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В умовах модернізації вітчизняної освіти, нової української школи, 

інклюзивної освіти, STEM – освіти, розвитку технологій, забезпечення 

конкурентної здатності випускників педагогічних закладів вищої освіти на 

європейському й вітчизняному ринках праці стає необхідним суттєве 

реформування процесу фахової підготовки майбутніх педагогів зокрема й 

освітнього процесу взагалі. Закони України «Про вищу освіту», «Про освіту» 

формулюють основні вимоги до підготовки кадрів, згідно з якими університети 

України мають забезпечити ринок праці різнобічно розвиненими, творчими, 

ініціативними, відповідальними, компетентними фахівцями, здатними до 

самореалізації, творчих пошуків, готовими до постійного поповнення 

досягнень, до успішного розв’язання складних професійних завдань. 

Вимоги до випускника вимагають певних змін в освітньому процесі 

педагогічного університету, модернізацію всіх компонентів в системі вищої 

освіти. У першу чергу, окреслені зміни диктують вимоги нової української 

школи, інклюзивної освіти, STEM – освіти, розвитку технологій, реалізація 

яких можлива лише в умовах розвитку творчості педагогів, що є інтегративною 

властивістю особистості й проявляється в діяльності, поведінці та вчинках 

педагогів нової школи, забезпечує здатність учителя професійно виконувати 

поставлені перед ним фахові завдання, ефективно розв’язувати педагогічні 

задачі, використовуючи наявні досягнення, мотиви, цінності та отримані в 

процесі навчання необхідні особистісно-професійні, творчі якості. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти висуває нові вимоги до підготовки 

здобувачів закладів вищої освіти, в тому числі й педагогічних, які полягають у 



тому, що набуття лише предметних знань вже не є достатнім для того, щоб 

скласти конкуренцію на ринку праці. Тому виникає потреба у формування і 

розвитку таких здібностей особистості, які розкривають її індивідуальні творчі 

якості, інтелектуальні можливості й творчий потенціал. Теоретичні, методичні 

та експериментальні основи дослідження розвитку творчості майбутніх 

учителів показали, що ефективність реалізації системи в процесі їхньої фахової 

підготовки уможливлюється в разі обов’язкового дотримання ряду факторів і 

педагогічних умов, що сприятимуть організації активної діяльності усіх 

представників освітнього процесу педагогічних закладів вищої освіти, 

спрямованої на розв’язання окресленої проблеми. 

 

1. Теоретичний аналіз дефініцій дослідження проблеми розвитку 

творчості майбутніх педагогів 

Теоретичні, методичні та експериментальні основи дослідження 

показали, що ефективність реалізації системи розвитку творчості майбутніх 

учителів у процесі фахової підготовки уможливлюється в разі обов’язкового 

дотримання ряду факторів і педагогічних умов, що сприятимуть організації 

активної діяльності усіх представників освітнього процесу педагогічних 

закладів вищої освіти, спрямованої на розв’язання окресленої проблеми. 

У рамках нашого дослідження, важливості набуває визначення 

сприятливих факторів розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової 

підготовки як теоретичної бази проектування методик і технологій підготовки 

майбутніх педагогів. 

Розглянемо, насамперед, сутність поняття «фактор».  

У сучасних філософських, психолого-педагогічних, соціологічних, 

наукових працях учені по-різному тлумачать поняття «фактор». Так, в 

енциклопедичному словнику поняттю «фактор» надається означення як 

рушійної сили, причини якогось явища [15, с. 486]. У психологічних 

дослідженнях під факторами (як позитивними, так і негативними) розуміють 

зовнішні чи внутрішні детермінанти поведінки індивіду [14]. 



Ю. Бабанський поєднує поняття «педагогічні умови» з поняттям 

«фактори». Він тлумачить педагогічні умови як педагогічні обставини, 

відповідні певному фактору, які впливають на прояви педагогічних 

закономірностей, як результат дії факторів [1]. 

В. Кручек [9], Р. Піонова [13], В. Шинкарук [16] та ін. називають 

фактори, як прийнято в традиційній педагогіці, основними чинниками, 

причинами, умовами вдосконалення, підвищення якості освітнього процесу. 

Досить слушним і вагомим, на нашу думку, представлено розведення  

понять «фактор» і «педагогічні умови» в наукових працях О. Васюк [2], 

О. Заболотного [5], В. Кручек [9], П. Лузана [10], Л. Шовкун [18]. Автори 

схиляються до думки, що фактори впливають на перебіг психолого-

педагогічних, освітніх процесів, а дієвість їм забезпечують саме певні 

педагогічні умови.  

У нашому дослідженні, погоджуючись з думкою О. Кошука, факторами 

розвитку творчості майбутніх учителів називатимемо чинники, джерела, 

стимули, що мають потенційно продуктивно впливати на якість процесу 

підготовки майбутніх учителів.  

Спираючись на окреслену позицію, визначимо фактори, що позитивно 

впливають на процес розвитку творчості майбутніх учителів у процесі фахової 

підготовки.  

Пошук факторів розвитку творчості майбутніх учителів організовувався з 

орієнтації на опанування здобувачами високим рівнем творчої педагогічної 

діяльності та здійснювався в декілька етапів.  

І етап наукового пошуку факторів розвитку творчості майбутніх учителів 

присвячений розв’язанню наступного завдання: визначити систему факторів, 

які позитивно впливають на процес розвитку творчості майбутніх учителів, на 

фахову підготовку здобувачів вищої освіти до творчої педагогічної діяльності.  

Респондентам пропонувалося заповнити анкети, в яких слід було вказати 

10 факторів (педагогічних, організаційних, технологічних, особистісних тощо), 



які найбільшою мірою впливають на розвиток творчості майбутніх учителів у 

процесі фахової підготовки. 

На ІІ етапі визначення факторів, що позитивно впливають на розвиток 

творчості майбутніх педагогів відбувався відбір з наведеного переліку 10 

найбільш важливих. 

Під час відбору експертів ми дотримувалися наступних вимог до членів 

експертної групи: досвід активної роботи в системі підготовки майбутніх 

учителів; задовільний стан фізичного та психічного здоров’я (відсутність 

роздратованості, песимізму, нещирості); впевненість у власних судженнях, 

дотримання моральних принципів; інтелектуальна продуктивність; наявність 

почуття соціальної відповідальності тощо.  

Результати реалізації окреслених етапів представимо в розділі 2. 

 

2. Експериментальне визначення факторів розвитку творчості 

майбутніх педагогів (на прикладі майбутнього вчителя математики) 

Як уже зазначалося, І етап наукового пошуку спрямовано було на 

визначення системи факторів, що позитивно впливають на процес розвитку 

творчості майбутніх учителів (у нашому випадку, вчителів математики). 

Для цього проводилося пілотажне опитування 29 викладачів (кафедри 

фізико-математичної освіти та інформатики, професійної освіти та 

комп’ютерних технологій, технологічної і професійної освіти), які мали досвід 

підготовки майбутніх педагогів фізико-математичного і технічного напрямів в 

умовах Глухівського національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка. Ми прогнозували, що інформація, яка була отримана від 

респондентів є достовірною, оскільки науково-педагогічні працівники указаних 

кафедр знайомі з методологію сучасної педагогічної діяльності, з проблемами 

підготовки здобувачів вищої освіти, переконані у необхідності розвитку 

творчості майбутніх педагогів, знають особливості і тенденції розвитку 

педагогічної освіти тощо.  



Аналіз результатів опитування викладачів дозволив визначити 20 

факторів, що обрано більшістю респондентів:  

1) мотивація здобувачів до творчої педагогічної діяльності;  

2) сучасні методи і засоби навчання в педагогічному університеті; 

3)  освітнє середовище в педагогічному університеті;  

4) майстерність викладачів, творчий підхід до проведення аудиторних і 

позааудиторних занять;  

5) організація педагогічної практики здобувачів вищої освіти;  

6) потреба нової української школи в творчих, креативних педагогічних 

працівниках;  

7) сучасні інтерактивні технології навчання;  

8) організація творчого дозвілля і позааудиторної діяльності майбутніх 

учителів;  

9) контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти;  

10) дидактичні матеріали, наукові, методичні посібники;  

11) змістове наповнення підготовки майбутніх учителів математики;  

12) рівень розвитку педагогічної освіти України;  

13) матеріальний стан майбутніх педагогів;  

14) інформаційно-комунікаційні технології і можливості їх використання;  

15) рівень підготовки вступників на математичні спеціальності;  

16) методика навчання математичних дисциплін у вищій школі;  

17) внутрішні задатки здобувачів до творчої діяльності;  

18) навчальне навантаження, відведене на вивчення математичних, 

методичних, педагогічних і психологічних дисциплін;  

19) пізнавальні можливості здобувачів вищої освіти;  

20) перспективи пошуку професій за обраним фахом. 

ІІ етап наукового пошуку передбачав відбір з наведеного переліку 10 

найбільш важливих факторів, що забезпечують розвиток творчості майбутніх 

учителів математики. 



В експертну групу було запрошено 11 викладачів Глухівського 

національного педагогічного університету імені Олександра Довженка 

(кафедра фізико-математичної освіти та інформатики – 5 осіб, теорії і методики 

початкової освіти (математичний фах) – 2 особи, професійної освіти та 

комп’ютерних технологій – 4 особи). 

Експертами було відібрано 10 основних факторів розвитку творчості 

майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки, серед яких:  

1) мотивація здобувачів до творчої педагогічної діяльності (Х1);  

2) сучасні інтерактивні технології навчання (Х2);  

3) майстерність викладачів, творчий підхід до проведення аудиторних і 

позааудиторних занять (Х3); 

4) організація педагогічної практики здобувачів вищої освіти (Х4);  

5) освітнє середовище в педагогічному університеті (Х5);  

6) організація творчого дозвілля і позааудиторної діяльності майбутніх 

учителів (Х6);  

7) контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (Х7); 

8) змістове наповнення підготовки майбутніх учителів математики (Х8);  

9) ІКТ і можливості їх використання (Х9);  

10) внутрішні задатки здобувачів до творчої діяльності (Х10). 

Зауважимо, що серед відібраних факторів розвитку творчості майбутніх 

учителів математики є основні (домінантні), на які слід звертати першочергову 

увагу. Для оцінювання вагомості відібраних факторів складено лист 

експертного оцінювання та проведено ранжування їх експертами. Результати 

експертної оцінки факторів розвитку творчості майбутніх учителів математики 

в процесі фахової підготовки представлено в табл. 1. 

Аналіз даних показує, що в результаті роботи експертної комісії 

отримано відносно достовірні дані: різниця між найменшою і найбільшою 

сумою рангів складає 98 – 17 = 81 (чим менша різниця, тим менша 

достовірність отриманих результатів). 

Таблиця 1 



Матриця результатів ранжування факторів розвитку творчості майбутніх 
учителів математики в процесі фахової підготовки 
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1 1 3 9 4 2 10 5 6 8 7 55 
2 2 3 10 4 1 8 6 7 9 5 55 
3 1 3 4 5 2 8 9 7 10 6 55 
4 2 3 10 4 1 7 9 6 8 5 55 
5 3 6 10 1 2 9 4 5 8 7 55 
6 1 3 9 4 2 8 5 7 10 6 55 
7 1 3 10 7 2 9 5 4 8 6 55 
8 3 8 10 1 2 9 5 7 6 4 55 
9 1 4 8 10 3 7 2 5 9 6 55 

10 1 6 8 4 3 9 5 10 2 7 55 
11 1 5 10 4 2 9 3 7 8 6 55 

Разом 17 47 98 48 22 93 58 71 86 65 605 
Місце 1 3 10 4 2 9 5 7 8 6 - 

 
Матриця рангів матиме наступний вигляд (табл. 2)  

Таблиця 2 

Матриця рангів 

Факто

ри 

Експерти Сума 
рангів 

d d2 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Х1 1 2 1 2 3 1 1 3 1 1 1 17 -43,5 1892,25 

Х2 3 3 3 3 6 3 3 8 4 6 5 47 -13,5 182,25 

Х3 0 10 4 10 10 9 10 10 8 8 10 98 37,5 1406,25 

Х4 4 4 5 4 1 4 7 1 10 4 4 48 -12,5 156,25 
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Перевірка правильності складання матриці на основі обчислення 

контрольної суми: 55
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Сума по стовпцях матриці і контрольна сума дорівнюють всі одна одній, 

тому під час складання матриці помилок не допущено. 

Проведемо аналіз значущості досліджуваних факторів розвитку творчості 

майбутніх учителів математики, для чого складемо відповідну таблицю. 

Розташування факторів за значущістю представлено в табл. 3. 

Таблиця 3 

Розташування факторів за значущістю 

Фактори Х1 Х5 Х2 Х4 Х7 Х10 Х8 Х9 Х6 Х3 

Сума 
рангів 17 22 47 48 58 65 71 86 93 98 

 

Узгодженість думок експертів щодо рангових місць досліджуваних 

факторів визначаємо шляхом обчислення коефіцієнта конкордації, 

запропонованого М. Кенделлом та Б. Смітом. Даний коефіцієнт розраховується 

за формулою [3]:   

Х5 2 1 2 1 2 2 2 2 3 3 2 22 -38,5 1482,25 

Х6 10 8 8 7 9 8 9 9 7 9 9 93 32,5 1056,25 

Х7 5 6 9 9 4 5 5 5 2 5 3 58 -2,5 6,25 

Х8 6 7 7 6 5 7 4 7 5 10 7 71 10,5 110,25 

Х9 8 9 10 8 8 10 8 6 9 2 8 86 25,5 650,25 

Х10 7 5 6 5 7 6 6 4 6 7 6 65 4,5 20,25 

Разом 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 605  6962,5 
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де n –кількість експертів, m – кількість факторів. 

У нашому випадку S = 6962,5; n = 10; m = 11. 

Тоді 697,0
)1010(11

5,696212
32 =
−

⋅
=W .                                                   (4) 

Коефіцієнт конкордації W = 0,697 означає, що узгодженість думок 

експертів має середній ступінь, оскільки континуум значень коефіцієнта 

конкордації знаходиться у межах від 0 до 1: при повній розбіжності думок 

експертів W = 0; при повній єдності думок експертів W = 1. Отже, за 

величиною коефіцієнта конкордації W можна зробити висновок про те, що 

думки експертів достатньо узгоджені. 

Для оцінки значущості коефіцієнта конкордації W використовуємо 

критерій узгодженості Пірсона, за яким: 

Wmn
nmn
S )1(

)1(
122 −=

+
=χ                               (5) 

У нашому випадку 05,69697,0)110(112 =⋅−=χ . 

Порівнюючи обчислений 2χ  з табличним значенням для числа ступенів 

вільності k = n-1 = 10-1 = 9 при рівні значущості α = 0,05, помічаємо, що 

отриманий 2χ  = 69,06, а табличний – 16,92. У нашому випадку 2χ >16,92. Це 

означає, що W = 0,697 є не випадковою величиною, а тому отримані результати 

є логічними, мають рацію і можуть бути використані в подальших 

дослідженнях. 

Як бачимо, найменшу суму рангів (17) набрав фактор №1 «Мотивація 

здобувачів до творчої педагогічної діяльності». В системі ранжування він 

отримав І місце, його експерти визначили найбільш впливовим. Ми 

погоджуємося з думкою членів експертної групи, що лише глибоко 



переконаний і вмотивований здобувач спроможний досягти високих 

результатів, зможе опанувати професію творчого вчителя.  

Наші спостереження дозволяють стверджувати, що вступники на освітню 

програму підготовки учителя математики, у яких присутній творчий потенціал, 

бажання розвивати власну творчість, творче мислення і творчу діяльність, 

мотивація до окресленої діяльності, позитивно сприймають поставлені цілі й 

завдання освітньої діяльності, успішно опановують як в цілому основи 

педагогічної професії, так і розвиток власної творчості зокрема.  

На ІІ місце в ранжуванні потрапив фактор №5 «Освітнє середовище в 

педагогічному університеті» (сума рангів 22). Дійсно, адже освітнє середовище, 

в якому під час здобуття освіти перебуває здобувач, є системою впливів і умов 

формування особистості, можливостей для її розвитку, розвитку її особистісних 

якостей (у тому числі й творчих) [19]. У своїх наукових працях О. Кернецький 

визначає освітнє середовище закладу вищої освіти як педагогічний феномен, 

що є континуумом, який розвивається і складається з діяльнісних, соціальних, 

культурних, інформаційних, комунікативних та ін. факторів [7].  

ІІІ місце приділено фактору №2 розвитку творчості майбутніх педагогів 

«Сучасні інтерактивні технології навчання» (сума рангів 47). Зрозуміло, що 

освітня технологія як організація педагогічної взаємодії з метою досягнення 

певного результату є могутнім джерелом формування і розвитку особистісних 

якостей майбутніх фахівців (у тому числі й творчих), і також спрямована на 

активізацію діяльності самих суб’єктів освітнього процесу. Крім того, однією з 

базових компетентностей Національною рамкою кваліфікацій визначено 

комунікацію як здатність ефективно взаємодіяти, зокрема в команді [4]. 

Крім того, О. Кошук зазначає, що поняття «інтерактивний» походить від 

англійського «interact» («inter» – «взаємний», «act» – «діяти»). Під час 

інтерактивного навчання здобувачі не можуть бути пасивними, вони 

обов’язково мають діяти, проєктувати, оцінювати, взаємодіяти, аналізувати як 

свої результати, так результати роботи групи: кожен учасник, задіяний на 



інтерактивному занятті має власне (індивідуальне) завдання, за виконання 

якого він обов’язково публічно звітується [8]. 

Поряд з попереднім фактором у ранговому ряду (сума рангів 48) 

знаходиться фактор №4 «Організація педагогічної практики здобувачів вищої 

освіти», який займає IV місце. В умовах сучасної освіти, коли акценти 

зміщуються від знань до компетентностей, практична складова у фаховій 

підготовці майбутніх учителів математики набуває дуже важливого значення. 

Адже після практичних занять, педагогічна практика на робочому місці вчителя 

розвиває уміння здобувачів, формує досвід майбутньої педагогічної діяльності. 

У процесі проходження педагогічної практики здобувачі виконують ряд 

завдань, що максимально наближені (або повністю відображають) майбутню 

професійну діяльність (розробляють календарно-тематичні плани і плани-

конспекти уроків, контрольні роботи і позакласні заходи, проводять залікові 

уроки, розробляють виховні плани, перевіряють робочі і контрольні зошити 

учнів, виконують обов’язки класного керівника, вчаться основам ведення 

класного журналу тощо).  

Дидактикою вищої школи визнано, що суттєвим чинником активізації 

навчання здобувачів вищої освіти є систематичний, об’єктивний і 

неупереджений контроль їх навчальних досягнень. Члени експертної групи під 

час відбору факторів розвитку творчості майбутніх педагогів надали фактору 

№7 «Контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти» V місце (сума 

рангів – 58). Зрозуміло, об’єктивне оцінювання результатів навчальних 

досягнень здобувачів означає встановлення ступеня їх відповідності вимогам 

освітнього стандарту. У педагогіці вищої школи з питань контролю знань 

відомі функції педагогічного контролю (діагностична, методична, управлінська, 

навчальна, розвивальна, виховна, корекційна тощо), принципи (науковості, 

систематичності, всебічності, об’єктивності тощо), види (поточний, попередній, 

модульний, підсумковий), методи (спостереження за освітньою діяльністю 

здобувачів, усне і письмове опитування, перевірка домашніх завдань, 

тестування тощо) [17]. Відомо, що будь-який процес вимірювання є процесом 



порівняння результатів, отриманих за допомогою спеціального інструментарію, 

з еталоном. У нашому випадку для опису освітніх результатів та еталону, що 

вимірюються, використовується одна й та сама термінологія. Проте 

інструментарій для вимірювання поки що не розроблено [11].  

На VI місці в ранжуванні перебуває фактор розвитку творчості майбутніх 

учителів математики №10 «Внутрішні задатки здобувачів до творчої 

діяльності» (сума рангів – 65). Зрозуміло, що розвиток творчості майбутнього 

вчителя не є можливим, якщо вступник прибув на навчання без мінімальної 

бази (в нього немає мінімального творчого потенціалу, сформованих творчих 

якостей, які вимагають певної праці над собою, удосконалення, розвитку). 

Загальновідомим є факт, що природною базою формування і розвитку будь-

яких здібностей, у тому числі й творчих, є задатки. Серед видів здібностей і 

задатків людини присутні саме творчі, наявність яких, на думку членів 

експертної групи є необхідною у майбутнього вчителя математики для 

подальшого розвитку його творчості під час фахової підготовки в умовах 

педагогічного університету. 

Фактор №8 «Змістове наповнення підготовки майбутніх учителів 

математики» посів VII місце в ранжуванні (сума рангів – 71). Експерти 

вважають, що окреслений фактор не є основним серед тих, що позитивно 

впливають на розвиток творчості майбутніх учителів математики. Разом з тим, 

не враховувати його в окресленому процесі також не можна, оскільки він тісно 

пов’язаний саме з освітньою програмою підготовки майбутнього вчителя 

математики. Коротко нагадаємо, що таке освітня програма. У Законі України 

«Про вищу освіту» [6] подано тлумачення указаного поняття, яке можна 

вважати базовим під час прояснення природи освітньої програми. Відповідно 

до Закону, розуміємо її як відповідну «систему освітніх компонентів» 

(характеризується єдністю й повнотою своїх складників). Освітня програма 

повинна вміщувати не тільки перелік дисциплін, а й логічну послідовність їх 

опанування. Отже, освітня програма має формуватися як органічне поєднання 



навчальних програм, відповідно до яких будуть вивчатися окремі дисципліни 

[6]. 

Звичайно, кожна освітня програма має потенціал і досить потужні 

можливості розвитку творчості майбутніх учителів математики, що закладені 

саме в навчальні програми окремих дисциплін, які вивчає здобувач під час 

навчання в університеті. Тому експерти і виокремили указаний фактор розвитку 

творчості майбутніх педагогів. Разом з тим, існує багато аспектів щодо 

мотивації і бажання використовувати кожним конкретним викладачем 

указаного потенціалу, про що потрібно постійно пам’ятати під час подальшого 

виконання даного дослідження. 

«Інформаційно-комунікаційні технології і можливості їх використання» – 

це фактор №9 розвитку творчості майбутніх учителів, що займає VIII місце в 

нашому ранжуванні (сума рангів – 86). Ми погоджуємося з думкою експертів, 

що інформаційно-комунікаційні технології і як засіб навчання в цілому, і як 

засіб розвитку творчості майбутніх педагогів зокрема будуть дієвими 

чинниками активізації процесів професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти лише в тому випадку, коли «працюватимуть» чітко розроблені технології 

їх використання, а в процесі фахової підготовки педагогічних працівників 

застосовуватимуться інноваційні технології навчання, оскільки спонукання 

здобувача до активної розумової діяльності – це передумова для отримання 

міцних і системних знань і розвитку його творчості.  

Поняття «інновація» означає оновлення, введення нового, а в педагогіці – 

нововведення, що поліпшує перебіг і результати освітнього процесу. 

А. Нісімчук вказує, що інноваційна технологія в педагогіці є процесом 

організації освітньої діяльності у закладі вищої освіти, основою якого є 

розвиток  інтелектуальних і творчих здібностей здобувача [12]. 

Розвиток творчості людини (учнів, здобувачів вищої освіти) 

уможливлюється в процесі їх роботи над творчими проєктами і завданнями 

(реферати, курсові і дипломні роботи, доповіді, експериментальна робота, 

розв’язування творчих завдань, створення творчих проєктів тощо), виконання 



яких, на думку експертів, є неможливим без використання інформаційно-

комунікаційних технологій.  

Передостаннє і останнє місце в ранжуванні належить факторам №6 і №3 

відповідно. Це «Організація творчого дозвілля і позааудиторної діяльності 

майбутніх учителів» (сума рангів – 93) і «Майстерність викладачів, творчий 

підхід до проведення аудиторних і позааудиторних занять» (сума рангів – 98). 

Дані фактори дуже тісно між собою пов’язані, крім того суми їхніх рангів 

майже не відрізняються, а тому їх можна вважати як один фактор. Вибір 

членами експертної групи указаних факторів пояснюється тим, що розвиток 

творчості майбутніх учителів математики буде більш дієвим, якщо здобувачі 

перебуватимуть у творчому середовищі не лише під час аудиторних занять, 

проходження педагогічної практики, написання науково-дослідницьких робіт і 

проєктів, а і в позанавчальний час, на дозвіллі. Майбутній учитель повинен 

звикнути до розвитку власної творчості, виконувати окреслену діяльність не 

час від часу, а завжди, вмотивовано, постійно, сприймати творчість як життєву 

цінність, як необхідну умову здобуття майбутньої професії.  

Висновки 

Здійснений теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури 

показав, що у процесі фахової підготовки як теоретичної бази проєктування 

методик і технологій підготовки майбутніх педагогів, важливим є визначення 

сприятливих факторів розвитку творчості майбутніх учителів. 

Встановлено, що існують різні підходи до поняття «фактор». Ми 

розглядаємо фактори розвитку творчості майбутніх учителів як чинники, 

джерела, стимули, що мають потенційно продуктивно впливати на якість 

процесу підготовки майбутніх учителів. 

Пошук факторів розвитку творчості майбутніх учителів організовувався з 

орієнтації на опанування здобувачами високим рівнем творчої педагогічної 

діяльності та здійснювався в декілька етапів. І етап наукового пошуку 

спрямовано було на визначення системи факторів, що позитивно впливають на 

процес розвитку творчості майбутніх учителів (у нашому випадку, вчителів 



математики). ІІ етап наукового пошуку передбачав відбір з наведеного переліку 

10 найбільш важливих факторів, що забезпечують розвиток творчості 

майбутніх учителів математики. 

Зокрема, визначено наступні фактори: мотивація здобувачів до творчої 

педагогічної діяльності (Х1); сучасні інтерактивні технології навчання (Х2); 

майстерність викладачів, творчий підхід до проведення аудиторних і 

позааудиторних занять (Х3); організація педагогічної практики здобувачів 

вищої освіти (Х4); освітнє середовище в педагогічному університеті (Х5); 

організація творчого дозвілля і позааудиторної діяльності майбутніх учителів 

(Х6); контроль навчальних досягнень здобувачів вищої освіти (Х7); змістове 

наповнення підготовки майбутніх учителів математики (Х8); інформаційно-

комунікаційні технології і можливості їх використання (Х9); внутрішні задатки 

здобувачів до творчої діяльності (Х10). 

Проведено експертну оцінку факторів розвитку творчості майбутніх 

учителів математики в процесі фахової підготовки. Визначені 

експериментальним шляхом фактори розвитку творчості майбутніх учителів 

математики в процесі фахової підготовки мають потенційну здатність вплинути 

на перебіг процесу підготовки педагогічних працівників в умовах закладу 

вищої освіти. Щоб отримати позитивний результат, необхідно реалізувати 

виділені фактори сукупністю певних педагогічних умов. Звичайно, врахувати 

всі педагогічні обставини вкрай складно, а тому ми виділимо найважливіші, 

основні педагогічні умови, що оптимально впливають на перебіг 

досліджуваного процесу, активізують дієвість обґрунтованих факторів, 

створюють реальні можливості досягнення цілей фахової підготовки 

педагогічних працівників.  
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