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3. Події її зовнішнього і внутрішнього життя, повинні бути зрозумілі для 

неї самої. 

4. Голос рідних та знайомих людей повинен націлювати їх на 

захищеність. 

5. Штучне гальмування тілесної активності дитини в ранньому віці може 

призвести до довготривалих негативних психологічних наслідків [1]. 

Отже, батькам та провідним кваліфікованим спеціалістам що до 

роботи з дітьми слід розвивати природну активність дитини, бажання 

підтримати майбутню мотивацію малюка, та здатність піклуватися про 

неї. 

Оволодіння мовою в ранньому віці відбувається лише в живому 

безпосередньому спілкуванні з іншими людьми. 
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Висока якість підготовки фахівців є одним з визначальних 

факторів, що формують престиж вітчизняної освіти у світі. Суспільству 

потрібні випускники, здатні практично вирішувати життєві та професійні 

проблеми, що стоять перед ними. Зауважимо, що ця здатність багато в 

чому залежить не лише від отриманих знань, умінь та навичок, а й від 

додаткових якостей, для означення яких і вживається поняття 

«компетентність». Насправді, сучасні цілі освіти вже вимагають 

отримання саме компетентностей. У різних областях професійної 

діяльності креативна компетентність виступає як один з провідних 

чинників успішності людини. У переліках вимог до кандидатів на різні 

посади часто зустрічаються творчий підхід до роботи та креативність, 

оскільки дані досліджень показують, що дедалі більше креативність 

працівника стає тим визначним фактором, який у довгостроковій 

перспективі впливає на розвиток підприємства, організації, тощо. Саме 

креативність стає тією якістю, яка забезпечує особистості здатність 

швидко адаптуватися до мінливих навколишніх умов, та стає 

конкурентною перевагою людини в її професійній діяльності. 

Інженерна діяльність нерозривно пов'язана з творчістю як 

діяльністю, креативним підходом до вирішення проблемних завдань, 

створенням нового якісного знання чи продукту, удосконаленням 

існуючих технологій. Розвиток творчих здібностей та формування 

креативної компетентності є, таким чином, необхідним компонентом 
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підготовки інженера [1]. Творчий підхід та креативність позиціонуються 

вченими як одні з основних складових професійної компетентності 

сучасного інженера. Креативність при цьому пов'язують з відходом від 

традиційних шляхів розв’язання завдань. В. Лівшиць, розкриваючи 

необхідність формування креативної складової майбутнього інженера, 

відзначає, що «в технологічному розрізі креативність проявляється як 

кмітливість – здатність досягати мети, знаходити вихід з тупикової 

ситуації, використовуючи обстановку, об'єкти і обставини незвичайним 

способом; ширше – нетривіальне і дотепне рішення задач несподіваними 

ресурсами або інструментами» [2, с. 468]. 

Готувати майбутнього інженера до виявлення креативної 

компетентності у діяльності – означає формувати й удосконалювати в 

нього розумові операції: аналіз, синтез, порівняння та узагальнення, 

класифікацію, планування, абстрагування; вдосконалювати таки 

характеристики мислення, як критичність, глибина, гнучкість, широта, 

швидкість, варіативність, цілісність та системність, а також розвивати 

уяву і розширяти межі знань різного змісту. 

Поряд з використанням творчих задач, підбором спеціальних 

завдань, що дозволяють розвивати швидкість, гнучкість, оригінальність і 

точність мислення, у процесі формування креативної компетентності 

майбутніх інженерів викладач може застосувати спеціальні креативні 

технології, тобто систему способів, що сприяють розвитку творчої 

активності як усвідомленого, цілеспрямованого, керованого та 

ефективного процесу розумової діяльності в усіх сферах життя. Усі ці 

креативні технології можна об'єднати в три великі групи: 

• методи психологічної активізації творчого мислення, спрямовані на 

подолання психологічних бар'єрів, що перешкоджають творчому 

мисленню. Найбільш широко відомий метод «мозкового штурму» – 

колективного пошуку нових ідей, основний зміст якого – зняття страху 
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«сказати що-небудь не те» за рахунок того, що, по-перше, процес 

генерації ідей та їх критика розподілені в часі, по-друге, потрібно 

придумати якомога більшу кількість ідей за обмежений час, по-третє, 

атмосфера спільної творчості емоційно «заряджає» та мотивує всіх 

учасників; 

•  методи систематизованого пошуку ідей. Методи цієї групи 

дозволяють від хаотичного пошуку ідей перейти до системи 

структурованого пошуку. Таких методів існує чимало, найбільш відомі з 

них – метод фокальних об'єктів, метод контрольних питань, метод гірлянд 

випадків та асоціацій тощо; 

•  методи керованого пошуку ідей і розвитку творчої уяви. У цю групу 

методів входять способи розвитку творчої уяви і подолання інерції 

мислення, розроблені в рамках ТРВЗ – теорії розв'язання винахідницьких 

завдань (Г. Альтшуллер). Серед прийомів розвитку творчої уяви – схема 

талановитого багатоекранного мислення, метод «маленьких чоловічків», 

ідеалізація об'єктів. Всі ці прийоми мають чітку послідовність розумових 

операцій, алгоритми, дотримання яких забезпечує подолання 

стереотипного підходу, дозволяє справитися з інерцією мислення і 

отримати нові ідеї логічним шляхом. 

У якості прикладів використання креативних технологій у процесі 

професійної підготовки майбутніх інженерів для формування креативної 

компетентності надамо наступні форми роботи студентів на заняттях. 

Індивідуальне самонавчання – студенти виконують ту чи іншу 

самостійну роботу (з досліджуваними об'єктами, підручниками, 

розв’язанням творчих завдань, дослідницьку роботу) і складають письмові 

повідомлення за її результатами. 

Парне взаємонавчання – студенти в стабільних парах або в парах 

змінного складу (студенти протягом семінару міняються місцями по типу 
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конвеєра) пояснюють один одному будь-яке питання, захищають свою 

тему, оцінюють результати один одного. 

Групова робота за загальною темою (навчання всередині групи) – 

студенти, об'єднані в групи, взаємодіють всередині них: пояснюють новий 

матеріал, обговорюють його, оцінюють свою діяльність, готують виступ, 

проводять фрагмент занять. 

Взаємонавчання груп – групи, що займаються різними 

проблемами або видами діяльності, наприклад, «теоретики» й 

«експериментатори», тимчасово об'єднуються, щоб поділитися досвідом, 

інформацією, проблемами. 

Креативний ефект таких занять досягається завдяки 

формулюванню завдань і проблем, рефлексії задач та результату, 

переосмисленню набутого досвіду. 

Зазначимо, що формування креативної компетентності студентів 

– майбутніх інженерів важливо також оцінювати співвідношення між 

професіоналізмом і здібностями людини та труднощами завдань, що 

стоять перед нею. Постановка непосильних завдань викликає невдалі 

спроби їх вирішити, а усвідомлення їх явної нерозв'язності підриває віру в 

свої сили, в той час, коли складні, але посильні завдання мотивують 

людину. У міру того, як людина з ними справляється, підвищується рівень 

доступних їй досягнень, готовність братися за більш складні завдання. 

Отже, в процесі навчання майбутніх інженерів у технічному 

університеті важливо сформувати необхідні умови для культивування 

складових розвитку креативних можливостей, оскільки вони сприяють 

формуванню необхідних якостей, що будуть затребувані в їх подальшій 

професійній діяльності. 
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Стратегічні зміни та новітні тенденції в освітньому просторі 

України спрямовані на більш ефективне включення дітей із особливими 

освітніми потребами в навчальне середовище та громадське життя 

суспільства. Незалежно від стану здоров’я, наявності фізичного чи 

інтелектуального порушення, кожна дитина має право на повноцінне 

життя, освіту, якість якої не відрізняється від якості освіти решти. Саме 


