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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНІХ  

УЧИТЕЛІВ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

Підвищення рівня професійної підготовки фахівця на сучасному 

етапі модернізації освіти є актуальним завданням вищої школи. Потреби 

держави, суспільства та особистості диктують прискорення темпу 

перетворень в освітньому процесі. 

В умовах інноваційно-технологічного розвитку країни, під час 

підготовки вчителів у сфері технологічної освіти, необхідно створити 

умови для особистісного розвитку і творчої самореалізації кожного 

студента, сформувати у нього потребу навчатися упродовж  життя. 

На першому етапі професійної діяльності молодий фахівець 

зустрічається з низкою проблем (навчальних, наукових, організаційних, 

конструкторських та ін.), тому заклади вищої освіти повинні готувати 

такого вчителя технологій, який здатний постійно поповнювати і 

поглиблювати свої знання, підвищувати  теоретичний та професійний 

рівень, творчо підходити до вирішення  завдань [2]. 

Для розвитку творчих здібностей студентів важливим є уміння 

побудови модельних гіпотез, які є обов’язковим елементом дослідного 

процесу. Рівень і глибина знань часто знаходяться в прямій залежності від 

здатності людини будувати образні моделі досліджуваних об’єктів, теорій, 

процесів. Труднощі при вивченні загальних понять іноді пов’язані з 

невмінням представити досліджуваний об’єкт або процес у вигляді 

образної моделі.  Виникає проблема необхідності формування образного 

моделювання.  Правильно сформована образна модель дозволяє не тільки 

глибоко проникнути в сутність досліджуваного процесу або явища, але й 

дає можливість знаходити різні варіанти (підходи) до вирішення 

професійних завдань.  

Будь-яка дослідницька діяльність пов’язана з подоланням 

розбіжностей. Механізм творчого процесу представляється у вигляді 

ланцюжка послідовних переходів від одиничного до загального і від 

загального – до узагальнюючого.  На шляху до розуміння істини виникає 

бар’єр, який пов’язаний з тим, що думка дослідника рухається в певному 

напрямку.  Складність подолання бар’єру пов’язана з невмінням вивести 

мислення за межі звичайного.  Важливою  якістю творчої особистості є 

здатність подолати інертність мислення, змінити хід думки [3, с.201]. 

Для формування навичок подолання бар’єру при  творчому 

вирішенні завдань можна невеликій групі студентів запропонувати 

вирішити одну загальну для всіх проблему. Залежно від ступеня складності 
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і мети, яку ставить викладач при організації процесу вирішення 

професійної завдання, на нього може відводитися різний час (від декількох 

хвилин до декількох днів або тижнів). Час, що виділяється на виконання 

завдання, залежить від рівня підготовки студентів і курсу навчання (на 

молодших курсах обсяг виконуваного завдання менший і відповідно рівень 

складності нижчий).  Запропонована проблема обговорюється групою 

студентів і розглядаються різні варіанти її вирішення.  Використання 

такого групового методу творчого виконання завдання сприяє 

формуванню умінь відстоювати власну позицію, критично аналізувати 

запропоновані варіанти вирішення, навичок подолання інертності 

мислення, дає можливість бачити проблему з різних точок зору.  

Однією з форм організації творчої діяльності студентів є лабораторні 

роботи. У процесі вирішення проблем, побудованих на вибірковій 

активності вже відомих знань, студент відкидає звичні уявлення, 

самостійно занурюється у суть досліджуваного  процесу або явища і 

складає план пошуку вирішення проблеми, яка пропонується йому лише 

гіпотетично [1, с.76]. 

На практичних заняттях формуються вміння застосовувати 

дослідний метод пізнання. Викладач ставить проблему, і весь шлях 

пізнання студенти проходять самостійно. Кожен повинен усвідомити 

проблему, висунути гіпотезу, скласти план експериментальної перевірки, 

провести експеримент, сформулювати висновки і оцінити достовірність 

отриманих результатів.  Цінність цього методу полягає в тому, що 

кінцевий результат творчої діяльності є аналізом і узагальненням 

фактичного матеріалу, отриманого в ході самостійної практичної роботи.   

На практичних заняттях з методики навчання технологій цікавим є 

завдання аналізу методів контролю та обліку знань здобувачів освіти, 

управління пізнавальною діяльністю, вибір методів формування основних 

техніко-технологічних понять. 

Таким чином, процес підготовки майбутніх фахівців в сфері 

технологічної освіти до творчої самостійної діяльності може 

здійснюватися  на аудиторних заняттях, під час проведення лабораторних, 

практичних робіт,  шляхом залучення до наукових досліджень,  при 

виконанні індивідуальних завдань в період написання курсових робіт.   
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