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The results of the study consist in a critical literature analysis on the research subject, 
systematization and generalization of the received information, implementing of results in 
the process of teaching the course “Methods of teaching the educational field 
“Mathematics” at the primary education faculty. 

In our research, the importance of using eidetics elements in the process of teaching 
some mathematical topics was found out. The methodological aspect of using the eidetics 
elements in the educational process of studying certain topics on the course of “Methods of 
teaching the educational field of study “Mathematics” is researched. A number of tasks that 
will allow primary school teachers to form pupils’ mathematical ideas and concepts are 
considered. They are to identify the main features of subjects, mathematical objects, 
numbers; to distinguish and characterize mathematical objects according to given 
characteristics; to compare, summarize, classify, determine the sequence of events; to define 
certain concepts, etc. It allows to develop mathematical speaking of primary school pupils, 
their ingenuity and intelligence. 

The practical importance of the research lies in selection and development of tasks 
that can be used by primary school teachers in their professional activities. The main 
principles and the study results can be used by university teachers in the process of teaching 
the course “Methods of teaching the educational field of study “Mathematics” to intending 
primary school teachers. 

Conclusions and prospects for further research. Using the eidetics elements by 
intending primary school teachers in their professional activities contributes to the 
implementation of the New Ukrainian School’s tasks that aims at providing comfortable 
conditions, learning productivity etc. Implementation of eidetics techniques in the process of 
studying the mathematical field of study contributes to the effective memorization and 
reproduction of educational information; expanding memory, imagery, and multifaceted 
perception of the world. 

Researching the methods of using eidetics techniques in the primary school teachers’ 
training for professional activity requires further development. 

Key words: intending primary school teachers’ training, using the elements of 
eidetics, mathematics field of study. 
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ВІД КРЕАТИВНОГО СТУДЕНТА ДО НЕОРДИНАРНОГО ФАХІВЦЯ 

 
У статті схарактеризовано наукові категорії «освіта», її  мета, сутність, 

система; «компетенціѐ», «компетентність», «компетентнісний підхід», 
«творчість», «креативність», представлена модель випускника – дипломованого 
фахівцѐ – ѐк деѐкий еталон, ідеал спеціаліста, ѐкий повинен бути підготовлений у 
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закладі вищої освіти і ѐкий відповідаю сучасним вимогам суспільства, та виокремлено 
педагогічні умови, що сприѐять формування креативної особиcтості майбутнього 
конкурентоздатного фахівцѐ в умовах його підготовки в закладі вищої освіти.  

У результаті дослідженнѐ ми дійшли висновку, що реалізувавши в освітньому 
процесі виокремлені педагогічні умови, можна забезпечити високу результативність 
процесу формуваннѐ креативного випускника, здатного неординарно мислити, мати 
глибокі знаннѐ, визначати його професійну компетентність ѐк рівень знань і 
професіоналізму, що дозволѐять йому приймати правильні, творчі, неординарні 
рішеннѐ в конкретній професійній ситуації. 

Ключові слова: творча особистість, креативність студентів, неординарні 
ідеї, творчий процес, індивідуальний стиль, саморозвиток, самопізнаннѐ, ерудиціѐ, 
наукові дослідженнѐ. 

 
Постановка проблеми. Сучасне суспільство потребую зовсім іншої  

ѐкості підготовки фахівців.  У своя чергу, роботодавець даю замовленнѐ на 
компетентних, креативних, інтелектуальних працівників, ѐкі висуваять 
неординарні та нестандартні ідеї, уникаять у мисленні традиційних схем, 
швидко розв’ѐзуять  проблемні ситуації, а тому в підготовці фахівців 
важливим ю питаннѐ не тільки озброїти випускників необхідним багажем 
знань, умінь і навичок, але й сформувати їх особистість ѐк професіонала, 
здатного до творчого вирішеннѐ професійних завдань, підготувати 
креативно-професійного випускника. 

Аналіз актуальних досліджень. За висловами відомого філософа 
М. Гончаренка, у лядини немаю благороднішого занѐттѐ, ѐке б 
виправдовувало її існуваннѐ на землі, підтверджувало високе званнѐ лядини, 
давало б їй глибоку й істинну насолоду від ранньої яності до похилої старості, 
ніж творчість (Шинкарук та ін., 2002, с. 218). Проблема розвитку творчості та 
креативності стала предметом вивченнѐ длѐ багатьох зарубіжних та 
вітчизнѐних науковців. Науково-теоретичну базу дослідженнѐ становлѐть 
праці таких учених, ѐк Ф. Баррон, Е. Боно, Г. Костяк, В. Крутецький, А. Маслов, 
В. Молѐко, В.  Рибалка, Ю. Торранс; педагогічні та психологічні аспекти 
розвитку творчих здібностей особистості, формуваннѐ її креативного 
потенціалу знайшли свою відображеннѐ в роботах А. Антонова, В. Андрююва, 
Дж. Гілфорд, В. Дружиніна, А. Морозової, А. Половинкіна, Т. Стародубцевої; 
значний внесок у розробку проблем обдарованості, творчого мисленнѐ, 
розвитку творчої особистості зробили такі вчені, ѐк А. Юсаулов, Н. Лейтес, 
В.  Молѐко, В. Рибалко, С. Сисоюва, С. Рубінштейн, В. Шадріков, М. Холодна; 
органічне поюднаннѐ творчості з професійноя діѐльністя фахівців 
досліджували К. Абульханова, О. Бодальов, А. Гусюва, А. Деркач, 
О. Матяшкін, В. Молѐко; роботи Д. Богоѐвленської, А. Маслова, С. Меднік 
присвѐчені створення портрета творчої особистості. 

Невирішеними частинами загальної проблеми ю визначеннѐ 
педагогічних умов формуваннѐ конкурентоздатного, неординарного 
фахівцѐ в умовах  його підготовки в закладі  вищої освіти. 
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Метою дослідження ю виокремленнѐ педагогічних умов, що сприѐять 
формування креативної особистості майбутнього конкурентоздатного 
фахівцѐ в умовах його підготовки в закладі вищої освіти. 

Методи дослідження: аналіз науково-педагогічної літератури й 
узагальненнѐ поглѐдів учених на означену проблему. 

Виклад основного матеріалу. Освіта – це один із найдавніших 
соціальних інститутів, що викликана потребами суспільства відтворявати й 
передавати знаннѐ, уміннѐ, навички, готувати нові поколіннѐ длѐ життѐ, 
готувати конкурентоздатних фахівців длѐ вирішеннѐ економічних, соціальних, 
культурних проблем, що стоѐть перед лядством. У Законі України «Про 
освіту» визначено, що освіта ю основоя інтелектуального, духовного, 
фізичного і культурного розвитку особистості, її успішної соціалізації, 
економічного добробуту, запорукоя розвитку суспільства, об’юднаного 
спільними цінностѐми і культуроя, та держави (Амбросов та Сердяк, 2007).  

У контексті гуманістичної парадигми освіта ю складовоя вихованнѐ. Її 
сприймаять ѐк складне й багатогранне суспільне ѐвище, сферу передачі, 
засвоюннѐ та переробки знань і соціального досвіду; під нея розуміять усе 
те, що сприѐю формування світоглѐду особистості, її професійних знань, 
навичок і вмінь, це – здобуттѐ спеціально запланованої певної суми знань 
та їх систематизаціѐ, це – сукупність знань, умінь, навичок, поглѐдів і 
переконань, а також певний рівень розвитку пізнавальних сил та 
практичної підготовки, що досѐгаятьсѐ в результаті цілеспрѐмованої 
навчально-виховної роботи.  

Сутність освіти полѐгаю в тому, щоб лядина знаходиласѐ в 
постійному розвитку, зростало її духовне становленнѐ, здійсняваласѐ 
гармонізаціѐ її відносин з собоя та іншими лядьми, зі світом, адже всѐ 
система освіти створяютьсѐ длѐ лядини, функціоную й розвиваютьсѐ в її 
інтересах, слугую повноцінному розвитку особистості. 

Метоя освіти ю всебічний розвиток лядини ѐк особистості та 
найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних 
здібностей, вихованнѐ високих моральних ѐкостей, формуваннѐ громадѐн, 
здатних до свідомого суспільного вибору, збагаченнѐ на цій основі інтелек-
туального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищеннѐ освітнього 
рівнѐ народу, забезпеченнѐ галузей економіки кваліфікованими фахівцѐми. 

Система освіти в Україні представлена дошкільноя, загальноя 
середньоя, позашкільноя, професійно-технічноя, передвищоя, 
післѐдипломноя та вищоя освітоя. Держава забезпечую доступність і 
безоплатність дошкільної, повної загальної середньої, професійно-
технічної, вищої освіти в державних і комунальних закладах освіти; 
розвиток дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, 
професійно-технічної, вищої і післѐдипломної освіти, різних форм 
навчаннѐ; наданнѐ державних стипендій та пільг учнѐм і студентам. 
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Заклади вищої освіти, працяячи на рівні вимог ринкової економіки й 
науково-технічного розвитку сучасного суспільства, повинні виконувати 
його соціальне замовленнѐ, вирішувати тріаду взаюмопов’ѐзаних завдань: 

- навчальні завданнѐ, ѐкі полѐгаять у наданні студентам системи науко-
вих знань, умінь і навичок відповідно до профіля професійної підготовки, 
навчальної програми та навчального плану, що доповняятьсѐ самостійноя 
діѐльністя студентів, уміннѐм творчо опрацьовувати інформація; 

- виховні завданнѐ спрѐмовані на формуваннѐ всебічно розвиненої 
особистості: її емоцій, волі, характеру, мотивації діѐльності, ціннісних 
оріюнтацій, інтелекту, моральних ѐкостей, креативності, неординарності;  

- розвивальні завданнѐ навчаннѐ в закладі вищої освіти полѐгаять 
першочергово у формуванні творчої особистості,  зоріюнтовані на розвиток 
її інтелекту, загальних і професійних здібностей, емоційно-вольової сфери, 
моральних ѐкостей. 

У всі часи глобалізаційна економіка цінувала лядський розвиток та 
інтелектуальний капітал понад усе. Підтвердженнѐм цьому ю завданнѐ 
розвитку особистості з позицій Моделі випускника ХХІ століттѐ, що 
запропонована закордонними експертами й узагальнена А. Амбросовим 
та О. Сердяком (Амбросов та Сердяк, 2007, с. 25): 

 лябов і прагненнѐ до нових знань;  

 бажаннѐ здобути глибокі знаннѐ в галузі професійних інтересів, 
переконаність у необхідності безперервного навчаннѐ й удосконаленнѐ; 

 інтерес до всього нового, захопленнѐ процесом самоосвіти й 
наѐвність відповідних навичок; 

 досить глибока базова підготовка у визначеній спеціальності; 

 наѐвність знань і вмінь у галузі сучасних інформаційних технологій: 
уміннѐ отримувати інформація з різних джерел, її систематизаціѐ, 
збереженнѐ, аналіз та використаннѐ; 

 володіннѐ двома міжнародними мовами; 

 компетентність у системному аналізі та розв’ѐзанні проблем –
виокремленнѐ і збір даних, аналіз і синтез, пошуки і прийнѐттѐ рішеннѐ; 
гнучкість і впевненість у застосуванні знань у нестандартних умовах; 

 уміннѐ презентувати результати досліджень у різних формах і видах; 

 здатність до ефективної співпраці в команді, толерантність та 
урівноваженість; 

 здатність формулявати власну думку післѐ критичного аналізу 
інформації з багатьох джерел. 

Модель випускника – дипломованого фахівцѐ – це деѐкий еталон, 
ідеал спеціаліста, ѐкий повинен бути підготовлений у закладі вищої освіти  
і ѐкий відповідаю сучасним вимогам суспільства, вона описую основні 
вимоги до дипломованих фахівців, тенденції їх використаннѐ, сфери 
застосуваннѐ тощо. 
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Сучасні науковці у своїх дослідженнѐх свідчать про зміну тенденції  
щодо переходу від кваліфікаційної моделі спеціаліста-випускника до 
компетентнісної, де цілі освіти пов’ѐзуятьсѐ не тільки з виконаннѐм 
конкретних фахових функцій, але й з інтегрованими вимогами до результату 
освітнього процесу. Необхідність переходу до компетентнісної моделі 
визначаютьсѐ зміноя освітньої парадигми з принципу адаптивності на 
принцип компетентності випускників, адже результатом навчаннѐ за будь-
ѐкоя спеціальністя ю підготовка висококваліфікованих фахівців з інновацій-
ними, креативними поглѐдами та нестандартним способом мисленнѐ. 

Основними категоріѐми компетентністного підходу ю «компетентність», 
«компетентний», «компетенціѐ». У словнику іншомовних слів ці понѐттѐ 
трактуятьсѐ так: компетентність – авторитетність, обізнаність, володіннѐ 
компетенціюя; компетенціѐ – коло повноважень певної установи або поса-
дової особи; коло питань, у ѐких особа добре поінформована, маю знаннѐ, 
досвід, що даю їй змогу фахово розв’ѐзувати проблеми (Гончаренко, 1991, 
с. 301); Великий тлумачний словник сучасної української мови даю визна-
ченнѐ понѐттѐ компетентний – ѐкий маю достатні знаннѐ в певній галузі; 
ѐкий із чим-небудь добре обізнаний; тѐмущий; ѐкий ґрунтуютьсѐ на знанні; 
кваліфікований; ѐкий маю певні повноваженнѐ; повноправний, повновладний 
(Великий тлумачний словник сучасної української мови, 2005, с. 560). 

Науковців у своїх дослідженнѐх демонструять різне розуміннѐ ними 
змісту понѐттѐ компетентність. Г. Данилова трактую це понѐттѐ ѐк «...здатність 
приймати рішеннѐ і нести відповідальність за їх реалізація у процесі 
виконаннѐ функціональних обов’ѐзків» (Данилова, 1995, с. 10). Н. Ничкало 
стверджую, що це «…не тільки професійні знаннѐ, навички й досвід у 
спеціальності, але і ставленнѐ до справи, визначені (позитивні) схильності, 
інтереси та прагненнѐ, здатність ефективно використовувати знаннѐ й уміннѐ, 
а також особистісні ѐкості длѐ забезпеченнѐ необхідного результату на 
конкретному робочому місці в конкретній робочій ситуації» (Ничкало, 2002, 
с. 96); Г. Селевко визначаю, що компетентність це «…інтегральна ѐкість 
особистості, ѐка проѐвлѐютьсѐ в її загальній здатності та готовності до 
діѐльності, що ґрунтуютьсѐ на знаннѐх і досвіді, ѐкі набуті в процесі навчаннѐ й 
соціалізації та оріюнтовані на самостійну і успішну участь у діѐльності» 
(Селевко, 2004, с. 139); а за визначеннѐм А. Хуторского, компетентність це 
«…володіннѐ лядиноя відповідноя компетенціюя, ѐка вклячаю її особистісне 
ставленнѐ до ціюї компетенції й предмета діѐльності» (Хуторской, 2003, с. 60). 

У процесі нашого дослідженнѐ ми розглѐдали понѐттѐ 
«компетентність» з точки зору його визначеннѐ в Національній рамці 
кваліфікацій України: 

 інтегральна компетентність – узагальнений опис 
кваліфікаційного рівнѐ, ѐкий виражаю основні компетентнісні 
характеристики щодо навчаннѐ та/або професійної діѐльності; 
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 компетентність/компетентності – здатність особи до 
виконаннѐ певного виду діѐльності, що виражаютьсѐ через знаннѐ, 
розуміннѐ, уміннѐ, цінності, інші особисті ѐкості; 

 результати навчаннѐ – компетентності (знаннѐ, розуміннѐ, 
уміннѐ, цінності, інші особисті ѐкості), ѐкі набуваю або здатна 
продемонструвати особа післѐ завершеннѐ навчаннѐ (Про затвердженнѐ 
Національної рамки кваліфікацій України). 

Компетентнісна модель випускника ю набором компетенцій, ѐкими 
повинен володіти випускник закладу вищої освіти, до виконаннѐ ѐких 
професійних функцій він повинен бути підготовлений і ѐкоя повинна бути 
ступінь його підготовленості. У наукових публікаціѐх відображені різні 
компетентнісної моделі спеціалістів, але ураховуячи той факт, що фахівець 
повинен володіти ѐк загальними, так і конкретними компетентностѐми в 
межах професійної діѐльності, модель випускника маю містити професійні, 
універсальні, предметні, інструментальні, системні, міжособистісні, 
організаційні, управлінські, освітні, науково-дослідницькі та спеціальні 
компетентності. Розглѐнемо деѐкі з них. 

Професійна компетентність розглѐдаютьсѐ дослідниками ѐк 
особистісна характеристика фахівцѐ і сприймаютьсѐ ѐк інтегральна ѐкість 
особистості, що маю своя структуру й дозволѐю фахівцеві найбільш 
ефективно здійснявати своя діѐльність, а також сприѐю його 
саморозвиткові й самовдосконалення; це сукупність теоретичних знань, 
практичних умінь, досвіду, особистісних ѐкостей; це складне 
індивідуально-психологічне новоутвореннѐ, що на основі інтеграції 
досвіду, теоретичних знань, практичних умінь і значущих особистісних 
ѐкостей зумовляю готовність фахівцѐ до актуального виконаннѐ діѐльності і 
впливаю на її процес і результат.  

Професійна компетентність випускника вишу нерозривно пов’ѐзана з 
понѐттѐм професіоналізм, ѐк особливоя властивістя лядей систематично, 
ефективно, ѐкісно й надійно виконувати складну роботу в найрізнома-
нітніших умовах. Длѐ набуттѐ професіоналізму необхідні відповідні здібності, 
бажаннѐ та характер, готовність постійно вчитисѐ й удосконалявати своя 
майстерність, адже професіоналізм – це особливий світоглѐд лядини. 

Універсальні компетентності ю основоя длѐ професійного 
становленнѐ фахівцѐ в певній галузі діѐльності в умовах сучасної ринкової 
економіки, вони забезпечуять нормальну життюдіѐльність лядини в соціумі. 
У характеристиці універсальних компетентностей важливим ю врахуваннѐ 
основних потенціалів, ѐкими повинна володіти особистість: пізнавальний, 
морально-етичний, творчий, комунікативний, що визначаять спрѐмованість 
на самовизначеннѐ в системі суспільних відносин. Звідси випливаю, що 
універсальні компетентності ѐвлѐять собоя систему знань, умінь, ѐкостей 
особистості, ѐкі сприѐять успіху його професійної діѐльності. 
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Значна частина складових універсальної компетентності набуваютьсѐ 
фахівцѐми поза освітньоя діѐльністя. Деѐкі соціально значущі ѐкості 
особистості не ю постійними категоріѐми, зі зміноя соціально-економічного 
устроя суспільства зміняятьсѐ й уѐвленнѐ про оцінку особистісних ѐкостей, а 
це означаю, що сучасний компетентний фахівець зобов’ѐзаний відстежувати 
ці процеси й бути готовим адекватно об’юктивним умовам реагувати на 
інновації, що виникаять, грамотно використовувати їх ѐк в особистісному 
розвиткові, так і у вирішенні професійних проблем.  

Невід’юмноя складовоя компетентнісної моделі випускника ю 
предметні компетентності, ѐкими маю володіти фахівець. Саме вони 
визначаять його успіх у професійній діѐльності. Сформованість цих 
компетентностей сприѐю самореалізації та конкурентоспроможності  
фахівцѐ на ринку праці, робить процес професійного становленнѐ 
особистості цілісним і системним.  

Науково-дослідницькі компетенції фахівцѐ з вищої освітоя у 
визначенні Я. Татура представлені таким чином:  

 розумію значеннѐ загальнонаукових знань і сучасних методів 
пізнаннѐ природи длѐ успішної професійної діѐльності; 

 маю цілісне уѐвленнѐ про процеси та ѐвища в неживій та живій 
природі, взаюмодії фізичних, хімічних і біологічних процесів, екологічні 
принципи охорони природи (компетенціѐ, ѐка характеризую когнітивний 
аспект загальнонаукової компетентності);  

 прагне до наукового обґрунтуваннѐ своїх професійних дій 
(компетенції, ѐкі характеризуять мотиваційний і ціннісно-змістовий 
аспекти загальнонаукової компетентності); 

 володію (маю досвід застосуваннѐ) методами математичного 
аналізу й моделяваннѐ, теоретичного та експериментального дослідженнѐ 
у фізиці, хімії, екології тощо; сучасними інформаційними технологіѐми 
(компетенціѐ, ѐка характеризую поведінковий аспект загальнонаукової 
компетентності);  

 здатний виѐвлѐти природничо-наукову сутність проблем, ѐкі 
виникаять у професійній діѐльності, проводити їх ѐкісно-кількісний аналіз; 
самостійно оцінявати достатність власних загальнонаукових знань і за 
необхідності поповнявати їх (компетенціѐ, ѐка характеризую емоційно-
вольовий аспект загальнонаукової компетентності) (Татур, 2004, с. 13-14). 

Управлінську компетентність у сучасній науці розглѐдаять ѐк 
сукупність особистісних можливостей посадової особи, її кваліфікаційні 
знаннѐ, досвід, що даять змогу брати участь у вироблені певного кола рішень 
або самостійно вирішувати певні питаннѐ завдѐки наѐвності відповідних 
знань і навичок. Ступінь розвитку управлінської компетентності в процесі 
підготовки фахівцѐ в закладі вищої освіти полѐгаю в юдності та взаюмозв’ѐзку її 
компонентів і оціняютьсѐ за такими критеріѐми: 
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 управлінське мисленнѐ; повнота, глибина, системність 
управлінських, правових, економічних і спеціальних знань у сфері 
визначеної діѐльності, їх застосуваннѐ у вирішенні професійних та 
управлінських ситуацій; усвідомленнѐ управлінських цінностей; 
аргументоване висуненнѐ нестандартних рішень і алгоритмів управлінської 
та предметно-практичної діѐльності; 

 здійсненнѐ комплексу організаційних заходів, спрѐмованих на 
виконаннѐ мети й поставлених завдань; уміннѐ керувати своїм часом і 
часом підлеглих, володіннѐ навичками самоменеджменту;  

 висока здатність впливати на думку колективу; продуктивна 
взаюмодіѐ в управлінській діѐльності, толерантне сприйнѐттѐ партнерів на 
основі емпатійних налаштувань; професійно-групова співпричетність, 
уміннѐ сформувати команду однодумців; 

 професійна саморегулѐціѐ, уміннѐ володіти почуттѐми; корекціѐ 
власної поведінки й діѐльності щодо поставлених цілей, конкретної 
ситуації і результатів самопізнаннѐ власних ділових, особистісних ѐкостей і 
психофізичних особливостей; асимілѐціѐ освітнього середовища, 
адекватна самооцінка та самоаналіз управлінської діѐльності. 

Спеціальна компетентність вклячаю глибокі знаннѐ, кваліфікація й 
досвід діѐльності в галузі предмета, з ѐкого реалізуютьсѐ навчаннѐ; знаннѐ 
способів рішеннѐ технічних, творчих, інноваційних завдань; вона 
забезпечую здатність проектувати стратегії свого життѐ, колег, підлеглих, 
різних соціальних груп відповідно до усталених норм і правил соціальної 
взаюмодії, допомагаю виѐвлѐти ініціативу, регулявати міжособистісні, 
групові відносини; долати конфлікти тощо. 

Аналіз складових досліджуваного понѐттѐ компетентності даю змогу 
стверджувати, що набуттѐ майбутнім фахівцем компетентностей – складний 
комплекс, ѐкий вклячаю професійні знаннѐ, уміннѐ, навички, готовність до 
діѐльності, а також низку таких професійно важливих особистісних ѐкостей, 
ѐк: креативність, мобільність, комунікабельність, толерантність, урівнова-
женість, чуйність, доброзичливість, відповідальність, цілеспрѐмованість, 
ініціативність, прагненнѐ до самопізнаннѐ, саморозвитку й самореалізації, 
саморефлексії, соціальної активності, розширеннѐ світоглѐду, духовності, 
оріюнтованості на допомогу лядѐм. 

Діѐльність, ѐка пов’ѐзана з виконаннѐм фахівцем певної ѐкісної 
роботи, але такої, що базуютьсѐ на давно відомому, донедавна 
визначаласѐ ѐк майстерність, нині суспільством не цінуютьсѐ, а цінуютьсѐ 
лише творче ставленнѐ, творче виконаннѐ будь-ѐкої справи, бо тільки 
творчість – творче засвоюннѐ, творчий підхід, творче мисленнѐ – стаю 
нормоя, а тому перед закладом вищої освіти постаю завданнѐ вихованнѐ 
креативності у випускників – здатності до творчості. 
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Творчість ѐк процес і креативність ѐк вид творчої, новаторської 
діѐльності особистості, що базуютьсѐ на розвитку вищих психічних функцій, 
коли  вони, ѐк автоматизована навичка, вклячаятьсѐ в усі види діѐльності, 
поведінки, спілкуваннѐ, контакту з середовищем, то забезпечуять  шлѐх 
розвитку не лише конкретної особистості, а й лядства в цілому. 

Творчість – це діѐльність особистості, що спрѐмована на створеннѐ 
ѐкісно нових, невідомих раніше духовних або матеріальних цінностей: 
наукові відкриттѐ, нові твори мистецтва, управлінські, технологічні, 
інженерні, архітектурні чи інші інновації тощо. Необхідними компонентами 
творчості ю фантазіѐ, уѐва, психічний зміст ѐкої міститьсѐ у створенні образу 
кінцевого результату. 

Філософський енциклопедичний словник даю таке визначеннѐ даної 
дефініції: творчість – продуктивна діѐльність за мірками свободи та 
оновленнѐ, коли зовнішнѐ детермінаціѐ лядської активності зміняютьсѐ 
внутрішньоя само визначеністя (Шинкарук та ін., 2002, с. 630). 
У підручнику з філософії за редакціюя Г. Заїченка та інших стверджуютьсѐ, 
що творчість – це цілеспрѐмована діѐльність, ѐка створяю в контексті 
даної культури принципово нові й соціально значущі матеріальні та 
духовно-моральні цінності (Заїченко, 1995, с. 339). 

Мотивами творчості ю допитливість, суто пізнавальні та 
дослідницькі мотиви, що відповідаять предметному змісту діѐльності; 
мотиви особистісної зацікавленості, самовираженнѐ, успіху; вищі соціальні 
піднесеннѐ, прагненнѐ принести користь суспільству. 

Сутність творчості полѐгаю в здатності подолати стереотипи, а длѐ 
посиленнѐ творчої компоненти в навчальному процесі необхідно 
сформувати у студентів риси творчої особистості, що здатна буде 
самореалізуватисѐ післѐ закінченнѐ закладу вищої освіти.  

Отже, носіюм творчості ю творча особистість, ѐка  виѐвлѐютьсѐ в 
активній багатогранній діѐльності лядини, що полѐгаю в засвоюнні і 
накопиченні знань, умінь, ѐвищ, фактів у відповідній галузі матеріального і 
духовного виробництва. Вона ю базоя длѐ інтелектуального пошуку, у 
наѐвності в неї культури мисленнѐ, постійного розширеннѐ бази знань длѐ 
експериментуваннѐ.  

Творчу особистість визначаять ѐк особистість, межі обдарованості, 
здібностей та творчості ѐкої охопляять дії від нестандартного розв’ѐзку 
простого завданнѐ до нової реалізації унікальних можливостей особистості 
в певній галузі, ѐк лядину, ѐка володію  такими ѐкостѐми, ѐк готовність до 
ризику, імпульсивність, незалежність суджень, нерівномірність успіхів під 
час вивченнѐ різних навчальних предметів, почуттѐ гумору, самобутність, 
пізнавальну скрупульозність, неприйманнѐ на віру, критичний поглѐд на 
такі речі, ѐкі вважаятьсѐ аксіомоя, сміливість уѐвленнѐ та мисленнѐ, 
рішучість, уміннѐм не зупинѐтисѐ на досѐгнутому, сміливістя мисленнѐ, 
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уміннѐм бачити перспективу далі того, що бачать його сучасники і що 
бачили його попередники, знаннѐ, здатність до самоосвіти, пам’ѐть, 
допитливість, фізичне здоров’ѐ, а ще вона повинна володіти мужністя длѐ 
того, щоб піти проти течії і зруйнувати те, чому вірить сьогодні більшість. 

Завданнѐми закладу вищої освіти ю підготовка творчого, 
професійного випускника – творчої особистості, що володію широтоя 
інтересів і захоплень, мрійливістя, чутливістя, виразністя, багатим 
внутрішнім світом, естетичноя сприйнѐтливістя, сміливістя, природністя, 
безпосередністя, емоційністя. 

Дитина від народженнѐ талановита, творчі здібності особистості ю 
категоріюя психології і характеризуятьсѐ ѐк психологічні особливості 
лядини, від ѐких залежить набуваннѐ знань, умінь і навичок. Творчі 
здібності лядини, її обдарованість, задатки, ѐкі притаманні будь-ѐкому 
індивіду, створяять лише передумови длѐ виникненнѐ і розвитку творчого 
процесу. Завданнѐ особистості, колективу – розкрити і розвинути їх. 

На думку вчених-психологів, значну роль у розкритті творчих 
здібностей студента та перетвореннѐ їх на творчу діѐльність відіграять 
мотиви і волѐ. Тому освітнѐ діѐльність  закладу вищої освіти повинна 
формувати та збагачувати мотиви творчої діѐльності майбутнього фахівцѐ. 
Виховний вплив викладача, студентського колективу, громадськості, у 
своя чергу, стимуляять ідейно-моральне усвідомленнѐ мотиву, ѐкий 
виник, духовні й фізичні можливості длѐ досѐгненнѐ поставлених цілей і 
очікуваних результатів діѐльності. Підготовка  креативних спеціалістів, 
здатних творчо мислити, маю здійсняватисѐ на основі реальної юдності 
навчально-виховного процесу, науково-дослідної роботи і громадської та 
соціально-політичної діѐльності студентів. 

Креативність – властивість особистості, що проѐвлѐютьсѐ в тенденції 
до вирішеннѐ будь-ѐких питань по-новому, новими засобами, новими 
конфігураціѐми дій або методів тощо. В емпіричному вимірі креативність 
визначаютьсѐ ѐк головна складова системи тестових і експертних оцінок 
творчого потенціалу особистості.  

Існую багато різних підходів до визначеннѐ креативності. На початку 
ХХ століттѐ психологом Д. Симпсоном було вперше вжито термін 
«креативність» ѐк здатність лядини відмовитисѐ від шаблонних та 
стереотипних способів мисленнѐ, ѐк «здатність до руйнуваннѐ 
загальноприйнѐтого, звичайного порѐдку походженнѐ ідей у процесі 
мисленнѐ» (Сучасний словник іншомовних слів, с. 632).  

Американський учений, професор Стенфордського університету 
Джон Као дав одне з перших визначень понѐттѐ креативності: 
«Креативність – це цілісний процес генерації ідей, їх розвитку та 
перетвореннѐ на цінності. Цей процес поюдную в собі те, що ляди 
називаять новаторством», одночасно відзначаячи в ньому мистецтво 
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породженнѐ нових ідей і та науку відточуваннѐ цих ідей до стадії 
відтвореннѐ в дійсності. 

Американський психолог, професор із багатьох американських 
університетів Дж. Гілфорд, широко відомий ѐк творець моделі інтелекту: 
пам’ѐті, мисленнѐ, уваги, творчості і темпераменту в 50-х роках ХХ століттѐ 
застосував термін креативність ѐк окреме понѐттѐ. 

Дж. Гілфорд зазначав, що креативність ѐк природний творчий 
потенціал лядини визначена генетично та виділив шість параметрів 
креативності: здатність до виѐвленнѐ й постановки проблем; здатність до 
генеруваннѐ великої кількості ідей; гнучкість – продукуваннѐ різноманітних 
ідеї; оригінальність – спроможність продукувати віддалені асоціації, 
незвичні відповіді, відповідати на подразники нестандартно; здатність 
удосконалити об’юкт, додаячи деталі; уміннѐ вирішувати проблеми, тобто 
здатність до аналізу й синтезу (Гилфорд, 1965, с. 449). 

Зрозуміти природу креативності особистості без розуміннѐ сутності 
творчості неможливо. Длѐ активізації креативності студентів необхідне 
створеннѐ особливого психічного творчого стану особистості, ѐкий сприѐю 
творчому процесу. 

Визначеннѐ понѐттѐ творчий стан студента під час виконаннѐ 
відповідного завданнѐ передбачаю: ставленнѐ до творчої навчальної чи 
виробничої проблеми ѐк до виклику; власна установка на творчість; 
креативність ѐк риса особистості; система предметних знань і навичок у 
межах творчої проблеми; емоційний стан радості та піднесеннѐ; чітке 
уѐвленнѐ про мету творчої діѐльності; загальна напруженість длѐ 
досѐгненнѐ результату; швидка зміна поглѐду на проблему, коригуваннѐ 
процесу виконаннѐ дій; інтенсивне бажаннѐ вирішити творчу задачу; 
коливаннѐ емоційного стану; переформуляваннѐ творчої проблеми мовоя 
образів, слів, почуттів, рухів; уважність і чутливість до будь-ѐких асоціацій; 
розвинутий інтелект; уміннѐ спрѐмовувати та утримувати увагу на окремих 
компонентах проблеми; вербальна гнучкість тощо. 

Головноя характеристикоя творчості ю створеннѐ нового. Дослідники 
розглѐдаять творчість у двох аспектах. У межах першого творчість 
розглѐдаютьсѐ ѐк діѐльність, що спрѐмована на створеннѐ нових суспільно 
значущих цінностей; основна увага приділѐютьсѐ критеріѐм об’юктивної 
новизни й оригінальності результатів творчої діѐльності. Другий аспект 
пов’ѐзую творчість із самореалізаціюя лядини, з розвитком мотивації її 
творчої діѐльності. Критерій творчості в такому розумінні, її цінність – 
особистість самої лядини, а не тільки продукти творчої діѐльності.  

Існуять спеціальні методики, ѐкі спонукаять студентів до 
вдосконаленнѐ творчого мисленнѐ, адже ефективність вирішеннѐ завдань 
творчого характеру залежить саме від стиля мисленнѐ особистості. Длѐ 
розвитку творчого мисленнѐ фахівцѐ використовуятьсѐ методи ситуаційного 
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навчаннѐ, ѐкі спонукаять до постановки питань і пошуку шлѐхів розв’ѐзаннѐ 
проблем. Креативність створяю всі необхідні умови длѐ оволодіннѐ 
студентами своюя майбутньоя професіюя, викликаю клячове джерело 
інтелектуальної діѐльності – пізнавальну потребу, сприѐю становлення та 
самореалізації особистості, успішному оволодіння професійними знаннѐми й 
уміннѐми. Длѐ студентів вона ю тим осередком, ѐкий закладаю основу 
пізнавальної активності і лежить в основі їх пізнавального інтересу. У студента 
важливо виховати потребу в навчанні, сформувати в нього всі необхідні длѐ 
цього знаннѐ, уміннѐ, навички і, що надзвичайно важливо, використовувати 
їх у практичній діѐльності своюї майбутньої професії. 

Отже, творчу діѐльність можна охарактеризувати за допомогоя таких 
параметрів: суб’юкта творчості; продукту творчості; умов, у ѐких проходить 
творчий процес. Безперечно, що суб’юктом творчості, носіюм активного, 
діѐльного, творчого потенціалу, здатного свідомо планувати й організовувати 
власну діѐльність, впливати на оточуячих, сприймати, аналізувати та 
оцінявати власну діѐльність і взаюмозв’ѐзки з іншими лядьми, носіюм цілей і 
технологій їх нестандартної реалізації, завдѐки ѐким відбуваютьсѐ його 
становленнѐ ѐк «суб’юкта» самонавчаннѐ, самовихованнѐ й управліннѐ 
взаюмодіюя з навколишнім світом, центром творчості, його основоя ю сама 
особистість студента, без ѐкого неможлива творча діѐльність.  

Продуктами творчості ю відкриттѐ, винаходи, нові художні образи, 
художні твори, раціоналізаторська пропозиціѐ, конструкторська розробка, 
гармоніѐ, а умовами длѐ розвитку творчої особистості студента ю: 

 домінуваннѐ у використанні навчального матеріалу його 
розвивальних можливостей, а не інформаційного матеріалу; 

 поюднаннѐ розвитку продуктивного мисленнѐ з навичками практичної 
діѐльності; 

 домінуваннѐ власної дослідницької діѐльності над засвоюннѐм знань; 

 оріюнтаціѐ на інтелектуальну ініціативу, прагненнѐ знайти 
оригінальний, альтернативний шлѐх розв’ѐзаннѐ, розглѐнути 
проблему на більш глибокому рівні, або в іншому аспекті; 

 формуваннѐ критичного мисленнѐ й лоѐльності в оцінці нових ідей; 

 прагненнѐ до максимально глибокого вивченнѐ проблеми; 

 висока самостійність навчальної діѐльності, самостійний пошук нових 
знань, дослідженнѐ проблеми; 

 індивідуалізаціѐ – створеннѐ умов длѐ повноцінного проѐву й 
розвитку специфічних особистісних рис студентів. 

Проведені науковцѐми дослідженнѐ різних соціальних груп 
населеннѐ даять можливість зробити  висновки, що кожна лядина ю 
талановитоя по-своюму, вона обдарована сама по собі і сама в собі, вона ю 
частиноя того суспільства, у ѐкому проживаю, а значить творчість носить 
національний характер, а не тільки ю загальнолядськоя формоя буттѐ. 
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Завданнѐми закладу вищої освіти ю підготовка неординарного, 
творчого випускника, ѐкий би мав риси творчої особистості:  

 висока  працездатність і продуктивність праці; 

 широта і револяційність мисленнѐ; 

 цілеспрѐмованість і предметність у роботі; 

 уміннѐ виокремити в ѐвищі центральне питаннѐ, збагнути його ѐк 
проблему і зробити системний аналіз, проводити дослідженнѐ 
процесів; 

 гнучкість розуму, що даю можливість нелінійного усвідомленнѐ 
дійсності, збагнути розгалужені процеси, виокремлявати визначальні 
сторони протилежностей; 

 самостійність постановки проблеми і її розв’ѐзаннѐ.  
На наш поглѐд, цим маю сьогодні керуватисѐ всѐ система освіти. 

Завданнѐ полѐгаю в тому, щоб зрозуміти кожну молоду лядину і сприѐти 
розвиткові її сутнісних сил, її самовдосконалення, самореалізації власного а.  

Завданнѐм університету ю необхідність створеннѐ умов длѐ 
становленнѐ вільних, творчих, національно свідомих, 
конкурентоспроможних, самодостатніх особистостей. Цього вимагаю 
життѐ, необхідність демократизації суспільної практики, розвитку ринкових 
відносин у нашій державі.  

Жодна лядина не здатна стати творцем, не оволодівши нормами 
професійної майстерності. Творчий потенціал майбутнього креативного 
фахівцѐ успішно розвиватисѐ може тільки за умови сформованості 
професійних знань, методів, навичок та вмінь. Формуваннѐ і розвиток творчої 
активності майбутнього спеціаліста вимагаю адекватної системи 
взаюмовідносин студента і викладача (оскільки творчу особистість може 
формувати лише творча особистість за умови, що викладач такоя 
особистістя ю); відповідного стиля діѐльності всіх учасників  освітнього 
процесу; особливих зв’ѐзків вищої школи з суспільством. Важливим 
фактором формуваннѐ творчої особистості ю розвиток самостійності й 
відповідальності студента у розв’ѐзанні пізнавальних, суспільно-політичних, 
трудових і моральних проблем. 

Завданнѐ колективу університету та студентських організацій полѐгаю 
в тому, щоб сформувати та міцно закріпити активну громадѐнську життюву 
позиція відповідно до потреб суспільства й особистості самого студента.  

Самостійність, відповідальність, активність – це характеристики, 
властивості життювої позиції особистості взагалі і творчої зокрема.  

Формуваннѐ інтересу до його майбутньої професійної діѐльності 
через активне вкляченнѐ в освітній  процес, роботу у предметних секціѐх, 
наукових товариствах, творчих, спортивних, наукових конкурсах, 
волонтерському русі, занѐттѐх за інтересами з метоя стимуляваннѐ 
творчості студента вишу ю важливоя умовоя формуваннѐ його творчої 
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особистості. Цѐ діѐльність допомагаю стати фахівцѐми високого рівнѐ з 
широким спектром баченнѐ різноманітних та швидких змін згідно з 
вимогами часу, спеціалістами не тільки в своїй галузі, але й добре 
обізнаними щодо потреб суспільства.  

Розвитку професійного інтересу і творчої активності сприѐю 
реалізаціѐ професійної спрѐмованості навчаннѐ всіх без винѐтку вузівських 
дисциплін, належна організаціѐ навчальних і виробничих практик, 
написаннѐ курсових і дипломних робіт.  

Науково-дослідна робота студентів ю одніюя з найважливіших форм 
освітнього процесу. Написаннѐ рефератів, курсових, дипломних та 
магістерських  робіт неможливо без проведеннѐ наукових досліджень. 
Наукові лабораторії і гуртки, студентські наукові товариства і конференції, 
творчі групи і експериментальні дослідженнѐ – усе це дозволѐю студенту 
розпочати повноцінну наукову праця, знайти однодумців. Майбутній 
фахівець, займаячись науковими дослідженнѐми, розвиваю такі важливі 
ѐкості, ѐк творче мисленнѐ, відповідальність і вміннѐ відстоявати власну 
точку зору, здійснявати аналіз, узагальненнѐ, систематизація фактів. 
З боку викладача-наставника необхідні увага та підтримка, без ѐких 
студенту не досѐгти ѐкісних результатів.   

Майбутній креативний і талановитий фахівець формуютьсѐ під 
домінувальним впливом особистості і діѐльності викладача, ѐкий ю 
основним транслѐтором освітнього досвіду. Саме тому ми вважаюмо, що 
творчий  компонент готовності майбутніх  фахівців до  творчої діѐльності 
перебуваю у прѐмій залежності від педагогічної компетентності 
викладацького складу вишу. Професіоналізм, творчість, неординарність, 
креативність викладача закладу вищої освіти в його педагогічній діѐльності 
виѐвлѐютьсѐ в умінні бачити та формувати педагогічні завданнѐ на основі 
аналізу педагогічних та професійних ситуацій і знаходити оптимальні 
способи їхнього вирішеннѐ. Отже, ефективність навчально-виховного 
процесу прѐмо залежна від професіоналізму дій педагога.  

Під час організації освітнього процесу викладачем щодо творчого 
розвитку студентів особливого значеннѐ набуваю використаннѐ таких 
активних форм організації творчої навчальної діѐльності, ѐк творчі задачі, ѐкі 
передбачаять діѐльність студента в два етапи: формуляваннѐ проблеми та її 
розв’ѐзок, класифікаціѐ ѐких передбачаю: задачі на виѐвленнѐ протиріччѐ, 
проблемне баченнѐ; з відсутністя повної інформації; на прогнозуваннѐ: на 
безпосередню висуваннѐ гіпотези, оригінальної ідеї; на оптимізація; на 
рецензуваннѐ; на розробку алгоритмічних і евристичних розпорѐджень; 
логічні задачі; на складаннѐ протилежних задач; дослідницькі задачі; на 
винахідливість; на управліннѐ; на комунікативність; на розвиток фантазії та 
уѐвленнѐ; естетичні задачі на формуваннѐ поглѐдів, смаків, естетичних 
критеріїв, оцінки поезії, музичних творів та інше.  
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Педагогіка визначаю підходи до організації освітнього процесу, ѐкі 
впроваджую викладач, і ѐкі оріюнтовані на творчий розвиток майбутнього 
фахівцѐ та прийнѐттѐ ним неординарних рішень у вирішенні проблемних 
завдань.  

Проблемно-пошуковий підхід, що передбачаю створеннѐ особливого 
простору навчальної діѐльності, у ѐкому студент здійсняю суб’юктивне 
відкриттѐ закону, ѐвища, закономірності, засвояю спосіб пізнаннѐ, механізм 
здобуттѐ нових знань, здійсняю навчаннѐ через відкриттѐ. Методи й засоби, 
ѐкі викладачі при цьому використовуять, забезпечуять можливості творчої 
участі студентів у процесі оволодіннѐ новими знаннѐми, формуваннѐ 
пізнавальних інтересів і творчого нелінійного мисленнѐ. Створеннѐ 
проблемних ситуацій, постановка питань у процесі навчаннѐ та вихованнѐ 
стимуляять розумову діѐльність студента, спонукаять його до пошуку 
істини, особистого баченнѐ проблеми та  пошуку шлѐхів її вирішеннѐ. 
Працяячи над проблемоя, майбутні фахівці вчатьсѐ розуміти один одного, 
надавати допомогу у вирішенні проблемних питань, розмірковувати, 
аналізувати, висловлявати власні судженнѐ, шукати оригінальні шлѐхи 
виходу із складних ситуацій, беручи на себе відповідальність за їх вирішеннѐ. 
Такий підхід допомагаю розвивати творчі здібності, готую студента до само-
реалізації в майбутній професії та конкретних соціально-історичних умовах. 
Проблемно-пошукові ситуації стимуляять також викладача виступати в ролі 
співдослідника, ѐкий спонукаю студента до спільного пошуку істини. 

Ситуативне моделяваннѐ – створеннѐ особливого простору  
освітньої діѐльності, у ѐкому студент готуютьсѐ до вирішеннѐ життюво 
важливих проблем і реальних складнощів, переживаячи ці ситуації і 
способи їх розв’ѐзаннѐ. Цей підхід передбачаю формуваннѐ моделі 
реальної ситуації, групову, командну взаюмодія, створеннѐ позитивного 
емоційного клімату, позитивної мотивації. 

Стратегічний підхід – це створеннѐ особливого простору освітньої 
діѐльності, у ѐкому студент навчаютьсѐ самостійно визначити свою місце в 
житті, кар’юрі, висловлявати власну точку зору, готуютьсѐ до свідомого 
входженнѐ в самостійне професійне життѐ, проектую свою майбутню 
шлѐхом вибору стратегії, моделяю роботу за обраним фахом, уѐвлѐю себе 
на посаді, ставить проблемне питаннѐ, аналізую ситуація і пропоную шлѐхи 
його вирішеннѐ.  

Основні ідеї – самовизначеннѐ, самоорганізаціѐ, саморозвиток і 
самореалізаціѐ особистості студента та викладача. Реалізаціѐ цього підходу 
передбачаю активне використаннѐ викладачами інноваційних технологій, 
застосуваннѐ дослідницького, спрѐмованого на становленнѐ у студентів 
досвіду самостійного пошуку нових знань і використаннѐ їх в умовах 
творчості, на формуваннѐ нових пізнавальних можливостей. 
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Педагогічні проекти ѐвлѐять собоя розробку основних деталей 
майбутньої творчої діѐльності. Длѐ процесу проектуваннѐ необхідноя ю 
особлива підготовка фахівцѐ-проектувальника, ѐкий розроблѐю проект 
лядини майбутнього суспільства. Педагогічне проектуваннѐ освітнього 
процесу історично обумовлено об’юктивноя необхідністя розвитку учасників 
освітньої діѐльності й розглѐдаютьсѐ ѐк: специфічний вид діѐльності, 
спрѐмований на створеннѐ проекту ѐк особливого виду продукту; науково-
практичний метод вивченнѐ та перетвореннѐ дійсності; форму породженнѐ 
інновацій, ѐка характерна длѐ технологічної культури;·управлінську 
процедуру. Відповідно до цього, педагогічне проектуваннѐ розуміютьсѐ ѐк 
практико-оріюнтована діѐльність, метоя ѐкої ю розробка нових, відсутніх у 
практиці освітніх систем і видів педагогічної діѐльності. 

Нами представлена модель підготовки креативного фахівцѐ ѐк опис 
освітньої діѐльності щодо формуваннѐ творчого професіоналізму випускника 
закладу вищої освіти та готовність його до активної творчої діѐльності на 
займаній посаді відповідно до отриманого фаху. Модель спеціаліста-
випускника ѐвлѐю собоя опис того, ѐким набором компетентностей повинен 
володіти випускник вишу, до виконаннѐ ѐких професійних функцій він 
повинен бути підготовлений і ѐкоя повинна бути ступінь його 
підготовленості. У наукових публікаціѐх відображені різні компетентнісні 
моделі фахівців. Так, І. Зимнѐ (Зимнѐѐ, 2005, с. 18) подаю у виглѐді 
ідеалізованої моделі цілісну соціально-професійну компетентність, ѐка 
вклячаю чотири блоки: 

 базовий – згідно з ѐким випускник вишу повинен характеризуватисѐ 
ѐк мінімум нормоя розвитку таких розумових операцій, ѐк аналіз, синтез, 
співставленнѐ, порівнѐннѐ, узагальненнѐ, систематизаціѐ, прийнѐттѐ рішень, 
прогнозуваннѐ, співставленнѐ результату з висунутоя метоя; 

 особистісний – у межах ѐкого фахівець повинен мати такі ѐкості, 
ѐк відповідальність, організованість, цілеспрѐмованість; 

 соціальний, що забезпечую життюдіѐльність лядини й адекватність 
її взаюмодії з іншими лядьми, групоя, колективом; 

 професійний, що забезпечую адекватність виконаннѐ професійної 
діѐльності. 

Аналітика наукових досліджень показую, що змістовий перелік 
можна  розширити:  

 загально-професійними, ѐкі спільні длѐ широкого кола професій: 
інформаційні, управлінські, організаційні, проектувальні, творчі, 
моделявальні, планові, аналітичні, оцінні, контрольні, обґрунтовуваннѐ та 
прийнѐттѐ рішеннѐ, дослідницькі, прогностичні, навчально-методичні, 
нормативно-правові; 

 спеціальні або професійно-функціональні, ѐкі забезпечуять 
здатність ефективно виконувати професійні функції; 
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 загальнонаукові, що виѐвлѐятьсѐ в умінні аналізувати, 
синтезувати, порівнявати і співставлѐти, систематизувати, узагальнявати, 
генерувати ідеї, набувати нові знаннѐ; 

 соціально-особистісні та загальнокультурні, ѐкі визначаять 
систему знань про соціальну дійсність і про себе, а також систему складних 
соціальних умінь і навичок взаюмодії, сценаріїв поведінки в типових 
соціальних ситуаціѐх, ѐкі дозволѐять швидко й адекватно адаптуватисѐ і зі 
знаннѐми справи приймати рішеннѐ за різних обставин; забезпечуять 
різноманітні культурні області, у ѐких проходить життюдіѐльність лядини, а 
також цінності й традиції національної культури і проѐви ціннісних оріюнтацій 
та ѐкостей особистості: самовдосконаленнѐ, валеологіѐ та здоров’ѐзбе-
реженнѐ, комунікабельність соціальної взаюмодії, громадѐнська позиціѐ, 
відповідальність, ініціативність, цілеспрѐмованість, організованість, висока 
виконавська здатність, гуманність, цінності і традиції національної культури, 
толерантність. 

Висновки. Аналіз наукових досліджень та власні узагальненнѐ щодо 
виокремленнѐ педагогічних умов, ѐкі сприѐять формування креативної 
особиcтості майбутнього конкурентоздатного фахівцѐ в умовах його 
підготовки в закладі вищої освіти, дали змогу зробити висновки, що 
модель креативного випускника закладу вищої освіти виступаю ѐк юдність 
теоретичної і практичної готовності фахівцѐ до самостійної професійної 
творчої діѐльності, ѐку успішно здійсняю університет, адже 
швидкозмінність сучасних умов, у ѐких доведетьсѐ працявати майбутнім 
фахівцѐм, вимагаять від випускника вміннѐ оріюнтуватисѐ в нестандартних 
ситуаціѐх та умовах, йти на розумний ризик, долати перешкоди, 
протистоѐти думці оточуячих, проѐвлѐти толерантність до невизначеного, 
мати здатність аналізувати проблеми, ѐкі виникаять у компанії та в себе 
особисто, здатність знаходити шлѐхи вирішеннѐ цих проблем, відповідно 
до цього – розроблѐти план власної діѐльності та діѐльності  установи, 
здійснявати його виконаннѐ, а творчий підхід, креативність мисленнѐ, 
неординарність підходів, глибокі знаннѐ до здійсненнѐ професійної 
діѐльності на сьогоднішній день ю вимогоя длѐ фахівців всіх галузей 
підготовка ѐких здійсняютьсѐ в закладі вищої освіти. 

Перспективу подальших досліджень вбачаюмо у здійсненні спроби 
змоделявати образ сучасного випускника-менеджера, визначити його 
професійну компетентність ѐк рівень знань і професіоналізму, що дозволѐять 
приймати правильні рішеннѐ в конкретній управлінській ситуації. 
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РЕЗЮМЕ 

Пшеничная Любовь, Вера Мотречко. От креативного студента к неординарному 
специалисту. 

В статье дана характеристика научным понѐтиѐм: образование, его цель и 
сущность, система, компетенциѐ, компетентность, компетентностный подход, 
творчество, творческаѐ личность, креативность; представлена модель 
выпускника – дипломированного специалиста – как некий эталон, идеал 
специалиста, который должен быть подготовлен в учреждении высшего 
образованиѐ и который отвечает современным требованиѐм общества, и 
выделены педагогические условиѐ, способствуящие формирования креативной 
личности конкурентоспособного специалиста в условиѐх его подготовки в 
учреждении высшего образованиѐ. 

В результате исследованиѐ мы пришли к выводу, что при реализации в 
условиѐх учебного процесса указанных педагогических условий, можно обеспечить 
высокуя результативность процесса формированиѐ креативного выпускника, 
способного неординарно мыслить, иметь глубокие знаниѐ, определѐть его 
профессиональнуя компетентность как уровень знаний и профессионализма, что 
позволит ему принимать правильные, творческие, неординарные решениѐ в 
конкретной профессиональной ситуации. 

Ключевые слова: творческаѐ личность, креативность студентов, 
неординарные идеи, творческий процесс, индивидуальный стиль, саморазвитие, 
самопознание, эрудициѐ, научные исследованиѐ.  

 
SUMMARY 

Pshenychna Liubov, Motrechko Vira. From creative student to extraordinary 
specialist. 

The article describes scientific categories: education, its purpose, essence, system; 
competence, competency, competence approach, creativity, creative personality, creativity; 
the graduate model – of a certified specialist – is presented as a standard, the ideal of a 
specialist, which must be prepared in a higher education institution and which meets modern 
requirements of society and distinguishes pedagogical conditions that contribute to 
formation of a creative personality of a future competitive specialist in terms of his/her 
educational background. 

The model of the higher education institution graduate is considered as a unity of 
theoretical and practical readiness of the specialist for independent creative professional activity, 
which is carried out as a result of a set of pedagogical conditions: formation of interest in the 
future profession; deep theoretical knowledge, professional abilities and skills through the use of 
active forms of organization of creative educational activity; development of student’s autonomy 
and responsibility in solving cognitive, socio-political, labor and moral problems; development of 
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creative activity; participation in research work; forming a creative and talented specialist under 
the dominant influence of a creative personality and activity of the teacher; practical training; 
focus on intellectual initiative, desire to find an original, alternative way of solving the problem, 
to look at the problem at a deeper level, or in another aspect. 

As a result of research we have come to the conclusion that by implementing the 
pedagogical conditions in the educational process, it is possible to provide high efficiency of 
the process of forming a creative graduate who is able to think extraordinarily, have deep 
knowledge, define his professional competence as a level of knowledge and professionalism, 
which will help to find creative, extraordinary solutions in a specific professional situation. 

Key words: creative personality, students’ creativity, extraordinary ideas, creative 
process, individual style, self-development, self-knowledge, erudition, scientific research. 
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ОСОБЛИВОСТІ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 
ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ПОДАЛЬШОЇ ФАХОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті окреслено теоретичні та практичні засади професійної підготовки 

майбутніх учителів фізичної культури до організації фізкультурно-оздоровчого 
середовища в закладах загальної середньої освіти. 

Під фізкультурно-оздоровчим середовищем закладу загальної середньої освіти 
розуміютьсѐ педагогічно вивірений і доцільно організований освітній простір, у ѐкому 
створені необхідні умови длѐ збереженнѐ і зміцненнѐ фізичного, духовного, 
психологічного й соціального здоров’ѐ всіх учасників освітнього процесу та ѐкий маю 
на меті вихованнѐ фізично здорової та морально досконалої молодої лядини, 
спроможної активно реалізувати себе в дорослому житті в інтересах своюї 
особистості, сім’ї, держави та суспільства. 

Ключові слова: учитель фізичного вихованнѐ, професійна діѐльність, фізична 
культура, фізкультурно-оздоровче середовище. 

 
Постановка проблеми. Реформа освіти в Україні набираю обертів. З 

оглѐду на процес децентралізації влади, перед територіальними громадами 
постаю питаннѐ модернізації управліннѐ освітоя. Створеннѐ ефективної 
системи освіти ю завданнѐм складним і надзвичайно відповідальним. 

На державному рівні з метоя підвищеннѐ ефективності системи 
підготовки кадрів у галузі фізичної культури і спорту необхідні оптимальні 
організаціѐ й управліннѐ навчаннѐм майбутніх учителів (Афонін, 2004). 
Головним аспектом у його вирішенні ю новітні підходи до побудови 
професійної підготовки педагогів. У побудові системи професійної підготовки 
майбутніх учителів фізичного вихованнѐ необхідно враховувати постійне 




