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    Аналізується питання  направленості на мотивацію до самосвідомості, 

творчого пошуку, гармонізацію особистісного та професійного буття 

спеціаліста технічного профілю, а також на формування навичок професійної 

комунікації, розвиток культури мови, мислення і поведінки особистості 
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механізм зворотного зв’язку, особистісно-орієнтоване навчання. 

Спеціальна освіта у вищому навчальному закладі є головною метою в 

системі безперервної освіти, яка базується на основі вивчення дисциплін 

фундаментального і гуманітарного циклів. Зміст навчання у вузі включає 

обов’язкові компоненти фундаментальної і гуманітарної освіти, варіативний 

компонент гуманітарної, фундаментальної і професійної підготовки по вибору, 

поглиблення загальнолюдських цінностей в процесі вивчення всіх навчальних 

курсів і дисциплін. Важливою складовою ефективного функціонування системи 

професійної підготовки спеціалістів являється наукове, навчально-методичне 

забезпечення вузів. Така широка технічна і глибока фундаментальна підготовка 

дає випускникам технічного університету можливість швидко адаптуватися до 

умов динамічного розвитку технічно і технологічно, не відстаючи від 

досягнень. Випускник технічного вузу часто людина з вищою освітою, а не 

представник технічної інтелігенції. Сприятливою умовою в даному аспекті 

виступає наявність в освітньому просторі технічного закладу, на наш погляд, 



наявність різноманітних парадигм, що склалися під час викладання дисциплін 

та на практиці. До таких парадигм ми віднесли креативну, особистісну і 

парадигму самовизначення [1]. На сьогодні ще не визначена чітка система 

критеріїв результативності навчально-виховного процесу технічного закладу в 

умовах впровадження відповідних концептуальних підходів, на стадії розробки 

знаходяться педагогічні технології і методики. Це спонукає вищі навчальні 

технічні заклади до системної інноваційної діяльності. Тому для створення 

педагогічної інновації та забезпечення її впровадження в практику педагогу 

потрібно створити умови дослідницької діяльності на занятті з метою розвитку 

творчого потенціалу кожного студента, враховуючи розвиток їх 

комунікативних та рефлексивних здібностей (самоусвідомлення себе як 

суб’єкта спілкування, як суб’єкта професійної діяльності, як індивіда в цілому).  

 Проблема розвитку творчого потенціалу привертає увагу багатьох вчених. 

Зокрема, ними було зазначено: розширене поняття творчості як 

цілеспрямованого мислення на самого себе; (М.Є.Боцманов, А.В.Захаров); 

особистісний напрямок, де розглядаються знання як результат осмислення своєї 

діяльності (А.А.Зинов’єв, Г.П.Щедровицький).Чільне місце серед досліджень 

посідають праці І.Д. Беха, І.М.Семенова, А.В.Карпова, присвячені розвитку 

саморегуляції, що передбачає цілеспрямоване формування і створення умов для 

прояву готовності правильно сприймати вимоги інших людей, колективу, 

суспільства в цілому, готовності до творчого аналізу ситуації, у якій 

знаходиться і діє людина у зв’язку з реалізацією цих вимог, готовності до 

творчого аналізу власних можливостей успішно виконувати вимоги, вміння 

планувати різні сфери діяльності відповідно зовнішнім умовам і внутрішнім 

можливостям; готовності ставити вимоги самому собі, вміння блокувати інші 

мотиви і зосереджуватися на виконанні вимог, готовності, якщо це необхідно, 

витримувати великі навантаження. Як зазначає І.М.Семенов, для того, щоб 

стати конкурентоспроможним спеціалістом, студенту і магістранту необхідно 

не тільки нарощування професійних знань(освіта, досвід),але і розвиток 

рефлексивно-творчого потенціалу особистості. Йдеться мова про рефлексивно-



творчий підхід на педагогічному рівні. Водночас методичні аспекти розвитку 

творчого потенціалу особистості майбутнього спеціаліста технічного профілю 

розглянуто недостатньо, а саме: роль творчості як домінуючого фактора, 

покладеного в основу моделі, орієнтованої на процес творчої діяльності 

інженерів, випускників технічного вузу, розвиток їх інноваційного мислення. 

Отже, креативний компонент  є домінуючим, так як він сприяє виробленню 

особливого мислення, яке передбачає відсторонений погляд на реальність, на 

власну особистість як носія певної професійної позиції. Тому метою даної 

статті є розгляд методики творчої співпраці між викладачем і студентом. 

У перекладі з латинської  мови «парадигма» означає «приклад». У сучасній 

педагогіці воно використовується як концептуальна модель освіти. Сучасна 

парадигма -   креативно-педагогічна.  В наш час пройшло майже повне 

заміщення природних здібностей людини до пізнання світу за допомогою 

неживої природи. В результаті вже з кінця 20 століття людина приречена на 

посередництво у набутті знань. Між людиною і світом стоїть «дидактична 

стіна», іде постійне послаблення, затухання інформаційних сигналів, що 

пов’язують людину з природою. Створено умовний світ, у якому порушено та 

міра  інформації, що визначила всі минулі етапи навчання людської 

особистості. Постійно підсилюється інформаційний потік. Зміст досвіду, 

набутого у навчальному закладі, стає більш відірваним від реальних потреб 

людської індивідуальності. Можна припустити, що у зв’язку з необхідністю 

оволодіння механізмами цілісного інформаційно-енергетичного обміну у 

системі  «Людина-Космос» стрімко виросла рефлексивна культура.  

Припускаємо, що на етапі креативно-педагогічної цивілізації сукупним 

суб’єктом-об’єктом виховання буде людське суспільство, взяте в цілому. Таким 

чином, кожен індивід повернеться до природної педагогічної діяльності як 

співтворчості дорослого і дитини, універсальному способу буття, в надрах 

якого буде здійснюватися осмислення і оцінка інноваційного  досвіду. 

Педагогіка заходів поступиться місцем педагогіці буття. Настане епоха школи 

творчості у широкому, філософському її розуміння. Перехід у третю 



педагогічну ситуацію потребує кардинальної зміни професійно-педагогічних 

установ і стереотипів, відкриття інших сенсів діяльності вчителя-практика. 

Людина повинна повернути собі природні канали взаємодії з природою, 

іншими людьми. Тільки тоді,  може бути, буде набута інформація, що дає живе  

об’ємне знання, необхідне до гармонії зі світом. Все це призведе до 

кардинального перегляду змісту освіти і сенсу навчання, тому навчально-

виховний процес у освітніх закладах, як і суспільне середовище в цілому, 

повинні бути максимально зорієнтовані на формування розвинутої, 

самодостатньої особистості. Сучасне суспільство, з одного боку, вимагає дедалі 

глибокого особистісного розвитку людини (студента), а з іншого – створює все 

ліпші передумови для цього[2]. Автор наголошує,  що процес глобалізації, який 

до того ж супроводжується розвитком сучасних інформаційних технологій, 

суттєвим чином, буквально на порядки, збільшує комунікаційне середовище, 

в якому живе й функціонує майбутній спеціаліст. Студент отримує нескінченну 

множину інформаційних впливів із усього світу, вступає у відносини і контакти 

з громадянами своєї та інших країн. Такі впливи за змістом, орієнтацією не 

тільки різноманітні, а й часто суперечливі, протилежні, що суттєво ускладнює 

визначення самостійної позиції майбутнього спеціаліста. Щоб залишатися 

самим собою, студент має бути значно розвиненішою, самодостатньою 

особистістю. Людство рухається до нової якості суспільного розвитку – 

суспільства знань. У сучасних умовах суттєво актуалізується така функція 

навчального процесу як навчити студента використовувати отримані знання у 

своїй практичній діяльності - професійній, громадсько-політичній, побуті та ін. 

Завдання педагога вищої школи – позбутися формального підходу в навчанні, 

перетворити навчальну діяльність у органічне засвоєння знань в якості 

методологічної бази. На думку В.Г. Кременя, необхідно змінювати функції 

навчального процесу в школі та інших освітніх закладах. Традиційно він 

зорієнтований на отримання, у кращому випадку творче засвоєння суми знань 

тими, хто навчається. Творче засвоєння певної суми знань залишається 

важливою функцією сучасного навчального процесу. 



 Творчість є однією із складних і таємничих явищ людського життя. Ця 

діяльність,  що породжує щось якісно нове і відрізняється неповторністю, 

відрізняється оригінальністю та певною унікальністю. Творчість – це створення 

нових за задумом цінностей. Творчість є вищою формою самореалізації 

людини, бо в ньому відтворюються найбільш суттєві і значущі феномени, що 

являють собою виражені цілісні утворювання, в яких інтегровані раціональні і 

ірраціональні компоненти. Відповідно до процесу навчання творчість слід 

визначити як форму діяльності майбутніх спеціалістів , спрямовану на творення 

якісно нових для нього цінностей, що має суспільне значення, тобто, важливих 

для формування особистості як суспільного суб’єкту. 

 Творчий потенціал – це сукупність якостей людини, що визначають 

можливість і межі його участі у трудовій діяльності.Творчий потенціал 

інженера – це генетичні і фізіологічні дані, навички, внутрішня творча енергія 

та інші творчі можливості майбутнього спеціаліста, які можна покращити через 

духовний, інтелектуальний і фізичний саморозвиток і різні методики. «Вияв 

креативності неможливий, якщо відсутнє творче середовище як ситуативна 

властивість, як мотивована база для розвитку креативності [3,c.106]. 

                                                                                     Таблиця №1 

             Складові зони найближчого розвитку студента(творчий потенціал)  

 

 

 

Зона найближчого 

розвитку (розвиток 
внутрішньої 

креативної енергії) 

Аналіз майбутньої 

діяльності 

Здатність 

співвідносити дії з 
ситуацією і їх 

координація 

Орієнтація на 

творчість 



 Мотивація творчого становлення молодого спеціаліста, розкриття його 

творчого потенціалу спрямована на створення ситуації успіху – однієї з 

важливих складових підготовки молодих спеціалістів до творчого пошуку. 

Дослідження показують, що молоді спеціалісти успішно  оптимізують 

виробничі процеси, розвивають в собі такі професійні якості як творчий стиль 

мислення, системність мислення при умінні виділяти головне, почуття міри в 

прийнятті рішень і дій.  

Актуальним на сьогодні залишається  питання ефективного впровадження 

тренінгових технологій в освітній процес вищої школи. Тренінгові форма 

навчання – це система тренінгів за спеціальністю, які проводяться під час 

спеціальної професійної підготовки студентів і в яких також відображені 

ключові проблеми та питання з навчальної дисципліни. Перевагами 

тренінгового навчання перед іншими формами роботи вищого навчального 

закладу є поєднання демократичних принципів роботи з інтерактивними 

методами, що дозволяє студентам навчатись у зручних для них умовах, а також 

дає змогу залучати більше учасників до навчально-виховного процесу; на 

добровільній основі брати участь і самостійно  визначати власний темп 

розвитку; активно застосовувати набуті теоретичні знання на практиці; 

досліджувати складні питання та проблеми в комфортній обстановці тренінгу, 

не в реальному житті з його загрозами та ризиками. Однак, тренінгові форма 

роботи, яка у всьому світі визнана ефективною, залишається не досить 

поширеною в навчальному процесі ВНЗ України. Це пов’язано з декількома 

причинами. По-перше, організація тренінгу потребує наявності відповідно 

обладнаних аудиторій; по-друге, для проведення тренінгу необхідні спеціально 

підготовлені педагоги-тренери, підготовка яких цілеспрямовано на сьогодні не 

здійснюється. По-третє, відсутня мотивація викладача щодо проведення занять 

у формі тренінгу, оскільки для його підготовки необхідно багато часу та 

матеріальних ресурсів[7].   Важливою технологією активного навчання, яке 

дозволяє, дозволяє вирішити поставлені завдання, є ігрова форма дидактичної 

гри – імітаційний тренінг. Тренінг – це багатофункціональний метод 



гармонізації професійного і особистісного буття людини. Він є засобом впливу 

на особистість з метою її розвитку, спрямований на придбання знань, 

соціальних установок, умінь і досвіду в міжособистісному спілкуванні, а також 

формує навики самореалізації і самовдосконалення особистості майбутнього 

спеціаліста в цілому. Тренінги дають можливість відстежити сильні і слабкі 

сторони діяльності студента, дозволяє надати йому необхідну допомогу, 

скласти програму його розвитку, швидше виправити недоліки. Тренінг, 

являючись інтенсивною формою навчання з практичною спрямованістю, 

відрізняючись від навчання в рамках освітніх програм, спрямований на 

розвиток навиків, засвоєння учасниками нового досвіду, набуття, на наш 

погляд, нових особистісних конкурентоспроможних якостей. В основу 

тренінгових занять з метою підготовки конкурентоспроможного спеціаліста 

нами була покладена технологія управління творчим потенцыалом навчальної 

діяльності студентів. Виділимо декілька її етапів: вивчення об’єктивного 

досвіду студентів шляхом створення проблемної ситуації, рефлексія 

постановки проблеми, конструювання послідовності, визначення критеріїв 

успішної діяльності, побудова плану роботи навчальної діяльності, корекція  

виконаних навчальних дій, самооцінювання [4].  

Змістом взаємодії між викладачем і студентом можна також назвати  аналіз 

особистого досвіду, визначення контексту навчання, формування цілей і 

проблеми, виявлення причин виникнення проблеми, визначення рівня знань, 

аналіз досвіду з рефлексивною позицією, прогнозування результатів, 

оцінювання плану роботи з точки зору значущості, обробка навчальної 

інформації, освоєння способів навчальної діяльності, аналіз причин утруднень, 

аналіз особистої діяльності і поведінки, активне слухання і рецензування 

відповідей інших.  

 



 

 

                       Рис.1.  Взаємодія між викладачем і студентом. 
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самостійно  визначати проблеми, ставити конкретні цілі, планувати діяльність з 

максимальним використанням своїх можливостей, розширення умінь 

самоуправління, а також інформації відносно особистості студента, вміння 

усувати причини виявлених недоліків, змінювати способи, форми і методи 

навчання, мобілізація студентів на творчість своєї і використання творчого 
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потенціалу. Професійна компетентність визначається не стільки кар’єрою 

людини, скільки його професійним розвитком. Таким чином, тренінги дають 

можливість вирішувати майбутні задачі: організувати зворотний зв’язок зі 

студентами з приводу їх освіти; розробляти ефективні програми навчання і 

розвитку майбутніх спеціалістів. Постійний тренінг суб’єктивної здатності 

вільного вибору і відповідальності мотивує діяльність студентів, а тому – прияє 

становленню розвинутої особистості конкурентоспроможного спеціаліста. Саме 

розвиток творчого потенціалу через тренінгову діяльність, на наш погляд, 

здатний забезпечити безпосередній самоконтроль поведінки студента, аналіз 

того, що відбувається, здатність майбутнього спеціаліста співвідносити свої дії 

з ситуацією[5]. Проведені нами дослідження показали необхідність розробок 

спеціальних тренінгових занять, тренінгової програми саморозвитку і 

самовдосконалення студентської молоді. На базі СевНТУ були проведені ряд 

тренінгових занять, які передбачали  саме такі мотиваційні і стимулюючі 

функції[6]. 

        Позитивних результатів досягнуто при впровадженні на кожному 

етапі заняття методів і прийомів психолого- педагогічної підтримки діяльності 

студента: заохочення, створення яскравих наочно-образних уявлень, навчально-

пізнавальних ігор, створення проблемних ситуацій, пошук альтернативних 

рішень, виконання творчих завдань, кооперація студентів, створення ситуації 

взаємодопомоги. Рефлексивні процеси є необхідною умовою для організації 

взаємодії між викладачем і студентом.  

 Розвиток творчого потенціалу майбутніх спеціалістів щодо професійної 

діяльності дозволяє ефективно сформувати загальні знання, вміння і навички; 

особистісно-орієнтоване навчання дозволяє максимально активізувати 

внутрішні ресурси майбутніх інженерів, з тим, щоб вони успішно справлялись з 

навчальними і виробничими завданнями.                                                                                                                                                                                                                               

Проведені нами дослідження визначають необхідність розробки 

спеціальної тренінгової програми саморозвитку і самоудосконалення 

студентської молоді, віра в свої сили і успіх, стимулюючі заохоченнія, 



співпраця і взаємодопомога з урахуванням кожного сприяють успішності 

навчання, що реалізується через різні форми індивідуальної і спільної роботи в 

парах, малих і великих групах. 
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