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ПРОЄКТУВАННЯ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

ЯК ПІДҐРУНТЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ ТВОРЧОСТІ 

 
В основі педагогічної творчості лежить творчий стиль навчання. Його стержнем є 

стимулювання студентів до творчості в пізнавальній діяльності, а також створення викладачем 

відповідних умов до прояву їх ініціативи. Творчий стиль навчання передбачає відповідні форми 

поведінки викладача по відношенню до студента, а саме [2]: 

- вміння поставити навчально-пізнавальні проблеми, для того щоб викликати інтерес до 

міркувань, роздумів, порівнянь, аналізу; 

- стимулювання до пошуку нових знань і нестандартних способів вирішення проблем; 

- створення умов для підтримки самостійної, індивідуальної, пошукової діяльності. 

У цьому контексті важливим є створення освітнього середовища, зорієнтованого на 

формування професійно-творчої особистості студента. Таке середовище викладач проєктує 

відповідно вимогам до професійної підготовки майбутніх фахівців, які мають бути креативними та 

вміти критично мислити. 

Методологічними основами проєктування освітнього середовища, зорієнтованого на розвиток 

професійно-творчої особистості, визначено [1]: 

- компетентнісний підхід – організація освітнього процесу з метою формування інтегральної, 

загальних та фахових компетентностей; 

- інтегративний підхід – врахування внутрішньо-предметних та міжпредметних зв’язків, 

максимальне подолання ізольованого викладання навчальних предметів і створення принципово 

нових навчальних програм; 

- дослідницький підхід – використання дослідницьких форм, методів та засобів навчання; 

- особистісно зорієнтований підхід – спрямування освітнього процесу на інтелектуальний, 

соціальний, моральний, творчий розвиток особистості студента; 

Проєктування освітнього середовища передбачає вміння викладача [1, 2]: планувати напрями 

творчих процесів; організовувати аудиторну, самостійну, індивідуальну на науково-дослідну 

роботи студентів; створювати умови щодо здійснення творчої діяльності (раціональний режим 

робочого часу студента, високий соціально-психологічний клімат у студентських групах, 

25 



варіативність напрямів вирішення творчих завдань та методів досягнення результатів тощо); 

мотиваційного забезпечення досягнення високих результатів у пізнавальній діяльності; 

забезпечувати зворотний зв’язок навчально-творчого процесу з різноманітними формами 

моніторингу визначення рівня сформованості творчого досвіду студента. 
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