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Світлана Плахотна  
 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ ЯК 
ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА СУЧАСНОСТІ 

 
Розвиток творчих здібностей студента – нагальна проблема сучасної 

психолого-педагогічної науки і практики. Радикальні зміни в суспільстві є 
складний і тривалий процес, пов’язаний з пошуком нових шляхів, засобів 
здійснення перетворень в усіх сферах життєдіяльності людей. Все це зумо-
влює необхідність творчої участі у цьому процесі всіх членів суспільства, 
тому що недостатня творча активність, відсутність ефективних стимулів їх 
розвитку та реалізації. 

Процеси демократизації і гуманізації суспільства створюють можли-
вість вибору шляхів життєдіяльності його членів, сприятливі умови для 
творчості кожного. У суспільстві розвиток особистості, їх творчих можли-
востей, стає метою всіх суспільних відносин. Саме тому, у сучасних умо-
вах діяльність навчальних закладів потребує конкретних змін. Це виклика-
ло необхідність формування суспільно-активної та творчої особистості, що 
можливо для студента, самореалізації її особистості у навчально-
виховному процесі. 

Розвиток і виховання студентської молоді реалізує важливе завдання 
формування творчого потенціалу суспільства, забезпечує інтенсивний со-
ціальний і наукового-технічний процесу розвитку науки і культури, вироб-
ництва і соціального життя. 

Важлива роль у вирішенні проблеми формування творчих здібностей 
студентів належить організації навчання і виховання у навчальних закла-
дах, позашкільних навчальних закладах, які покликані забезпечити твор-
чий розвиток кожного. Однак, на практиці викладач не завжди використо-
вує можливості навчальних закладів для творчості, розвитку індивідуаль-
ності студентів, їх самостійності, ініціативи, що є особливо важливим у 
старшому підлітковому віці, коли відбувається становлення особистості. 

У Національній доктрині розвитку освіти наголошується, що мета 
державної політики щодо розвитку освіти полягає у створенні умов для 
розвитку особистості і творчої самореалізації кожного громадянина Украї-
ни, вихованні покоління людей, здатних ефективно працювати і навчатися 
протягом життя , оберігати й примножувати цінності національної культу-
ри та громадянського суспільства. І саме для цього у навчальних закладах 
повинні створюватися сприятливі умови для самовираження особистості 
студентів у різних видах діяльності, розкриття їх нахилів, здібностей і об-
дарованості. 

Головний закон усіх змін – творчість, яка надає сенс життю людини. 
Для розвитку творчих здібностей молодим людям необхідно навчитися 
мислити творчо, володіти основними операціями мислення, розвивати вну-
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трішній потенціал. Тому першим об’єктом виховання має бути розум лю-
дини. Для розвитку розумових здібностей молодої людини необхідно ви-
ховувати пам’ять. Другим об’єктом виховання є серце. Якщо виховання 
розумових здібностей звернено до інтелекту, то виховання моральних яко-
стей звернено до серця. 

Єдність думок і вчинків, слова і діла, розуму і волі – ось ті основні 
положення, що сприяють становленню всебічно розвиненої, духовно бага-
тої особистості зі сформованими творчими здібностями. 

Проблеми розвитку творчого потенціалу людини досліджували 
Д. Богоявленська, Л. Виготський, В. Маляко, С. Сисоєва та ін. Їхні праці 
дають можливість розуміння шляхів і умов розвитку здібностей. 

Мета пропонованої статті передбачає висвітлення проблеми розвит-
ку творчої особистості в навчанні. 

Актуальним засобом творчих здібностей студентів є творчі або креа-
тивні напрямки, за допомогою яких викладач спонукає студентів до твор-
чих, креативних дій. 

Творчі уміння є складовими узагальнених пізнавальних умінь, і про-
цес їх формування досить складний. В ньому можна виділити декілька на-
прямків: 

1) визначення рівня творчих здібностей ; 
2) визначення перспективи розвитку творчих умінь з урахуванням 

індивідуальних особливостей людини; 
3) розробка пакету диференційованих творчих завдань /різного рівня 

«допомоги»/; 
4) підготовка евристичних приписів, спрямованих на оволодіння тим 

чи іншим методом наукового дослідження, багаторазове усвідомлене ви-
конання яких сприяє мимовільному їх запам’ятовуванню; 

5) представлення в різних формах засвоєних знань та способів дії. 
Розв’язати проблему виховання творчої особистості неможливо без 

формування цілого ряду спеціальних здібностей, серед яких важливе місце 
займають дослідницькі . Останнім часом теоретична актуальність і практи-
чні потреби привернули увагу вчених до цього питання. Його розглядали з 
погляду дидактики. Психологи стверджують, що дефініція цього поняття, 
структура дослідницьких здібностей, особливості формування їх на різних 
етапах навчання ще не розглядалися, хоч їх вивчення потрібне для побудо-
ви ефективних стратегій керування навчально-виховним процесом. 

Аналіз матеріалів, одержаних при проведенні лонгитюдного спосте-
реження за роботою обдарованих дітей дозволяє зробити висновок – про 
те, що в структурі дослідницьких здібностей важливе значення мають мо-
тиваційний, операційний і вольовий компоненти в поєднанні з високою 
працездатністю. При цьому провідна роль належить мотиваційному ком-
поненту, основу якого складають розвинені пізнавальні потреби і стійкий 
пізнавальний інтерес, який стимулює ініціативність і самостійність, спря-
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мовані на аналіз нової ситуації, на пізнання спочатку простого, але ще не-
знаного, на пошук нових оригінальних шляхів розв’язання задач. 

Виявлені компоненти є обов’язковими і відсутність чи низький рі-
вень розвитку хоч одного з них робить даремними всі намагання педагога 
розвинути даний вид здібностей. 

Результати досліджень свідчать, що з урахуванням віку структура 
дослідницьких здібностей зазнає певних змін. Любов до цікавої і творчої 
праці поступово переростає в постійну готовність до напруженої праці над 
вибраною проблемою. При цьому помітно зростає роль вольового компо-
ненту. 

Розвиток інтелекту, набутий досвід дослідницької роботи сприяє по-
яві інтуїції, яка з віком починає все частіше і яскравіше проявлятися в їх 
творчій діяльності. 

У процесі навчання можна суттєво розвинути навчальні здібності 
значної кількості студентів за умови цілеспрямованої організації їх пізна-
вальної діяльності. 

Багато дидактів відзначають, що в структурі і характері пізнавальної 
діяльності проявляються і відтворювальна, і творча діяльність (І.І. Ільясов, 
М.І. Махмутов, І.П. Підкасистий, В.С. Шубинський ). 

По-перше, – це проявляється у вигляді двох самостійних ланок, де 
пізнавальна діяльність відтворення виступає на заняттях як підготовчий 
етап до творчості, а творчість – як самостійна основна ланка. 

По-друге, творчість і пізнавальна діяльність – це єдине ціле, в якому 
елементи відтворення і творчості переплітаються, взаємно доповнюючи 
одне одного в пізнавальному акті навчання. Зв’язок відтворення і творчості 
є в будь-якій ланці навчального процесу. І навчальний процес у сучасних 
закладах народної освіти повинен будуватися з орієнтацією його учасників 
на творчість. 

Більша половина опитуваних студентів вважають, що для досягнен-
ня успіху у творчій навчально-пізнавальній діяльності, крім зацікавленості, 
треба володіти спеціальними прийомами творчої діяльності. Організація 
навчально-пізнавальної діяльності пошукового характеру сприяє розвитку 
творчих здібностей молодої людини. Керівна роль тут належить педагогу, 
який спрямовує розвиток пізнавальної діяльності і передбачає формування 
умінь і навичок як репродуктивної, так і продуктивної (самостійної, пошу-
кової, творчої) діяльності. 

У психологічній науці закріпилася точка зору, згідно якої творчі зді-
бності ототожнюються, головним чином, із здібностями мислення. Деякі 
психологи називають в якості творчих здібностей такі якості розуму, як 
самостійний переніс знань у нову ситуацію, бачення нових проблем у ста-
ндартних умовах, бачення нової функції знайомого об’єкту, бачення стру-
ктури об’єкту, вміння находити альтернативу вирішення, проблеми вміння 
комбінувати раніше вже відомі способи вирішення проблем в новий спо-
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сіб, вміння створювати оригінальний спосіб вирішення, при тому, що ві-
домі інші. 

Засобами вираження індивідуального підходу до організації пробле-
много навчання є диференціація та індивідуалізація навчальної діяльності. 
Перша передбачає врахування подібних типових особливостей груп студе-
нтів; друга – спрямована на врахування специфічних індивідуальних особ-
ливостей молодої людини всередині групи. 

Підвести молоду людину до розуміння необхідності знати нове мож-
на, поставивши перед нею запитання, задачі, завдання, які змушували б 
думати, шукати відповіді, пояснення. Важливою стороною проблемних си-
туацій і розв’язання їх є забезпечення розуміння суті, вихідних умов про-
блеми. Ці завдання повинні носити в собі практичний характер. 

Після цього процес формулювання і розв’язування задачі проходить 
на рівні абстрагування. Розв’язок задачі в абстрактному вигляді перено-
ситься на практичний рівень використання. 

Навчальна діяльність, організована в такий спосіб, сприяє засвоєнню 
знань, розвитку інтелектуальних творчих можливостей молодої людини. 
Щоб спрямувати людину до творчої діяльності, необхідні не тільки проти-
річчя, але і так звані «потреби до творення»: власна активність особистос-
ті, певний емоційний настрій, мотивація і тощо. Велике значення має і сис-
тема поступово ускладнених проблемних завдань, складність яких повинна 
збільшуватися залежно від зростання запасу знань і досвіду. Все це разом 
сприятиме в молодої людини розвитку вміння творчої роботи, яке включа-
тиме і самостійне формулювання проблеми, і визначення та передбачення 
шляхів її розв’язання, і вміння підбирати варіанти цих розв’язків. 

Розвиток творчих здібностей необхідно розпочинати з ранніх років, 
використовуючи наявний нахил дитини до праці. Саме цей нахил є секре-
том дитячої обдарованості. 

Психологи стверджують, що здібності проявляються і розвиваються 
тільки в тій діяльності, яка потребує їх прояву. Звідси, формування твор-
чих здібностей можливе тільки у творчості, через розв’язання різноманіт-
них творчих, або як їх ще називають дослідники (П.В. Кудрявцев, 
А.М. Матюшкін та ін.) проблемних завдань. Поняття «творче завдання» 
більше вдале, ніж поняття «проблемне завдання». Останнє більше підкрес-
лює пізнавальний аспект творчого процесу, що, звичайно, не досить для 
повного обсягу проблеми. 

Творчим вважається таке завдання, яке повністю є новим, або вклю-
чає новизну, потребує великих зусиль, спеціального пошуку, нового спо-
собу розв’язання. 

Результати досліджень впливу творчих завдань на навчальний про-
цес, дають підставу стверджувати, що творче завдання може виникати ли-
ше там, де є протиріччя. Причому,частіше всього мова йде про загальне 
протиріччя між «знаннями і незнаннями» або про протиріччя у місці знань, 
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які спочатку здаються зовсім несумісними. Відомий психолог 
С.Л. Рубінштейн, назвав описану ситуацію конфліктом між тим, що дано і 
тим, що необхідно досягнути. Таке тлумачення проблеми виникає із розу-
міння творчості як власне мислительного процесу. Але, щоб спрямувати 
людину до творчої діяльності необхідні не тільки протиріччя, але і названі 
«потреби на творення». Береться до уваги певний емоційний настрій, мо-
тивація, установки, рівень власної активності особистості тощо. Без цих 
компонентів неможливе виникнення творчої ситуації, а звідси, і самої тво-
рчості. 

Творчі досягнення характеризуються якістю свідомості і цілеспря-
мованої діяльності людини. Якщо ми хочемо розвивати творчі здібності, 
необхідно відповідно організовувати творчу діяльність. Великого значення 
у зв’язку цим набуває система поступово ускладнених творчих завдань. 
Складність цих завдань і ступінь самостійності пошуку повинні збільшува-
тися залежно від збільшення запасу знань і досвіду, оволодіння прийомами 
творчої діяльності, розвитку здібностей до творчого мислення. В основі 
даного положення лежить теорія психолога Л.С. Виготського про взаємо-
дію «зони актуального розвитку» і «зони найближчого розвитку». «Зона 
актуального розвитку» включає в себе дії, які дитина вже засвоїла і може 
виконувати. Вона має також можливості для наступних досягнень, які в 
«зону найближчого розвитку» . В результаті педагогічного керівництва ді-
яльністю ці можливості можуть стати передумовами для подальшого роз-
витку, який представляє тепер «зону актуального розвитку» на новому рів-
ні. Все, як відомо, відповідає основному правилу формування здібностей, 
яке було сформульоване С.Л. Рубінштейном. Для систематичного розвитку 
творчих здібностей необхідно ставити високі і постійно підвищені вимоги. 

Експериментальне дослідження з виявлення впливу творчих завдань 
на навчальний процес проводилося із використанням схеми поетапного 
формування творчих здібностей у молодих людей: 

1 етап – педагог сам формулює творче завдання і сам вирішує його, 
пропонує студенту лише роль виконавців своїх вказівок; 

2 етап – педагог самостійно ставить завдання, але способи вирішення 
пропонує знайти студенту, педагог сам підводить підсумок роботи; 

3 етап – педагог сам ставить творче завдання, а студент самостійно 
проходить всі етапи пошуку до висновків. 

Досвід роботи у педагогічному коледжі дозволяє стверджувати,що 
творчі завдання сприяють розвитку у студентів не тільки здатності творчо-
го погляду на те чи інше завдання, а і першочергового вміння творчої ро-
боти: самостійне формулювання проблеми дослідження, визначення і пе-
редбачення шляхів розв’язання завдань, творчий підхід до підбору і вико-
ристання необхідної літератури, маніпулювання у думках образами, вміння 
підбирати варіанти розв’язання, перевірка і доопрацювання. 

У процесі розвитку творчих здібностей шляхом використання твор-
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чих завдань необхідно враховувати такі аспекти: 
– наявність особливого типу спілкування педагога зі студентом, при 

якому зберігається рівноправність і зацікавленість співрозмовників у по-
глядах, думках один одного; 

– створення ситуації, коли творче завдання постає не ззовні, а в са-
мому колективі; 

– розвиток творчих здібностей можливий лише за умови високого 
рівня творчої активності і творчої «освіти» колективу. 

Педагогічна наука має значний доробок з проблеми формування у 
молодої людини процесуальних рис творчої діяльності, змісту її досвіду 
(Д.В. Вількаєв, В.І. Загвизинський, Г.С. Костюк, І.Я. Лервер та ін.). Багато 
уваги приділено таким рисам, як бачення нової проблеми в даній ситуації, 
структури об’єкту дослідження, формування гіпотези щодо розв’язаня про-
блеми. Менше досліджена інтуїція, яка є суттєвою якістю творчої особис-
тості. 

Узагальнення результатів філософських і психологічних досліджень 
дозволяє виявити основні характеристики інтелектуальної інтуїції, а саме: 

– інтелектуальна інтуїція – це складова творчого акту; 
– інтуїція є результатом підсвідомих високоінтелектуальних процесів; 
– вона не залежить від умовиводів і доказів; 
– інтуїція пов’язана з натхненням, емоціями і афектним станом, що 

обумовлюється особливим піднесенням фізичних і духовних сил; 
– процеси інтуїтивного пізнання проходять швидко, але не завжди 

миттєво. 
Пошуки психологів А.А. Налчаджан, В.Ф. Асмус, Я.О. Пономарьов, 

В.М. Пушкін, Дж.Брунер та ін. створили можливість для гіпотетичного ви-
значення предметних та процесуальних складових інтуїції. До них нале-
жить: пізнавальна потреба, пошукова домінанта, згорнуте мислення; стис-
нення і згортання алгоритму мислення в кількості та часі, швидке пере-
ключення, перехід з одного рівня на інший, широкі узагальнення, приско-
рений умовивід, минулий досвід, творча уява, гіпотетичне передбачення, 
оригінальність передбачень, ідей; миттевий зв’язок змісту попередніх 
знань, досвіду, способів дій у підсвідомій сфері мислення. 

Слід підкреслити, що інтелектуальна інтуїція – це інтегрована здат-
ність людини. Ця якість винятково творчого характеру, варіанти структу-
рування її складових, інтегрування предметних знань безмежні і не конт-
ролюються під час осяяння. Логічна обробка отриманого в інтуїтивному 
пізнанні відбувається після його завершення. 

Поставивши питання про розвиток інтуїції, ми мимоволі спрямовує-
мо дослідження в площину форм і методів навчання. Інтуїції, натхненню 
не можна навчити, регламентувати способи дії. 

Як показали теоретичні та експериментальні дослідження, розвиток 
творчості, інтуїтивного пізнання вимагає системних заходів, потребує 
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комплексних удосконалень у навчанні на базі таких принципів: 
– здійснення навчання на високому рівні складності, адже, за дослі-

дженнями психологів, лише таке навчання спонукає до творчості; 
– формування у студентів сьогоденної наукової картини світу; 
– звільнення студентів від тотальної всеохоплюючої регламентації 

мислення, оцінювання фактів і явищ, висловлювання здогадок, поведінки в 
процесі навчання тощо. Адже всеохоплююча регламентація породжує пси-
хологічні бар’єри щодо самостійності і творчості; 

– посилення ролі гіпотетичного мислення у навчанні, що сприятиме 
формуванню здатності передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та за-
хищати їх; 

– сприяння саморозвитку студентів; 
– зростання питомої ваги діалогічної форми навчання як особливої 

«взаємодії повноцінних розумінь» (М.М. Бахтін), що обумовлює поєднан-
ня зовнішнього і внутрішнього діалогів. 

Реалізація цих принципів передбачає перманентне удосконалення 
змісту освіти, запровадження інтегративних тем у навчанні, яке забезпечи-
ло б формування в студентів адекватної сучасному рівневі знань картини 
світу; упорядкування, структурування змісту, виходячи з пошукової кон-
цепції навчання; введення в кожний навчальний предмет елементів історії 
розвитку конкретної науки, концентрація уваги на видатних винаходах. 
Належить посилити роль пошукового типу навчання, гіпотетичного мис-
лення; системно застосовувати диспути, дискусії, полеміку. Студентам має 
бути надано право широкого вибору змісту форм і методів навчання на ос-
нові функціонування закладів різного типу, вивчення курсів предметів, тем 
за вибором, навчання за індивідуальними планами і програмами. 

Розвиток інтуїції потребує формування у молоді творчої грамотності, 
тобто розуміння ролі і місця творчості у сучасному світі, динаміки, струк-
тури і механізмів досліджень, наукового пізнання, основних евристичних 
понять і принципів. Досягти цього може спецкурс за вибором «Пізнання і 
творчість». Він має складатися з блоків-модулів, кожен з яких є послідов-
ним етапом у цілісному процесі формування готовності до творчої діяль-
ності: 

– модуль перший – передбачає пропедевтичне ознайомлення з про-
блемами творчості, її етапами, осяянням, натхненням, різними видами ін-
телектуальної інтуїції. Складається цей модуль з блоків: «Розповідь про 
винаходи», «Портрети видатних вчених», «Що таке натхнення?», «Чи мо-
жна навчитись творчості?» тощо; 

– модуль другий – складається із систематизованих блоків, які зна-
йомлять студентів з науковими категоріями пізнання і творчості, ознайом-
люються з досягненнями в галузі структури і операцій творчої діяльності; 

– модуль третій – продовжує знайомити з основними категоріями 
творчості, розкриває такі складові творчості, як інтелектуальна інтуїція, 
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натхнення, фантазія, уява, моделювання тощо. Робота проводиться за інди-
відуальними планами і програмами, орієнтованими з урахуванням інтере-
сів і можливостей, а також на основі створення творчих товариств, студій, 
колективів; передбачається самостійна розробка студентами проектів, но-
вих ідей, гіпотетичних передбачень тощо. 

Формування готовності до творчої діяльності, розвиток інтелектуа-
льної інтуїції має здійснюватися диференційовано, виходячи з можливос-
тей, індивідуальних особливостей студентів. 

При виконанні завдань необхідно користуватися евристичними при-
писами, підготовленими педагогом: 

– як застосовувати знання для розв’язання експериментальних 
задач; 

– як правильно спостерігати і описувати спостережувані явища і 
процеси; 

– як висувати і перевіряти гіпотезу; 
– як складати план проведення експерименту; 
– як оформляти результати експерименту. 
У процесі виконання системи навчально-дослідницьких завдань, фо-

рмуються вміння, що сприяють розвитку творчих здібностей студентів. 
Щоб суспільство отримало творчих, діяльних, обдарованих і духов-

норозвинених громадян, необхідно будувати так роботу закладів освіти, 
щоб метою розвитку здібностей молоді була допомога їм реалізувати свої 
індивідуальні якості, не загубитися в масі інших, сприяти переорієнтації їх-
нього репродуктивного мислення на творче індивідуальне конструювання. 

У розвитку їхніх здібностей важливе значення має забезпечення та 
розширення їхньої інформованості в тих галузях, які їх цікавлять, органі-
зація для них різноманітної діяльності. 

Можна виділити кілька основних форм роботи з найбільш обдарова-
ними молодими людьми. Передусім, це надання їм можливості виконувати 
більший ( ніж звичайно) обсяг навчальних завдань. При цьому має бути 
витриманий оптимальний розмір обсягу додаткової роботи , щоб уникнути 
перевантаження. 

Збільшення обсягу кількості завдань має поєднуватися з 
обов’язковим підвищенням їхньої складності. Таке зростання складності 
завдань сприятиме інтелектуальному розвитку, стане ефективним засобом 
формування здібностей обдарованої молоді. 

Зростанню творчої активності молодої людини сприяє вміння виді-
ляти проблему, створювати проблемні ситуації в процесі навчання, знахо-
дити шляхи їх розв’язування, відбирати й структурувати навчальний мате-
ріал, виділяти головне, суттєве, прагнути до самовдосконалення. 

Серед шляхів її формування відзначимо пошуки педагогом дійових 
стимулів для активізації творчості молоді, диференційований та індивідуа-
льний підхід, прагнення обдарованих до творчого пошуку. 
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Унаслідок такої психолого-педогогічної роботи з обдарованою мо-
лоддю реалізується суттєве призначення педагогічної науки – бути засобом 
саморозвитку особи, усвідомлення молодою людиною вищих цінностей 
людського буття. 

Сучасному суспільству властиво те, що науково-технічна, інформа-
ційна революція обумовили різкий потік інформації і необхідність розв’я-
зання великої кількості різноманітних проблем, передбачити які можливо. 

Підготовка до розв’язання різного роду проблем може здійснюватися 
лише через навчання способам формування проблем і їх локалізації. Сту-
денти при розв’язуванні в кожному конкретному випадку проблемної за-
дачі вчаться розв’язувати проблему взагалі. Всі ж проблеми мають спільні 
ознаки: протиріччя між відомими знаннями і поставленими фактами, між 
відомими способами дій і тим, які необхідні для усунення протиріч. Про-
блемну ситуацію педагог створює для всіх студентів, але не для всіх вона 
переходить у завдання, що вимагає розв’язання за своєрідних для кожної 
людини умов (неоднакової навчальної можливості і інтелектуальні вміння). 

Удосконалити навчально-виховний процес з обдарованою молоддю, 
дати їм ґрунтовні, міцні знання, озброїти їх практичним розумінням основ 
наук допомагає насамперед періодичність проведення олімпіад з основ на-
ук, конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт, КВК, турнірів, конку-
рсів знавців, вікторин, інтелектуальних аукціонів, змагань, ігрових тренін-
гів, ігор, бізнес-шоу, радіовікторин, міжвузівських конференцій, семінарів, 
систематичність проведення творчих тренінгів, інтелектуальних марафонів 
тощо. 

Потрібно розробити концепцію розвитку творчої обдарованості. 
Провести спільно з психологом діагностику студентів за параметрами мо-
делі творчої обдарованості. Створити клуб інтелектуалів для обдарованої 
молоді або центр інтелектуального розвитку, робити програми індивідуа-
льного розвитку та саморозвитку творчої обдарованості. На базі навчаль-
них закладів організувати роботу семінарів, гуртків, проводити навчання 
за індивідуальними планами для обдарованих студентів та їх педагогів. 

Організувати роботу студентського наукового товариства, розробити 
його положення, залучити обдарованих студентів до написання та захисту 
наукових робіт. 

Можна проводити конкурси на кращого студента закладу, відділен-
ня, групи, створити в закладі власний стипендіальний фонд. 

Доцільно проводити для студентів пізнавальні, комп’ютерні, дидак-
тичні ігри, турніри кмітливих, брейн-ринги, КВК, конкурси «Розумники й 
розумниці», педагогічної майстерності, вікторини тощо. Елементи змаган-
ня , що містяться в іграх, сприяють розвитку здібностей, творчій активнос-
ті, залучають молодь до суспільного життя. 

Розв’язуючи ребуси, кросворди, студенти поступово починають 
складати власні головоломки, що безумовно, сприяє розвитку пам’яті, ува-
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ги, кмітливості. 
Для обдарованої молоді з успіхом можна використовувати нові орга-

нізаційні форми: «Поле чудес», заняття клубу «Що? Де? Коли?», індивіду-
алізовані програми навчання, пропонувати кросворди, розв’язування яких 
викликає в молоді жвавий інтерес і стимулює їхню розумову діяльність. 

У конкурсі «Кращий за професією» можуть брати участь обдаровані 
студенти, відмінники навчання, учасники науково-практичних конферен-
цій, музичних та творчих конкурсів. 

Особливою популярністю серед обдарованої молоді користуються 
дискусійні форми (симпозіуми, дебати, круглі столи, ділові бесіди, семі-
нарські заняття), вони дають можливість студентам розвивати власні рито-
ричні здібності, удосконалювати вміння висловлюватися та спілкуватися. 

Обдарована молода людина сама собі допоможе, якщо педагог під-
тримає його творчість. Тому завдання педагога навчити молоду людину 
творчості, самостійності і виховувати у неї наполегливість, творчу сміли-
вість. Але і сам педагог повинен бути людиною творчою для того, щоб на-
вчальний процес був більш цікавим, різноманітним, результативним. 

Працюючи з молоддю, потрібно дотримуватись таких заповідей ус-
пішного розвитку здібностей : 

• Подаруй молодій людині радість і насолоду від процесу пізнання. 
• Формуй особистий «сценарій переможця». 
• Навчи діяти в ситуації підвищеної складності. 
• Заохочуй тільки через діяльність. 
• Сміливо експериментуй. 
• «Запали» студента інтересом до творчої діяльності та потребою в ній. 
Творячи, студенти мають можливість відчувати себе як особистість, 

порівнювати з іншими; а виражаючи себе, – ростуть, пізнають нове і самі 
створюють його. Крок за кроком, піднімаючись сходинами самовдоскона-
лення, ми ніколи не перестанемо відчувати подив перед численними таєм-
ницями. А найбільша таємниця Всесвіту – життя. Найбільша таємниця 
життя – людина. А одна з найглибших таємниць людини – творчість. Ось 
чому так важливо побачити цей дар, підтримати його й допомогти утвер-
дитися, допомогти зрозуміти, що творчість – щасливий дар душі. Вона 
спонукає до пізнання самого себе, вираження власного «я», утвердження 
себе як особистості. 

Отже, на сучасному етапі розвитку педагогічної теорії та практики 
особливу увагу набувають проблеми удосконалення форм і методів на-
вчання як шляхом оновлення, так і за рахунок модернізації традиційних 
методів. На сьогодні завдання педагога полягає у розвитку творчого поте-
нціалу студентів на кожному занятті. Викладач повинен сприяти пробу-
дженню інтересу у студентів до пізнання, розвитку вмінь та навичок само-
стійно працювати, творчо ставитися до виконання завдань. Це вимагає на 
сьогодні від викладача уміння працювати у творчому режимі, нестандарт-
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них напрямках, постійно удосконалювати професійну діяльність, опанову-
вати специфічними формами і методами творчого розвитку студентів у на-
вчально-виховному процесі. 
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