає стиль керівництва, стиль стимулювання і когнітивний стиль
учителя.
Стрес (від англ. stress

– тиск, напруження) – 1) емоційний стан

організму; виникає в напружених обставинах у відповідь на невизначені для
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організму подразники; 2) комплексна психофізична реакція організму людини,
яка складає сукупність стереотипних, неспецифічних реакцій, що ведуть до
фізичної та психічної активності, напруги. Його фази: 1) реакція збудження –
фаза мобілізації сил організму, 2) напруження, 3) виснаження.
Структура педагогічного конфлікту – складається з внутрішньої
позиції (цілей, інтересів і мотивів) і впливає на хід конфліктної ситуації,
знаходиться у зовнішньої позиції, що виявляється в умовній поведінці
конфліктуючих, відображає їх точку зору, думки, пропозиції.
Структура творчого процесу – включає виникнення стану потреби,
задум, його визрівання, інсайт, перевірку або практичне втілення рішення.
Сугестивна педагогіка – сугестопедія (з латинської мови suggestum –
навіювання, нашіптування, але з античної мови „сугестопедія” – suggest –
радити, пропонувати).
Т
Такт (тактовність) (від лат. tactus – дотик, дія) – почуття міри, що
підказує людині найделікатнішу лінію поведінки у відношенні до когось,
чогось, уміння особи вести себе належним чином, виявляючи повагу до інших,
зберігаючи почуття власної гідності.
Такт педагогічний – тактовність педагогічна (від лат. tactus – дотик,
відчуття, почуття) – почуття міри в застосуванні засобів педагогічного впливу
на дітей. Проявляється в умінні вчителя поводитись належним чином, просто і
переконливо розмовляти з вихованцями, поважати їхню гідність, ставити
розумні і педагогічно обґрунтовані вимоги. Основою педагогічного такту є
глибоке знання психології дітей, індивідуальний підхід у навчанні і вихованні.
Прояв педагогічного такту – важлива умова дотримування авторитету вчителя,
одне з джерел сили й ефективності його впливу на дітей.
Талант – 1) природний хист, вища здатність людини до певного виду
діяльності (творчої, наукової, політичної), фізіологічні джерела таланту слід
шукати у фізичній організації людини (особливості нервової системи, гостроті
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органів чуття, неповторному баченні світу, гнучкості пальців, тіла, швидкості
реакції). Однак не природжена, а набута здатність людини, він формується і
розвивається під впливом соціальних умов; 2) (з гр. терези) – якісно вищий
рівень здібностей особистості.
Творчість – вища форма активності та самостійної діяльності людини.
Діяльність, спрямована на створення нових за змістом і за формою
матеріальних і творчих цінностей.
Творча уява – уява, включена в творчу діяльність.
Т-групи (соціально-психологічного тренінгу) – група людей, в якій
проводиться соціально-психологічний тренінг, що ставить за мету розвиток в
його учасників вмінь і навичок міжособистісного спілкування, зняття існуючих
у

них

психологічних

бар'єрів,

що

перешкоджають

ефективному

міжособистісному і діловому спілкуванні.
Тип – людина, яка вирізняється якимись характерними властивостями,
прикметами (позитивними чи негативними).
Теорія діяльності – психологічна і соціально-педагогічна теорія, що
розглядає психічні процеси людини як види внутрішньої діяльності, що
походить із зовнішньої і має структуру, аналогічну зовнішній діяльності. Т.д.
розроблена А.Н.Леонтьєвим.
Теорія емоцій Джеймса-Лонга – теорія, яка розглядає емоції як
суб'єктивне відображення органічних процесів і стверджує їх похідний
характер

від

процесів,

що

відбуваються

в

організмі.

Запропонована

американським психологом В.Джеймсом Лонгом і уточнена датським вченим
К.Г.Ланге наприкінці 19ст.
Теорія емоцій Кеннона-Барда – теорія, яка стверджує, що емоції є
результатом переробки сигналів, які надходять в мозок із зовнішнього та
внутрішнього середовища. Переключатись у таламусі на нервові шляхи, які
одночасно йдуть до кори головного мозку і до внутрішніх органів, ці сигнали
породжують емоції та супроводжують їх органічні зміни. Т.е.К.-Б. Виступає як
альтернатива до теорії Джеймса Лонга.
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Теорія життєвого досвіду – ситуаційна теорія поведінки керівників,
заснована на концепції, згідно з якою найбільш ефективна поведінка
досягається тоді, коли вона змінюється залежно від “зрілості” підлеглих, тобто
від їх здатності взяти на себе відповідальність, від їх прагнення досягти якихось
цілей, рівня їх освіченості та якостей професійної підготовки.
Теорія ігор – метод моделювання, який використовується для оцінки
впливу рішення на конкурентів.
Теорія

модульного

навчання

–

учбовий

процес

розглядає

як

цілеспрямовану, ефективну діяльність учнів і вчителів, де вчителі здійснюють
управлінську функцію, а учні самоуправлінську.
Теорія очікування – концепція, згідно з якою наявність у людини
активних потреб не є єдиною і достатньою умовою мотивації її поведінки на
досягнення якоїсь мети. Людина повинна очікувати при цьому, що її дії
обов'язково призведуть до досягнення цієї мети.
Теорія самоактуалізації – гуманістична теорія психології особистості,
яка стверджує, що людині, що розвивається як особистість, властиве прагнення
до самоактуалізації, котра одночасно є і вищим рівнем особистісної
самосвідомості.
Теорія соціального научення – соціально-психологічна теорія, яка
пояснює процес набуття людиною життєвого досвіду на основі соціальних
впливів, пов'язаних з ними підкріплень і покарань, а також під впливом
соціальних факторів в результаті навчання, виховання, спілкування та взаємодії
з людьми.
Теорія

ролей

–

соціально-психологічна

теорія

особистості

та

міжособистісних відносин людини, яка спирається на поняття соціальної ролі.
Теорія ролей представляє особистість і міжособистісні відносини в термінах
рольової поведінки людини.
Тест – стандартизований метод дослідження, призначений для точних
кількісних і певних якісних оцінок психології та поведінки людини шляхом
порівняння цих оцінок з деякими, заздалегідь завданими стандартами –
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нормами тесту.
Тест – випробування, стандартизоване дослідження різноманітних
характеристик особистості, що передбачає виконання певних коротких завдань.
Тести – короткі стандартизовані завдання, за якими проводяться
дослідження. Тести широко застосовуються в педагогіки та психологій. При
організації МАН часто проводяться тести з метою розподілу ігроків по
командах. Так, в “Мозковій атаці” проведення тестування дає змогу
розподілити всіх учасників на генераторів та аналізаторів для визначення
домінуючого типу мислення.
Тести-опитувальники – психодіагностична методика, яка поєднує
вербальні стандартизовані стимули з закритими відповідями типа “Вибір”.
Завдання в цих тестах представлення у вигляді питань чи тверджень, відносно
яких учень відносить судження (наприклад “Вірно”, “Невірно”, “Не можу
сказати”).

По

змісту

серед

тестів-опитувальників

умовно

виділяють

опитувальники-анкети, біографічні опитувальники і особистні опитувальники.
Тест Айзенка – психологічний тест, який має модельний характер,
побудований

на

словесному,

буквальному

та

цифровому

матеріалі

і

призначений для оцінки швидкості розумових процесів. Якість ця особливо
важлива там, де буде потрібна пошукова, ігрова діяльність, де ця діяльність
проходить в оптимальному режимі (за змінних умов).
Тест Векслера – психологічний тест, призначений для оцінки рівня
інтелектуального розвитку людини певного віку і який представляє цей рівень у
вигляді числового показника, що називається коефіцієнтом інтелекту.
Тест Кеттела – тест особистості, який спирається на поняття риси
особистості та оцінює ступінь розвиненості у людини різних базисних,
незалежних особистісних рис.
Тестування – процедура застосування тестів на практиці.
Торжество – почуття радості, задоволення з якого-небудь випадку,
душевний стан після якого-небудь успіху.
Тип – людина, яка вирізняється якимись характерними властивостями,
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прикметами (позитивними чи негативними).
Тренінг – систематичний процес зміни поведінки працівників у напрямку
покращення можливостей досягнення цілей організації.
Технічна кмітливість – швидке й об'єктивно правильне сполучення
технічних образів здійснюваного технологічного процесу, причин і дій, які
потрібні для його нормалізації.
Т'ютор – педагог-наставник в англійських паблік скулз, старших класах
граматичних шкіл і педагогічних коледжів.
Тяжіння – прагнення до чогось чи до когось, зізнання потреби в чомусь
чи в комусь, схильність до чогось.
Творча діяльність – діяльність, яка спрямована на вирішення протиріччя
(розв’язання творчого завдання), для якої необхідні об’єктивні (соціальні,
матеріальні) умови та суб’єктивні особистісні умови (знання, уміння, творчі
здібності), результат якої має новизну й оригінальність, особисту та соціальну
значимість, прогресивність.
Творча особистість – 1) індивід, який володіє високим рівнем знань,
потягом до нового, оригінального, який уміє відкинути звичайне, шаблонне,
потреба у творчості для неї – життєво необхідна, а творчий стиль діяльності –
найбільш характерний; це такий тип особистості, для якої характерна стійка,
високого рівня спрямованість на творчість, мотиваційно-творча активність, яка
поєднується з високим рівнем творчих здібностей і дозволяє їй досягти
суспільно та особистісно значимих результатів в одному чи декількох видах
діяльності.
Творчий акт – умовна одиниця творчого процесу.
Творчий процес – послідовність творчих актів у мозку людини,
поєднання нормативних та евристичних компонентів.
Творчі здібності – синтез якостей особистості, який характеризує ступінь
їх відповідності.
Творчість – 1) складне і водночас комплексне явище, зумовлене
соціально-психологічними і психолого-фізіологічними передумовами. Вона є
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умовою становлення, самопізнання і розвитку особистості. Вирішальну роль у
творчому процесі відіграє розумова діяльність, що органічно поєднує у собі
логічне мислення,

уявлення. Творчій особистості властиве поєднання

здібностей; 2) важлива форма соціальної практики людини, активізація
творчого потенціалу суб’єкта у процесі особистісних змін передбачає
посилення його сензитивності, що зумовлює цю особливу роль у системі
особистісних характеристик; 3) продуктивна людська діяльність, здатна
породжувати якісно нові матеріали та духовні цінності суспільного значення.
Темп мовлення (від лат. tempus – час) – швидкість усного мовлення, яка
виміряється кількістю звуків або складів, що вимовляються за секунди.
Тест – 1) завдання стандартної форми, за якими проводяться
випробування для визначення розумового розвитку, здібностей, вольових
якостей та інших психофізичних характеристик людини; 2) запитальник, що
розповсюджується як матеріал, який використовується для конкретних
соціологічних досліджень.
Тест Векслера – один із широко використовуваних індивідуальних тестів
інтелекту, розроблений американським психологом Д. Векслером.
Тест для перевірки підготовленості (англ. proficiency test) – перевірка
матеріалу на початковому або на наступному етапі для оцінювання знань, умінь
і навичок.
Тест з багатоваріантним вибором відповіді (англ. multuplechoice
question) – тип питання, що використовується в тестах з вибірковими
відповідями і в розгалужених програмах навчання. Як правило, на таке питання
пропонується 4–5 можливих відповідей, у тому числі й відволікаючі варіанти
відповіді, тобто неправильні, але можливі варіанти.
Тести з об’єктивними відповідями (англ. objective – based test) – тест,
спрямований на виключення суб’єктивного елемента, він містить ряд питань, на
які треба відповісти одним словом або контрольною позначкою.
Тести за шкалою Векслера – індивідуальний тест, що використовується
для вимірювання загальних розумових здібностей. Шкала Векслера складається
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з двох частин, що містять 5 субтестів вербальної шкали та шкали дій. Субтести
вербальної шкали включають завдання на обізнаність, розуміння, арифметичні
завдання, знаходження схожості, словниковий запас. До шкали дій входять
субтести на конструювання з кубиків, лабіринти, завершення малюнків,
кодування.
Тести за шкалою Станфорд-Біне – індивідуальний тест, спрямований на
вимірювання розумових здібностей як у дітей, починаючи з дворічного віку,
так і в дорослих. У завданнях тесту наголос робиться на вербальній сфері, проте
багато завдань для молодшого віку потребують точних рухомих реакцій. Цей
тест дозволяє визначити розумовий вік (МА) та коефіцієнт розумових
здібностей (IQ). Вимірювальна система шкали Станфорд-Біне кваліфікує
дитину як обдаровану, якщо її IQ = 124 і вище.
Тест креативності – сукупність методик для вивчення та оцінювання
творчих здібностей особистості. Вивчення факторів творчих досягнень ведеться
у двох напрямах: аналіз життєвого досвіду та індивідуальних особливостей
особистості (особистісні фактори); аналіз творчого мислення та його
результатів (фактори креативності – швидкість, чіткість, гнучкість мислення,
чутливість до проблем, оригінальність і конструктивність при їх вирішенні
тощо).
Тести мінімальної компетентності – тести, що включають: перевірочні
вправи з основних предметів, в основному на уміння читати, писати та лічити.
Проводяться у більшості шкіл США тричі протягом усього шкільного
навчання: у 3-х (4), 8-х (9) та 11-х (12) класах.
Тест на досягнення (англ. achievement test) – перевірка знань, навичок,
розуміння, досягнутих індивідумом у певній галузі. Виявляє те, що засвоєно, а
не узагальнені вміння, досягнуті в результаті життєвого досвіду. Існує три види
тестів на досягнення – дії, усні і письмові. Тести дії призначені для виявлення
вмінь виконувати дії з механізмами, матеріалами, інструментами. Письмові
тести на досягнення даються на спеціальних бланках з питаннями. Усні тести –
заздалегідь підготовлена система питань.
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Тести на завершення (англ. completion test) – 1) тест, що вимагає
завершити щось ціле (речення або малюнок); 2) спосіб перевірки здатностей до
питання та розуміння, заснований на відновленні пропущених у контрольному
тексті слів.
Тест на здібності (англ. aptitude test) – тест, призначений для вимірювання
особистості у певній галузі.
Тест на знання (англ. attainment test) – тест, призначений для
вимірювання навченості у певній галузі знання.
Тести на інтелектуальність (англ. intelligence test) – метод групового або
індивідуального оцінювання здатностей особистості до навчання, розв’язання
задач і поведінки у нових ситуаціях. Результати тестування часто виражаються
у числових коефіцієнтах.
Тест на уміння (англ. performance based test) – тест на здатність до
досягнення бажаних результатів.
Тест невербальний (англ. inverbal test) – тест, зміст якого виражено
символами, фігурами, цифрами або малюнками, але не словами.
Тест нормативний (англ. norm-referenced test) – тест для виявлення
підготовленості у даній галузі у відповідності з певними нормами.
Тест підсумковий (англ. final test) – робота (залік), що проводиться по
завершенні навчальної програми з метою визначити ступінь опанування
матеріалу.
Тест прогностичний (англ. prognosis test) – тест, що використовується
для передбачення майбутніх успіхів у певній предметній галузі.
Тест SAT (Scholastic Aptitude Test) США – тест на навчальні здібності.
Визначає основні розумові здібності та разом з іншою інформацією про
закінчення середньої школи показує можливості учня до навчання в коледжі.
Тести Слоссона – розроблені для індивідуального вимірювання
вербального інтелекту в дітей та дорослих. Як правило, усі завдання тесту
передбачають усні відповіді. Виключення становлять кілька завдань для
маленьких дітей, які потребують рухових реакцій (з використанням паперу та
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олівця). Цей тест дозволяє визначати розумовий вік та IQ. Кваліфікаційним
результатом у даному випадку є число 120 і вище.
Тест Рорчача – належить до логічних тестів. Їх мета – одержати
інформацію про внутрішній світ дитини, її особистісні якості, особливості
мислення, почуттів та емоцій. Тести Рорчача мають вигляд „чорнильних плям”
різної форми та розміру, розглядаючи які людина повинна відповісти, які
предмети чи фігури вона розрізняє серед цих плям на папері. Відповідь дає
можливість створити уявлення про психологічний, емоційний, образний стан
мислення людини.
Техніка педагогічна – 1) комплекс знань, умінь і навичок, необхідних
педагогу для чіткої й ефективної організації навчальних занять, ефективного
застосування на практиці обраних методів педагогічного впливу як на окремих
учнів, так і на дитячий колектив у цілому; 2) психофізіологічний апарат
учителя.
Тип особистості лівопівкульний – переважно аналітичний, раціональнологічний характер психічної діяльності, схильний до символічного, логічного
мислення.
Тип особистості правопівкульний – домінування образного мислення,
інтуїції, схильність до цілісного, синтетичного, образного мислення.
Типи особистості вчителя – сукупність свідомо обраних або інтуїтивно
засвоєних якостей, які співвідносяться з найбільш яскравими рисами та
сторонами його особистості.
У
Увага – форма психологічної діяльності людини, що виявляється в її
спрямованості і зосередженості на певних об’єктах при одночасному
абстрагуванні від інших.
Урок бінарний – вид нестандартного уроку, який проводять з учнями
фахівці різних предметів або різних галузей науки, техніки, культури.
Урок з різновіковим складом учнів – вид нестандартного уроку, що
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надає можливість показати перспективу розвитку даної проблеми, виховують
прогностичне мислення, прилучають до колективної творчої діяльності.
Урок інтегрований – синтез змісту (способів пізнання) з декількох тем,
предметів або видів діяльності навколо однієї проблеми.
Урок нестандартний – структурний зміст і форма яких викликає інтерес
в учнів і сприяє їх розвитку та вихованню.
Уроки театралізовані – за змістом і структурою наближені до форм
позаурочної роботи.
Уява – психічний процес, що полягає у створенні людиною нових
образів, уявлень, думок на базі її попереднього досвіду.
Уявлення – чуттєво-наочний образ предметів чи явищ дійсності, який
зберігається і відтворюється у свідомості та без безпосереднього впливу самих
предметів на орган чуття.
Ф
Фонаційне дихання – 1) мовленнєве дихання, що дає змогу раціонально
використовувати повітряний потік під час мовлення. Його основа –
діафрагмально-реберне дихання; 2) складова педагогічної техніки, яка вливає
на культуру мовлення вчителя. Порівняно зі звичайним йому притаманні більш
скорочений та енергійний вдих і відповідний видих на м’язовій опорі дихальної
системи, зокрема її діафрагментального та реберного відділів. Творення голосу
у гортані потребує вміння використовувати головні та грудні резонатори, від
чого залежить рівень музичних якостей голосу.
Функції

педагогічного

спілкування

–

комунікативна

(обмін

інформацією), інтерактивна (регуляція взаємодії партнерів зі спілкування),
перцептивна (сприйняття однією особою іншої), виховна, організаційна.
Х
Харизма (від гр. милість, благодать, божий дар, подарунок) –
приписування особистості властивостей, які викликають поклоніння перед нею
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і беззастережну віру в її можливості.
Харизми – система найбільш привабливих якостей людини, котрі
асоціюються з її індивідуальністю і включають соціально-персональні
характеристики, а також символи, завдяки чому вчитель досягає успіху,
визнання й авторитету.
Ч
Чарівність

–

психологічна

риса

особистості.

Термін

чарівність

вживається для позначення високих природних якостей людини - її
вродливості, зовнішньої принадності в поєднанні з довершеністю внутрішнього
світу.
Ш
Школа передового досвіду – одна з форм передавання й поширення
кращого педагогічного досвіду школам безпосередньої демонстрації зразків
навчальної і виховної роботи, особливо були поширені в 60-ті роки.

MONOGRAPH

231

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

References / Література
1. Адлер А. Наука жить: /Пер. с англ. и нем. / – К.: Port-Royal, 1997. –
288 с.
2. Азаров Ю. Общие обязательные психологические правила, касающиеся
свободы, развития и творчества детей/ Ю.Азаров. //Пед. Весник. – 1997. - № 1. –
с.7.
3. Басин Е.Я. Творчество и эмпатия //Вопросы философии. – 1987. – №2. –
с. 54–56.
4. Бердяев Н.А. Философия свободы; Смысл творчества. – М.: Правда,
1989. – 607 с.
5. Бех І. Д. Виховання особистості. Особистісно-орієнтований підхід:
теоретико-технологічні засади. Наукове видання. – К.: Либідь, 2003 – 280с..
6. Богоявленская Д.Б. Субъект деятельности в проблематике творчества
//Вопросы психологии. – 1999. – №2. – с.35-41.
7. Бутенко Н. Ю. Комунікативні процеси у навчанні: Підручник / Н. Ю.
Бутенко. – К.: КНЕУ, 2004. – 383 с.
8. Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности: /Пер. с англ./. –
М.: Прогресс, 1990. – 187 с.
9. Вертгеймер М. Продуктивное мышление: /Пер. с. англ./. Общ. ред. С.Ф.
Горбова и В.П. Зинченко. – М.: Прогресс, 1987. – 336 с.
10. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте:
Психол. очерк. – М.: Просвещение, 1991. – 92 с.
11. Волков

И.П.

Приобщение

школьников

к

творчеству.

–

М.:

Просвещение, 1982. – 136 с.
12. Галузінська М.І. Педагогічні технології навчання у закладах загальної
середньої освіти: навчальний посібник для студентів вищих педагогічних
навчальних закладів/М.І. Галузінська. – Умань:, 2019. – 259 с.
13. Гальперин П.Я., Данилова В.Л. К вопросу о формировании
творческого мышления //Школьный психолог. – 1999. – №8 (февраль). – с. 9.
MONOGRAPH

232

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

14. Дичківська

І.

Інноваційні

педагогічні

Part 8

технології:

Навчальний

посібник. – К.: Академ.видав, 2004. – 352 с.
15. Жизненный

путь

личности

(вопросы

теории

и

методологии

социально-психологического исследования).– К.: Наукова думка, 1987. – 280 с.
16. Інновації у вищій освіті: Бібліографічний покажчик / Уклад. Н. В.
Артикуца. – К.: Стилос, 2005. – 203 с.
17. Інноваційні пошуки в сучасній освіті / За ред. Л. І. Даниленко, В. Ф.
Паламарчук. – К.: Логос, 2004. – 220 с.
18. Інтерактивні технології навчання / Авт. колектив: О. І. Пометун, Л. В.
Пироженко, Г. І. Коберник та інш. – К.: Наук світ, 2004. – 85 с.
19. Кичук Н. В. От творчества учителя к творчеству ученика. Измаил,:
1992. – 96 с.
20. Клепіков О.І. Творчість: істина, краса, благо. – К.: Знання УРСР, 1991.
– 48 с.
21. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 127 с.
22. Майя Пащенко. Основи розвитку творчої активності майбутнього
викладача.

Матеріали

ІХ

Міжнародної

науково-практичної

інтернет-

конференції «Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах
глобалізації»: збірник наукових праць Переяслав-Хмельницький, 2015.– Випуск
9.– с. 184-189
23. Максименко С.Д. Психологія в соціальній та психологічній практиці:
методологія, методи, програми, процедури. – К.: Наукова думка. – 1998. – 216 с.
24. Маслоу А. Психология бытия. – М.: “Рефл-бук”, К.: “Ваклер”, 1997. –
303 с.
25. Матіюк І.О. Формування творчих здібностей інтелектуального
характеру// Директор школи. – 1999. - №19. – с.7.
26. Мистецтво життєтворчості особистості. Науково-метод. посібник
/Ред. рада: В.М. Доній та ін. – К.: ІЗМН, 1997. – 936 с.
27. Моляко В.О. Психология решения школьниками творческих задач. –
К.: Радян. школа, 1983. – 94 с.
MONOGRAPH

233

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

28. Ниренберг Дж.И. Исскуство творческого мышления. – Минск:
Попурри, 1996. – 240 с.
29. Парандовський Я. Алхімія слова/ Пер. з польської Ю.Попсуєнко. – К.:
Дніпро, 1991. – 374 с.
30. Пащенко М. І. Технологія використання активних методів навчання:
Навч. посібник/ Пащенко М.І. – К.: Наук, світ, 2003. – 99 с.
31. Пащенко М. І., Красноштан І. В. Педагогіка: навчально-методичний
посібник для студентів вищих педагогічних навчальних закладів / М. І.
Пащенко, І. В. Красноштан; Міністерство освіти і науки, молоді та спорту
України, Уманський ДПУ імені Павла Тичини. – Умань : ПП Жовтий О. О.,
2014. – 269 с.
32. Пащенко, М. І. Інноваційні педагогічні технології: навчальнопрактичний посібник для студентів та магістрантів вищих педагогічних
навчальних закладів / М. І. Пащенко– Умань: ПП Жовтий О. О., 2016. – 269 с.
33. Пащенко М.І. Модернізація міжнародного освітнього простору:
збірник «Модернізація освітнього середовища: проблеми та перспективи»:
матеріали третьої міжнародної науково-практичної конференції. Місто Умань
16 – 17 лютого 2018 року. // FOLIA Cominana: Вісник Польської – української
науково-дослідної лабораторії психодидактики імені Я. А. Коменського. –
Умань, ВПЦ «Візаві». 2018 – 214 с.
34. Піхманець Р.В. Психологія художньої творчості. – К.: Наук. думка,
1991. – 164 с.
35. Пономарьова – Семенова Р.О. Теоретико – концептуальні підходи до
проблеми обдарованості й креативності// Обдарована особистість: пошук,
розвиток, допомога. – К., 1998. С.19 – 26.
36. Психологія і педагогіка життєтворчості: Навч. – метод. посібник /Ред.
В.М. Доній та інші. – К., 1996. – 792 с.
37. Разумникова О.М., Шемелина О.С. Личностные и когнитивные
свойства при экспериментальном определении уровня креативности //Вопр.
психологии. – 1999. – №5. – с.130–139.
MONOGRAPH

234

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

38. Роджерс Н. Творчество как усиление себя //Вопросы психологии. –
1990. - №1. – с.164–168.
39. Роменець В.А. Психологія творчості. – К.: Вища школа, 1971. – 247 с.
40. Рубинштейн С.Л. Основы общей психологии: В 2 т. – т. 2. – М., 1989.
– 323 с.
41. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості: Підручник./С. О.
Сисоєва – К.: Міленіум, 2006 – 346 с.
42. Сисоєва С.О. Педагогічна творчість учителя: Визначення, теоретична
модель, функції підготовки // Педагогіка і психологія. – К.: Педагогічна думка,
1998. – 255 с.
43. Сухомлинский В.А. Сто советов учителю // Избр. произв.:В 5т. –
К.,1979– 1980. –Т.2. – 670 с.
44. Фрейд З. Художник и фантазирование: /Пер. с нем. – М.: Республика,
1995. – 398 с.
45. Хьел Л., Зиглер Д. Теории личности: Основные положения,
исследования и применение. – СПб: Питер, 1999. – 608 с. – /Сер. “Мастера
психологии”.
46. Юрченко З.В. Художньо-словесне самовираження старшокласників як
психологічний чинник становлення творчої особистості //Педагогіка і
психологія. – 1999. – №4. – с.77–82.

MONOGRAPH

235

ISBN 978-3-949059-18-6

Innovative approaches to personal development and health improvement ‘2021

Part 8

SCIENTIFIC EDITION
MONOGRAPH
INNOVATIVE ANSÄTZE ZUR PERSÖNLICHEN ENTWICKLUNG UND
VERBESSERUNG DER GESUNDHEIT
INNOVATIVE APPROACHES TO PERSONAL DEVELOPMENT AND
HEALTH IMPROVEMENT
Preparation of future teachers for the introduction of creative learning
technologies
MONOGRAPHIC SERIES «EUROPEAN SCIENCE»
BOOK 4. PART 8

Authors:

Galuzinskaya M.I. (Conclusion; Glossary), Braslavskaya OV (Section 3.1., 3.3., 5.6.
Glossary), Krasnoshtan I.V. (Section 1.3., 4.1., 4.3., 5.1., 5.2.), Nebikova T.A, (Section 2.2.,
3.2., 3.4., 4.2., 4.4., 4.5.), Manziy O.P. (Section 5.3., 5.4., 5.5.), Melnyk O.V. (Introduction;
Section 1.1., 1.2., 2.1., 2.3.,)

The monograph is included in
International scientometric databases

500 copies
April, 2021
Published:

ScientificWorld -NetAkhatAV
Lußstr 13,
Karlsruhe, Germany

in conjunction with Institute «SE&E»

Monograph published in the author's edition

e-mail: orgcom@sworld.education
www.sworld.education

MONOGRAPH

236

ISBN 978-3-949059-18-6

