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У навчально – методичному  посібнику розкриваються питання 

теоретичного обґрунтування та  експериментальної перевірки методики 

формування творчих здібностей студентів коледжу під час вивчення 

технологічних дисциплін для розвитку та становлення творчої особистості 

студента. Висвітлюються аспекти досвіду роботи щодо авторської 

методики визначення рівня креативності студента та її впровадження  у 

систему роботи викладачів спеціальностей 022 «Дизайн»; 182 «Технології 

легкої промисловості». Представленні матеріали допоможуть підвищити 

рівень знань студентів, покращити показники креативності студентів, 

сформувати абстрактне мислення, активність, ретельність, просторову 

уяву, та розвинути характеристики творчого мислення, як продуктивність, 

гнучкість, оригінальність. Будуть корисні для студентів та викладачів ЗВО 

І-ІІ рівнів акредитації технологічного профілю. 
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ПЕРЕДМОВА 

 

Творчості, як і будь-якій іншій діяльності,  

можна навчитися. 

(Г. Альтшулер) 

 

Прискорений темп науково – технічного прогресу, швидкість змін у 

всіх сферах людської діяльності, високий темп життя — характерні ознаки 

сучасного соціокультурного простору. Загальні тенденції розвитку 

суспільства зумовлюють стимулювання людської діяльності у різних сферах, 

необхідність більш успішної реалізації людських ресурсів – в першу чергу 

творчого потенціалу окремої людини. Потреба суспільства у всебічній 

творчій активності людини зростає і вимагає формування діяльної, духовно 

багатої особистості, яка здатна творчо розв’язувати безліч різноманітних 

нагальних проблем, конструктивно працювати в динамічних умовах життя. 

Проблема розвитку творчості має історичний характер, залежно від способу 

життя, образу світу, який вона формує, а також від вимог суспільства до 

творчої особистості. В умовах сучасної цивілізації, в зв'язку з кризою 

духовності, розвитком технократичного мислення виявляється дуже 

важливим зосередити увагу на проблемах розвитку творчої особистості. На 

перший план виступають соціокультурні умови, які гальмують чи 

зумовлюють розвиток тих якостей особистості, котрі допоможуть їй 

реалізувати творчий потенціал. В період навколишньої нестабільності, та 

флуктуацій умов життя, постає нова фундаментальна проблема – розвиток 

творчої особистості. Саме творчість дає потужний поштовх до відкриття 

нових змістів сучасного розвитку світу. Питання про механізми, процес, 

природу творчої особистості, особистісний та творчий розвиток людини в 

процесі творчої діяльності залишається в багатьох аспектах відкритим для 

наукової дискусії. 
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У сучасній педагогічній науці важливе місце займають проблеми 

формування творчої особистості, адже від рівня сформованості креативності 

студента, здатного вирішувати проблеми й гнучко адаптуватися в умовах 

сучасного інформаційного суспільства, що швидко змінюються, залежить 

особистісне та професійне становлення майбутнього фахівця. Аналіз 

наукової та методичної літератури з проблеми дослідження засвідчив, що 

досі немає загальноприйнятого визначення креативності. Різноманітність 

трактувань поняття «креативність» як потенціалу, здатності до творчості, 

творчого процесу, продукту, середовища припускає дослідження цієї 

категорії в аспектах творчого мислення, універсальної пізнавальної здатності, 

здатності до творчості, характеристик властивостей особистості, системного 

психічного утворення, творчої уяви, компонента обдарованості.  

Дослідження співвідношення понять «творчість» та «креативність»  

зумовило висновок, що творчість–це діяльність, процес, у результаті якого 

створюється новий продукт, а креативність – це внутрішній ресурс людини.  
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РОЗДІЛ І 

ТЕОРЕТИЧНА ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ТЕХНОЛОГІЧНОГО КОЛЕДЖУ 

 

1.1 Сутність базових понять «творчість», «творчі здібності». 

 

Про поняття творчості розмірковував ще Г.Сковорода в своїй концепції 

спорідненості – людина досягає гармонії і щастя лише тоді, коли бажає і 

прагне до пошуку «спорідненої праці», тієї творчої ролі, яка призначена 

людині від народження [2, 10]. 

Творчість – це процес створення суб'єктивно нового, що базується на 

здатності породжувати оригінальні ідеї та використовувати нестандартні 

способи діяльності. 

На думку вчених, основні показники творчих здібностей: 

 біглість думки – кількість ідей, що виникають за одиницю часу;  

 гнучкість думки – здатність швидко і без внутрішніх зусиль 

переключатися з однієї ідеї на іншу, бачити, що інформацію, отриману в 

одному контексті, можна використовувати в іншому; 

 гнучкість – це добре розвинена навичка перенесення (транспозиції). 

Вона забезпечує вміння легко переходити від одного класу досліджуваних 

явищ до іншого, долати фіксованість методів рішення, вчасно відмовлятися 

від скомпрометованої гіпотези, бути готовим до інтелектуального ризику та 

до парадоксів;  

 оригінальність – здатність до створення ідей, які відрізняються від 

загальноприйнятих, парадоксальних, несподіваних рішень. Вона пов'язана з 

цілісним баченням всіх зв'язків і залежностей, непомітних при послідовному 

логічному аналізі; 

 допитливість – здатність дивуватися, цікавість і відкритість до 

всього нового; 
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 точність – здатність удосконалювати й надавати закінчений вигляд 

свого творчого продукту; 

 сміливість – здатність приймати рішення в ситуації невизначеності, 

не лякатися власних висновків і доводити їх до кінця, ризикуючи особистим 

успіхом та репутацією; 

 уважність – уміння побачити і розпізнати творчу проблему; 

 різносторонність мислення – уміння побачити в проблемі якомога 

більше сторін і зв'язків; 

 конкретність мислення – здатність до аналізу творчої проблеми як 

системи; 

 абстрактність мислення – здатність до синтезу творчої проблеми як 

системи; 

 почуття гармонії – почуття організаційної стрункості та ідейної 

цілісності; 

 незалежність мислення – висловлення оцінок і суджень навіть під 

тиском; 

 толерантність мислення – конструктивна активність в невизначених 

ситуаціях; 

 відкритість сприйняття – сприйнятливість до всього нового і 

незвичайного [16]. 

Уоллес (1926) описав чотири послідовних етапи творчого процесу:  

1. Підготовка: формулювання завдання та початкові спроби її вирішення.  

2. Інкубація: відволікання від завдання і переключення на інший предмет. 

3. Просвітлення: інтуїтивне проникнення у суть завдання.  

4. Перевірка: випробування, або реалізація рішення[17]. 

Питання про те, що таке творчий процес і якими рисами повинна бути 

наділена творча особистість, завжди були і залишаються найцікавішими і 

найактуальнішими. Цим питанням велику увагу приділяли такі представники 

класичного психоаналізу як З.Фрейд і К.Юнг. З.Фрейд висловлював точку 

зору, згідно з якою творчий процес є сублімацією лібідо; К.Юнга більш за 
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все цікавило питання: творчі здібності людини є проявом її невротичного 

стану, чи навпаки, говорять про її здоровий психічний стан, який обумовлює 

здатність до творчості. К. Юнг однозначно доходить висновку, що тільки 

психічно здорова людина здатна до справжньої творчості[5]. 

Сучасні теорії творчості дають можливість краще зрозуміти, описати і 

дослідити складне явище людської креативності. На сьогодні немає єдиної 

теорії творчості, оскільки немає єдиної, визнаної всіма науковцями дефініції 

творчості. Вирішальним чинником теоретичних відмінностей концепцій 

творчості є, в основному, різні погляди авторів на процеси творення, його 

джерел та продуктів, що, відповідно, пов’язано з домінуючими у даному 

періоді фізіологічними, психологічними і соціологічними теоріями. 

Серед теорій творчості виділимо ті, які є результатом дослідження 

механізмів і умов виникнення творчої активності у широкому контексті. Це, 

зокрема, гуманістичні теорії творчості, представниками якої є Е.Фромм, 

К.Роджерс,  А.Маслоу, що розглядали творчість в категоріях аксіологічних – 

як цінність, що надає людському життю якийсь сенс – і ця нормативна точка 

зору відрізняє їх погляди від програми логічного емпіризму представників 

інших теоретико – дослідницьких напрямків [2, 35]. Творча активність, згідно 

з дослідженнями Е.Фромма означає стан внутрішньої активності без 

необхідності зв’язку з творенням художніх творів, наукових концепцій, 

чогось корисного чи необхідного для суспільства. Творчість є 

характерологічною орієнтацією, на яку здатні усі люди. 

«Творчі люди ніби оживляють все те, до чого торкаються – інших 

людей, речей, власної духовності» [2]. 

З нашої точки зору, творчість можна розглядати як цінність, яка надає 

людському життю певний сенс, і, одночасно, як шлях до досягнення повного 

психічного здоров’я, ототожненого з самореалізацією. Тому матеріальні 

вироби творчості, хоча і є важливими в процесі збагачення культури, мають 

для особистості другорядне значення. Істотними для творчості є 

переживання людини в процесі творення і творчі результати цього процесу 
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кожної особистості зокрема, тобто розвиток людської індивідуальності. 

Таким чином, акцентується увага на цінності самого процесу творення і його 

експресії, і одночасно, – що вмотивовано – меншу увагу звертається на якість 

іншого параметру творчості – його продукту. 

Досліджуючи творчість, К.Роджерс розглядав такі її аспекти: 

– по-перше, повинно існувати щось, що можна ідентифікувати як 

витвір творчого процесу; 

– по-друге, продукти творчого процесу мають бути новаторськими, а 

новаторство виникає з неповторювальних рис особистості та її власного 

життєвого досвіду [9, 2]. 

Потреба в творчості виникає в тому випадку, коли вона небажана або 

неможлива через зовнішні обставини, тобто свідомість в цій ситуації 

провокує активність підсвідомості. Таким чином, свідомість у творчості 

пасивна і лише сприймає творчий продукт, а підсвідомість активно породжує 

творчий продукт. Звідси творчий акт є злиттям логічного (аналіз-синтез в 

процесі уяви) та інтуїтивного (інсайт) рівнів мислення [20]. 

Психічне життя особистості – це процес зміни двох форм внутрішньої і 

зовнішньої активності: творчості і діяльності. При цьому діяльність є 

доцільною, раціональною, свідомо відрегульованою, спонукає певною 

мотивацією і функціонує по типу негативного зворотного зв'язку: досягнення 

результату завершує етап діяльності.  

Творчість спонтанна, ірраціональна, не піддається регуляції з боку 

свідомості, вона мотивується відчуженням людини від світу [21]. 

Загальні проблеми дослідження механізмів творчості можна 

сформулювати наступним чином:  

1. Аналіз творчості, як конкретного явища з метою виявлення в ньому 

специфічних сторін і вказівки на загальний характер відповідних їм 

закономірностей. 
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2. Синтез підсумків спеціальних досліджень кожної з виділених сторін 

з метою створення можливостей раціонального управління ходом конкретної 

творчої діяльності, розрахунком творчого потенціалу. 

У загальній структурі творчої діяльності, розглянутій, як системі, 

можна виділити кілька основних підсистем: 

1. Процес творчої діяльності.  

2. Продукт творчої діяльності.  

3. Особистість творця. 

4.Середовище і умови, в яких протікає творчість.  

У свою чергу, в кожному з названих підсистем можна виділити їх 

складові. Процес діяльності може мати такі основні складові, як формування 

задуму і його реалізація. Особистість творця характеризується здібностями 

розуму, темпераментом, віком, характером тощо. 

Середовище і умови являють собою фізичне оточення, колектив, 

стимулятори і бар'єри у творчій діяльності та інше [3]. Творчість поділяють 

на наукову та художню. Побудова загальної теорії творчості, то є перехід від 

емпіричних до більш фундаментальних досліджень цього складного 

феномену, призвів до того, що всі наполегливі стали шукати спільні риси, 

властиві як науковій, так і художній творчості. Складання багатьох схем 

дозволяють зробити висновок, що творчий акт і звичайне рішення проблем 

мають однакову психологічну структуру, яка виражається у вигляді етапів, 

що включають в себе ланцюг розумових завдань. Процес творчої діяльності 

можна розбити на етап знаходження принципу рішення та етап застосування 

цього рішення. Причому вважається, що найбільш вираженим предметом 

психологічного дослідження є події першого етапу, так як наукова творчість 

не можна звести до логічних операцій «застосування рішення» [3]. 

Більш докладно можна виділити наступні етапи творчої діяльності:  

1. Накопичення знань і навичок, необхідних для чіткого викладення та 

формування завдання, виникнення проблеми (постановка завдань).  
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2. Зосередження зусиль і пошуки додаткової інформації, підготовка до 

вирішення завдання.  

3. Відхід від проблеми, переключення на інші заняття (період 

інкубації). 

4. Інсайт (геніальна ідея або проста догадка скромних масштабів - то є 

логічний розрив, стрибок у мисленні, отримання результату)  

5. Перевірка і довершення задуму, його втілення[14]. 

Можна виділити також і основні ланки творчого процесу: 

- ланка зіткнення з новим;  

- ланка творчої невизначеності;  

- ланка прихованої роботи;  

- ланка еврика;  

- ланка розвитку рішення;  

- ланка критики;  

- ланка підтвердження і втілення[14]. 

Представлені етапи можна назвати й по-іншому, та й саме число етапів 

можна збільшити або зменшити, але в принципі творчий процес 

характеризується саме такою структурою. 

Творчості повинні бути притаманні адекватність (рішення повинне 

бути дійсно рішенням), новизна, оригінальність та довершеність. Рішенням 

вважається не просто гарна ідея, а неодмінно здійснена ідея [14]. 

Творчість – безперервний рух. У ньому чергуються підйоми та спади. 

Вищої точкою творчості, його кульмінацією є натхнення, для якого 

характерний особливий емоційний підйом, ясність думки, відсутність 

суб'єктивного переживання, напруги. П.І.Чайковський писав про свій творчій 

стан: «в інший раз є абсолютно нова самостійна музична думка. Звідки це є – 

таємниця. Сьогодні, наприклад, з ранку я був охоплений тим незрозумілим 

вогнем натхнення, завдяки якому я знаю наперед, що все написане мною 

сьогодні буде мати властивість западати в серця і залишати в них враження» 

[15]. 
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Проблема розвитку творчих здібностей студентів не може бути 

розв'язана без розгляду самого процесу, механізму творчості. При цьому 

розумно було б допустити, що процес творчості, зокрема процес розв'язання 

будь-якої творчої задачі, здійснюється за відповідною схемою, має певні 

етапи або фази.  

Дану проблему будемо розглядати в двох аспектах – психологічному та 

кібернетичному.  

Психологічний аспект творчості значною мірою зв'язаний з уявою та 

інтуїцією людини.  

Під уявою в філософії та психології розуміють здатність людини 

створювати у своїй свідомості нові образи. При цьому слід мати на увазі, що 

все те нове, що виникає в уяві людини будується з тих елементів оточуючої 

дійсності, які містяться в попередньо засвоєному нею досвіді. "Було б чудом, 

- пише Л.С. Виготський, – якби уява могла створювати з нічого або якби вона 

мала інші джерела для своїх творінь, окрім попереднього досвіду [11].  

У психології розрізняють уяву довільну та мимовільну, репродуктивну 

та творчу. Фізіологічним механізмом уяви є оживлення в корі головного 

мозку раніш утворених нервових зв'язків, сприймань та відчуттів. Уява с 

вищою формою почуттєвого відображення світу і знаходиться на межі 

чуттєвості і мислення.  

Інтуїцію (від латинського «intueri», що означає уважно дивлюсь), 

розуміють як здатність безпосереднього досягнення істини без попереднього 

логічного міркування. Не дивлячись на те, що психологічний механізм 

інтуїції ще досліджено не повністю, все одно можна стверджувати, що вона 

відіграє надзвичайно важливу роль у процесі творчої діяльності людини.  

Між уявою та інтуїцією існує тісний зв'язок. Відомий канадський 

біолог Г.Сельє пише, що уява – це підсвідома здатність комбінувати факти 

новими способами, а інтуїція – це здатність переносити потрібні уявлені 

образи до свідомості [12].  
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Кібернетичний же аспект виходить з поняття кібернетики (від 

грецького «kybernetike» – мистецтво управління) – науки про загальні риси 

процесів і систем управління у технічних пристроях, живих організмах та 

спільнотах людей. В його основу покладено логічні дії із знаковими 

моделями [14].  

Отже, перший з цих аспектів (психологічний) дозволяє зробити певні 

висновки щодо механізму творчості з точки зору психології людини, другий 

же (кібернетичний) – стосується логічного компоненту творчого процесу.  

Узагальнена схема здійснення творчого процесу з тими її етапами 

(фазами) представлена  відомим дослідником в галузі психології творчості 

Я.О. Понамарьовим:  

- перша фаза (свідома робота) – підготовка (особливий стан діяльності 

як передумова інтуїтивного проблиску нової ідеї);  

- друга фаза (неусвідомлювана робота) – визрівання (неусвідомлювана 

робота над проблемою, інкубація спрямовуючої ідеї);  

- третя фаза (перехід неусвідомлюваного в свідомість) – натхнення (в 

результаті неусвідомлюваної роботи до сфери свідомості надходить ідея 

розв'язання, спочатку в гіпотетичному вигляді, у вигляді принципу, задуму);  

- четверта фаза (свідома робота) – розвиток ідеї, її остаточне 

оформлення та перевірка [39]. 

Структурно-логічний аналіз процесу творчості дозволяє зробити 

однозначний висновок про необхідність існування обох компонентів 

творчого процесу: логічного і психологічного. Ці складові творчості 

змінюють одна одну та взаємно доповнюють. 

Дещо відмінною від попередніх є кібернетична схема творчості. Такою 

її, наприклад, уявляє М. М. Амосов:  

1. З'ясування задачі – вибір моделей змісту та якостей на вищих 

поверхах.  

2. Пошук необхідних елементів та їх співвідношення для того, щоб 

вони відповідали вищим моделям. Створення вищих моделей в уяві.  



14 

 

3. Вираження варіантів моделей фізичними засобами у вигляді речі.  

4. Повторне сприйняття і дослідження фізичної моделі за критеріями 

якостей і змісту. З'ясування нових, непередбачених якостей [24].  

5. Внесення кореляцій у модель або відмова від неї на початку нової 

роботи. 

Як бачимо, етапи творчого процесу, які входять до даної схеми, є 

біднішими у психологічному відношення. В ній більш чітко виражені етапи, 

які відображають логічні дії, спрямовані на пошуки розв'язань творчої задачі. 

Це, очевидно, зв'язане із властивим кібернетиці розумінням творчого 

процесу, в результаті якого з'являється новий продукт.  

У різних людей стан натхнення має різну тривалість, частоту настання. 

З'ясовано, що продуктивність творчої уяви залежить головним чином від 

вольових зусиль і є результатом постійної напруженої роботи. Творчі 

рішення змінюють істотні методи, рідше традиції, ще рідше основні 

принципи і зовсім рідко – погляд людей на світ. 

 

1.2 Концептуальні засади розвитку творчого потенціалу студентів 

 

Творчий потенціал й актуальна креативність – головна рушійна сила, 

що сприяє становленню й самореалізації особистості, завдяки якій 

відбуваються позитивні зміни в суспільстві. 

У сучасній психології доволі гостро піднімається питання про 

створення умов для розвитку творчих здібностей студентів. Багато праць 

торкаються цього аспекту (В.С. Мухіна, Н.С. Лейтес, В.В. Клименко, В.А. 

Роменець та ін.). 

Існують різні програми, що направлені на реалізацію творчих 

здібностей. 

В психології відомі різні форми інтелектуальних тренінгів, 

спрямованих на розвиток дивергентного мислення та когнітивного стилю, що 

сприятиме розвитку особистісних компонентів творчості. 



15 

 

Серед останніх виділяється програма О.Л. Яковлєвої, яка базується на 

принципі умов оціночного прийняття. Згідно з цією програмою робота 

здійснюється на спеціальних заняттях. Відповідний зміст  заняття автор 

поділяє  на чотири основні області (блоки): 

1. "Я – Я" (Я в спілкуванні із самим собою). 

2. "Я – інший" (Я в спілкуванні з іншими). 

3. "Я – суспільство" (як Я спілкуюсь з суспільними інститутами). 

4. "Я – світ" (як Я досліджую світ). 

Кожен з блоків містить ланцюг ситуацій, що розкривають його зміст. 

Основне завдання ведучого – перевести зміст ситуації в емоційний 

план(виявити емоційне ставлення особистості до проблем, які з’являються 

перед нею), прийняти та підтримати емоційні реакції, що виникають [ 26]. 

До програм розвитку креативності, що створенні в рамках цілісно-

особистісного підходу, відносять методику формування креативності в 

дошкільному віці, яка запропонована В.М. Дружиніним та Н.В. 

Хазратовою[15, 21].  

Формування креативності, на думку дослідників, повинно відбуватися 

безпосередньо під впливом мікросередовища, яке має відповідати таким 

вимогам: не регламентованість поведінки, предметно – інформаційне 

збагачення; наявність взірців креативної поведінки. На думку авторів, 

мікросередовище може здійснювати істотний формувальний  вплив на такі 

сторони креативності: мотиваційну, когнітивну, поведінкову. Комплексне  

емпіричне (з  опорою на експериментальний метод) дослідження 

креативності було здійснене Л.Б. Єрмолаєвою – Томіною з метою вивчення 

впливу на прояви творчої активності особистості соціальних, психологічних 

та нейрофізіологічних факторів [22, 18]. 

Здійснюючи огляд зарубіжних досліджень з проблеми розвитку 

творчих здібностей, Л.Б. Єрмолаєва – Томіна вказує на перцептивні 

властивості, які найбільш характерні для творчих осіб: висока чутливість до 

субсенсорних подразників, здатність сприймати неточності, відхилення, 
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незвичність і унікальність властивостей об’єкта, здатність помічати зв’язок 

між ознаками, які формально його не мають, здатність сприймати 

комплексно, виділяти головне, суттєве, вміння бачити потенційне, те, що ще 

не проявилося. Серед особистісних властивостей творчих індивідів 

дослідниця виділяє прагнення до домінування, ризику, тяжіння до 

незалежності, порушення порядку [22, 18]. 

В.О. Моляко вбачає динаміку творчого потенціалу суб’єкту в 

організації, управлінні змістовною діяльністю свідомості за допомогою 

багаторівневої та розгалуженої диспозиційної системи, яка проектується 

назовні через стратегії та пошуки діяльності мислення. Дослідник  вводить 

поняття стратегіальної організації свідомості як концептуальне. Одним з 

актуальних питань психології творчості є проблема визначення шляхів 

активізації тих глибинних структур психічного світу людини, які  

відповідають за трансформацію стандартних, типових, всезагальних 

психічних структур у структури творчі, креативні, нестандартні, тобто такі, 

які відповідають за нестандартні, інноваційні «відповіді» психіки на 

«виклики» світу [14]. 

Потенційні можливості людського мозку – область майже не вивчена. 

Лише по окремим злетам та спалахам творчого генія ми можемо 

здогадуватися, на що здатна людина. До цього часу більшість людей 

використовують свій мозок з низьким коефіцієнтом корисної дії. І перед 

наукою постає проблема: які повинні бути умови зовнішнього середовища, 

щоб кожен зміг розвинути свої творчі задатки і перетворити їх на творчі 

здобутки. Бути може, так звані великі творці – просто люди, які нормально 

використовують резерви свого мозку. 

Творча діяльність розглядається як взаємодія двох розумових процесів: 

дивергентного (вироблення більшого числа можливих рішень) і 

конвергентного (вибір оптимального рішення з ряду можливих). Перевага 

віддається першому. Мислення можна поділити на три види:  
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а) мислення, що опирається на результати понять, які виступають як 

логічний процес який закінчується виробленням знакових моделей - це 

логічне мислення;  

б) мислення інтуїтивне, вплетене у практичну діяльність, на основі 

неусвідомлених побічних сприйняттів , уявлень, навичок;  

в) дискурсивне мислення, яке виступає, як єдність інтуїтивного та 

логічного мислення [23].  

Творчість має дві істотні ознаки:  

1. Інтуїтивний момент. 

2. Формалізація інтуїтивного отриманого ефекту. 

Творчість – це інтуїтивний момент, але ефект його усвідомлюється і 

формується засобами дискурсивного мислення [20].  

У тому випадку, коли для вирішення будь-якої конкретної задачі в 

досвіді людини є готові логічні програми, рішення протікає переважно на 

логічному рівні і не супроводжується зрушенням в емоційних показниках. На 

початкових стадіях вирішення творчих завдань людина теж прагне 

застосувати до них вже відомі логічні схеми, але не вирішення таких завдань 

відомим шляхом перетворює їх на творчі рішення, тепер це можливо лише за 

допомогою інтуїції. В ході діяльності, спрямованої на вирішення задачі 

формується інтуїтивна модель ситуації, що призводить до вдалих випадків, 

які тісно пов'язані з виникненням побічних продуктів дій та їх емоційних 

оцінок, до інтуїтивного рішення [2]. 

Сукупність пізнавальних процесів людини визначає його інтелект. 

«Інтелект – це глобальна здатність діяти розумно, раціонально мислити 

і добре справлятися з життєвими обставинами» (Векслер), тобто інтелект 

розглядають як здатність людини адаптуватися до навколишнього 

середовища. 

Існують різні концепції, які намагалися визначити структуру інтелекту. 

Так, на початку століття Спірмен виділив генеральний фактор інтелекту 

(фактор G) і фактор S, показник специфічних здібностей. З точки зору 
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Спірмена, кожна людина характеризується певним рівнем загального 

інтелекту, від якого залежить, як ця людина адаптується до навколишнього 

середовища. Крім того, у всіх людей є різною мірою розвинуті специфічні 

здібності, які проявляються у вирішенні конкретних завдань [30].  

Пізніше Терстоун за допомогою статистичних методів досліджував 

різні сторони загального інтелекту, які він назвав первинними розумовими 

потенціями. 

Він виділив сім наступних потенцій:  

1) лічильну здатність, тобто здатність оперувати числами та 

виконувати арифметичні дії;  

2) вербальну (словесну) гнучкість, тобто легкість, з якою людина може 

пояснюватися, використовуючи найбільш відповідні слова;  

3) вербальне сприйняття, тобто здатність розуміти усну і письмову 

мова;  

4) просторову орієнтацію, або здатність уявляти собі різні предмети та 

форми в просторі;  

5) пам'ять;  

6) здатність до міркування;  

7) швидкість сприйняття подібностей або відмінностей між предметами 

або зображеннями [28].  

Пізніше Джой Пол Гілфорд виділив до 120 факторів інтелекту, 

виходячи з того, для яких розумових операцій вони потрібні, до яких 

результатів призводять ці операції і який їх зміст (зміст може бути образним, 

символічним, семантичним, поведінковим) [8].  

На думку Р.Б Кеттела, у кожного з нас вже з народження є потенційний 

інтелект, який лежить в основі нашої здатності до мислення. Приблизно до 

20 років цей інтелект досягає найбільшого розквіту. З іншого боку, 

формується «кристалічний» інтелект, що складається з різних навичок і 

знань, які ми накопичуємо в результаті життєвого досвіду. «Кристалічний» 

інтелект утворюється саме при вирішенні задач адаптації до навколишнього 
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середовища і вимагає розвитку одних здібностей за рахунок інших. Д.О 

Хеббз дещо інших позицій розглядає інтелект. Він виділяє інтелект А – це 

той потенціал, який створюється в момент зачаття і служить основою для 

розвитку інтелектуальних здібностей особистості. Що стосується інтелекту 

В, то він формується в результаті взаємодії цього потенційного інтелекту з 

навколишнім середовищем. Оцінити можна тільки цей «результативний» 

інтелект, спостерігаючи, як чинить розумові операції чоловік. Тому ми 

ніколи не зможемо дізнатися, що представляв собою інтелект А. 

Розвиток інтелекту залежить від вроджених факторів: генетичні 

фактори спадковості, хромосомні аномалії [27]. 

Існує як мінімум три основні підходи до проблеми творчих здібностей. 

Вони можуть бути сформульовані таким чином: 

1. Як таких творчих здібностей немає. Інтелектуальна обдарованість 

виступає в якості необхідного, але недостатньої умови творчої активності 

особистості. Головну роль у детермінації творчої поведінки відіграють 

мотивації, цінності, особистісні риси (А.Танненбаум, А.Олох, Д.Б. 

Богоявленская, А.Маслоу та інші). До числа основних рис творчої 

особистості ці дослідники відносять когнітивну обдарованість, чутливість до 

проблем, незалежність у невизначених і складних ситуаціях [30]. 

2. Творча здатність (креативність) є самостійним чинником, 

незалежним від інтелекту (Дж. Гілфорд, К.Тейлор, Г.Грубер, Я.А. 

Пономарьов). У більш «м'якому» варіанті ця теорія говорить, що між рівнем 

інтелекту та рівнем креативності є незначна кореляція. Найбільш розвиненою 

концепцією є «теорія інтелектуального порогу» Е.П. Торренса: якщо IQ 

нижче 115 – 120, інтелект і креативність утворюють єдиний фактор, при IQ 

вище 120 творча здатність стає незалежною величиною – не існує креативів з 

низьким інтелектом, але є інтелектуали з низькою креативністю.  

У людей «середнього розуму» інтелект і творчі здібності зазвичай тісно 

пов'язані один з одним. У людини з нормальним інтелектом зазвичай є й 

нормальні творчі здібності. Лише починаючи з певного рівня шляху інтелект 
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і творчість розходяться. Цей рівень, лежить в області IQ (коефіцієнта 

інтелекту), рівного 120. При IQ вище 120 кореляція між творчої та 

інтелектуальної діяльністю зникає, оскільки творче мислення має свої 

відмінні риси і не тотожне інтелекту. Припущення Торренса на диво добре 

відповідає даними Д. Перкінса, згідно з яким для кожної професії існує 

нижній допустимий рівень розвитку інтелекту. Люди з IQ нижче певного 

рівня не можуть оволодіти цією професією, але якщо IQ вище цього рівня, то 

прямого зв'язку між інтелектом і рівнем досягнень немає. Головну роль у 

визначенні успішності роботи відіграють особистісні цінності та риси 

характеру. Високий рівень розвитку інтелекту передбачає високий рівень 

творчих здібностей і навпаки [5]. 

Розвиток здібностей, оволодіння знаннями, практичними уміннями та 

навичками, а також способами творчої діяльності відбувається в процесі 

навчання. У цьому зв’язку перед педагогікою постають питання: яким 

повинен бути цей процес, як його слід здійснювати і використовувати для 

розвитку особистості. 

Розв’язанням цих задач займається дидактика. Термін «дидактика» 

походить від давньогрецьких слід «дидактикос» – повчаючий і «дидаско» – 

вивчаючий. Основне призначення дидактики полягає в науковому 

обґрунтуванні навчальної діяльності та розробці ефективних форм, методів і 

засобів її здійснення. Вона досліджує загальні принципи, методи та форми 

навчального процесу, які застосовуються в різних освітніх закладах під час 

вивчення різних навчальних предметів. Специфічні особливості викладання 

конкретних навчальних дисциплін розглядають методики окремих 

предметів[40]. 

У педоцентричній системі навчання розглядається з погляду студента – 

як процес навчання. Найбільш повно і всебічно обґрунтував цей підхід 

американський філософ і педагог Джон Дьюї [45]. Назву педоцентричного 

він отримав тому, що Дьюї пропонував будувати навчання на основі потреб, 

інтересів і здібностей дитини. Педоцентричний напрямок дидактики 
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зосереджує увагу не на методах діяльності викладача, а на психологічних 

закономірностях розвитку дитини у навчанні. 

Дж. Дьюї вбачав недолік традиційного навчання в тому, що учням 

подають кінцеві, готові результати дослідження, залишаючи поза увагою 

процес їхнього пошуку. На противагу цьому він висунув ідею, що навчання 

повинно будуватися як дослідницький пошук, пусковим механізмом якого є 

проблемна ситуація. 

У педоцентричній концепції основна функція викладача полягає не у 

викладанні готових знань, а у постановці перед студентами життєво 

важливих практичних проблем та організації діяльності студентів, 

спрямованої на їх розв’язання (Рис. 1.1 ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 Схема навчання за Дж. Дьюї 

Саме в руслі педоцентричного підходу розвиваються популярні в наш 

час концепції особистісно-орієнтованого, розвивального, проблемного, 

евристичного навчання. Більшість сучасних дидактів схиляється до думки, 

що у навчанні важливо спонукати студентів експериментувати, думати, 

збирати інформацію, осмислювати її. Найповніше це положення реалізовано 

в концепції дидактичного конструвізму. 

Конструвізм у навчанні – загальна назва для дидактичних підходів, 

центрованих на студенті (Додаток А). 
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1.3 Особливості формування творчого потенціалу у студентів 

коледжу 

 

Багато хто з дослідників зводять проблему людських здібностей до 

проблеми творчої особистості: не існує особливих творчих здібностей, а є 

особистість, що володіє певною мотивацією і рисами. Дійсно, якщо 

інтелектуальна обдарованість не впливає безпосередньо на творчі успіхи 

людини, якщо в ході розвитку креативності формування певної мотивації та 

особистісних рис передує творчим проявам, то можна зробити висновок про 

існування особливого типу особистості – «Людини творчої». Знаннями про 

особливості творчої особистості психологи зобов'язані не стільки своїм 

зусиллям, скільки роботі літературознавців, істориків науки і культури, 

мистецтвознавців, які так чи інакше торкалися проблеми творчої особистості, 

бо немає творіння без творця. Є дві протилежні точки зору: талант – це 

максимальна ступінь здоров'я та талант – це хвороба [7]. 

Проблема виявлення ранніх здібностей цікавить багатьох дослідників. 

Мова йде про виявлення спроможних людей, щодо відповідної їх підготовки, 

про найкраще вирішення підбору кадрів. 

Творцем, так само як і інтелектуалом, не народжуються. Все залежить 

від того, які можливості надасть середовище для реалізації того потенціалу, 

який в різних ступені і в тій чи іншій формі властивий кожному з нас.  

Сучасна наука стверджує – потреба, зацікавленість, пристрасть, порив, 

прагнення дуже важливі в творчості, винахідництва, у відкритті. Але одного 

цього мало. Потрібні ще знання, вміння, майстерність, бездоганний 

професіоналізм. Емоції без діла мертві, як і мертва справа без емоцій [6]. 

Численні психологічні дослідження дозволяють назвати цілий ряд 

здібностей, які характеризують творчу особистість. Головна особливість 

творчої особистості  –  це потреба у творчості, яка стає життєвою 

необхідністю. Геніальні люди завжди болісно реагують. У них 
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спостерігаються різкі спади і підйоми активності. Вони гіперчутливі до 

соціального заохочення і покарання [9]. 

Психологічна «формула генія» може виглядати наступним чином:  

(високий інтелект + ще більш висока креативність) х активність психіки.  

Оскільки креативність переважає над інтелектом, то й активність 

підсвідомості переважає над свідомістю. Можливо, що дія різних чинників 

може призвести до одного і того ж ефекту – гіперактивності головного мозку, 

що в поєднанні з креативністю та інтелектом дає феномен геніальності [27].  

Творчим людям притаманні наступні особистісні риси:  

 незалежність – особистісні стандарти важливіше стандартів групи, 

вираження оцінок і суджень;  

 відкритість розуму – готовність повірити своїм і чужим фантазіям, 

відкритість до нового і незвичайного;  

 висока толерантність до невизначених і нерозв'язаних ситуацій;  

 розвинуте естетичне почуття, прагнення до краси [40].  

Найбільш суперечливі дані про психічну емоційну рівновагу творчих 

людей. Хоча гуманні психологи стверджують, що творчі люди 

характеризуються емоційною та соціальною зрілістю, високою адаптивністю, 

врівноваженістю, оптимізмом, але більшість експериментальні результати 

суперечать цьому. 

Сама творча активність, пов'язана зі зміною стану свідомості, 

психічного перенапруження і виснаження, викликає порушення психічної 

регуляції та поведінки. Талант, креативність – це не тільки великий дар, але й 

велике покарання. Практично всі дослідники відзначають істотні відмінності 

психологічних портретів вчених і діячів мистецтв. Р.Сноу відзначає біль 

прагматизму вчених і схильність до емоційних форм самовираження 

літераторів. Вчені та інженери більш стримані, менш соціально сміливі, 

більш тактовні та менш чутливі, ніж діячі мистецтва [20].  

У творчому процесі велика роль підсвідомості, інтуїції. Інтуїція – 

«дивна суміш досвіду і розуму» (М. Бунге) тісно пов'язана зі спроможністю 



24 

 

до творчої уяви, фантазії. Уява – це здатність викликати у свідомості з 

багатства спогадів певні складові частини і створювати з них нові 

психологічні освіти [3]. Численні психологічні дослідження дозволяють 

також виділити цілий ряд здібностей, які характеризують творчу особистість, 

а значить, при виявленні їх у тої чи іншої молодої людини дають вагомі 

підстави прогнозувати його творчі професійні можливості в майбутньому. 

Будь-яка система виховання, створена суспільством, заснована на 

конформізмі. Це самий надійний шлях до забезпечення єдності всіх членів 

соціальної групи, але водночас і самий вірний спосіб придушити розвиток 

творчого мислення. Дійсно, творча особистість в основі своєї чужа 

конформізму. Саме незалежність суджень дозволяє їй досліджувати шляхи, 

які з остраху здаються смішними. Творча людина з працею входить в життя 

соціальної групи, хоча вона і відкрита для навколишніх і користується 

певною популярністю. Вона приймає загальноприйняті цінності тільки в 

тому випадку, якщо вони збігаються з її власними. У той час вона мало 

догматична, і її уявлення про життя і суспільство, а також про сенс власних 

вчинків можуть бути досить неоднозначними. 

Нестандартність підходу до вирішення проблеми, дикість судження як 

раз відрізняє творчу особистість. Творча людина має бачити, як усі люди, але 

мислити зовсім оригінально [14]. 

Саме прагнення знаходити нестабільні, нетривіальні рішення, 

прагнення самостійно, без сторонньої допомоги досягти результату, який до 

цього не був відомий – це дуже важлива здатність, пов'язана з усією 

структурою особистості. Але тільки за рахунок однієї цієї якості не можна 

стати творчою особистістю. Вона повинна поєднуватися з цілою сукупністю 

інших важливих якостей. Серед них особливо виділяються винахідливість, 

самокритичність і критичність, гнучкість мислення, незалежність думок, 

сміливість і мужність, енергійність. Завзятість, наполегливість у доведенні 

справи до кінця, цілеспрямованість – без цього не мислимі творчі 

досягнення. 
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Особливістю творчої особистості є готовність до ризику. Творчості, 

безсумнівно, сприяє також і почуття гумору, дотепність. Схильність до гри - 

ще одна особливість обдареної людини. Вони віддають перевагу новим і 

складним речам звичним і простим. Їх сприйняття світу безперервно 

оновлюється [17]. 

У творчих людей нерідко дивним чином поєднуються зрілість 

мислення, глибокі знання, різноманітні здібності, вміння та навички і 

своєрідні дитячі риси в поглядах на навколишню дійсність, в поведінці та 

вчинках. Частіше за все творчі люди зберігають дитячу здатність до 

здивування і захоплення, і звичайна квітка може викликати у них таке же 

саме захоплення, як і революційне відкриття. Як правило, це мрійники, які 

часом можуть зійти за божевільних через те, що вони втілюють в життя свої 

ідеї, водночас приймаючи та інтегруючи ірраціональні аспекти своєї 

поведінки. Інші важливі якості творчої особистості – це глибока любов до 

справи, рухливість розуму, здатність синтезувати і аналізувати ідеї, 

сміливість і незалежність суджень, вміння сумніватися й порівнювати. 

Звичайно, потреба, зацікавленість, пристрасть, порив, прагнення дуже 

важливі в творчості. Але потрібні ще знання, вміння, майстерність, 

бездоганний професіоналізм. Продуктивність творчої роботи прямо 

пропорційна об'єму отриманої та переробленої інформації.  

Таким чином, у системі етапів творчості можна перерахувати такі 

найбільш важливі якості:  

Етап 1 – відчуття новизни, незвичайного, чуйність до протиріччя, 

інформаційний голод. 

Етап 2 – інтуїція, творча уява, натхнення. 

Етап 3 – самокритичність, наполегливість у доведенні справи до кінця. 

Звичайно, всі ці якості діють на всіх етапах творчого процесу, але не 

домінуванням в одному з трьох. В залежності від виду творчості (наукова, 

художня) одні з них можуть виступати яскравіше, ніж інші [20]. 
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Творчість людини у будь-якій сфері її діяльності часто буває пов’язана 

не лише зі створенням чогось принципово нового, а й може проявлятися на 

виконавчому рівні, тобто в новому переосмисленні й новому баченні вже 

існуючого об’єкта чи образу. Для того щоб успішно реалізувати завдання, що 

виникають у процесі планування і створення об’єкта, необхідно не лише 

чітко усвідомити мету розробки того чи іншого об’єкта, мету тієї чи іншої 

проблеми, а й оволодіти методами їх виконання. У роботах Ю.Столярова, 

Д.Камського [2, 11] всі педагогічні знахідки, різноманітні і традиційні методи 

розвитку здібностей та інтересу студентів до технічної творчості і техніки 

об’єднані в групи, кожна з яких найпродуктивніша на певному етапі роботи.  

Термін «метод» походить від давньогрецького слова «методос», що в 

перекладі означає шлях, спосіб пізнання. 

Методи навчання – це способи спільної діяльності викладача і 

студентів, спрямовані на розв’язання навчальних завдань. Причому між 

способами діяльності викладача і способами діяльності студентів існує 

тісний взаємозв’язок і взаємовідповідність [41]. 

Методи навчання поділяються на загальні та спеціальні. Загальні 

застосовуються при вивченні різних навчальних предметів; спеціальні – під 

час вивчення окремих дисциплін. 

Правильний підбір методів відповідно до мети та змісту навчання, 

вікових особливостей студентів сприяє розвитку їхніх пізнавальних 

здібностей, озброєнню їх уміннями й навичками використовувати здобуті 

знання на практиці, готує учнів до самостійного набуття знань, формує їхній 

світогляд. 

Сукупність методів викладання того чи іншого предмета є методикою 

викладання [25]. 

Методика навчального предмета – це галузь педагогічної науки, яка 

досліджує закономірності вивчення певного навчального предмета. До змісту 

методики як часткової дидактики входять: 
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пізнавального й виховного значення даного установлення навчального 

предмета та його місця в системі шкільної освіти;  

визначення завдань вивчення даного предмета та його змісту;  

вироблення відповідно до завдань і змісту навчання методів, 

методичних засобів та організаційних форм навчання.  

Методологія (від гр., лат. – «metod» i «logos») – це: сукупність 

прийомів дослідження, що застосовуються в якійсь науці; учення про методи 

пізнання та перетворення дійсності; діалектичні методи, які є 

найзагальнішими та діють на всьому полі наукового пізнання, 

конкретизуються і через загальнонаукову і через часткову методику [37].  

Класифікація методів навчання – це впорядкована за певними ознаками 

система методів; групування методів навчання за певними ознаками та 

встановлення між ними зв'язків [34, 37].  

Найпоширеніші в педагогіці такі класифікації методів навчання: 

- за джерелом передачі та сприймання навчальної інформації – 

словесні, наочні, практичні;  

- за характером пізнавальної діяльності студентів – пояснювально-

ілюстративний, репродуктивний, проблемне викладання, частково-

пошуковий, дослідницький;  

- залежно від основної дидактичної мети і завдань – методи оволодіння 

новими знаннями, формування вмінь і навичок, перевірки та оцінювання 

знань, умінь і навичок; методи усного викладу знань, закріплення 

навчального матеріалу, самостійної роботи учнів з осмислення й засвоєння 

нового матеріалу роботи із застосування знань на практиці та вироблення 

вмінь і навичок, перевірки та оцінювання знань, умінь і навичок;  

- класифікація з точки зору цілісного підходу до діяльності у процесі 

навчання – методи організації та здійснення навчально-пізнавальної 

діяльності; стимулювання й мотивація навчання, контролю, самоконтролю, 

взаємоконтролю і корекції, самокорекції, взаємокорекції в навчанні [29].  
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Найбільш поширеною в дидактиці останніх років, як показує аналіз, є 

класифікація методів навчання, яку запропонував видатний дидакт 

Ю.Бабанський. За його підходом, доцільно виділяти чотири великих групи 

методів навчання. 

 І група методів 

Методи організації та здійснення навчально-пізнавальної діяльності. 

 ІІ група методів 

Методи стимулювання й мотивації навчально-пізнавальної діяльності. 

 ІІІ група методів 

Методи контролю (самоконтролю, взаємоконтролю), корекції 

(самокорекції, взаємокорекції) за ефективністю навчально-пізнавальної 

діяльності. 

 IV група методів 

Бінарні, інтегровані (універсальні) методи [37, 6]. 

Методичні рекомендації не передбачають повного наслідування усіх 

методичних порад саме у такому варіанті, в якому вони подані. Творча 

діяльність педагога не допускає шаблонів. Викладач, використовуючи власні 

розробки, може застосовувати свою методику реалізації кожної теми, може 

внести відповідні корективи та доповнення до запропонованих розробок, 

виявити свою педагогічну майстерність, ініціативу та творчість.  

Методи, які використовуються у практиці при викладанні 

технологічних дисциплін для розвитку творчої активності і технічної 

діяльності студентів, а також засоби, які забезпечують цей розвиток, можна 

показати у вигляді діаграми (Рис. 1.2) 
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Кожен із цих методів може бути використаний у різних формах: 

масовій, груповій, індивідуальній. При цьому засобом упливу цих методів 

може виступати як слово, так і дія. Використання будь-якого з методів 

передусім підпорядковане єдиній меті: розвитку технічно-творчих 

здібностей, які включають у себе розвиток творчого мислення, вміння у 

кожному конкретному випадку ставити передумову, обирати серед них 

проблему, розв’язувати її, робити висновки.  

Розглянемо докладніше наведені в діаграмі методи розвитку технічної 

творчості. 

Пояснювально-ілюстративні методи. Пояснювально-ілюстративні 

методи досить часто використовуються на заняттях з виховною метою. Це 

лекції, розповіді з демонстраціями слайдів, фотографій та інших 

ілюстративних матеріалів, захист студентами розроблених ними проектів, 

Рис.1.2. Методи розвитку технічної творчості 
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екскурсії на виробництво тощо. Використання цих методів не лише 

спрямоване на повідомлення студентами нових відомостей, а й на створення 

певного емоційного мікроклімату, робить зі студентів активних 

співучасників процесу пізнання. Досвід роботи викладачів коледжу показує, 

що технічна творчість надає студентам не тільки практичні знання, а й 

зацікавлює їх тайною пізнання, показує, що на сучасному рівні 

технологічних процесів є різні підходи до вирішення проектно-технологічних 

завдань. Успіх цих методів часто визначається не лише ерудицією викладача, 

а, головним чином, наявністю чудових наочних посібників, 

систематизованих ілюстрацій, що показують шляхи формування та розвитку 

змісту тих чи інших понять та уявлень про технологічні процеси. 

У роботі викладача ілюстрації мають розкривати найцікавіші та 

конкретні питання, які виникають в учнів. Але треба пам’ятати, що студенти 

відчувають потребу не лише в консультації, а й у використанні необхідної 

літератури. Застосовуючи пояснювально – ілюстративний метод при 

викладанні технологічних дисциплін в коледжі важливо дотримуватися 

наступного: не вводити нових понять формально, спиратися лише на 

прийняті класифікації, широко використовувати ілюстративні матеріали, 

заохочувати студентів до роботи з технічною літературою, формувати вміння 

захищати власні судження та проекти, допомагати студентам чітко й точно 

формулювати висновки, стежити за правильним використанням технічних 

термінів та понять [3, с. 58]. 

Репродуктивні методи. У психології поняття репродукції включає в 

себе відтворення утриманого в пам’яті. Стосовно роботи на уроках 

технологічного циклу репродуктивні методи включають спільні дії викладача  

та студентів у відтворенні технологічного процесу, необхідного для 

отримання об’єкта роботи [4, с. 97]. Репродуктивні методи найчастіше 

використовуються на початку засвоєння певної теми 

Алгоритмічні методи пошуку технічних рішень. Формулюючи 

завдання в загальному вигляді, студенти часто пов’язують їх із необхідністю, 
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наприклад, підвищувати продуктивність праці тощо. Тому необхідно 

допомогти студентам перейти від загального завдання до конкретного, тобто 

до елементарних складових, виконання яких не викликає особливих 

утруднень. Такий підхід до розв’язання різного роду завдань дозволяє 

чіткіше планувати послідовність виконання певних робіт на лабораторно – 

практичних заняттях. Головна методична ідея при цьому полягає у 

виробленні певного стереотипу у “стратегії поведінки” студента, який 

виконує проектно-технологічне завдання. Розробка того чи іншого виробу 

здійснюється “зверху – вниз”, технологія виготовлення проводиться “знизу – 

вверх”. При цьому не йдеться про повне відокремлення проектних завдань 

від технологічних, що забезпечує потребу у виготовленні технологічних 

карток на окремі деталі, потім виготовлення, складання, регулювання та інші 

операції . 

Дослідницькі методи. На основі творчої діяльності професійних 

конструкторів розроблено низку спеціальних методів, які можна 

рекомендувати для розвитку технічно-творчих здібностей студентів на 

уроках технологічного циклу. Ці методи поділяються на дві групи: перші 

пов’язані зі змістом роботи, другі – із загальною стимуляцією і виробленням 

у студента якостей, необхідних для успішної роботи в умовах, наближених 

до виробництва. 

Метод пошуку аналогів. Загальновідомо, що людині властиве 

наслідування: сам розвиток і навчання студента – це процес довгострокового 

наслідування дорослих. Наочно цей метод виявляється і в процесі 

спецдисциплін. Метод пошуку аналогів ґрунтується на тому, що в основу 

нової ідеї може бути покладена вже існуюча. Якщо проаналізувати метод 

аналогів, то він складається з таких етапів: спочатку пропонується повний, а 

потім частковий пошук аналогів форм або операцій. У процесі викладання 

технологічних дисциплін потрібно якомога більше використовувати наочні 

засоби, тобто діючі моделі, механізми, навчальні фільми, плакати, тому що 
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власний досвід студентів може бути ще не досить великим і їм ніде брати 

аналоги.  

Метод реконструкції. Цей метод протилежний попередньому і 

базується на внесенні змін до існуючого об’єкту, у його структуру та функції. 

Використання цього метода пов’язане з пошуком нових оригінальних 

розв’язків. Студентам пропонується відома конструкція,модель, тощо і вони 

повинні створити нову, протилежну за структурою чи функцією. При 

використанні цього методу головним є дати студентам повну свободу. Зате 

на підсумковому етапі роботи кожен варіант необхідно проаналізувати й 

оцінити згідно з вимогами науки й техніки.  

Метод комбінування. Метод комбінування – це створення моделей за 

допомогою поєднання деталей або окремих функцій з інших конструкцій, 

моделей, тощо. Цей метод тісно пов’язаний з двома попередніми і 

спрямований на пошук нових підходів. У техніці дуже багато об’єктів 

побудовано саме за допомогою комбінування елементів вузлів, блоків із 

різних конструкцій, а в результаті одержується зовсім нова конструкція.  

Метод цільового експериментування. У повсякденному житті часто 

бувають ситуації, коли застосовувати якийсь певний метод неможливо. Тоді 

використовують метод цільового експериментування. Психологи, які 

вивчають творчу особистість, установили, що у багатьох винахідників 

конструктивні ідеї часто виникають при “контакті” з думками інших. 

Евристичний метод. Поряд із цим існує евристичний метод розвитку 

процесу технічної творчості. Суть цього методу полягає у використанні при 

пошуку розв’язання проблемних завдань завчасно підготовлених запитань. 

Винахідник відповідає на ці запитання і в зв’язку з ними аналізує своє 

завдання [50, 21]. Аналіз винахідницької діяльності дозволяє прийти до 

висновку, що в методі контрольних запитань виникає потреба, коли інші 

методи при виконанні пошукових завдань не дають результатів.  

Досліджуючи творчу діяльність студентів, що ґрунтується на базі 

технологічних дисциплін, ми маємо справу зі специфічною формою 
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практичної діяльності. За характером – це експеримент, за спрямуванням – 

виробнича діяльність, за завданням – навчання і виховання. Експеримент 

такого роду є для студентів засобом впровадження у своїй діяльності їх 

власних практичних знань, що наочно обґрунтовують шляхи переходу від 

пізнання законів натуральної природи до пізнання особливостей їх дії в 

умовах техніки і матеріального виробництва. Навчально-виробничий 

технічний експеримент, виступаючи як результат засвоєння теоретичних 

знань і трудових навичок, є потужною єдиною ланкою теорії та практики в 

освіті школярів. Він вочевидь демонструє взаємозв’язок науки і виробництва. 

Навчально-виробничий експеримент як процес технічно-творчої діяльності 

вимагає від студентів, крім знань основ природничих наук, трудових умінь і 

навичок, ще й ґрунтовного ознайомлення з характером і специфікою 

виробництва, стосовно якого здійснюється експеримент.  

Застосування будь – якого із перерахованих методів у діяльності 

студентів з метою розвитку технічно-творчих здібностей  під час викладання 

технологічних дисциплін залежить від матеріально-технічної бази, тобто 

наявності демонстраційних стендів, технічних засобів навчання, 

різноманітних наочних посібників, діючих моделей, ескізів, технологічного 

устаткування.  

Ранню дорослість прийнято називати "молодістю" (18 – 23 років). Цей 

період характеризується завершенням головної фази біологічного та 

психологічного розвитку, уповільненням зростання. За даними Б.Г. Ананьєва 

і його співробітників, пік психофізіологічних, психічних і інтелектуальних 

функцій доводиться на 19 – 20 років, коли спостерігається підвищення рівня 

психомоторних характеристик, уваги, пам'яті, мислення, творчості, 

спостерігається пік динамічності збудливого і гальмівного процесів [3]. 

Визначення вікових кордонів молодості до цих пір залишається 

предметом наукових дискусій. Відомий вітчизняний соціолог І.В. Бестужев – 

Лада пише: «Річ у тому, що молодь – не лише і не стільки вікове поняття, 
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скільки соціальне і історичне. До цієї категорії в різні часи і в різних шарах 

суспільства відносили людей вельми різного віку». 

На думку Оленникової М.В., період молодості людини починається в 

юності (від 18 до 23 років). Ще цей етап називають етапом людської 

близькості. Молодість відкрита спілкуванню: легко заводяться знайомства, 

легко утворюються дружні зв'язки, приходить любов, створюються сім'ї [33].  

Провідною діяльністю є або професійне навчання, або трудова 

діяльність, або те і інше разом. Завдяки цим діяльностям молоді люди 

освоюють норми стосунків між людьми, а також професійно – трудових 

умінь. 

Цей вік характеризується як стійко концептуальна соціалізація, коли 

виробляються стійкі властивості особи, стабілізуються всі психічні процеси, 

чоловік набуває стійкий характер. В молодості людина найбільш здібна до 

творчої діяльності, формулювання евристичних гіпотез, максимально 

працездатна, тому прогрес в різних областях наукового знання багато в чому 

пов'язаний з діяльністю молоді. Молодь опановує найбільш складні способи 

інтелектуальної діяльності в найрізноманітніших і сучасних галузях науки і 

техніки; у трудовій діяльності засвоєні знання, навики, уміння не лише 

реалізуються, але і отримують свій подальший розвиток і творче 

вдосконалення. 

Молодість – важливий етап розвитку розумових здібностей. Істотно 

розвиваються теоретичне мислення, уміння абстрагувати, робити 

узагальнення. Відбуваються якісні зміни в пізнавальних можливостях: вже 

йдеться не лише про те, скільки і які завдання вирішує молода людина, а 

яким чином вона це робить (нестандартний підхід до вже відомих проблем; 

уміння включати приватні проблеми; уміння ставити  загальні питання на 

основі завдань, сформульованих не кращим чином, і тому подібне) [33]. 

Розвиток інтелекту в молодості тісно пов'язаний з розвитком творчих 

здібностей, що передбачають не просто засвоєння інформації, а прояв 

інтелектуальної ініціативи і створення чогось нового. 
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В якості найважливішого компонента творчості фахівці-психологи 

виділяють переважання дивергентного мислення, яке має на увазі, що на одне 

і те ж питання може бути дане безліч однаково правильних і рівноправних 

відповідей, – на відміну від конвергентного мислення, що орієнтується на 

однозначне рішення, що знімає саму проблему [8]. 

Такі особливості мислення студентів треба враховувати в організації 

навчальної діяльності у вузі в цілому – в лекційному викладанні, при 

підготовці вмісту завдань для самостійної роботи, при проведенні 

практичних і лабораторних занять, в їх науково-дослідній роботі. 

Творча активність молодої людини передбачає уміння здолати буденні 

проблеми, а інколи і виходити за рамки строгого логічного дотримання і 

висновків, звертаючись до незвичайних зв'язків і аналогій, а також зняття 

різних заборон і обмежень для повнішого свого прояву, вільний пошук 

нового і ін. В той же час зберігається необхідність дотримання 

інтелектуальної дисципліни, організованості і систематичності в роботі. 

Особливо їх потребують студенти, що володіють творчими здібностями, але 

недостатньо зібрані, не дуже організовані, часто не допрацьовуючи, без 

строгого плану і системи. За інших рівних умов, як правило, менше шансів на 

успіх в того, хто не зібраний в роботі, не вміє її планувати, не доводить 

справу до кінця [15]. 

На серйозну увагу заслуговує характеристика мотивів навчальної 

діяльності студентів, оскільки вони безпосередньо впливають на якість 

професійної підготовки, на формування особи професіонала. Назвемо деякі з 

них: пізнавальні, професійні, мотиви творчого досягнення, широкі соціальні 

мотиви — мотив особистого престижу, мотив збереження і підвищення 

статусу, мотив самореалізації, мотив самоствердження, матеріальні мотиви. 

Бердяєв Н.А. вважав, що істотним мотиваційним чинником 

ефективності учбової діяльності студентів є мотив творчого досягнення. 

Потреба в досягненнях осягається людиною як прагнення до успіху, що є 

різницею між минулим рівнем виконання і сьогоденням, це – змагання з 
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самим собою за успіх, прагнення до поліпшення результатів будь-якої 

справи, за яку він береться. Вона виявляється також у включеності в 

досягнення далеких цілей, в здобутті унікальних, оригінальних результатів як 

в продукті діяльності, так і в способах вирішення проблеми. Потреба в 

досягненнях стимулює пошук людиною таких ситуацій, в яких він міг би 

випробовувати задоволення від досягнення успіху [7]. 

Велику роль в період молодості займає спілкування. Навчальна 

діяльність відбувається в групі, в середовищі однокурсників. У зв'язку з цим 

фахівці (Ю.М. Орлів, Н.Д. Творогова і ін.) звертають увагу на важливість 

мотиву афіляції.  Під її мотивом прийнято розуміти прагнення людини до 

вступу до спілкування з членами свого суспільства, прагнення до створення, 

збереження і відновлення позитивних емоційних взаємин з іншими людьми.        

Дослідження мотиву аффіляції у студентів вузу показали його істотний вплив 

на результати навчання. З'ясувалося, наприклад, що вчитися на відмінно 

другокурсникам з високою аффіляцією складніше, ніж з низькою, оскільки 

спілкування приводить до великих витрат їх енергії і часу. Проте на 

четвертому курсі вчитися на відмінно студентам з високою аффіляцією 

легше, ніж з низькою аффіляцією, оскільки старшокурсники вже придбали 

техніку спілкування і процес активного спілкування не заважає, а допомагає 

навчанню. 

Потреба в спілкуванні, мотив аффіляції значно впливають на навчальну 

діяльність студентів, – або затрудняючи її, або покращуючи, викликаючи 

задоволення від навчання (Рогов Е.І.) [36]. 

Потреба в самоствердженні інтенсивно продовжує розвиватися в 

молодості.  
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Мотиви самоствердження (домінування) виявляються в прагненні 

людини впливати на інших людей, контролювати їх поведінку, бути 

авторитетним, переконливим. Вони виявляються в прагненні довести істину 

іншим, бути переможцем в спорі, нав'язати іншим свої погляди, смаки, стиль 

і моди, вирішення проблем. У студентській навчальній діяльності ця потреба 

підвищує задоволення від навчання, викликає полегшення його процесу, 

підвищує відповідальність у відношенні до навчання. Пізнавальна потреба у 

поєднанні з мотивом в досягненнях робить дуже сильний вплив на 

підвищення успішності, створює глибоку задоволеність навчанням у ЗВО 

[27]. 
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РОЗДІЛ ІІ 

ЗМІСТОВНО - ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ 

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН У КОЛЕДЖІ 

 

2.1 Критерії, показники, рівні сформованості творчих здібностей 

студентів в процесі вивчення технологічних дисциплін у коледжі 

 

Творчі здібності відносяться до дивергентного мислення, тобто типове 

мислення, що йде в різних напрямках від проблеми, відштовхуючись від її 

вмісту тоді як типове для нас – конвергентне мислення – спрямовано на 

пошук з безлічі вирішень єдиного вірного. Багаточисельні тести виміру 

інтелекту (IQ), виявляючи швидкість і точність знаходження вірного 

вирішення з безлічі можливих, не підходять для виміру креативності. 

В процесі діагностики креативність підрозділяють на вербальну 

(словесне творче мислення) і невербальну (образотворче творче мислення). 

Таке розділення стало виправданим після виявлення зв'язку вказаних видів 

креативності з відповідними чинниками інтелекту: образним і вербальним. 

Люди, використовуючи в повсякденності в основному конвергентне 

мислення, звикають вживати слова і образи в певному асоціативному зв'язку 

з іншими словами, причому стереотипи і шаблони в кожній культурі 

(соціальній групі) свої і повинні визначатися спеціально для кожної вибірки 

випробовуваних. Звідси креативний розумовий процес, по суті, є 

формуванням нових смислових асоціацій, величина віддаленості яких від 

стереотипу може служити виміром креативності особи. 

Використання різних методик діагностики творчих здібностей 

дозволило виявити спільні принципи оцінки креативності:  

а) індекс продуктивності як відношення числа відповідей до кількості 

завдань;  
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б) індекс оригінальності як сума індексів оригінальності окремих 

відповідей, віднесена до спільного числа відповідей;  

в) індекс унікальності як відношення кількості унікальних (що не 

зустрічаються у вибірці) відповідей до спільної їх кількості.  

Для підвищення якості тестування креативності необхідне дотримання 

таких основних параметрів креативного середовища, як:  

- відсутність обмеження за часом; 

- мінімізація мотивації досягнення; 

- відсутність мотивації змагання і критики дій; 

- відсутність в тестовій інструкції жорсткої установки на творчість.  

Отже, умови креативної середовища створюють можливості прояву 

креативності, при цьому високі показники тестування значимо виявляють 

креативних осіб.  

У той же час низькі результати тестування не свідчать про відсутність 

креативності у випробовуваного, оскільки творчі прояви спонтанні і 

непідвласні довільної регуляції.  

Таким чином, методики діагностики творчих здібностей призначені, 

насамперед для фактичного визначення креативних осіб в конкретній вибірці 

на момент тестування [33]. 

Цілеспрямований процес формування креативності студентів 

технологічних спеціальностей можливий за умови визначення вихідного 

рівня креативності. Аналіз результатів діагностування дозволяє вибрати 

найбільш адекватні для конкретних груп студентів форми та методи 

формування креативності, типи творчих завдань, тренінгових вправ та 

ситуацій. 

Узагальнювальні позиції щодо методологічних засад діагностування 

креативності, сутності та особливостей різних методик діагностики 

креативності представлено в наукових працях таких дослідників, як 

О.Банзелюк [13], Т.Баришева [15],  Д.Богоявленська [21; 22], В.Дружинін 

[26], Є.Ільїн [36], Н.Рождественська [23], О.Тунік [47] та ін.  
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Сучасна психолого-педагогічна література репрезентує різні підходи до 

діагностики креативності особистості. Так, на особливу увагу заслуговує 

зауваження Е.Торренса, який вважав, що до діагностики креативності 

необхідно підходити як до «мініатюрної моделі творчого акту», яка надає 

можливість орієнтації в рівні розвитку індивідуальної програми креативної 

особистості.  

Перші тести креативності було створено Дж.Гілфордом та його 

співробітниками в університеті штату Каліфорнія в 50 – х рр. ХХ ст. Ці 

методики відомі як Південно-каліфорнійські тести дивергентної 

продуктивності (Divergent Product ivetests) та були спрямовані на 

вимірювання дивергентного мислення. Однак, недостатню ефективність цих 

тестів було пов’язано з тим, що вони орієнтовані на швидкість виконання 

завдань та не враховують особистісні характеристики.   

Суттєву популярність здобули тести для вимірювання креативності 

Е.Торренса (Torrance Tests of Creative Thiming – TTCT), що містять 12 тестів, 

які згруповані у вербальну, наочну та звукову батарею. Е.Торренс називав 

свої методики не тестами, а заняттями (із метою подолання тривожності та 

створення сприятливої атмосфери). 

Практика використання тестів креативності майже відразу зумовила 

виявлення суттєвого протиріччя в пошуках інтегрованого показника 

креативності. Наукові дослідження Дж.Гілфорда та Е.Торренса зумовили 

важливі висновки в подальших дослідженнях креативності, зокрема 

розрізнення інтелекту як загальної здатності до використання знань та 

креативності як загальної здатності до їхнього перетворення. 

Діагностика креативності має орієнтувальний характер, оскільки 

справжній прояв креативності відбувається в процесі продуктивної 

діяльності та в процесі включення особистості в творчий процес. Важливою є 

позиція Д.Богоявленської про те, що принципова спонтанність творчого 

процесу унеможливлює використання природничо-наукових методів. 
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У сучасній психолого – педагогічній літературі репрезентовано 

критичні наукові позиції щодо методів діагностики креативності, зокрема 

тесту Е.Торренса. Найбільші питання викликають уявлення про креативність 

як дивергентне мислення, як підґрунтя для розробки діагностичних методів, 

ототожнення креативності з оригінальністю, низька кореляція тестових 

оцінок з об’єктивними творчими досягненнями. Основні недоліки тестів 

креативності – неврахування мотивації та інших особистісних характеристик 

індивідів.  

Креативність як особистісна якість менш за все піддається кількісному 

вимірюванню, яке здійснюється за допомогою гіпотетичних показників. 

Відповідно, психометричні методи діагностики креативності встановлюють 

тільки зовнішні прояви дивергентності. На думку В.Дружиніна, недоліки 

тестів Дж.Гілфорда та Е.Торренса пов’язані з тим, що інструкцію з 

установкою на оригінальність активізує не креативність, а інтелект. 

Науковець вважає, що людина, яка дає оригінальну, творчу відповідь, апріорі 

має креативність. Але якщо людина не дає творчої відповіді у вільній 

ситуації, це не є свідченням відсутності в неї креативності, оскільки прояви 

креативності непідвладні зовнішній регуляції [21].  

Р.Стернберг на основі розробленої ним інвестиційної теорії 

креативності замість психометричних вимірювань креативності пропонує 

оцінювати результати творчості (усні, письмові роботи) за допомогою 

експертів, які оцінюють оригінальність творчого продукту, складність, 

гумор, емоційність та відповідність завданню [31].  

Урахування наукових позицій щодо методологічних підходів до 

діагностування креативності зумовлює необхідність використання різних 

методів та діагностичних методик, які в сукупності дозволяють більш 

достовірно досліджувати креативність особистості. Серед діагностичних 

методик креативності особливої популярності у психолого-педагогічних 

дослідженнях різного рівня набув тест„Креативність” Н.Вишнякової [11]. 

Тест „Креативність” Н.Вишнякової дозволяє визначити рівень творчих 
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здібностей особистості, співставити креативний компонент образу „Я – 

реальний” та уявлення про образ „Я – ідеальний”. Співставлення зазначених 

образів дозволяє визначити креативний резерв та творчий потенціал 

особистості.  

Висновки науковців, які займалися аналізом продуктивності та 

плідності різних тестів креативності засвідчують суперечливість як вихідних 

теоретичних засад, так й методичних основ зазначених тестових методик.  

Узагальнення наукових підходів до визначення методологічних та 

методичних засад діагностики креативності дозволило виокремити декілька 

підходів до експериментального вивчення креативності: 

 дослідження дивергентного мислення за допомогою 

стандартизованих методик, які передбачають оцінювання насамперед 

відповідності завданню, яке вимагає пошуку нестандартних рішень 

(Дж.Гілфорд, С.Меднік, Р.Стернберг, Е.Торренс, Д.Богоявленська, О.Тунік та 

ін.); 

 дослідження мотивації творчої діяльності, розвитку креативності як 

особистісної якості; 

 дослідження процесу творчої діяльності за допомогою творчих 

завдань, проблемних ситуацій (В. Давидов, Л. Занков, О.Савенков, 

А.Хуторська та ін.); 

 дослідження психофізіологічних аспектів творчої діяльності 

засобами комп’ютерних технологій (О.Лебедев). 

Для визначення рівня креативності використовуються спеціальні 

опитувальники, що репрезентують списки ситуацій, інтересів, форм 

поведінки тощо, що характеризують креативну особистість. Для аналізу 

продуктів діяльності використовуються експертні оцінки, певним недоліком 

яких є конвенціональні судження. Найбільш часто використовуваним у 

практиці психолого-педагогічних досліджень креативності є психологічне 

тестування.  
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Найбільші проблеми при вивченні креативності виникають у процесі 

обґрунтування методологічних підходів до вимірювання цієї особистісної 

якості. Так, у працях Н.Когана та М.Воллаха визначено умови, за яких 

кореляція між показниками креативності та інтелекту буде мінімальною: 

відсутність обмежень при виконанні завдань, часових рамок; відсутність 

атмосфери змагальності, критерію правильних відповідей; надання 

реалістичності завданням, що пропонуються; створення ігрової ситуації [49]. 

Зазначені умови мають бути враховані при обґрунтуванні комплексу 

діагностичних методик та процедур дослідження креативності студентів 

гуманітарних спеціальностей в контексті завдань нашого дослідження.  

Розробка тестологічного інструментарію для вимірювання 

креативності, на думку американських вчених Д.Харгрівса та П.Вернона, має 

враховувати рівень тестів. Зазначені науковці підвищення валідизації тестів 

креативності пов’язували з аналізом середовища, в якому вони 

застосовуються, і вважали, що для прояву творчих можливостей необхідна 

повна свобода дій, створення „легкої” атмосфери, коли креативність може 

мати спонтанний прояв, що непідвладний зовнішній або внутрішній 

регуляції. 

Ґрунтовні досягнення в пошуку шляхів вирішення проблеми 

діагностування креативності пов’язані із науковим доробком відомої 

російської дослідниці Д.Богоявленської, яка активно займається розробкою 

методу „креативного поля” [8]. Метод „креативного поля” спрямовано на 

виявлення здатності креативної особистості виходити за межі запропонованої 

ситуації або існуючої в індивіда системи знань. 

Необхідно наголосити, що діагностика креативності має певні 

обмеження, пов’язані з виявленням творчого мислення. Так, Т.Желткова 

особливо підкреслює, що норми, які визначені шляхом обробки результатів 

тестування, неможна механічно поширювати на інші вибіркові сукупності 

[24].  
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Таким чином, аналіз психолого-педагогічної літератури засвідчує, що 

для оцінки рівня сформованості креативності достатньо широко 

використовуються різні тести, зокрема такі: 

 тест творчого мислення Е.Торренса, 

 батарея креативних тестів, створена на основі тестів Дж.Гілфорда, 

 опитувальник креативності Д.Джонсона, спрямований на оцінку та 

самооцінку характеристик творчої особистості, 

 спеціальні тести креативності, що ґрунтуються на вирішенні 

завдань відкритого типу (необмежена кількість рішень) – „Фігурна форма” 

(Е.Торренс), „Три види аналогій (пряма, фантастична, символічна аналогія)” 

(Дж.Гордон), „Нестандартне використання предметів” (Е.Торренс, О.Тунік, 

Д.Богоявленська), 

 проективні тести – опитувальник креативності Д.Джонсона, 

опитувальник креативності Дж.Рензуллі.  

Для вирішення завдань діагностування креативності студентів 

технологічних спеціальностей доцільно застосовувати тестові методики 

креативності в єдності із проективними методиками та спостереженням за 

процесом формування креативності в різних видах творчої діяльності 

студентів ВНЗ. 

При визначенні критеріїв та показників сформованості креативності 

майбутніх фахівців соціально – гуманітарної сфери (соціологи та політологи) 

ми враховували компонентний склад її структури.  

У науковій літературі поняття „критерій” пов’язано з визначенням 

певного мірила для оцінки предметів чи явищ, ознаки, що взяті для 

класифікації. Під терміном „показник” мається на увазі „ те, з чого можна 

судити про розвиток і хід чого – небудь [34], „ свідчення, доказ, ознака чого – 

небудь [35].  

У науковій літературі представлено різні підходи до визначення 

критеріїв сформованості або критеріїв розвитку креативності студентської 

молоді. Так, Ю.Варлакова відзначає такі критерії розвитку креативності 
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майбутніх бакалаврів педагогічної освіти, як мотиваційно – ціннісний 

(ціннісне ставлення до майбутньої професії, потреби у самореалізації, 

мотивація навчання у виші), когнітивний (обсяг знань студентів, швидкість 

виконання графічних та тестових завдань та усвідомленість засвоєних знань), 

праксіологічний (уміння використовувати набуті знання в практичній 

перетворювальній діяльності, уміння відхилятися від традиційних схем у 

процесі генерації ідей, уміння продукувати віддалені асоціації, уміння 

пропонувати значну кількість ідей поставленої задачі, уміння швидко 

переключатися з одного завдання на інше) [35]. 

Досліджуючи розвиток креативності студентів технологічного профілю 

І.Гриненко виокремлює такі критерії розвитку креативності: мотивація 

успіху – для діагностування рівня сформованості мотиваційного компоненту, 

ступінь реактивної тривожності – емоційно-ціннісного компоненту, 

невербальна креативність та вербальна креативність – когнітивного 

компоненту, уміння кодувати інформацію – когнітивного компоненту, 

уміння структурувати зміст тексту – результативного компоненту. 

Показовою є критеріальна база розвитку креативності студентів, 

пропонована О.Митченковою, яка визначає критерії (когнітивний, ціннісний, 

поведінковий) та показники (повнота знань про креативність, гнучкість та 

оригінальність мислення, спостережливість, здатність до синтезу та 

узагальнення, прояв креативності в діяльності, задоволення від пізнання; 

визнання цінності креативності як важливої особистісної та професійно 

значущої якості, усвідомлення значущості творчості інших людей; творче 

самовизначення та самовираження, спрямованість на креативне вирішення 

поставлених завдань, постійний творчий ріст, ступінь залученості до творчої 

діяльності, досягнення в науково-дослідницькій, громадській, спортивній та 

культурно-масовій діяльності) [39]. Критеріями креативного розвитку 

студентів у дослідженні О.Нікітіна визначено такі: відкритість новому 

досвіду, збільшення творчого потенціалу, творчий підхід до вирішення 

завдань, координація ментального, емоційного та тілесного складників 
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особистості, здатність до концентрації, емпатія, низький рівень тривожності, 

почуття гумору, включеність у навчальний процес [38]. 

На основі визначення теоретичних засад дослідження проблеми 

формування креативності в студентів технологічних спеціальностей, сутності 

та структури креативності майбутніх фахівців технологічного профілю, 

особливостей методик діагностування креативності виокремлено такі 

критерії та показники сформованості креативності: мотиваційний, 

когнітивний та особистісно-діяльний. У таблиці 2.1. представлено критерії та 

показники і методи сформованості креативності студентів технологічних 

спеціальностей завдань дослідно-експериментальної роботи. 

Таблиця 2.1  

Критерії та показники креативності студентів технологічних 

спеціальностей та діагностичний інструментарій 

Критерій Показник  Методики  

 

Мотиваційний 

 

 

Мотивація на успіх. 

Ступінь інтересу до 

формування креативності. 

 

Опитувальник 

«Мотивація успіху та 

побоювання 

невдач»(А.Реан) 

 

Готовність до ризику у 

творчій діяльності. 

Методика оцінки 

мотивації для 

досягнення мети 

Тест „Готовність до 

ризику” (А. Шуберт) 

Комплексна анкета 

 

 

 

Когнітивний 

Наявність знань про сутність 

поняття  «креативність», роль 

креативності у професійній 

діяльності фахівців 

технологічного профілю, 

 

 

 

Комплексна анкета 
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сутнісні ознаки основних 

креативних технік. 

Вербальна креативність 

(оригінальність, унікальність 

та кількість асоціацій). 

Тест віддалених 

асоціацій (RAT) 

С.Медніка 

Невербальна 

креативність (оригінальність, 

унікальність) 

Тест „Закінчи 

малюнок” Е. Торренса 

(Додаток В) 

 

Особистісно- 

Особистісні якості 

(самостійність, сміливість у 

соціальних контактах, 

комунікабельність, 

сприятливість до нового, 

емоційна стійкість, 

толерантність до 

невизначеності). 

16-факторний 

особистісний 

опитувальник Р. 

Кеттелла; 

Тест «Креативність» 

(Н. Вишнякова) 

Опитувальник 

толерантності, 

діяльнісний 

 

Представлені критерії  є достатніми для визначення рівня 

сформованості креативності в студентів, оскільки дозволяють прослідити 

динаміку змін у розвитку їхньої здатності до творчості, здійснювати поточну 

корекцію перебігу навчально-виховного процесу у виші.  

На підставі теоретичного обґрунтування компонентів креативності 

студентів технологічних спеціальностей, визначення відповідних критеріїв та 

показників було конкретизовано рівні сформованості досліджуваного 

феномену. Необхідність сутнісного визначення рівнів сформованості 

креативності студентів зазначеного профілю пов’язана з урахуванням 

діалектичного характеру процесів розвитку та формування особистості, що 

дозволяє опанувати предмет дослідження в різноманітності його 

властивостей, зв’язків, відносин.  
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Відповідно до завдань дослідження виокремлено такі рівні: високий 

(інтерактивний), середній (стійкий) та низький (фрагментарний).  

Високий (інтерактивний) рівень мають студенти, в яких переважає 

мотивація досягнення (прагнення до успіху), стійкий інтерес до формування 

креативності як особистісної та професійної якості; студенти володіють 

знаннями про сутність понять „креативність”, „техніки креативності”, 

„творча професійна діяльність”, діагностичні методи дослідження 

креативності; мають розвинені вміння вербального й образного 

комбінування, проявляється висока активність у вирішенні завдань творчого 

характеру; які демонструють яскраво виражену здатність до висунення 

унікальних ідей, що відрізняються від стереотипних відповідей; можуть 

трансформувати інформацію в кінцевий продукт; проявляють самостійність і 

сміливість у соціальних контактах, комунікабельні, сприйнятливі до нового, 

емоційно стійкі й чутливі, толерантні до невизначеності; сподіваються на 

успіх, характеризуються низьким рівнем тривожності; демонструють уміння 

самостійно планувати власну професійну діяльність на основі загальних та 

спеціальних креативних знань, уміють самостійно здійснювати рефлексію та 

самооцінку власної креативної діяльності. Студенти виявляють на високому 

рівні такі якості, як гнучкість (здатність продукувати достатню кількість ідей, 

використовувати різні стратегії при вирішенні проблем), оригінальність 

(здатність продукувати нестандартні ідеї) [30]. 

До середнього (стійкого) рівня відносяться студенти, в яких наявний 

нестійкий мотив досягнення успіху, інтерес до формування креативності 

виявляється внаслідок педагогічного впливу; мають певні знання про 

сутність понять «креативність», «техніки креативності», «творча професійна 

діяльність», фрагментарне уявлення про техніки креативної діяльності, 

часткове знайомство з діагностичним інструментарієм вивчення власної 

креативності; недостатньо розвинена здатність до вербального й образного 

комбінування, вони зазнають труднощі з висуненням унікальних, 

незвичайних ідей, ситуативно виявляють цікавість при вирішенні творчих 
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завдань; мають початковий досвід пошуку, обробки й аналізу інформації; в 

них проявляється епізодична самостійність, труднощі в соціальних 

контактах, спілкування викликає ускладнення; фіксується слабкий інтерес до 

новизни, помірна емоційна стійкість і чутливість, боязнь невизначеності; 

відрізняються невизначеним мотиваційним полюсом і достатнім рівнем 

тривожності; навички планування креативної професійної діяльності 

сформовані частково, не завжди вміють здійснювати рефлексивну оцінку 

власної креативної діяльності; не завжди здатні продукувати достатню 

кількість ідей, використовувати різні стратегії при вирішенні проблем, 

продукувати нестандартні ідеї, не повною мірою сформовані уміння 

деталізувати ідеї, що виникають. 

Студентів з низьким (фрагментарним) рівнем сформованості 

креативності характеризує перевага мотивації уникнення невдач, відсутність 

потреби у формуванні креативності. Такі студенти не розуміють сутності 

понять „креативність”, „техніки креативності”, „творча професійна 

діяльність”, не мають уявлень про техніки креативності в аспекті 

особистісного та професійного розвитку, відсутні уявлення про діагностичні 

засоби дослідження власної креативності. Для них характерні: невміння 

вербального і образного комбінування, висунені ідеї банальні, у них відсутнє 

прагнення до самостійного й активного виконання робіт творчого характеру, 

проявляється ригідність у знаходженні альтернативних рішень, фіксується 

схильність до репродуктивної діяльності; вони не мають досвіду роботи з 

інформацією; безініціативні, консервативні, емоційно нестійкі й нечутливі, 

невизначеність викликає депресію; проявляється страх невдачі, високий 

рівень тривожності; суттєві ускладнення в плануванні власної креативної 

діяльності, у здійсненні рефлексивної оцінки; відсутні навички 

прогнозування, вони не здатні продукувати значну кількість ідей, не здатні 

використовувати різні стратегії вирішення проблем, не здатні продукувати 

нестандартні ідеї. 
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Представлені рівні сформованості креативності знаходяться в прямо 

пропорційному взаємозв’язку між собою. Кожен попередній зумовлює 

наступний, включаючись до його складу. При переході від низького рівня до 

вищого підвищується рівень креативності студентів.  

Початковий рівень креативності в різних студентів відрізняється, 

відповідно, відрізняється й процес (його якісні та часові характеристики) 

рівневого формування креативності в студентів гуманітарних спеціальностей. 

Подібна асинхронність, дискретність, нерівномірність формування 

креативності в студентів має бути врахована в доборі форм та методів 

організації навчально-виховного процесу у виші. Доцільним уявляється 

організація сумісно-розподільної діяльності, творчої взаємодії в груповій, 

командній роботі, виконання проектів тощо.  

Можна констатувати основні принципи діагностики творчих 

здібностей:   

творчі здібності відносяться до дивергентного мислення, тобто типове 

мислення, що йде в різних напрямках від проблеми, відштовхуючись від її 

вмісту тоді як типове для нас – конвергентне мислення – спрямовано на 

пошук з безлічі вирішень єдиного вірного. Багаточисельні тести виміру 

інтелекту (IQ), виявляючи швидкість і точність знаходження вірного 

вирішення з безлічі можливих, не годяться для виміру креативності. 

В процесі діагностики креативність підрозділяють на вербальну 

(словесне творче мислення) і невербальну (образотворче творче мислення). 

Таке розділення стало виправданим після виявлення зв'язку вказаних видів 

креативності з відповідними чинниками інтелекту: образним і вербальним. 

Люди, використовуючи в повсякденності в основному конвергентне 

мислення, звикають вживати слова і образи в певному асоціативному зв'язку 

з іншими словами, причому стереотипи і шаблони в кожній культурі 

(соціальній групі) свої і повинні визначатися спеціально для кожної вибірки 

випробовуваних. Звідси креативний розумовий процес, по суті, є 
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формуванням нових смислових асоціацій, величина віддаленості яких від 

стереотипу може служити виміром креативності особи. 

Використання різних методик діагностики творчих здібностей 

дозволило виявити спільні принципи оцінки креативності: 

а) індекс продуктивності як відношення числа відповідей до кількості 

завдань; 

б) індекс оригінальності як сума індексів оригінальності окремих 

відповідей, віднесена до спільного числа відповідей; 

в) індекс унікальності як відношення кількості унікальних (що не 

зустрічаються у вибірці) відповідей до спільної їх кількості. 

Для підвищення якості тестування креативності необхідне дотримання 

таких основних параметрів креативного середовища, як: 

- відсутність обмеження за часом; 

- мінімізація мотивації досягнення; 

- відсутність мотивації змагання і критики дій; 

- відсутність в тестовій інструкції жорсткої установки на творчість. 

 

2.2 Методика формування творчого потенціалу та креативності  

студентів в процесі вивчення технологічних дисциплін у коледжі 

 

Існує кілька систем, які допомагають викладачам визначати навчальні 

цілі і методи розвитку мислення студентів. У 1956 році Бенджамін Блум, 

професор Чикагського університету (США), запропонував багаторівневу 

структуру розумової діяльності студентів. Для визначення рівня розвитку в 

студентів навичок творчого і критичного мислення Блум виділив шість рівнів 

мислення [5]. 

На першому, базовому, рівні знаходяться знання, а вище – послідовно 

розуміння, використання, аналіз, синтез та оцінювання фактів і інформації та 

їх застосування для розв’язування завдань у навчальні діяльності. 
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Завдання та діяльність студентів мають бути сплановані так, щоб 

процес навчання був спрямований на зміни у рівнях розумової діяльності. 

Важливо формувати не просто мислення, а навички мислення високого рівня. 

Однією з педагогічних технологій, яка спрямована на покращення та 

розвиток творчих здібностей студентів в процесі викладання технологічних 

дисциплін, є метод творчих проектів або проектно-технологічний метод. 

Теорія та практика проектного підходу до навчання бере свій початок з кінця 

ХІХ – початку ХХ століття завдяки науковим пошукам вітчизняних та 

зарубіжних учених-педагогів. 

В минулому цей метод широко використовувався в школах сільської 

молоді та в дослідно-показових навчальних закладах до 1931 року. Потім 

було заборонено його використання в практиці радянської школи.  

Зараз відбувається відродження методу проектів у навчальних 

програмах. Елементи методу проектів увійшли й до програми з трудового 

навчання загальноосвітніх навчальних закладів України, яка була 

затверджена в 2001 році [5].  

В основу проектно-технологічного методу покладена творча діяльність 

учнів, зорієнтована на вільний вибір ними об'єкта проектування.  

Під проектно-технологічним методом навчання треба розуміти такий 

метод навчання, коли студенти набувають знань і вмінь у процесі планування 

й виконання самостійних технічно-творчих завдань-проектів. Навчання ж 

проектно-технологічної діяльності обумовлюється способом взаємодії з 

оточуючим світом, тобто формуванням проектно-технологічної культури. 

Тому можна зробити висновок, що найбільш оптимальні умови для навчання 

проектно-технологічної діяльності та використання проектно-технологічних 

методів можна створити на заняттях дисциплін технологічного циклу 

(Додаток В).  

Сучасний етап розвитку освіти  передбачає застосування нової системи 

навчання, проектно – технологічної, мета якої полягає в розробці й 

виготовленні навчального творчого проекту, що передбачає самостійне 
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розроблення та виготовлення учнем виробу від ідеї до її втілення в 

матеріальний образ. Насамперед, це передбачає наявність суб’єктивної або 

об’єктивної новизни проекту, виконаного учнем з певним контролем та 

консультацією викладача.  

Проектно – технологічний підхід до викладання технологічних 

дисциплін, як зазначається у працях О.Коберника, М.Ретивих, В.Симоненка, 

С.Ящука [60], спрямований на формування в студентів ґрунтовної системи, 

творчо-інтелектуальних та предметно-технологічних знань і вмінь; 

передбачає самостійне або під контролем викладача виконання творчих 

проектів як на етапі проектування, так і на етапі виготовлення, захист свого 

проекту. Основною передумовою цього є розвиток технічно-творчих 

здібностей студентів.  

Перевага проектно – технологічного методу полягає в тому, що 

студенти під час цієї діяльності більш активно залучаються до самостійної, 

практичної, планової та систематичної роботи, в них виховується прагнення 

до пошуку шляхів створення нового або більш якісного вдосконалення 

існуючого виробу (матеріального об’єкта), формується уявлення про його 

майбутнє застосування; розвиваються моральні та трудові якості студента, 

мотиви вибору професії. При цьому слід особливу увагу приділяти станові 

інтересу студентів до цього процесу, згасання інтересу сигналізує 

викладачеві про недоліки в роботі. Необхідно стежити, щоб студенти 

доводили свої задуми до кінця, особливо на технологічному етапі.  

Проектування спрямоване на створення нового (суб’єктивно або 

об’єктивно) матеріального об’єкта. Виготовляючи виріб, зразок, тощо 

студент  розширює та закріплює свої знання з інших суміжних дисциплін 

предметів; удосконалює набуті вміння й навички у виконанні технологічних, 

економічних та інших операцій.  

Водночас разом із зазначеними вище, вирішуються й технічно-творчі 

завдання: 

 визначення функціонального призначення; 
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 розвиток уміння читати креслення, побудову, ескіз і т.д.; 

 складання ескізів майбутнього виробу; 

 планування технологічного процесу; 

 організація творчої діяльності; 

 формування в студентів технологічної культури.  

Успішність проектування неможлива без таких взаємопов’язаних 

цілей: соціально-економічна ефективність, соціальна інтегрованість, 

соціальна активність, соціальна керованість. Але найважливішим чинником 

виступає правильно визначена й послідовно організаційно спланована робота 

як студента, так і викладача. А це, насамперед, правильна логічна 

послідовність дотримання етапів виконання творчих проектів( рис. 2.1.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2.1 Структура й послідовність проектно-технологічної 

діяльності студентів: 

 

За цією структурою проектування як складова частина проектно-

технологічної діяльності має чітко визначені етапи та стадії його здійснення.  

Перший етап – етап підготовки та організації. На цьому етапі 

студенти мають вибрати об’єкт праці й поставити перед собою технічно-

творчу проблему, визначити значення проектного об’єкта. Студенти  
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пропонують різні варіанти запропонованої конструкції виробу, 

усвідомлюють її варіанти.  

Другий етап – етап технічно-творчого конструювання. На цьому етапі 

студенти складають ескізи виробу, вибирають необхідні матеріали й 

інструменти, визначаються з більш оптимальною технологію виготовлення 

проектного виробу.  

Третій етап – технологічний, студенти виконують визначені 

технологічним процесом операції, проводять самоконтроль власної 

діяльності. Технологічний етап вимагає від студента дотримання технології, 

трудової дисципліни та культури праці.  

На заключному етапі студенти виконують корегування виконаного 

виробу порівняно із запланованим, здійснюють випробування об’єкта, 

проводять самооцінку й аналіз підсумків проекту, захищають свій проект.  

На кожному з цих етапів студенти здійснюють відповідно визначену 

систему послідовних дій при розв’язанні проблемного завдання проекту. При 

цьому важлива роль, незважаючи на самостійність студента, відводиться 

викладачеві. Найголовніше його завдання – визначити структурний план 

роботи, запропонувати студентам цікаві й посильні, з урахуванням розвитку 

рівня їх фізичних, інтелектуальних, творчих здібностей, проектні завдання 

(об’єкти); допомагати кожному студенту у вирішенні тих чи інших проблем, 

які виникають як на кожному етапі, так і в цілому, наприклад, у виборі 

раціонального підходу до вирішення проблеми, визначенні оптимального 

варіанту технології виготовлення матеріального об’єкта.  

За змістом етапи організації й підготовки та технічно-творчого 

конструювання мають такі стадії проектно – технологічної діяльності: 

- пошук проблеми; 

- вибір об’єкта; 

- визначення проблеми; 

- вироблення ідей та варіантів щодо розв’язання проблеми; 

- аналіз і синтез ідей; 
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- вибір оптимального та раціонального варіанта; 

- обґрунтування проекту; 

- аналіз майбутньої діяльності; 

- прогнозування майбутніх результатів; 

- розробка конструкторсько-технологічної документації; 

- складання ескізів; 

- вибір матеріалів та обладнання; 

- вибір технології обробки складових деталей їх з’єднання; 

- оздоблення виробу; 

- організація робочого місця.  

Зміст спільної роботи викладача й студентів на заняттях 

технологічного циклу в процесі проектно-технологічної діяльності має 

відповідати чітко вираженій та логічній послідовності організації роботи як 

студента, так і викладача за певним, попередньо спланованим і 

обґрунтованим планом.  

 В процесі підготовки й організації проектно-творчої діяльності  

виконання роботи відбувається за такими стадіями: 

1. Стадія пошуку проблеми. Викладач пропонує студентам низку 

проблем, орієнтовний перелік об’єктів проектування, повідомляє вимоги, що 

ставляться до проектів, якої технології слід дотримуватися під час виконання 

проектів і критерії їх оцінювання. Студенти  уважно сприймають інформацію 

викладача та аналізують запропоновані проекти. 

2. Стадія визначення проблемної сфери. Викладач  дає поради, 

консультації, допомагає студентам усвідомити проблему. Кожен студент  

вибирає одну із запропонованих викладачем проблем – ту, що йому 

найбільше сподобалась. 

3. Стадія вироблення ідей та варіантів розв’язання проблеми. 

Викладач  організує спостереження, надає консультації, допомагає точніше 

сформулювати тему проекту, дає поради щодо допоміжної літератури. 
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Студент, використовуючи надбані знання та перспективу у відповідних 

виробах, формують низку ідей, а згодом і варіанти конструкцій проекту. 

4. Стадія формування основних параметрів і кінцевих вимог. 

Викладач уточнює, дає поради та консультації. Студенти визначають основні 

параметри проекту (габаритні розміри, сферу застосування тощо) та кінцеві 

вимоги, які ставляться до майбутнього виробу. 

5. Стадія вибору оптимального варіанта та обґрунтування 

проекту.Викладач  здійснює контроль, консультує, уточнює подані 

студентами варіанти, доповнює їх відповідно до технологічних умов. 

Студенти  визначають найбільш вдалий варіант, аналізуючи запропоновані 

проекти. 

6. Стадія прогнозування майбутніх результатів. Викладач 

вислуховує студентів, дає поради, консультації. Студенти  уточнюють ескіз 

та оформлення проекту.  

Для етапу технічно-творчого конструювання на кожній стадії робота 

викладач – студент має такий зміст: 

1. Стадія складання ескізу. Викладач контролює, уточнює, допомагає 

порадами. Студенти розробляють робочий ескіз виробу з необхідними 

технічними поясненнями. 

2. Стадія вибору матеріалу для реалізації проекту. Викладач  тільки дає 

поради. Студенти визначають кілька найменувань матеріалів і вибирають ті, 

що, на їх думку, найбільш улаштовують їх. 

3. Стадія вибору інструментів та обладнання. Викладач  знову тільки 

дає поради. Студенти  визначають необхідні інструменти та обладнання, 

необхідні для виготовлення проектного об’єкта. 

4. Стадія вибору технології обробки деталей виробу, їх з’єднання, видів 

оздоблення виробу. Викладач спостерігає, здійснює контроль, дає поради та 

консультації. 

5. Остання стадія – організація робочого місця. Викладач подає 

допомогу. Студенти  добирають і розміщують на робочому місці матеріали, 
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інструменти, перевіряють освітлення, дотримання норм і правил техніки 

безпеки.  

Дидактичним та методичним завданням у процесі проектно-

технологічної діяльності є, безперечно, не репродуктивне дотримання стадій 

та етапів взагалі, а формування в студентів елементів технологічної культури, 

розвиток здатності до генерації ідей, їх аналізу, самостійного ухвалення 

рішення, формування власної думки, позиції, взаємодії в процесі розв’язання 

спільних та індивідуальних завдань. І, безперечно, однією з головних умов 

вирішення цих педагогічних завдань є достатньою мірою розвинуті технічно-

творчі здібності студентів. [ 40] 

Метод проблемного викладу. На розвиток творчих здібностей 

студентів впливає безліч чинників, а саме такі, як зміст уроку, майстерність 

викладача, методи і прийоми навчання, уміла організація уроку, правильний 

вибір виробу і т.д.  

При методі проблемного викладу перед студентами висуваються 

вузлові проблеми і питання. До яких відносять ті, на які студенти не можуть 

відповісти відразу: для цього у них не вистачає якихось відомостей, певної 

інформації. [44] 

Можуть бути наступні два види проблемного викладу:  

1. Висунення окремих проблем, постановка проблемних питань, 

основна мета яких полягає в організації активної діяльності студентів при 

засвоєнні нових знань. Викладач ставить перед студентами такі проблеми і 

питання, які зацікавлюють їх, викликаючи активну розумову діяльність.  

2. Висловлюючи зміст теми, викладач демонструє перед студентами 

самий шлях наукового мислення, примушує студентів стежити за 

діалектичним рухом думки до істини, робить їх як би співучасниками 

наукового пошуку.  

Дуже важливим є питання про типи проблемних ситуацій. Це питання 

слід вирішити з урахуванням умов, в яких проводяться заняття технологічних 

дисциплін. Можна виділити наступні типи проблемних ситуацій.  



59 

 

I-тип. Проблеми, що виникають при поясненні нової теми заняття, а 

саме новітніх технологій та обладнання, конструкцій, побудов, тощо. При 

рішенні подібних питань виявляється недостатність раніше засвоєних знань і 

виникає потреба в нових знаннях, уміннях і навиках.  

II-тип. Проблеми, що виникають при виконанні практичних завдань. 

Проблеми такого типу мають особливо важливу роль. Вони сприяють 

творчому застосуванню системи наявних знань при виконанні конкретного 

завдання, розвивають здатність творчо вирішувати трудові задачі. [7] 

Проблемні ситуації є одним з важливих засобів формування і розвитку 

технічно-творчих здібностей студентів. Для цього необхідно згадати раніше 

засвоєні та придбати нові знання та вміння, ліквідувати невідповідність між 

науковими та практичними знаннями й уміннями. Викладач використовує 

проблемні ситуації, для розв’язання яких студентам  необхідно застосовувати 

набуті знання та вміння в нових конкретних умовах, або коли студентам 

треба вибрати з кількох можливих способів вирішення проблеми один 

оптимальний.  

Проблемні ситуації створюються завдяки неповноті даних в ескізі, 

кресленні, технологічній чи інструкційній карті або іншій технічній 

документації. Цей методичний прийом дозволяє залучати до розв’язання 

проблеми всю групу студентів. Тобто студентам необхідно вибрати з набутої 

системи знань ті, які дозволять успішно вирішити поставлену задачу.  

Аналіз проблемної ситуації, використання раніше засвоєних та нових 

знань (довідкова література) дозволяє студентам успішно розв’язувати 

проблемні задачі, а отже, розвивати їхні творчі здібності. [14] 

Проблемні ситуації під час викладання технологічних дисциплін мають 

бути тісно пов’язані з іншими спецдисциплінами. Тому в програму предмету 

можуть і повинні використовуватись позапрограмні завдання, наприклад, 

задачі-головоломки, які є ефективним засобом розвитку технічно-творчих 

здібностей студентів. Такі творчі задачі виступають засобом діагностики і 

розвитку творчих здібностей студентів.  
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Таким чином, для розвитку в студентів творчих здібностей викладач 

повинен максимально активізувати їх розумову діяльність.  

Конструкторські задачі. Художнє проектування та конструювання 

відіграє важливу роль у розвитку творчих здібностей. Предмети, явища 

навколишнього середовища викликають у людини певні відчуття, через певні 

рецептори, зокрема зорові, слухові та інші. Під час розв'язування задач 

розвивається уява, просторове мислення, образотворчі навички, відчуття 

гармонії, гарного смаку та інші, які є необхідними для загального розвитку 

творчої особистості [14]. 

Зокрема, у всіх темах виготовлення будь-якого об’єкта пов’язано з 

вирішенням певних дидактичних задач, включаючи питання про його 

конструкцію. Художнє проектування виробів містить в собі аналіз вимог до 

розроблюваного об’єкта, визначення принципу його будови і дій, форми і 

розмірів в цілому та окремих його частин, вираження цих ідей у технічній 

документації. На другому курсі широко використовується колективне 

обговорення художнього образу костюму. На третьому курсі пропонуються 

роботи за ескізами з неповними даними і трудові завдання, які вимагають 

самостійного проектування простих об’єктів, призначення яких зрозуміле. На 

четвертому курсі студенти виконують більш складні завдання (наприклад, 

розробка виробів заданого асортименту одягу за власним задумом). 

Вважається, що будь-яке творче завдання, яке виконують студенти  на 

заняттях в аудиторія та майстернях, може розглядатися як творчо-технічна 

задача, проте погляд, під терміном „ творчо – технічна задача ” слід розуміти 

таке завдання, розв’язання якого потребує розкриття знань або інтуїції 

(здогадки). Головне в цих задачах – опора студента на знання та прояв 

творчого елемента при їх розв’язанні. Разом з теоретичними задачами 

викладач повинен використовувати і практичні задачі, які можна виконати у 

матеріалі. Це, безумовно, правильно, оскільки практична перевірка 

теоретичного рішення забезпечує закріплення його у пам’яті, формує в 
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студентів упевненість у важливості і необхідності теоретичних знань та своєї 

праці [24]. 

Швидкість і якість формування в студентів творчо-технічних 

здібностей багато в чому залежить від розуміння ними як результату своєї 

діяльності, так і засобів, за допомогою яких цей результат був отриманий. 

Активне засвоєння технологічних знань та вмінь робить їх більш 

пластичними, вони легше піддаються перенесенню в нові умови. 

У формуванні знань і вмінь важливу роль відіграє систематичний 

контроль за діями і операціями студентів із зазначенням помилок і досягнень. 

Але успішність пошуку правильних засобів виконання тих чи інших дій 

залежить не тільки від зовнішнього контролю та оцінки, але й від 

самоконтролю [25]. 

На формування на розвиток творчих здібностей студентів впливає 

розв’язання технічних задач і особливо задач творчого характеру. Під 

творчою технічною задачею розуміють виникнення у людини мети створити 

щось нове і корисне для суспільства, а в нашому випадку – вирішити задачу 

створення технічного виробу чи технологічного засобу. Творчий характер 

задачі для студента залежить від його підготовки до розв’язання подібних 

задач. Тому одна і та ж задача для одного студента є творчою, а для іншого – 

ні. Більш того, для одного і того ж студента певна задача в різний час може 

мати різний рівень складності. Якщо студент не володіє необхідним 

мінімумом інформації або не може використати на практиці раніше засвоєну 

інформацію, то задача для нього стає не творчою, а просто непосильною. 

Задача не є творчою і в тому випадку, якщо студент добре володіє 

алгоритмом її розв’язання [27]. 

Існує методика розв’язання задач з художнього проектування:  

- Виконати аналіз напрямку моди та визначити особливості 

художнього проектування одягу за завданням викладача. 

- Розробити ескізи моделей одягу (за завданням викладача). 
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- Довершеність ескізів моделей одягу для цілісності художнього 

образу. 

- Виконати аналіз запропонованих ескізів моделей. 

- Дати характеристику композиційних елементів форми розроблених 

моделей одягу. 

Таким чином, для розвитку в студентів творчих здібностей викладач 

повинен максимально активізувати їх розумову діяльність. 

Аналіз передового педагогічного досвіду викладання технологічних 

дисциплін свідчить, що багато викладачів, які мають великий педагогічний 

стаж та досвід роботи у вищих навчальних закладах, пропонують різні 

методи розвитку творчих здібностей та різні підходи до організації 

навчальної та трудової діяльності студентів. Сучасна практика професійної 

підготовки фахівців у вищих навчальних закладах свідчить про широке 

залучення в навчально-виховний процес креативних методів навчання (Рис. 

2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

                 Рис. 2.2  Креативні методи навчання студентів  
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Сутність та змістовна характеристика методів представлена у 

численних науково-методичних працях, зокрема таких науковців, як 

І.Брякова [31], Ю.Варлакова [35], М.Віленський [39], Л.Єрьоміна [72], 

М.Кашапов [106], Л.Мацепура [53], Л.Шрагіна [51], В.Мороз [64], О.Морозов 

та Д.Чернілевський [69], А.Панфілова [18], Н.Пов'якель [19] та ін. 

Таким чином, креативність майбутнього фахівця технологічної сфери 

(конструктора, модельєра, дизайнера) ґрунтується на динамічній взаємодії 

компонентів:  

- ціннісно-мотиваційний (формування мотивації до досягнення 

успіху),  

- когнітивний (розвиток мислення, засвоєння спеціальних знань у 

певній галузі),  

- особистісний (розвиток особистісних якостей, необхідних для  

актуалізації креативності),  

- діяльнісно-рефлексивний (оволодіння креативними вміннями 

та навичками, креативними техніками професійного та особистісного 

розвитку).  

Також необхідним є врахування зовнішніх та внутрішніх чинників, що 

впливають на формування креативності.  

У процесі професійної підготовки студентів технологічних 

спеціальностей особливого значення набувають: співтворча діяльність 

викладачів та студентів; створення загальної творчої атмосфери у виші, 

спрямованої на ініціювання та підтримку творчих прагнень студентів, 

самореалізацію їх творчих проектів; проблемно-цільова постановка 

навчальних завдань у процесі вивчення дисциплін професійного блоку; 

орієнтація на варіативність, відкритість та складно структурованість усіх 

навчальних ситуацій [27]. 

Серед розроблених методів творчої діяльності найбільш ефективними і 

відомими в сучасній літературі з питань технічної творчості є: метод 
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«мозкового штурму», метод фокальних об'єктів, основи теорії розв'язування 

винахідницьких задач тощо. 

Метод «мозкового штурму». Автором цього методу є А.Осборн. У 

ході тривалих спостережень він помітив, що серед творчо працюючих 

особистостей є дві групи людей. Перша група — це ті, хто генерує ідеї, друга 

— критично аналізує. Він запропонував штучно створювати такі групи 

(відповідно — генераторів та експертів), які будуть здійснювати пошук 

розв'язку певної проблеми [47]. 

Цей метод ґрунтується на принципі відділення процесів генерування та 

оцінки ідей. Психологічно студент не схильний до критики своїх ідей і, 

остерігаючись оцінки, може стримати їх народження. Для уникнення цього 

групі студентів, схильних генерувати ідеї, ставлять проблему та створюють 

необхідні умови. Висловлені ідеї фіксуються для доопрацювання.  

Практичний досвід використання «мозкового штурму» викреслив 

основні прийоми (методи), які сприяють формуванню ідей. Серед цих 

методів розрізняють такі як аналогія.  

Такий прийом, як "мозковий штурм повинен: 

- активізувати мислення студентів;  

- привернути увагу всіх студентів групи до проблеми, поставленої 

викладачем;  

- створити на уроці атмосферу психологічного комфорту, коли легко 

думається;  

- указати один з шляхів до винахідництва, до застосування на практиці 

отриманих знань;  

- показати необхідність знань, їх широту, глибину;  

- сформувати інтерес до дисципліни, який потім може стати стійким. 

При організації "мозкового штурму" широко використовують ігрові 

моменти з урахуванням вікових особливостей студентів. Можна, наприклад, 

обговорення проводити в формі засідання експертного бюро, патентної 
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комісії, ради директорів, в якій можуть брати участь всі студенти. Вдалі 

відповіді повинні заохочуватись оцінками, призами тощо. 

Метод фокальних об’єктів. Цей метод винайдений Ч. Вайтингом. 

Об'єкт, який вдосконалюють за допомогою даного методу, називають 

фокальним, оскільки його ставлять у центр уваги (фокус). Суть ґрунтується 

на перенесенні ознак випадково вибраних об'єктів на фокальний, внаслідок 

чого отримують незвичні поєднання, які потім розвивають способом вільних 

асоціацій. Таким чином, метод дозволяє поглянути на об'єкт під незвичайним 

кутом. 

Наприклад, якщо фокальним об'єктом є зошит, а випадковим – тигр, то 

отримаємо сполучення на зразок «смугастий зошит» [11]. 

Складання творчих завдань. Для розвитку творчого мислення, 

самостійності, ініціативи, кмітливості доцільно використовувати не лише 

завдання, запропоновані навчально – методичною літературою, а й складені 

студентами самостійно під контролем викладача. Науково-теоретичною 

основою методики складання задач є органічний взаємозв'язок процесів 

складання та розв'язування задач, конкретизована модель взаємозв'язку 

вихідних фактів, абстрактної моделі – гіпотези, теоретичних висновків та 

експерименту у пізнанні, що найповніше відповідає діалектиці навчально-

пізнавального процесу.  

У системі творчих завдань, розглянутих в навчальному процесі, 

особливе місце посідають винахідницькі задачі. Проте такі задачі 

недостатньо подані в навчально-методичній літературі для викладачів. Але 

думка про необхідність їх розгляду при вивченні деяких предметів для 

розвитку творчих здібностей студентів висловлювалась неодноразово.  

Винахідницька задача – це така технічна задача, яка містить технічне 

протиріччя, що не розв'язується відомими технічними засобами та знаннями, 

причому умови задачі виключають компромісний розв'язок. Якщо технічне 

протиріччя подолано, задачу розв'язано – одержано винахід.  
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Що ж таке технічне протиріччя? сформулюймо його: якщо відомими 

способами поліпшити одну частину (або один параметр) технічної системи, 

то не припустимо погіршиться інша частина (інший параметр). Розв'язання 

технічного протиріччя часто ґрунтується на якомусь ефекті, тобто на знанні 

законів, явищ, процесів, їх технічного застосування. Саме такі винахідницькі 

задачі, розв'язування яких ґрунтується на матеріалі, передбаченому 

навчальною  програмою необхідно використовувати у навчальному процесі. 

Це найскладніші для середнього студента задачі, але вони найповніше 

формують головну творчу здібність [47]. 

Мислення звичайно починається з проблеми або питання, з подиву або 

вагання, з протиріччя. Подолання суперечності формує сміливість мислення, 

реалістичний підхід до виконання даного завдання. 

Такі задачі дуже корисні, оскільки дозволяють студентам відчути себе 

конструктором, вчать критичному мисленню.  

Дослідницькі завдання. Серед завдань, що розвивають творчі здібності 

студентів, найпоширенішими є дослідницькі. Дослідницькі завдання досить 

часто застосовують в процесі навчальної діяльності та на її завершальному 

етапі. Ці завдання сприяють активізації пізнавальної діяльності студентів, 

дозволяють створювати ігрові ситуації на заняттях та після них, допомагають 

краще діагностувати здібності студентів, виявляти обдарованих, які 

проявляють інтерес до предмету і всіляко сприяти розвитку цього інтересу.  

Метод спроб і помилок. Метод спроб і помилок полягає в тому, що 

студент, зіштовхуючись із проблемою, шукає її розв'язання, перебираючи 

різноманітні варіанти, порівнює їх, пробує, помиляється, знаходить або не 

знаходить розв'язання. Реалізація цього методу вимагає багато часу, а 

помилки можуть обходитись занадто дорого. Тому метод застосовується 

тільки для найпростіших задач. До методу спроб і помилок належать й інші 

несистематизовані прийоми розв'язання задач [49]. 

Методи психологічної активізації творчості дозволяють уникнути 

інерційності методу проб і помилок. Інерція мислення – серйозний бар'єр у 
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пошуку нового, обмежує сферу пошуку розв'язання, асоціативні здібності, 

творчі можливості. 

Метод фантазування. Під методом фантазування можна розуміти 

такий спосіб спільної діяльності студентів та викладача, коли досягається 

уявлення неіснуючого образу об'єкта, який функціонує і вирішує поставлену 

проблему, тобто є розв'язком певної проблеми, навіть якщо деякі елементи 

конструкції цього об'єкта невідомі. Головною умовою методу фантазування є 

відсутність будь-яких обмежень, правил, постулатів, логічного та критичного 

мислення.  

Метод зразків. Суть цього методу полягає у тому, що викладач 

допомагає студентам віднайти в журналах, каталогах та інших технічних 

виданнях зразки об'єктів і пропонує порівняти знайдені зразки з існуючими 

об'єктами технологічної діяльності людини. На основі порівняння виявляють 

технологічні суперечності між знайденими зразками та реальними об'єктами і 

розробляють послідовність дій щодо їх усунення [49].  

Метод синектики. Цей метод у застосуванні до процесу навчання 

може являти собою мозкову атаку, що виконується сильними студентами. 

При цьому конструктивна критика допустима. Особливість методу полягає в 

тому, що, студенти розв'язують проблему прийомами, які ґрунтуються на 

різноманітних видах аналогії. Використовуючи тільки початкову 

інформацію, вони діють за даною замкнутою схемою, проводячи аналіз, 

синтез й оцінку, доки не буде знайдене найкращий з можливих розв'язків.  

Метод створення образу ідеального об'єкта. Будують таблицю з 

двома рядами характеристик, що перетинаються по горизонталі — 10 

евристичних прийомів (адаптація, аналогія, ідеалізація т.д.), а по вертикалі — 

10 основних показників технічної системи, що вдосконалюють: геометричні, 

фізико-механічні тощо. Застосування одного з прийомів до зміни одного з 

параметрів дає простір для нових асоціацій під час пошуку нових технічних 

рішень. У цьому разі ідеалізація розглядається як наближення технічного 
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об'єкта до ідеального, який відповідає всім вимогам розв'язуваної проблеми 

або технічної задачі [48]. 

Виготовлення виробів з природних матеріалів. Природний матеріал 

активізує уяву студентів, змушує їх відчувати естетичні переживання, 

викликає потребу в творчому збагаченні. Для більш широкого використання 

творчого потенціалу студентів, пропонується на предметах технологічного 

придумувати і виготовляти не однотипні вироби, а які відмінні за формою та 

компонуванням. 

Використання документації з неповними даними. Технічна 

документація регламентує діяльність студентів. Методика полягає у тому, що 

кількість даних в технічній документації, в процесі навчання, зменшується. 

Це дає можливість студентам творчо приступити до вирішення завдання. 

Колективне обговорення індивідуальних творчих завдань. При такій 

організації праці на розвиток творчих здібностей учнів впливає ряд 

суб'єктивних факторів. Колектив спонукає студента до більш активної 

діяльності. Колективне обговорення індивідуальних завдань сприяє 

підвищенню мотивації та уваги студентів до виконання своїх творчих 

завдань. Викладач при цьому може організувати змагання на досягнення 

кращих результатів. 

Важливою особливістю занять технологічних дисциплін є також 

формування навичок творчої колективної праці. Оскільки на більшості уроків 

студенти будуть виготовляти вироби, що вимагають значної затрати часу, 

доцільно, у таких випадках, поділяти групу на ланки, бригади, перед кожною 

з яких ставити конкретне завдання. Така форма організації навчального 

процесу дає можливість чергувати індивідуальні форми роботи з 

колективними. Особливо важливо зробити колективний підсумок виконаної 

роботи, визначити кращий виріб тощо. 

Диференціювання виробничо-технічних завдань. Практична 

постановка виробничо– технічних завдань для всіх учасників навчального 

процесу не дозволяє в повній мірі включитися кожному в повний цикл 
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технічної творчості. Переважно реалізовується одне-два рішення, інші 

відхиляються, так як педагог направляє творчий процес переважно на 

виготовлення виробу, заздалегідь підготовленого. 

Можна застосувати альтернативний засіб до вище названого способу 

організації творчої діяльності студентів, який полягає в тому, що виробничо-

технічні завдання диференціюються по ступенях складності і пропонуються 

студентам в залежності від їх здібностей та індивідуального рівня розвитку, 

що дозволяє забезпечити повноцінну участь в трудовій діяльності. 

Крім того, в традиційній практиці навчальний процес не дозволяє 

належним чином розвивати творчі здібності, так як студентам дають 

завдання переважно репродуктивного характеру. В умовах 

диференційованого підходу, створюються реальні можливості для розвитку 

творчих здібностей кожного студента. При цьому основним змістом творчої 

діяльності студентів повинно бути виконання індивідуальних творчих 

завдань [47]. 

Оздоблення виробів. Проектуючи на уроках ті чи інші моделі, вироби 

поряд з технологічними і технічними в рівній мірі вирішуються і художньо-

конструкторські задачі, навіть якщо вони не вирізняються в самостійні. 

Студенти , виготовляючи модель одягу, зразок, тощо прагнуть надати йому 

естетичного вигляду. Для цього викладач дає їм завдання, що полягає у 

розробці орнаменту, форми, способу оздоблення свого майбутнього виробу. 

В ході практичних занять студенти виготовляють модель одягу і оздоблюють 

його власноруч розробленим орнаментом. 

Використання ділових та рольових ігор. При виборі форм та методів 

роботи з студентами на уроці особливу увагу необхідно звертати на 

застосування засобів, що активізують самого студента: ділові, рольові ігри, 

аналіз конкретних виробничих ситуацій та інші. Використовуючи ділові, 

рольові та інші ігри як засіб розвитку творчої активності студенів, викладач 

вирішує ряд завдань: 

- цілеспрямовано знайомить студентів із змістом професії; 
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- розкриває студентам специфіку професійної діяльності; 

- розвиває вміння співвіднести свої інтереси і здібності з вимогами 

професії; 

- досягає відповідності навчальних та пізнавальних інтересів з 

професійними; 

- формує активну позицію студентів в оволодінні професією, виховує 

потребу реалізувати свої інтереси в діяльності. 

При цьому особливу увагу треба звертати на розвиток самостійності 

творчих здібностей студенів, бо через творчість найбільш повно 

проявляються професійні інтереси і нахили студентів. 

Використання мультимедійних засобів. Використання 

інформаційних технологій (ІТ)  під час викладання технологічних дисциплін 

в коледжі дозволяє значно підвищити його ефективність. За допомогою 

комп’ютера з відповідним чином дібраним програмним забезпеченням 

викладач  може застосувати різноманітні методи, навіть ті, які в традиційних 

методичних системах навчання незастосовні або використовуються зі 

значними обмеженнями. Використання засобів мультимедіа дозволяє не 

тільки підвищити наочність навчання, а й підсилити зацікавленість студентів, 

що в свою чергу сприяє активізації пізнавальної діяльності, спонукує 

студентів до набуття нових знань. 

Застосування педагогічних програмних засобів (ППЗ) дозволяє 

знайти нові шляхи переходу від репродуктивного характеру навчальної 

діяльності до творчого дослідницького характеру. При цьому значно 

розширюється коло завдань, що можуть бути запропоновані студентам. Це 

дає можливість широко використовувати диференціацію навчання та 

застосовувати індивідуальний підхід до кожного студента, що підвищує їхню 

самостійність у прийнятті відповідних рішень. 

Метод контрольних питань. Коректна постановка проблеми або 

правильно й точно сформоване питання дозволяє пошук розв'язання або 

відповіді зробити більш ефективним. Сутність методу полягає в тому, що 
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студент відповідає на контрольні питання за списком. Розглядаючи свою 

проблему в зв'язку з цими запитаннями, він може одержати або 

наштовхнутися на варіант її виконання. 

Використання начерків та ескізів на заняття технологічних 

дисциплін. Рисунок (в тому числі начерки та ескізи) поєднує раціональні та 

почуттєві компоненти пізнавального і творчого процесів. Це надає 

можливість ескізам і начеркам поєднувати весь арсенал пізнавальних засобів 

та прийомів, які виступають специфічним аналогом усіх інших пізнавальних 

і духовно-практичних форм [54]. 

Навчання виконанню ескізів і начерків на уроках технологічних 

дисциплін допомагають формуванню активного мислення, розвитку творчих 

здібностей студентів, становленню особистісних їх якостей. 

Отже, можна зробити висновок, що питання впровадження методів 

розробки ескізів та начерків під час викладання технологічних дисциплін є 

дуже актуальним. Зокрема, детальне вивчення виконання ескізів та начерків є 

засобом поєднання пізнання і самопізнання студентів. За допомогою цього 

поєднуються можливості становлення емоційних якостей і розумових 

здібностей, розвиток творчий, інтелектуальний розвиток особистості [27]. 

Навички малювання перші люди здобули шляхом безпосереднього 

спостереження й відтворення побаченого. Ще здавна, створюючи різні 

утилітарні предмети, людина намагалася надати їм красивого вигляду. Від 

кустарного виготовлення речей люди поступово переходили до створення їх 

у майстернях (мануфактурне виробництво), а згодом — до машинного 

виготовлення. Якщо на початку машинного виробництва основну увагу 

приділяли вдосконаленню конструкції i дії машин, механізмів, виробів, то з 

поширенням промислових товарів виникла потреба в їх належному 

естетичному вигляді. 

Детальне вивчення побудови ескізів та начерків в процесі викладання 

технологічних дисциплін в коледжі  дає можливість студентам розвивати 
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власні особистісні якості. В творчій роботі над виробом студент  виходить із 

цілого, яке він зорово-графічно матеріалізує в ескізах, начерках [39]. 

Ескіз — майже синонім малюнку „з уяви”. Виконуючи ескізи і начерки 

на заняттях студенти різносторонньо розвиваються. Так як об'єкти 

проектування різні (силует, стиль, фасон), то і передачі їх задуму відповідно 

різні у кожного студента. Саме це і є його художнім проявом - він мислить 

вільно, фіксуючи свої задуми в малюнку, проявляючи себе в роботі. 

Ескізи та начерки виконують функції: 

-  навчально-пізнавальну, коли рисунок є засобом вивчення об'єкту і 

накопичення професійних знань і вмінь; 

-  творчу, з точки зору засобів реалістичного вираження творчого 

задуму.  

В залежності від задуму, характеру і силуету моделі, її оздоблення, 

фактури матеріалу студентом обирається не тільки певна техніка, а й спосіб 

виконання начерку [27]. 

Процес побудови ескізу складається з декількох етапів:  

1. Вибір просторового розміщення, форми і силуету, величини, 

масштабу. 

2. Тонкими, ледь помітними лініями окреслюється контур моделі і 

основні деталі, зберігаючи пропорції і композиційне вирішення. 

3. Уточнення основних ліній. 

4. Тональне надання форми. 

5. Підмальовка елементів моделі. 

В умовах радикальних реформ освіти на перший план виступає 

формування не тільки традиційних знань, умінь і навичок, але і розвиток 

мислення, творчих здібностей, дослідницьких навичок.  

Вдосконалення процесу трудової підготовки студентів є одним із 

основних завдань сучасної освіти. Проблема загострюється через недостатнє 

застосування на уроках обслуговуючої праці нових прийомів і методів 

навчання. 
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Підвищення ефективності викладання технологічних дисциплін в 

навчально-виховних закладах значною мірою залежить від професійної 

майстерності, компетентності викладача, його творчого підходу до 

організації навчально-виховного процесу.  

Динамізм, притаманний сучасному розвиткові цивілізації, зростання 

соціальної ролі особистості, гуманізація та демократизація суспільства, 

інтелектуалізація праці, швидка зміна техніки і технології в усьому світі - все 

це зумовлює необхідність перетворення освітньої системи.  

Сьогодні у нашому суспільстві виникла нагальна потреба в творчих, 

діяльних і обдарованих, інтелектуально й духовно розвинених громадянах. 

Тому перед викладачем стоїть завдання не повідомити матеріал і перевірити 

знання, а виявити досвід студентів щодо викладеної інформації. Студенти  

співпрацюють у діалозі з викладачем, висловлюють свої думки, діляться 

інформацією, обговорюють те, що пропонують одногрупники, відбирають 

під керівництвом викладача той матеріал, що закріплений науковими 

знаннями. 

Найголовніше завдання викладача в будь-якій ситуації - створити в 

групі  творчу атмосферу, більше того, педагог повинен розуміти 

психологічну сутність цього процесу. Це насамперед не насильне навчання, а 

заохочення до пізнання, повага інтелектуальної сили студента. 

Педагогічний колектив має переслідувати головну мету – відродження 

національної еліти, забезпечення найсприятливіших умов для навчання 

студентів і розвитку їх творчих здібностей. Тому основною концептуальною 

метою в роботі викладача є орієнтація на особистість, на формування і 

розвиток її творчої і пізнавальної активності [30]. 
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Формування та подальший розвиток творчого мислення студентів на 

заняттях технологічних дисциплін дає змогу виконати завдання вищої освіти 

на кожному етапі освітньої підготовки з урахуванням вікових особливостей 

розвитку кожного студента, змісту та доступності навчального матеріалу, 

його зв'язків з іншими освітніми галузями. А це означає: 

- створення умов для залучення студентів до систематичної 

продуктивної праці з елементами творчості; 

- формування в студентів розуміння важливості самооцінки своїх 

власних можливостей; 

- залучення студентів до конструкторсько-технічної та дослідницької 

діяльності на базі продуктивної праці; 

- формування в студентів  здатності реально оцінювати свої можливості 

для вибору посильних практичних завдань; 

- залучення студентів до раціоналізаторства, винахідництва на базі 

змісту трудової підготовки; 

- формування в студентів здатності засвоювати свої потенційні творчі 

можливості в різних видах діяльності. 

Отже, проблема розвитку творчих здібностей студентів під час 

викладання технологічних дисциплін в коледжі є на сучасному етапі 

актуальною у передовому педагогічному досвіді кращих викладачів, 

методистів, які пропонують застосовувати з цією метою різноманітні шляхи і 

методи, зокрема: 

− колективне обговорення індивідуальних творчих завдань; 

− диференціювання виробничо – технічних задач; 

− використання технічної документації з неповними даними; 

− застосування художньо-конструкторських задач; 

− застосування методів творчої діяльності. 
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2.3 Структурно-функціональна модель та педагогічні умови 

формування творчих здібностей студентів в процесі вивчення 

технологічних дисциплін у коледжі технологічного профілю 

 

В умовах формування нового типу суспільства серйозних змін зазнало 

поняття професіоналізму – як результату входження особистості в професію і 

досягнення в ній якісного нового рівня. Значущість професіонала 

сьогодні визначається доступом до інформації, умінням орієнтуватися в 

динамічному житті, загострено відчувати ціннісну картину світу. Нове 

мислення– це спрямованість особистості до саморозвитку, зрощення 

логічного та образного, інтеграція понятійного та наочного, інтелектуальної 

образності та предметного моделювання. 

Усе вищезазначене значною мірою стосується професії дизайнера. 

Йому доводится працювати в умовах постійних змін технологій, 

удосконалення матеріалів, трансформації смаків і цінностей. Успішність 

професійної діяльності дизайнера залежить не лише від оволодіння 

професійними знаннями й технологіями, а й від його здібностей, 

мотиваційно-ціннісної сфери особистості в цілому. 

Мотивація пронизує  всі структурні утворення особистості: її 

спрямованість, характер, здібності, діяльність, інтереси. Аналіз змісту 

підготовки майбутніх дизайнерів, здійснений науковцями З.Бакум і 

Л.Саприкіною, дає підстави стверджувати, що формування професійної 

компетентності значно залежить від мотивації, яку дослідники визначають 

генератором навчального процесу [30]. 

Розвиток мотивацій, зокрема таких важливих, як інтерес до обраної 

професійної діяльності, прагнення досягти в ній певних результатів, 

пов’язаний з дотриманням принципу творчості та співтворчості. В основу 

цих принципів покладено ідеї К.Абульханової – Славської, 

А.Брушлинського, Л.Виготського В.Загвязинського, А.Мудрика, О.Яковлевої 

про «творчу самодіяльність», «розвиток самого себе через творчу 
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діяльність», у наслідок чого навчання перетворюється на особистісно-

зорієнтований процес, що дає змогу розширити можливості розвитку 

індивідуальності студента, поглиблює його креативність, веде до формування 

його професійної компетентності [29]. 

Основне завдання викладача–показати студенту напрями професійного 

розвитку, засоби, якими можна досягнути високого рівня професійної 

культури. 

Тому принциповою умовою підготовки дизайнера є особистісно-

орієнтоване навчання. Починаючи з першого курсу, слід створити атмосферу 

співпраці викладача і студента. Студент має усвідомлювати й відчувати 

принцип суб'єктності навчання, а викладач всебічно враховувати 

суб'єктивний досвід студента, самобутність особистості. За такої умови 

можна досягти позитивних результатів особистісно-орієнтованого навчання. 

Потрібно спрямувати майбутнього фахівця на самопізнання та 

самовдосконалення, оскільки професійна компетентність, неповторність 

стилю дизайнерської діяльності можливі на індивідуально-творчому рівні 

професійного становлення особистості фахівця [22]. 

Змістова компонента навчальних завдань має бути спрямована на 

розвиток професійних і творчих здібностей студентів, оскільки сучасний 

рівень соціальних відносин передбачає разом з умінням діяти за певним 

зразком і пошук креативного підходу та застосування нестандартних рішень, 

які залежать від рівня розвитку творчих здібностей особистості [8]. 

Творчість–це діяльність зі створення якісно нового, що вирізняється 

неповторністю, оригінальністю та суспільно – історичною унікальністю. 

Головними ознаками творчої особистості є: інтелект, знання та досвід, 

широта світогляду, самостійність і сміливість мислення, здатність до 

критичного оцінювання попереднього досвіду та навколишньої дійсності, 

діалектичний світогляд, альтернативність, здатність фантазувати, широке 

використання набутих знань у практичній діяльності. Такі якості найкраще 
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розвиваються в процесі власної творчої діяльності та завдяки вивченню 

творчого досвіду інших. 

Оскільки серед значущих мотивів дизайнера до успіху в професійної 

діяльності науковці визначають мотиви самоактуалізації та соціального 

визнання, то третьою умовою визначаємо забезпечення мотивації до 

творчого саморозвитку завдяки участі в конкурсах і виставках. 

Методологічні принципи побудови системи дизайн-освіти направлені 

на забезпечення інтересів людини, суспільства, держави, втілені в принципах 

гуманізації, демократизації, індивідуалізації, диференціації, 

компетентнісного підходу до проектування змісту освіти, неперервності, 

наступності та випереджувального характеру освіти. 

Специфічні для дизайн-освіти принципи формуються на основі 

принципу соціальної зумовленості та активності, принципу інтеграції, 

розвитку, варіативності, практико-орієнтованості. 

Принцип соціальної зумовленості та активності де термінується 

соціальними процесами, що відбуваються в суспільстві. Всяка зміна 

соціальної ситуації спричинює зміни складу, структури, функцій компонентів 

системи, що відображається в змісті дизайн – освіти і методах її реалізації. 

Принцип інтеграції визначає можливість побудови міждисциплінарних 

зв'язків для вирішення проектних професійних завдань, а також можливості 

досягнення єдності знань у всіх формах і типах їх прояву. Принцип 

варіативності дозволяє варіювати освітні програми відповідно до рівня 

професійної освіти, специфіки професійної діяльності, затребуваності на 

ринку праці. 

Принцип практико – орієнтованості зумовлений цілісністю освітнього 

процесу в коледжі, взаємозв’язками художньої, технічної та економічної 

складових професійної діяльності майбутніх дизайнерів, її 

підпорядкованістю соціальним потребам і цінностям, що домінують у 

суспільстві. 
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 Принцип художньо-професійного самовдосконалення передбачав 

спеціально організовану систематичну діяльність студентів, спрямовану на 

вдосконалення художньо-професійних якостей, необхідних дизайнеру. 

Розвиток художньо-творчих здібностей у системі професійної підготовки 

дизайнерів визначає реалізацію основних дидактичних принципів. 

Принцип науковості є одним з провідних принципів навчання, 

виховання і розвитку майбутніх дизайнерів. Він спрямовує процес 

професійної освіти на розвиток художньо-творчих здібностей відповідно до 

сучасного рівня розвитку науки й техніки, узгоджує освіту з досвідом, 

накопиченим народом. Його суть полягає в тому, що студенти в ході 

навчального процесу отримують науково-обґрунтовані перевірені практикою 

відомості, основи теоретичних знань з галузі народного мистецтва. 

Відповідно до цього принципу регулюються етапи розвитку художньо-

творчих (спеціальних) здібностей студентів, а також методи, форми й засоби 

організації навчальної діяльності. 

Принцип наочності сприяє поєднанню конкретного з абстрактним 

раціонального з ірраціональним, теоретичних знань з практичною 

діяльністю. 

Цей принцип вимагає залучення до сприйняття всіх органів чуття і 

забезпечує повноцінне засвоєння образотворчої діяльності. Необхідним є 

використання на заняттях різних засобів наочності, а саме творів мистецтва, 

відеоматеріал, графічні засоби, наприклад, технологічні карти, дизайнерські 

вироби. 

Застосування цих засобів суттєво впливає на розвиток художньо-

творчих здібностей студентів та вміння художнього моделювання світу. 

Принцип послідовності та системності визначає засвоєння студентами 

знань, умінь і навичок у певному логічному зв’язку. Це сприяє більш 

успішному інтелектуальному, емоційному, естетичному розвитку майбутніх 

дизайнерів, пізнанню навколишнього світу. Організація навчального процесу 
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згідно з цим принципом, сприяє правильному плануванню навчальної та 

творчої діяльності, сприйняттю, осмисленню та аналізу предметів дизайну. 

Отже, узагальнення результатів аналізу психолого – педагогічно 

літератури з досліджуваної проблеми дає змогу визначити комплекс 

педагогічних умов, які забезпечують реалізацію потенційних можливостей 

аудиторної роботи щодо розвитку творчих здібностей студентів, їх 

особистісного й інтелектуального становлення як суб’єктів творчої 

діяльності. 

Визначені умови покладено в основу функціональної моделі розвитку 

творчих здібностей студентів, яка містить три блоки (цільовий, операційно–

діяльнісний, результативний) і комплексно відображає мету, умови, методи, 

етапи та рівні розвитку творчих здібностей студентів в процесі вивчення 

дисциплін.  
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Рис. 2.3 Структурно-функціональна модель формування творчих здібностей студентів в 

процесі вивчення технологічних дисциплін в коледжі  
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розвиток творчих здібностей студентів коледжу під час 

вивчення технологічних дисциплін 

 

 д 

 

Педагогічні умови розвитку 

творчих здібностей студентів 

коледжу 

 

 

коледжу 

Етапи розвитку творчих здібностей студентів коледжу: 

         1) введення в творчу діяльність; 2) імітована діяльність; 

3) підтримана діяльність; 4) саморегульована діяльність;  

5) самоорганізовувана діяльність; 6) творче партнерство 

 

Методи розвитку творчих здібностей студентів коледжу:  

креативні ігри, творчі проекти, проблемні методи, евристичні 

методи (мозковий штурм колективний пошук оригінальних 

ідей), психотехнічні вправи тощо 

 

Рівні сформованості творчих здібностей студентів 

коледжу 

репродуктивно-

імітаційний 

структура творчих здібностей студентів коледжу 

 

ціннісно-

мотиваційна 

складова 

когнітивно-

операційна 

складова 

особистісно-

диспозиційна 

складова 

проектування позакласної діяльності як комплексного виховного середовища, що 

складається з просторово-предметного, соціально-психологічного, організаційно-

технологічного компонентів і забезпечує можливості для реалізації 

індивідуальних нахилів та вияву творчої активності студентів 

 

 

 

 

організація спільної творчої діяльності педагогів і студентівколеджу 

побудова навчально-виховної взаємодії педагогів з студентами на засадах 

діалогічного підходу 

використання системи творчих завдань, що диференціюються за критеріями 

проблеми, методу і результату 

 

частково- 

креативний  

автономно-

креативний 
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Розроблена модель, сприятиме розвитку творчих здібностей студентів у 

процесі вивчення технологічних дисциплін в коледжі за комплексної 

реалізації таких чотирьох педагогічних умов:  

1. Проектування аудиторної  діяльності як цілісного виховного 

середовища, що складається з трьох взаємопов’язаних компонентів – 

предметного, соціально-психологічного і організаційно-технологічного, які 

сприяють реалізації індивідуальних нахилів студентів і забезпечують широкі 

можливості для стимулювання, вияву й розвитку їх творчої активності. 

Предметний компонент аудиторного виховного середовища для 

стимулювання вияву й розвитку творчих здібностей студентів має 

відповідати таким вимогам, як складність і гетерогенність, гнучкість і 

варіативність, індивідуалізованість і автентичність оточення, взаємозв’язок 

функціональних зон. Соціально – психологічний компонент освітнього 

середовища має забезпечувати студентам: свободу творчого самовираження; 

взаєморозуміння і задоволеність взаєминами всіх суб’єктів виховного 

процесу; позитивну емоційну включеність студентів у творчу діяльність; 

участь студентів у виборі й організації різних видів позааудиторної 

діяльності; демонстрацію значущими дорослими (педагогами) зразків 

креативної поведінки. 

2. Організація спільної творчої діяльності викладача та студентів як 

послідовної зміни форм соціальної взаємодії (введення в діяльність; 

розподілена діяльність; імітована діяльність; підтримана діяльність; 

саморегульована діяльність; самоспонукована діяльність; самоорганізована 

діяльність; творче партнерство), що розгортаються в логіці перебудови рівнів 

саморегуляції від максимальної допомоги викладача студентам у виконанні 

творчих завдань до послідовного наростання саморегуляції студентів і 

формування здатності до самостійної творчої активності. 
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3. Організація навчально – виховної  взаємодії з студентами на засадах 

діалогічного підходу, що передбачає: сприйняття вихованця як 

рівноправного партнера творчої діяльності; безумовно позитивне ставлення, 

повагу до студентів і віру в їх потенційні можливості; особистісну 

відкритість і довір’я; налаштованість на взаєморозуміння і творчу співпрацю; 

надання вихованцям свободи вибору, права на власну позицію. 

4. Використання системи творчих завдань, які диференціюються за 

критеріями проблеми, методу, результату і забезпечують включення 

студентів в особистісно-творчу пошукову діяльність. 

Реалізація педагогічних умов і запропонованої моделі спрямовувалась 

на те, щоб випускники коледжів відповідали вимогам освітньо – 

кваліфікаційного рівня  молодший спеціаліст. 
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РОЗДІЛ ІІІ. 

МЕТОДИКА ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ 

ТЕХНОЛОГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН В КОЛЕДЖІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ 022 «ДИЗАЙН» ТА 182 «ТЕХНОЛОГІЇ 

ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ» (на прикладі РЕТК НУВГП) 

 

3.1 Діагностика знань творчих здібностей студентів коледжу 

 

Сучасна дійсність висуває особливі вимоги, як до змісту технічної 

освіти, так і до форм, способів, методів навчання. Вуз і коледж (в даному 

випадку) покликаний не тільки дати студентам певний обсяг і систему знань, 

а й навчити їх творчо мислити, самостійно здобувати й поповнювати ці 

знання. Щоб домогтися такого сприйняття і розвинути на цій основі творче 

мислення студентів, необхідно звернути увагу на такі форми роботи на 

лекційних та лабораторно – практичних заняттях, які були б спрямовані на 

формування творчих здібностей.  

Так як у професії дизайнера потрібно творчий підхід, дуже важливо 

показати значимість креативності та мотиву досягнення в роботі дизайнерів і 

модельєрів. Від рівня розвитку креативності безпосередньо залежить продукт 

професійної діяльності зазначених груп, а мотивація досягнень має велике 

значення в постановці і досягненні професійних цілей. 

На основі вивчених специфік спеціальності «Дизайну», можна сказати, 

що дана спеціальність ґрунтується на такій навчальній дисципліні, як 

«Художнє проектування». 

 Тому доцільно для виявлення творчого мислення студентів використовувати 

метод діагностики креативності. 

Основні вимоги до знань, умінь і навичок студентів, необхідних для 

спеціальності «Дизайн» згідно з навчальною програмою з дисципліни 

«Художнє проектування »:  

http://ua-referat.com/Мотивація_досягнень
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знати: 

- знати особливості створення одягу різних стильових рішень. 

- Знати особливості проектування виробів відповідно до напрямку моди. 

- уявлення про специфіку художнього проектування та дизайну 

костюму; 

- основи художнього проектування костюму; 

- основи моделювання і художнього оформлення різних видів одягу, 

сучасного  асортименту відповідно напрямку моди; 

- знати основи композиції; 

- особливості тілобудови людини; 

- закономірності композиції для заданої моделі одягу;   

- вміти: 

- застосовувати модні тенденції при створенні одягу; 

- використовувати закономірності композиції для заданої моделі одягу; 

- розрізняти типи тілобудов людини; 

- створювати  одяг за допомогою методів наколки; 

- розробляти нові моделі одягу на основі принципів моделювання; 

- застосовувати новітні методи та технології; 

- досконало володіти знаннями з онов композиції, конструювання одягу, 

технології та матеріалознавства; 

- аналізувати сучасні напрямки моди в костюмі; 

- володіти технікою порівняльно-порівняльного аналізу різних колекцій 

одягу відомих дизайнерів та модельєрів; 

- визначати і використовувати необхідні джерела, включаючи роботу з 

журналами, 

- пошук інформації в бібліотеці, в ресурсах Інтернету та ін. (Додаток Г) 

На першому етапі проводиться діагностика знань, умінь і навичок 

студентів у галузі проектування нових моделей одягу. Даний вид діагностики 

виконується за допомогою фронтального опитування студентів і виявлення 

відповідності їх знань про предмет основним вимогам.  
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Приступаючи до проведення діагностики, необхідно виходили з такого 

визначення креативності: це «комплексна, складно організована особистісна 

освіта, яка включає, разом з дивергентними інтелектуальними функціями, 

цілу плеяду власне особистісних якостей, що сприяють прояву й розвитку 

цієї властивості» [12, с. 309]. Доцільне використання тестів дивергентного 

мислення при визначенні таких здібностей, як швидкість, гнучкість, 

оригінальність, точність. Тим більше, що дані тести широко 

використовуються й іншими українськими й російськими сучасними 

дослідниками проблеми формування креативності (О.М. Куцевол, І.Ю. 

Шахина, І.В. Гріненко, О.В. Морозов, Т.І. Желткова й ін.).  

Для визначення рівня вербальної креативності студентам коледжу під 

час вивчення технологічних дисциплін доцільно використовувати авторську 

методику виконання індивідуальних завдань на тему: «Сукня моєї мрії» 

адаптовану до однойменного тесту «Закінчи малюнок» Е. П. Торренса. 

Тест може проводитися в індивідуальному або груповому варіанті. Для 

створення сприятливих умов тестування необхідно мінімізувати мотивацію 

досягнення і зорієнтувати тестованих на вільний прояв своїх прихованих 

здібностей. При цьому краще уникати відкритого обговорення наочної 

спрямованості методики, тобто не потрібно повідомляти про те, що 

тестуються саме творчі здібності (особливо творче мислення). Тест можна 

представити як методику на “оригінальність”, можливість виразити себе в 

образному стилі і так далі. Час тестування по можливості не обмежують, 

орієнтування відводячи на кожну картинку по 1 – 1 хв. При цьому необхідно 

підбадьорювати тестованих, якщо вони довго обдумують або зволікають. 

Пропонованим варіантом тесту є набір картинок з деяким набором 

елементів, використовуючи які, випробовуваним необхідно домальовувати 

картинку до деякого осмисленого зображення. У даному варіанті тесту 

використовується 6 картинок, які не дублюють по своїх вихідних елементах 

один одного і дають найбільш надійні результати. 
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Тому, студентам може бути запропоновано завдання, де необхідно 

замалювати, а саме продумати сукню своє мрії з врахування запропонованих 

конструктивно - декоративних ознак: 

• обробку горловини; 

• конструкцію рукавів; 

• оформлення лінії грудей; 

• оформлення лінії талії; 

• оформлення лінії стегон; 

• оформлення лінії низу; 

• використання мілких деталей; 

• наявність декоративного оздоблення; 

• кольорове вирішення моделей одягу; 

• використання силуетного вирішення. 

Перед виконанням завдання студентам викладач оголошує 

організаційну інформацію. Необхідною умовою для студентів єстворення 

ескізів моделей суконь  в кольорі на папері формату А4  

На основі вище згаданого тестування відбувається діагностика рівня 

креативності  та оцінюються наступні її складові:  

- швидкість мислення,  

- оригінальність,  

- ретельність розробки, 

- гнучкість мислення,  

Швидкість мислення (продуктивності) відображує здатність до 

породження великої кількості ідей, виражених у словесних формулюваннях 

або у вигляді малюнків та вимірюється числом результатів, відповідних 

вимогам завдання. Цей показник визначається підрахунком числа 

завершених фігур. Максимальний бал дорівнює 10. 

Оригінальність – характеризує здатність до висування ідей, відмінних 

від очевидних, нормативних. Ті, хто отримують високі бали оригінальності, 

зазвичай, характеризуються високою інтелектуальною активністю. 
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Вимірюється кількістю неординарних відповідей, образів, ідей. При обробці 

використовується шкала від 0 до 10 балів. 

Розробленість (ретельність, деталізація образів) – фіксує здатність до 

винахідництва, конструктивної діяльності.  Високі значення цього показника 

характерні для студентів з високою успішністю, для тих, хто здатний до 

винахідницької та конструктивної діяльності. Вимірюється кількістю 

істотних і несуттєвих деталей при розробці основної ідеї. 

При оцінці ретельності розробки бали даються за кожну значущу 

деталь (істотну ідею), що доповнює вихідну стимульну фігуру, як в межах її 

контуру, так і за її межами. При цьому основна найпростіша відповідь має 

бути значущою, інакше її розробленість не оцінюється.  

Один бал дається за кожну істотну деталь загальної відповіді (при 

цьому кожен клас деталей оцінюється один раз і при повторенні не 

враховується): 

колір, якщо він доповнює основну ідею; 

штрихування (але не за кожну лінію, а за загальну ідею); 

прикраса, якщо вона має сенс; 

кожну варіацію оформлення (крім чисто кількісних повторень), 

значиму по відношенню до основної відповіді. 

Якщо лінія розділяє малюнок на дві значущі частини, підраховуються 

бали в обох частинах малюнка. Якщо лінія позначає певний предмет (пояс, 

шарф …), вона оцінюється одним балом. 

Фактор гнучкості оцінює здатність висувати різноманітні ідеї, 

переходити від одного аспекту проблеми до іншого, використовувати 

різноманітні стратегії вирішення проблем низькі показники гнучкості можуть 

свідчити про обмеженість інтелектуального розвитку або низьку мотивацію. 

Цей показник визначається числом різних категорій відповідей. Для 

визначення категорій можуть використовуватися як самі малюнки, так і їх 

назви (кожне описове визначення-1 бал).  

 



88 

 

Рівні розвитку складових креативності розподіляються таким чином: 

- високий рівень ; 

- середній рівень ; 

- нижче середнього; 

- низький рівень . 

Рівень креативності розраховувався як середнє по всім чотирьом 

показниками креативності: швидкість, динамічність, гнучкість і 

оригінальність. Кр = (A + B + C + D) / 4  

Характеристика рівнів: 

Кр від 100% до 80% - високий рівень – студент дуже добре знає та 

розуміє вивчений матеріал, правильно й ефективно використовує вміння; 

дуже добре передає інформацію; дуже добре застосовує матеріал, вміння в 

іншій формі (90 – 100 балів). Оцінка – відмінно. 

79% - 65% - середній рівень – студент добре знає та розуміє вивчений 

матеріал, добре використовує вміння; добре передає інформацію; добре 

застосовує матеріал, вміння в іншій формі (75 – 89балів). Оцінка – добре. 

64,5% - 50% - нижче середнього–студент задовільно викладає знання та 

розуміє матеріал, використовує вміння; задовільно передає інформацію; 

задовільно застосовує матеріал, вміння в іншій формі (60 – 74 бали). Оцінка – 

задовільно. 

49,9%і нижче - низький рівень – незадовільний, який свідчить, що 

студент ледве переходить межу незнання. Він незадовільно знає матеріал, 

використовує вміння; незадовільно передає інформацію; незадовільно 

застосовує матеріал, вміння в іншій формі (менше 60 балів). Оцінка – 

незадовільно. 
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3.2 Застосування авторської методики визначення рівня 

креативності студентів  виконання індивідуальних завдань адаптовану 

до однойменного тесту «Закінчи малюнок» Е. П. Торренса 

 

Основні завдання щодо професійної підготовки фахівців, які 

визначають сучасні авторитетні школи дизайну, стосуються розвитку 

навичок і вмінь дослідницької діяльності, а також уяви, фантазії, 

асоціативного, просторового та образного мислення; вміння творчо 

використовувати знання та навички з інших дисциплін (композиції, малюнка, 

креслення, живопису тощо) для реалізації проекту; прагнення до 

використання комп’ютерних технологій для розробки та подачі 

дизайнерської ідеї; комунікабельності, готовності до самоосвіти. 

 Навчальна програма дисципліни «Художнє проектування виробів» з 

підготовки спеціалістів  ми орієнтується на розвиток творчого потенціалу, 

творчої виразності кожного студента коледжу спеціальностей 022 «Дизайн» 

та 182 «Технології легкої промисловості». Фундаментальна роль у розвитку, 

становленні творчої особистості сьогодні належить формуванню асоціативно 

– образного мислення як головного методу художньо-пізнавальної 

діяльності. 

Розвиток асоціативного мислення дизайнера та модельєра виявляється 

в перетворенні наочних, абстрактних і психологічних асоціацій у графічні 

пошуки вирішень об'єкту. Асоціативне мислення в творчому процесі дуже 

важливе. Здібність дизайнера до такого мислення є основою творчості, 

оскільки будь-який витвір мистецтва — це результат асоціативних уявлень 

про предмети і явища реального світу, що відтворюються в пам'яті. Тому 

заняття необхідно організувати таким чином, щоб вони розвивали здібності 

студентів до самовираження, розкривали їхній творчий потенціал, 

загострювали відчуття прекрасного. 
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На основі загальноприйнятих дидактичних методів визначено, що 

найефективніше сприяють розвитку художньо – творчих здібностей. До них 

відносяться такі методи: 

 -інформаційно-рецептивний – спрямований на розвиток творчого 

сприйняття та розуміння предметів декоративно-ужиткового мистецтва;  

- репродуктивний – відтворена репродукція як засіб повторення 

готових зразків або робота за готовими зразками, вживається в 

образотворчому 

мистецтві, архітектурі, інших видах творчої діяльності; 

- частково-пошуковий – спрямований на формування необхідних знань, 

умінь і навичок, що забезпечують високий рівень розвитку художньо-

творчих здібностей, на формування особливого стилю розумової діяльності, 

дослідницької активності, самостійності, і полягає в підготовці і застосуванні 

проблемних ситуацій, творчих завдань; 

- дослідницький – розвиває творчі вміння та навички; формує творче 

професійно-орієнтоване мислення;  

- асоціативний – застосовується для розвитку зв’язку між художнім, 

образно-асоціативним і логічним мисленням;  

- порівняння та узагальнення–сприяє порівнянню та узагальненню 

різних 

зразків моделей або малюнків; 

- декоративної інтерпретації та стилізації – дозволяє досягти 

високого рівня; 

- виразності декоративної композиції і сприяє розвитку образно-

асоціативного; 

- мислення, образно-асоціативної уяви, емоційно-асоціативного 

сприйняття, 

- площинно-орнаментального бачення; 
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- метод емоційного сприйняття – сприяє формуванню цілісного 

образу предмета, на підставі якого через концентрацію, тобто більш чітке, 

узагальнене сприйняття, будується художньо-творча діяльність. 

- методи проектування – націлені на створення об’єктивно і 

суб’єктивно нового продукту. Діяльність студентів завдяки використанню 

цього методу розвиває творче мислення, творчі здібності, збагачує особистий 

досвід. 

- евристичні методи – сприяють розвитку творчої фантазії та уяви, 

знаходженню нових шляхів розв’язання творчих завдань [10,18]. 

Для підвищення зацікавленості студентів до художньої творчості 

необхідно, розвивати в них разом з цими здібностями емоційно - творче 

ставлення до того чи іншого виду діяльності, сприяти радісному очікуванню 

цікавої роботи і можливості продемонструвати свою точку зору, показати 

своє "я". Головне у творчості – не зовнішня активність, а внутрішня – акт 

створення "ідеалу", образу світу, де проблема відчуження людини й 

середовища розв’язана Зовнішня  активність є лише відображенням 

внутрішньої. Унікальна можливість  асоціативного механізму дозволяє 

перетворити неясні відчуття, швидкоплинні враження, знайомі образи і 

спогади на неповторну художню цілісність, забарвлену індивідуальними 

уявленнями автора. 

Погоджуючись з дослідженням  Р.Пильніка,  слід вважати, що в 

дизайні важливо прослідкувати, як відбувається придумування, фантазування 

не в загальному, а на задану тему, і яким чином досягається результат. Під 

впливом навколишньої дійсності в дизайнера виникає деяка ідея, яка 

конкретно або узагальнено втілюється в художній образ. Образ ідеї 

трансформується у форму, яка повинна відповідати задуму в даному випадку 

індивідуальні завдання на тему «Сукня моєї мрії». Процес творчості 

дизайнера пов'язаний не лише з емоційним відчуттям, а й із здатністю 

абстрактного мислення людини. Уміння дизайнера абстрагуватися від 

другорядних властивостей об'єкту, узагальнювати й розвивати свою ідею в 
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потрібному напрямі – все це входить у розв’язання композиційної задачі. 

Розв’язуючи певне завдання, дизайнер завжди стоїть перед проблемою 

вибору засобів, здатних найповніше і точно виразити його ідею. Наводимо 

студентам приклади дизайнерських рішень, з яких видно, що нині поштовхом 

фантазії можуть бути продукти цивілізації, урбанізм міст, космічні 

дослідження, інженерні ідеї, машинні форми, нові матеріали й технології 

тощо. 

 Головна мета підготовки до дослідження рівня креативності полягає в 

тому, щоб студент зміг усвідомлювати свою місію та сенс життя, мету і 

завдання діяльності, систему досягнення успіхів. Викладач в свою чергу має 

створити атмосферу, яка налаштовує на розкуту але відповідальну діяльність. 

          Педагогічна діяльність, спрямована на розвиток творчих здібностей 

студентів, ефективно формує професійні якості майбутнього фахівця, 

підвищує загальний інтелектуальний рівень. Діагностика досліджень 

студентів економіко   -  технологічного коледжу спеціальностей 022 

«Дизайн» та 182 «Технології легкої промисловості». вказують на те, що 

креативність студентів стала вище, оскільки викладачами проводиться 

планомірна підготовка, спрямована на формування та розвиток творчого 

мислення. 

Спостереження за роботою студентів вказують на те, що при 

використанні  авторської методики виконання індивідуальних завдань на 

тему: «Сукня моєї мрії» адаптовану до однойменного тесту «Закінчи 

малюнок» Е. П. Торренса сприяє тому, що набуті під час навчання 

професійні вміння швидше переростають в навички, доведені до автоматизму 

(Додаток Г). 

 Проте це не означає, що всі професійні вміння молодших спеціалістів - 

дизайнерів мають бути доведеними до автоматизму. Дизайн – професія 

творча, а тому важливішими для дизайнера є творчі здібності. Для прикладу 

в Рівненському економіко – технологічному коледжі НУВГП практично 

визначено рівень умінь студентів виконувати реальні дизайнерські проекти, 
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здійснюючи експертне оцінювання їхніх творчих робіт «Еко моди» та 

«Fashion studio» (Додаток Д). 

Кожна виконана практична робота оцінюватиметься за такими 

критеріями: креативність, технологічність, функціональність, естетичність і 

показниками, що представлені в таблиці 3.2 

Таблиця 3.2 

Критерії оцінювання творчих завдань дисципліни «Художнє 

проектування виробів » 

№п/п Критерії Показники 

1 2 3 

1 Креативність Ступінь новизни 

  Наявність авторської ідеї 

Наявність авторського стилю 

2 Технологічність Доцільність вибору матеріалу й технології 

Виготовлення виробу 

Правильність технологічного виконання 

Надійність виробу в експлуатації 

3 Функціональність Відповідність функціональному призначенню 

 Ергономічність 

Зручність у використанні 

4 Естетичність Правильність колірного рішення 

Дотримання пропорцій у формі 

Гармонізація із середовищем 

 

Отже, досліджуючи креативні можливості студентів, можна зробити 

висновок, що студент як суб’єкт творчості–це дослідник, а навчальний 

матеріал –об’єкт дослідження та головний засіб формування креативної 

особистості, а методика адаптована до  діагностики креативності на основі 

тестування «Закінчи малюнок» Е.П. Торренса забезпечує підготовку до 

успішної професійної діяльності, оскільки вміння створювати авторські 
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творчі проекти в ієрархії професійних умінь претендують на статус 

інтеграційного феномена, що відображає універсальні принципи й основи 

професійної діяльності, здатні створити загальну картину професійної сфери, 

визначити місце і роль у ній для кожного окремого фахівця. 

Такі висновки були підтверджені результатами відтермінованого 

контролю. Відтермінований контроль за професійним зростанням 

випускників коледжу проводиться з використанням сукупності методів 

аналізу відгуків клієнтів про роботу дизайнерів, бесід з колегами, 

адміністрацією підприємств, у яких працевлаштувались випускник коледжу, 

аналізу результатів професійної діяльності випускників. Результати 

відтермінованого контролю підтверджують не лише високий рівень знань і 

вмінь молодших спеціалістів – дизайнерів, а й тенденцію до професійного 

саморозвитку, основи якої були закладені в період навчання в коледжі.  
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Особливості конструктивного підходу до навчання 

 

Конструктивний підхід Традиційний підхід 

Студент – суб’єкт навчання зі своїми 

власними поглядами й уявленнями 

про світ. 

Студент – об’єкт навчання, 

одержувач готових знань від 

викладача. 

Навчальна програма будується за 

принципом «від загального до 

часткового» з акцентом на 

узагальнених поняттях і вміннях. 

Навчальна програма будується за 

принципом «від часткового до 

загального» з акцентом на 

базових знаннях і уміннях. 

Гнучкість процесу навчання з 

можливістю внесення варіацій у 

навчальну програму. 

Основна вимога до процесу 

навчання – чітке виконання 

навчальної програми. 

Підручник – це основне джерело 

навчальної інформації; пріоритет 

надається оригінальним джерелам, 

реальним об’єктам і явищам 

дійсності. 

Навчальна програма і навчальний 

процес цілком спираються на 

рекомендований підручник чи 

навчальний посібник. 

Викладач виступає насамперед 

організатором навчально-

пізнавальної та дослідницької 

діяльності студентів, не нав’язуючи 

їм своїх знань і переконань. 

Викладач подає навчальний 

матеріал у систематизованому, 

завершеному вигляді як істину в 

останній інстанції. 

Викладач цінує самостійні, нехай не 

завжди правильні, міркування 

студентів, свідомо виправлені ними 

помилки, розумнізапитання. 

Викладач оцінює ефективність 

навчально-пізнавальної 

діяльності студентів за кількістю 

правильних відповідей. 

Оцінюються всі продукти 

пізнавальної діяльності студентів, у 

тому числі докладені ними зусилля, 

прогрес у навчанні. 

Результати тестів і контрольних 

робіт – єдине джерело інформації 

про рівень знань і умінь 

студентів. 

Студенти багато часу як на уроці, 

так і під час виконання домашніх 

завдань працюють у складі малих 

груп, команд. 

Студенти працюють переважно в 

умовах фронтального навчання в 

навчальному закладі й 

індивідуального – вдома. 
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Додаток Б 

Категорії навчальних завдань у когнітивний сфері 

 

Основні категорії навчальних завдань 

Приклади 

узагальнених типів 

навчальних завдань 

Знання – запам’ятовування і відтворення 

вивченого матеріалу. Мова може йти про 

різноманітні види змісту – від конкретних 

фактів до цілісних теорій. Загальна риса цієї 

категорії – пригадування відповідних фактів. 

Студент знає вживані 

терміни, конкретні 

факти, методи і 

процедури, основні 

поняття, правила і 

принципи. 

Розуміння – здатність перетворити 

(перекласти) матеріал з однієї форми 

вираження в іншу, з однієї «мови» на іншу. 

Показником розуміння може виступати 

інтерпретація матеріалу студентом 

(пояснення, стислий виклад) або ж 

прогнозування подальшого розвитку явищ, 

подій (передбачення наслідків, результатів). 

Такі навчальні результати вищі, ніж просте 

запам’ятовування знань. 

Студент розуміє 

факти, правила і 

принципи, інтерпретує 

словесний матеріал, 

пояснює схеми, 

графіки, діаграми, 

перетворює словесний 

матеріал, описує 

імовірні наслідки, що 

випливають із наявних 

даних. 

Застосування – уміння використовувати 

вивчений матеріал у конкретних умовах і 

нових ситуаціях. Йдеться про практичне 

застосування правил, методів, понять, законів, 

принципів, теорій. 

Студент використовує 

поняття і принципи, 

методи або процедури, 

застосовує закони, 

теорії в практичних 

умовах і нових 

ситуаціях. 

Аналізу уміння розбити матеріал на складові 

так, щоб ясно виступала його структура: 

виділення частин цілого, виявлення 

взаємозв’язків між ними, усвідомлення 

принципів організації цілого. Так і навчальні 

результати вищі, ніж розуміння і застосування, 

оскільки потребують усвідомлення як змісту 

начального матеріалу, так і його внутрішньої 

структури. 

Студент виділяє 

приховані 

припущення, бачить 

помилки і неточності в 

міркуваннях, розрізняє 

факти і наслідки, 

оцінює важливість 

даних. 

Синтез – уміння комбінувати елементи, щоб 

одержати ціле, яке характеризується 

новизною. Таким новим продуктом може бути 

повідомлення (виступ, доповідь), план дій або 

сукупність узагальнених зв’язків (схеми для 

Студент пише невелику 

творчу роботу, 

пропонує план 

проведення 

експерименту, 
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впорядкування наявних даних). Відповідні 

навчальні результати вимагають діяльності 

творчого характеру з акцентом на створення 

нових схем і структур. 

використовує знання з 

різних галузей, щоб 

скласти план 

розв’язання тієї чи 

іншої проблеми. 

Оцінка – уміння зважувати значення того чи 

іншого матеріалу (твердження, художнього 

твору, дослідницьких даних) для конкретної 

мети.  

Судження студента повинні ґрунтуватися на 

чітких критеріях. Критерії можуть бути як 

внутрішніми (структурними, логічними), так і 

зовнішніми (відповідність поставленій меті), 

визначення самим студентом або ж заданими 

йому ззовні. Дана  категорія передбачає 

досягнення навчальних результатів з усіх 

попередніх категорій плюс оцінені судження, 

засновані на ясно окреслених критеріях. 

Студент  оцінює логіку 

побудови матеріалу у 

вигляді письмового 

тексту, відповідність 

висновків наявним 

даним, значення того чи 

іншого продукту 

діяльності, виходячи з 

внутрішніх і зовнішніх 

критеріїв. 
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Додаток В 

 

 

 

Тест «Закінчи малюнок» Е. Торренса 
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Додаток Г 

Застосування авторської методики визначення рівня креативності 

студентів  виконання індивідуальних завдань адаптовану до 

однойменного тесту «Закінчи малюнок» Е. П. Торренса під час 

викладання технологічних дисциплін в РЕТК НУВГП 
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Додаток Д 

Творчі роботи студентів Рівненського економіко-технологічного 

коледжу НУВГП «Еко моди» та «Fashion studio» 
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Творчі роботи студентів Рівненського економіко-технологічного 

коледжу НУВГП «Еко моди» та «Fashion studio» 
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