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На сучасному етапі розвитку суспільства, що відзначається процесами 
глобалізації, євроінтеграції та регенерації світової економіки, відбуваються 
трансформації в усіх сферах суспільного життя. Соціально-економічні і 
політичні реформи, конкуренція на ринку праці, грандіозний потік інформації, 
розвиток науки і техніки ішосягі. сутні зміїні у наше жиїтя, визначають нові 
пріоритети і цінності людей. Суспільні перс ширений накладають відбиток й на 
систему вищої осип її. ішсуншочи ноні іііімогіі до організації та якості 
підготовки фахівців.

Професійна осій та шііірпплсші сьогодні не гількн на озброєння майбутніх 
фахівців системою ііііінь, умінь і начинок, необхідних для виконання 
професійних функцій, а І! па розцінок їх творчих здібностей і можливостей, 
формування готовності до інорчого вирішення професійних завдань.

Існує запит на ннхоніїїшя шорної особистості, індивідуальності, здатної 
на відміну нід людини ішкошіїщя, самостійно мислити, генерувати оригінальні 
ідеї, приймати сміліші, псстшідаріїїі рішення.

Соціальне замовлення іш і порчу особистість не може бути успішно 
реалізований беї модернізації навчального процесу вищої школи. Його 
реорганізація передбачає, передусім, сіірямонпнісп. зусиль викладачів на 
розвиток пам'яті, мислення, уяви студентів, систематизацію знань і умінь 
творчої діяльності, вдосконалення властивостей і якостей їх особистості, що 
забезпечують їм можливість знаходити самостійно вихід з нестандартних, 
професійних ситуацій. Творчий підхід до виконання професійних функцій один 
з важливих показників їх професіоналізму. У звя’зку з потребою суспільства у 
творчих фахівцях і її задоволенням, виникає необхідність вивчення основних 
характеристик творчої особистості та умов їх формування засобами 
навчального пронесу вищої школи. Такими характеристиками виступають 
креативність, творча активність і творчий потенціал особистості.

І Іід творчим потенціалом слід розуміти якість індивіда, що характеризує 
міру його можливостей ставити і вирішувати нові завдання керуючись 
навичками, уміннями, здібностями, ціннісними орієнтаціями, морально 
психологічними якостями.

Творчий потенціал особистості проявляється у творчості, творчих 
завданнях, спілкуванні. Тому у процесі підготовки фахівців слід звертати увагу 
на формування в студентів різноманітних, глибоких і міцних систем знань, на
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РОЗДІЛ 1, СУЧАСНИЙ ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС; СУТНІСТЬ ТА ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ

максимальну стимуляцію самостійної діяльності студентів, на розвиток стійких 
творчих інтересів, цілеспрямованості творчих пошуків, наполегливості під час 
виконання творчих завдань.

Розвиток творчих засад навчального процесу у ВНЗ стає важливою 
умовою виховання загальнолюдських цінностей та гуманістичних ідеалів 
студентської молоді, що забезпечує їх перехід в особистісно-визнану 
суб'єктивну систему цінностей.

Важливість проблеми формування творчої особистості в процесі 
іірпфіч.'міного становления визначають її значення: соціальне, тому що 
форму* їв» я нг пріи кі хоічі людина з особливим складом мислення, здатним до 
(иьіиічипчиї іміп і пере і пореї іь, а спеціаліст нової формації, який долучиться 

!<■ )ц>і>і і» і ііиіііп in реї ворс і о, ■< суспільстві; наукове, тому що служить засобом 
ні ні.....і» і пир in ■ itiiiiiiocteii у гинучі інтелектуальної й соціальної креативності.

Іиіір-ііі і иримоііаііісті. особистості є передумовою будь-якої творчої 
........ . II її процесі якої формуються і розвиваються творчі здібності. Велику 

)иі>п. у ріпніпку творчих здібностей відіграє навчальна діяльність. Це 
in priitin и* пошук нового змісту та організаційних форм у системі неперервної
■ и їй і и іі.іііін особливого значення його методологічній складовій.

'І »■ р. зим іворчої активності студентів є, перш за все, інтерес до процесу 
і>і і*..........пи у і ти і при її Зацікавленість студентів процесом і результатом
.......і ни и.и........ мавпі. ийісзііечуіііітися наявністю пізнавальної мотивації, 
(. НІ і>.м І, тнім ц,|іц 11II пінні, 0(0 НСДС ДО перебудови ПСИХОЛОГІЧНИХ процесів

• і | іт...«ми и.імиі мів.......tn упин Як юдимо, формуванню пізнавальних
.. ин і ііроііих і мі ітіиіи удіцкоіиіаеніїя навчального процесу: оновлення 

■мни іі.ііі>ііі’іі.ііпч мреш, модернізація сіруктури занять, налагодження 
ііиірі ім> пик ііі ніків. удосконалення методів навчання, розширення форм

■ ІІМІН ІІІННЧ ріІІЮІН студентів.
І Іпі иіігііи упитії педагогічної науки і практики до розвитку творчої 

и і піннії її і іуден і їв знаходить своє вираження й у розробці та застосуванні 
> і. и цріііііц мінно навчання, котре засноване на активізації мислення студентів 
. ні....... 11 вмів іійної діяльності. Метою проблемного навчання є засвоєння не
■ ...... и р> і\ її.піни наукового пізнання, системи знань, а й самого шляху,

■ и з • і ................. ін ниих результатів. При цьому важливу роль відіграє
іп іііііі.і и и-........ пі шиш и. ітудсіпїн як здатність і потреба особистості бачити і
. ...........і........... піні і ні ч-ііг проблемні завдання. Результатом такого підходу до 
■пні і. пин ції unit >іin і ни формування творчого мислення особистості,
>>і..і>пнми і . .. ......... ми іікіііо виступають: уміння аналізувати, порівнювати,

и-................... і амін піню переносити знання у нову галузь, уміння бачити
• і' |ііинп. рши ні. уміння комбінувати раніше відомі й нові способи
і - «і а и.............ч чи піших завдань.

І ці і»...... .. іворчої активності майбутнього фахівця необхідно
...... і и....... шип іміег навчальних програм з усіх дисциплін, а й методики 
пні. і.і нііпііі нііііопсі ліню впроваджувати в навчальний процес дискусійну 

і |іч (Ірині ц ини нріікіичііих занизь; передбачати для студентів самостійний
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пошук причинно-наслідкових зв'язків і закономірностей суспільних процесів та 
явищ; проводити творчі конкурси студентських робіт. Потребує розв'язання й 
проблема творчої професійної діяльності викладача як організатора 
педагогічного процесу. Творчий потенціал викладача повинен включати не 
тільки нестандартний, пошуковий та інноваційний підхід до організації та 
здійснення педагогічного процесу, а й постійне його вдосконалення та 
збагачення. Сучасне психолого-педагогічне мислення передбачає також 
сміливе створення власних ефективних методик, які найбільш повно 
відповідають психолого-педагогічним особливостям педагога і випливають із 
новітніх педагогічних концепцій. Основними характеристиками такого 
мислення науковці вважають якість, чіткість, логічність, системність, 
послідовність, самостійність, гнучкість, сміливість, оригінальність. Творчий 
потенціал педагога не є сталим я нищем, багажем, який людина носить все 
життя у незмінному вигляді. Нін змішосгься, розвивається, збагачується і в 
цьому розумінні с невичерпним.

Слід пам'ятати й про ге, що тнорчісп, ніколи, пі за яких обставин, ні в 
якій діяльності не пшнікіїг під піском чи примусом. Тому усі змістовні 
компоненти і <|юрми псдагої ічіюі інорчосгі мають відповідати принципам 
гуманної педагогіки. їх необхідно будувати на основі нішмодії учасників 
навчального процесу, що лисп, можливість створити доброзичливий 
психологічний клімат у КІП. який у свою чергу позитивно впливатиме на 
розвиток іптслскгушії.ішх, професійно-трудових здібностей і соціальних 
якостей майбутнього фахівця.

Максимальний розпиток творчого потенціалу студентів відбувається в 
процесі спеціально орппігюкаїїої нвичалі.ііої діяльності у вигляді ділової гри. 
ДІЛОВІ Ігри ДОЗВОЛЯННІ, модеіноніин різні складні й конфліктні ситуації, 
аналогічні тим, з якими студені може зустрітися в житті. Гра завжди націлена 
на вироблення стратегії поведінки, сприж формуванню інтуїції, умінь вільно 
орієнтуватися та діяти н складній ситуації, допомагає передбачати вірогідні 
наслідки тих чи інших рішень, аргументу на ги спій вибір. Таким чином, в 
процесі ділової гри створюються сприятливі умови для творчого застосування 
теоретичних знань в практичній діяльності.

Отже, розвиток творчого потенціалу студентів має бути цілеспрямованим, 
методологічно обгрунтованим процесом, адже його метою є формування 
креативної успішної особистості, максимально адаптованої до вимог 
сучасності, яка в подальшому буде розвиватися самостійно та стане почесним 
членом суспільства.

Література;
1. Гончаренко С. М. Український педагогічний словник. Київ: Либідь, 

1997. 376 с.
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профільних ВНЗ України. Вища освіта України. 2006. № 3. С. 77 - 82.
3. Ягупов В. В. Педагогіка. Київ: «Основи», 2009.560 с.
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