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У статті розглянути питання формування творчих здібностей в процесі підготовки викладачів професійної 
освіти. Сформульовані основні компоненти творчих умінь інженера-педагога. Обґрунтовано методику 
формування творчих здібностей майбутнього інженера-педагога. Визначено мету, предмет та структу-
ру навчальної дисципліни «Інженерно-педагогічна творчість» у педагогічному університеті. Розглянути 
методичні прийоми проведення занять з інженерно-педагогічної творчості.
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Постановка проблеми. Професія інже-
нера-педагога професійно-технічного 

учбового закладу – одна із складних і дуже 
значимих професій, що вимагають не лише 
інженерних, але і глибоких педагогічних 
знань, умінь і навичок, наявності певних спе-
цифічних якостей особистості, в тому числі, 
творчих властивостей. Фахівці таких профі-
лів можуть здійснювати педагогічну діяль-
ність у системі професійної освіти, а також, 
можуть бути затребувані підприємствами різ-
них форм власності.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Епоха гуманізації суспільства і постіндустрі-
альної економіки сприяє появі такого напряму 
професійної педагогіки як інженерно-педа-
гогічна творчість. Виділення цієї міждисци-
плінарної науки було викликано об’єктивною 
необхідністю вирішення комплексних проблем 
інноваційного розвитку освіти, науки і вироб-
ництва [4; 8; 10]. 

Інженерно-педагогічна творчість сприяє 
підвищенню професійно-педагогічного рівня 
викладачів і студентів, зокрема з професійної 
освіти спеціалізації «Дизайн», покращує їхній 
творчий потенціал.

На думку Л. Виготского всі психічно 
і фізично здорові люди здатні до творчості –  
«…наукове розуміння цього питання приму-
шує нас дивитися на творчість швидше як на 
правило, ніж на виключення. У повсякденно-
му житті творчість є необхідною умовою іс-
нування» [5].

З точки зору Н. Бердяева, якого по праву 
називають ідеологом творчості [3], у людини 
покликання до творчості, творчість є його мо-
ральним зобов'язанням, призначенням люди-
ни, його завданням і місією.

Багато вчених виділяють три види твор-
чості: наукову, технічну та творчість у галузі 
літератури та мистецтва. Це досить загаль-
на та достатньо вичерпна класифікація, тому 
В.О. Моляко, з урахуванням інших видів люд-
ської діяльності, виокремлює такі види твор-

чості: наукова, технічна, літературна, музич-
на, образотворча, ігрова, навчальна, побутова, 
військова, управлінська, ситуаційна, комуніка-
тивна [9]. Таким чином, творчість це невід’ємна 
частина життєдіяльності людини.

Особливо проблема формування творчих зді-
бностей гостра для спеціальностей, які поєдну-
ють різні сфери діяльності – наприклад дизайн. 
Дизайн заснований на особливому творчому 
методі компонування, метою якого є досяг-
нення якісного ефекту. Дизайнерський вина-
хід обов’язково характеризують два нюанси:  
1) технічна винахідливість, 2) художність.  
Тому дизайн ототожнюють і з мистецькою твор-
чістю, але безперечно з урахуванням інженер-
них вимог до об’єкту. Таке поєднання завдань, 
частіше суперечливе, потребує поєднання ху-
дожньої та інженерної творчості. Водночас про-
фесія педагога вимагає розвитку творчих зді-
бностей учнів, що поєднує заразом три види 
творчості: навчальну, технічну та художню.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Оскільки не всяка актив-
ність і обумовлена нею діяльність є творчою, 
а лише та, яка спрямована на пошуки ново-
го, раніше невідомого, або спирається на нові 
форми і методи та досягає якісно нових ре-
зультатів, то завдання інженерно-педагогічної 
освіти – формування у студентів методології 
пошуку нестандартних рішень, подоланню 
інерції мислення, застарілих стереотипів, що 
дозволить їм знайти нові шляхи вирішення 
проблем при поєднанні різних видів творчості. 

Мета статті. Головною метою цієї статті 
є розробка змісту курсу «Інженерно-педаго-
гічна творчість» для майбутніх інженерів-пе-
дагогів спеціалізації «Дизайн».

Виклад основного матеріалу. Відтепер ви-
діляють три групи умов, що впливають на 
успішність розвитку інженерно-педагогічної 
творчості: особистісні, когнітивні та соціальні 
умови. Сукупність цих складових є визначаль-
ною умовою розвитку творчого потенціалу осо-
бистості студента.
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успішність розвитку інженерно-педагогічної 
творчості студентів, – це когнітивні умови.  
Так, Дж. Гилфорд виділив шість основних па-
раметрів креативності [7; 14]:

1) здатність до виявлення і постановки 
проб леми;

2) здатність до генерування великого числа 
ідей;

3) гнучкість – здатність продукувати різно-
манітні ідеї;

4) оригінальність – здатність відповідати на 
подразники нестандартно;

5) здатність удосконалити об'єкт, додаючи 
деталі;

6) здатність вирішувати проблеми, тобто, 
здатність до аналізу і синтезу.

Аналізуючи особистісні умови, були виділені 
якості, що найбільшою мірою впливають на роз-
виток творчості [13]. Творча особистість – це за-
вжди незалежна особистість. Для неї характерні 
неординарність оцінок і суджень. Думка такої 
людини завжди продиктована його внутрішньою 
позицією, відповідно, зміна переконань завжди 
буде пов'язана тільки зі зміною поглядів.

Наступна характеристика – це відкритість 
розуму. Вона припускає готовність повірити 
своїм і чужим фантазіям, уміння подивитися 
на проблему з позиції іншої людини, сприйнят-
ливість до нового і незвичайного. Ця якість до-
зволяє уникнути ригідності мислення і поглядів.

Висока толерантність до невизначених 
і нерозв'язних ситуацій також характеризує 
творчу особистість, але при цьому вона схиль-
на проявляти конструктивну активність у по-
дібних ситуаціях. Такий підхід до вирішення 
проблеми дозволяє поєднувати логіку суджень 
з креативністю.

Творчу особистість завжди характеризує 
розвинене естетичне почуття і прагнення до 
краси. Слід особливо підкреслити, що ця ха-
рактеристика відноситься не лише до творчос-
ті у сфері мистецтва, але і інженерній та нау-
ковій. Естетичне почуття смаку – це показник 
творчого розвитку особистості.

На сьогодні широке поширення мають ідеї 
Г. Уоллеса, який є автором теорії «творчого мис-
лення», згідно з якою він запропонував у проце-
сах творчості виділяти чотири стадії: підготов-
ка (накопичення), визрівання, осяяння (інсайт), 
перевірка та повідомлення. При цьому осяяння, 
як інтуїтивне осягнення результату творчого по-
шуку, вважають основним творчим моментом [7].

Звичайним методом виявлення творчих зді-
бностей є тестування. Але практика найбільш 
поширеного інтелектуального тестування (IQ) 
назавжди відповідає дійсним творчим здібнос-
тям людини. Невдачі з тестами спричинили 
до того, що фахівці почали розробляти спеці-
альні тести на творчі здібності. Оскільки для 
успішної творчої праці потрібні різні здібнос-
ті, то жоден психологічний тест у принципі не 

може бути абсолютно надійним. Словесне тес-
тування найефективніше за жорстких тесто-
вих умов з обмеженим часом. Знання психоло-
гічних основ творчої діяльності є основою для 
оцінювання та розвитку здібностей як учнів, 
так і самих педагогів.

Іншою складовою до розвитку технічної 
творчості є інженерна творчість [8; 10]. В галу-
зі інженерної творчості системний підхід є ме-
тодологічною основою. Він полягає у вивчення 
об'єкту з обов’язковим урахуванням усієї його 
повноти і складності будови, цілісності, вза-
ємодії і взаємообумовленості всіх елементів, 
що складаються, між собою і з середовищем, 
з якого цей об'єкт(система) виділений. У склад-
ності будови народжується нова якість, яка 
була відсутня у елементів, її складових. Суть 
системного підходу і проста, і складна. І уль-
трасучасна, і стародавня, як світ, бо сягає ко-
ренями до витоків людської цивілізації. 

Системний підхід реалізується через теорію 
вирішення винахідницьких завдань Г.С. Альт-
шуллера та розроблений на його основі алго-
ритм вирішення винахідницьких завдань [1]. 
Теорія вирішення винахідницьких задач є сьо-
годні єдиною методологією пошуку нових рі-
шень, що дає стабільні позитивні результати, 
доступною для масового вивчення і використан-
ня у виробничих умовах. Теоретичним фунда-
ментом теорії вирішення винахідницьких задач, 
разом із законами розвитку технічних систем, 
є аналіз і обробка великих масивів патентної 
інформації. В якості ключових понять в теорії 
вирішення винахідницьких задач виступають: 

– винахідницька ситуація(опис технічної 
системи з вказівкою на той або інший недолік); 

– технічне протиріччя.
Поняття технічного протиріччя ґрунтується 

на тому, що оскільки технічна система є ціліс-
ним «організмом» (системою), то спроби поліп-
шення однієї її частини (функції, властивості) 
приведе до неминучого погіршення інших час-
тин. Вирішити винахідницьке завдання – озна-
чає виявити і усунути технічне протиріччя. 

Алгоритм вирішення винахідницьких за-
вдань – приклад застосування системного під-
ходу до процесу технічної творчості. Методика 
ґрунтується на вченні про технічні протиріччя. 
«Процес вирішення – це послідовність операцій 
по виявленню, уточненню і подолання техніч-
ного протиріччя. Послідовність, спрямованість 
і активізація мислення досягаються при цьому 
орієнтуванням на ідеальний кінцевий результат, 
тобто ідеальне рішення, спосіб, пристрій» [12].

Перед тим як розпочати практичну діяль-
ність направлену на виготовлення конкретного 
виробу, проявити творчість, оздобити цей об’єкт 
праці за власним смаком, потрібно дотриму-
ватись «законів краси», гармонійно поєднав-
ши форму, кольорову гаму зі змістом виробу.  
Це завдання можна поставити лише перед лю-
диною з розвиненим естетичним смаком. В іншо-
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му випадку винахідник (учень) повинен працю-
вати під керівництвом досвідченого дизайнера 
(викладача) або разом з людиною в якої розви-
нений естетичний смак, що відповідно вплине на 
формування та збагачення естетичної культури 
і розвитку естетичних смаків першого.

Основні принципи художнього конструю-
вання, що реалізуються під час навчання сту-
дентів факультету технологій та дизайну, такі:

– розробка промислового виробу повинна 
вирішувати комплекс утилітарно функціональ-
них, конструкторсько-технологічних, економіч-
них, ергономічних та естетичних питань [2]:

– забезпечення єдності форми та змісту, 
тобто, форма повинна народжуватись на осно-
ві функції, кращим шляхом відповідати їй, во-
лодіти естетичними якостями; 

– врахування під час художнього констру-
ювання навколишнього середовища та конкрет-
них умов, в яких буде знаходитись даний виріб.

Ці принципи вивчаються у курсах профе-
сійної підготовки передбачених навчальним 
планом: малюнок і основи композиції, архі-
тектурно-дизайнерське матеріалознавство, 
комп’ютерна графіка в дизайні, технічна ес-
тетика та ергономіка, художнє проектування 
та макетування, технологічні основи дизай-
ну, технічна естетика та ергономіка, дизайн 
та декоративне середовище, основи промис-
лового дизайну. Тому не потребують додат-
кового включення у пропонований курс, але 
невід’ємно з ним пов’язані.

За своєю структурою та спрямуванням дис-
ципліна «Інженерно-педагогічна творчість» 
є інтегрованою навчальною дисципліною, побу-
дованою на основі інженерної творчості та пе-
дагогічних методах формування та розвитку 
технічної творчості у процесі навчання [8; 10]. 

Метою викладання навчальної дисципліни 
«Інженерно-педагогічна творчість» є сприяння 
розвитку творчого мислення студентів, умінь 
проводити власні узагальнення та спостере-
ження на основі знань з законів розвитку тех-
нічних систем. 

Основними завданнями вивчення дисциплі-
ни «Інженерно-педагогічна творчість» є спри-
яння студентам в опануванні знань та умінь 
з володіння структурою, типами і рівнями 
творчої діяльності, організаційними аспектами 
реалізації творчої діяльності фахівців та пла-
нування, організації, мотивації та контролю 
творчої діяльності їх при створенні нових 
об’єктів техніки та в навчальному процесі. 

У процесі засвоєння дисципліни форму-
ються такі загальні компетентності: знання 
та розуміння предметної області, розуміння 
професії, здатність до абстрактного мислення, 
аналізу та синтезу, здатність до пошуку, об-
робки та аналізу інформації з різних джерел, 
здатність генерувати нові ідеї (креативність) 
та використовувати знання у практичних си-
туаціях.

Фаховими компетентностями є володіння 
психофізіологічними особливостями фахівця 
професійної освіти у галузі дизайну, основами 
проектування об'єктів та систем на основі тех-
ніко-економічних критеріїв та з урахуванням 
властивостей різних конструкційних матеріа-
лів, уміння застосовувати практичні навички 
у навчально-виробничих умовах та в умовах 
виробництва об’єктів дизайнерської діяльності

Очікувані результати навчання з дисципліни:
– розуміти основні закони розвитку техніки; 
– пояснювати методичні основи постанов-

ки завдань вдосконалення існуючих зразків 
техніки і технологій;

– орієнтуватися в методах інженерної 
творчості;

– використовувати основні поняття тех-
ніки у процесі сприйняття і аналізу інформа-
ції про проблемні ситуації, визначення цілей 
їх подолання;

– володіти навичками аналізу і узагаль-
нення інформації про проблемні ситуації при 
постановці технічних завдань;

– здійснювати самостійний пошук вирі-
шення технічних завдань методами інженер-
ної творчості для саморозвитку і підвищення 
своєї кваліфікації;

– реалізувати методи та прийоми стиму-
лювання творчої активності учнів.

Програма навчальної дисципліни склада-
ється з таких змістових модулів:

– психофізіологічні основи творчості;
– теоретичні основи інженерної творчості;
– педагогічні технології творчого розви-

тку учнів і вчителів.
У першому модулі вивчаються психофізі-

ологічні механізми творчості та особливості 
творчої особистості.

Другий модуль спрямований на вивчення 
системного підходу, як – методологічної осно-
ви інженерної творчості, законів і закономір-
ностей будови і розвитку техніки та технічних 
систем, протиріч у технічних об'єктах, методів 
науково-технічної творчості, алгоритмічних 
методів пошуку нових технічних рішень, тео-
рії вирішення винахідницьких задач.

У третьому модулі розкриваються питан-
ня технології організації навчального процесу, 
спрямованого на творчий розвиток учнів, роз-
глядаються методи та прийоми стимулювання 
творчої активності учнів у навчально-виховно-
му процесі.

Для повноцінного розвитку творчої осо-
бистості доцільно використовувати комплекс 
навчально-виховних та організаційних захо-
дів, здійснюючи їх протягом тривалого часу.  
Ці заходи треба починати зі створення відповід-
ного розвиваючого середовища в сім'ї, дитсад-
ку і розв'язання нескладних творчих завдань 
у дошкільному віці. У старшому шкільному віці 
треба використовувати спеціальні творчі за-
вдання та проекти, інші заходи, втілення яких 



«Молодий вчений» • № 5.3 (57.3) • травень, 2018 р. 12
вимагає актуалізації у самостійній продуктив-
ній діяльності всієї гами якостей і здібностей 
творчої особистості. Цей складний і довготрива-
лий процес має бути добре організований, про-
грамно та методично забезпечений.

Формуванню творчої особистості студента 
значною мірою сприяє створення умов для ре-
алізації та самореалізації ним творчих можли-
востей у навчальному процесі. У зв'язку з цим 
особливого значення набуває підготовка викла-
дача до організації творчої навчальної діяль-
ності студента, планування та реалізації на за-
няттях творчих ситуацій, органічно пов'язаних 
зі змістом навчального матеріалу конкретної 
теми. Творчу ситуацію можна створити у про-
цесі розв'язання творчих задач, навчальних 
проблем, дискусій; критичного аналізу прочи-
таного, виконання різноманітних творчих за-
вдань, навчальної експериментальної і дослід-
ницької діяльності, розвиваючої гри тощо. 

Важливими методами та прийомами сти-
мулювання творчої активності учнів на за-
няттях є: стимулювання зацікавленості, твор-
чого інтересу; використання цікавих аналогій, 
створення ситуацій емоційного переживання, 
застосування розвиваючих ігор, методу від-
криття, створення ситуацій з можливістю ви-
бору, використання запитань, що стимулюють 
процеси мислення вищого рівня, підвищення 
стимулюючого впливу змісту навчального ма-
теріалу. З метою реалізації останнього ефек-
тивно застосування викладачем навчальних 
і навчально-творчих задач [11]. 

Висновки і пропозиції. Творчість – неві-
д'ємна і необхідна якість сучасного фахівця, 
у тому числі і інженера-педагога.

Для здійснення творчої діяльності потрібні 
певні умови, серед яких: розвиток самостій-
ного творчого мислення, формування системи 
знань і розвиток певних особових якостей.

В галузі інженерної творчості системний 
підхід є методологічною основою. Системний 
підхід реалізується через теорію вирішення 
винахідницьких завдань.

Навчальна дисципліна «Інженерно-педаго-
гічна творчість» має на меті ознайомлення сту-
дентів із основними психічними процесами, на 
яких ґрунтується творча діяльність, методами 
інженерної творчості, педагогічними прийома-
ми формування творчих здібностей у відповід-
ній професійній діяльності.

Розроблений курс «Інженерно-педагогічна 
творчість» для майбутніх інженерів-педаго-
гів спеціалізації «Дизайн» Полтавського пе-
дагогічного університету імені В.Г. Короленка 
складається із трьох змістових модулів: пси-
хофізіологічні основи творчості, теоретичні 
основи інженерної творчості, педагогічні тех-
нології розвитку творчих здібностей учнів 
та викладачів.

Враховує зміст освітньо-професійних про-
грам підготовки майбутніх інженерів-педагогів 
в Полтавському педагогічному університеті, 
основний акцент дисципліни «Інженерно-пе-
дагогічна творчість» зроблений на вивчення 
методів інженерної творчості.

Формування творчих здібностей складний 
і довготривалий процес, він потребує викорис-
тання в процесі навчання проблемних особистісно 
орієнтованих методів навчання. З метою реаліза-
ції останнього ефективно застосування виклада-
чем навчальних і навчально-творчих задач.
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Аннотация
В статье рассматриваются вопросы формирования творческих способностей в процессе подготовки 
преподавателей профессионального образования. Сформулированы основные компоненты творческих 
умений инженера-педагога. Обоснована методика формирования творческих способностей будущего 
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Summary
The question of forming the creative capabilities in the examined process of preparation the teachers 
of professional education is examined in the article. The basic components of creative abilities of engi-
neer-teacher are formulated. The technique of formation of creative abilities of the future engineer-teach-
er is grounded. The purpose, subject and structure of the academic discipline «Engineer-pedagogical cre-
ativity» are defined in the Pedagogical University. The methodical methods of carrying out engineering 
and pedagogical creativity are considered.
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