
39

Випуск 73 том 1’2020                                                                      Серія 5. Педагогічні науки: реалії та перспективи

УДК 378.371.134:37.025.8
DOI https://doi.org/10.31392/NPU-nc.series5.2020.73-1.08

Бурчак С. О.

ПРИНЦИПИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ

У статті сформульовано основні педагогічні принципи розвитку творчості майбутніх учителів математики 
в процесі фахової підготовки, оскільки обґрунтування теоретичних основ фахової підготовки майбутніх учителів 
математики вимагає визначення її теоретичних засад (педагогічних законів, закономірностей, принципів, правил, умов 
тощо). Пов’язано це з тим, що цей процес є відкритим (інформаційно-освітнім середовищем, що має безліч зв’язків із 
соціальним та освітнім простором і самостійно розвивається в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем), соціаль-
но-динамічним (функціонує відповідно до законів суспільного розвитку) та водночас цілісним (складаючись із багатьох 
складників, володіє системними інтегративними якостями й функціонує як цілісний конструкт).

Отже, процес розвитку творчості майбутніх учителів математики керується разом із загальними педагогічними 
(науковості навчання; зв’язку навчання із життям, систематичності й послідовності в освіті; доступності навчан-
ня; наочності навчання; міцності, усвідомленості й дієвості результатів навчання, виховання й розвитку тощо) таки-
ми принципами: взаємозумовленості освіти й творчого розвитку особистості, самоорганізації, узгодження розвитку 
здобувачів з власними тенденціями розвитку, креативності, діагностики, оптимальності, варіантності, доповнення, 
фасилітації, розвивального й виховного навчання, професійної мобільності, інформатизації (комп’ютеризації) навчан-
ня, професійної спрямованості навчання, модульності навчання тощо, сутність яких висвітлено в статті.

Указані принципи мають загальний характер і спрямовані на реалізацію концепції розвитку творчості майбут-
ніх учителів математики в процесі фахової підготовки, а подальший напрям дослідження вбачаємо в обґрунтуванні 
методичного супроводу розвитку творчості майбутніх учителів математики з урахуванням розглянутих педагогічних 
закономірностей і принципів, які дають змогу розробити його більш дієвим та ефективним.
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вчителі математики, процес фахової підготовки майбутніх педагогів.

Професійна підготовка майбутніх учителів математики сьогодні представлена як складна система, яка постійно 
розвивається і складається з декількох компонент (освітньої, виховної, розвивальної, управлінської тощо) [1]. 
Обґрунтування теоретичних основ фахової підготовки майбутніх учителів математики вимагає визначення її тео-
ретичних засад (педагогічних законів, закономірностей, принципів, правил, умов тощо), оскільки, як стверджує 
О. Кошук, ця система є відкритою (інформаційно-освітнім середовищем, що має безліч зв’язків із соціальним 
та освітнім простором і самостійно розвивається в процесі взаємодії із зовнішнім середовищем), соціально-дина-
мічною (функціонує відповідно до законів суспільного розвитку) та водночас цілісною (складаючись із багатьох 
складників, володіє системними інтегративними якостями та функціонує як цілісний конструкт) [5, с. 207].

Отже, процес розвитку творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки вима-
гає обов’язкового виокремлення низки своєрідних вимог (педагогічних принципів), оскільки саме вони, 
виступаючи керівними ідеями, нормативними вимогами й методичними рекомендаціями дають можливості 
викладачам педагогічних закладів вищої освіти логічно, системно й цілеспрямовано розвивати особистісні, 
у тому числі й творчі, якості майбутнього педагога.

Низку загальновизнаних педагогічних законів і принципів обґрунтовано в працях видатних науковців 
(В. Беспалька, Г. Ващенка, Б. Гершунського, С. Гончаренка, В. Загвязинського, В. Краєвського, І. Лернера, 
М. Махмутова, І. Підласого, П. Підкасистого, М. Скаткіна, В. Сластьоніна та ін.). 

На сторінках наукових праць Т. Лазарєва повідомляє, що на основі педагогічних законів установлюються 
закономірності процесів навчання та професійної підготовки здобувачів [6]. 

Ми розуміємо закономірність, погоджуючись із С. Гончаренко, як “імовірну впорядкованість явищ 
навчання, що не досягає рівня закону … об’єктивні, істотні, стійкі зв’язки між складовими частинами, ком-
понентами процесу навчання, які повторюються” [3, с. 62–63]. Основним показником закономірності яко-
гось зв’язку є його причинно-наслідковий характер (залучення групи до форм суспільно значущої спіль-
ної діяльності сприяє її згуртуванню; активне повторення навчального матеріалу сприяє кращому його 
закріпленню в пам’яті здобувача; позитивні результати навчання стимулюють розвиток мотивів-інтересів 
майбутніх учителів; результати педагогічного процесу залежать від педагогічної майстерності викладача 
та інтелектуальних здібностей майбутніх педагогів тощо).

Отже, під час розроблення методичних засад цілеспрямованого розвитку творчості майбутніх учителів 
математики в процесі фахової підготовки нам обов’язково варто орієнтуватися на вказані положення.

Запропонований аналіз законів, закономірностей навчання й виховання, характеристики виявлених у них 
істотних зв’язків між педагогічними явищами дають можливість сформулювати основні принципи розвитку 
творчості майбутніх учителів математики в процесі фахової підготовки. Зауважимо, що принцип є певною 
нормативною категорією будь-якого етапу педагогічного процесу. Він, на відміну від рекомендацій чи вимог, 
є більш загальною категорією, оскільки не містить конкретних указівок щодо виконання певних дій. 

Мета статті – сформулювати основні педагогічні принципи розвитку творчості майбутніх учителів мате-
матики в процесі фахової підготовки.
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Аналіз психолого-педагогічних досліджень із питань виокремлення принципів показав, що проблемою 
принципів опікувалася величезна когорта учених із педагогіки і психології. У роботах відображено різку кіль-
кість принципів, що пропонуються вченими, – від 5–7 до 10 й більше. Разом із тим майже всі вчені стверджу-
ють, що наявність принципів є обов’язковою для будь-якої педагогічної ситуації, для будь-якого педагогічного 
дослідження, оскільки вони є способом досягнення педагогічних цілей, вихідними, нормативними положен-
нями організації педагогічної практики тощо (М. Варій, В. Ортинський, С. Гончаренко та ін.).

Обґрунтування системи розвитку творчості майбутніх учителів математики неможливе без ознайом-
лення з дидактичними принципами, поданими у відомих науково-педагогічних дослідженнях. Так, С. Гонча-
ренко виділяє серед провідних принципів принципи розвивального й виховного навчання, соціокультурної 
та природної обумовленості навчання, фундаментальності (для професійної освіти), професійного спряму-
вання (для професійної освіти); серед похідних: принцип спрямованості навчання на розв’язання завдань 
навчання, виховання й загального розвитку учнів, принцип науковості навчання, зв’язку навчання із життям, 
з практикою державного будівництва, систематичності й послідовності в навчанні, доступності навчання, 
свідомості й активності учнів за керівної ролі вчителя, наочності навчання, поєднання різних методів і засо-
бів навчання залежно від завдань і змісту, поєднання різних форм навчання залежно від завдань, змісту 
й методів навчання, створення необхідних умов для навчання, міцності, усвідомленості й дійовості резуль-
татів навчання, виховання й розвитку [3].

О. Савченко виокремлює принцип усебічного розвитку особистості, цілісності впливу навчально-вихов-
ного процесу, природої відповідності організації навчання, науковості й доступності навчання, система-
тичності, наступності й перспективності навчально-виховного процесу, взаємозв’язку навчання й розви-
тку, мотиваційного забезпечення навчального процесу, співробітництва, індивідуалізації й диференціації 
навчання, міцності й дієвості результатів навчання, наочності [7].

Природно схарактеризувати принципи двох типів: головні й часткові (додаткові). Усі схарактеризовані 
принципи тісно між собою поєднані, тобто утворюють певну систему. Серед головних принципів указаної 
системи можемо назвати всі загальні педагогічні принципи [10]. Крім указаних принципів, виокремимо такі, 
які, на нашу думку, спрямовані на реалізацію основних завдань розвитку творчості майбутніх педагогів.

Принцип взаємозумовленості освіти і творчого розвитку особистості. Він є одним із основних у педа-
гогіці творчості. В основу вказаного принципу покладено розуміння того, що будь-яке навчання є джерелом 
нового в процесі психологічного розвитку індивіду [2]. 

Принцип самоорганізації. Указаний принцип С. Сисоєва зараховує також до принципів педагогіки твор-
чості [8]. Він визначає специфічні аспекти під час керівництва процесом формування творчого індивіду, 
розвитку його творчого потенціалу, зумовлені специфікою управління нелінійними системами.

Принцип узгодження розвитку здобувачів з власними тенденціями розвитку. Принцип орієнтує викла-
дача, спонукає до внутрішнього впливу на здобувачів. Основна ідея – у необхідності “збудження творчості”, 
тобто в ініціюванні творчої активності, але обов’язково має враховуватися той факт, що в процесі такого 
управління майбутній педагог не повинен його помічати, воно є мінімальне за зовнішнім впливом, лише 
опосередковані методи використовуються під час його здійснення. Основна цінність указаного принципу 
в тому, що процес управління перетворюється в процес самоуправління, адже необхідність самоорганізації 
сьогодні є одним із найважливіших методологічних і філософських принципів нової парадигми в освіті [8].

Принцип креативності спирається на пошук можливостей у змісті навчання розвитку творчості, твор-
чого потенціалу і творчого мислення учня. Під час планування й організації педагогічної взаємодії педагогів 
та учнів у процесі навчання зміст матеріалу має максимально впливати на розвиток мотивів, творчих умінь, 
психологічних процесів характерологічних особливостей, які є своєрідною базою для організації творчої 
діяльності. Крім того, зміст навчального матеріалу повинен позитивно впливати як на розвиток дивергент-
ного мислення, так і на розвиток умінь генерувати ідеї, знаходити нетрадиційні шляхи розв’язання проблем-
них завдань тощо. Реалізації вказаного принципу в сучасній школі сприятиме аналіз змісту освіти з метою 
його креативного спрямування, використання освітніх і творчих завдань, прийомів і методів активізації 
творчої активності школярів, застосування методик психологічного дослідження й діагностики рівнів роз-
витку індивідуальних творчих якостей учня.

Принцип діагностики передбачає корекцію освітнього процесу за допомогою діагностичних досліджень, 
відомих у сучасній педагогіці та психології. Завдання таких досліджень – визначення й оцінювання рівня 
розвитку творчості як окремого здобувача вищої освіти, так і колективу майбутніх педагогів. 

Принцип оптимальності. Ідея вказаного принципу – в організації оптимальної творчої педагогічної вза-
ємодії викладача й майбутнього вчителя, учителя й учня тощо. Оптимальною взаємодією в рамках дослі-
дження ми вважаємо ту, що забезпечить не лише високий рівень начальних досягнень, а й позитивний роз-
виток творчості школярів у певних освітніх умовах.

Принцип варіантності полягає в необхідності подолати одноманітність змісту, організаційних форм, 
методів і прийомів навчання. З метою більш ефективної взаємодії системи “вчитель-учень” указаний прин-
цип виконує регулятивні функції, тобто він визначає цілі та стратегію організації педагогічної взаємодії.

Принцип доповнення спонукає учнів до використання власних творчих можливостей на практиці. Усе 
це уможливлюється шляхом реалізації додаткового змісту в організаційних формах освітньої діяльності 
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на позакласних заняттях, під час проведення самостійної, науково-дослідницької, проєктної діяльності. 
У практиці сучасного закладу вищої й середньої освіти реалізація цього принципу передбачається шляхом 
уведення до навчального плану факультету, освітньої програми додаткових курсів, які спроможні компен-
сувати прогалини в розвитку творчості, на розвиток яких об’єктивно не вистачало часу під час виконання 
державного компонента навчального плану.

Принцип фасилітації заснований на розумінні розвитку творчості вихованця в освітньому процесі як 
сприяння творчій освітній діяльності особистості, стимулювання її творчої активності. На практиці реаліза-
ція вказаного принципу уможливлюється необхідністю створення на заняттях, у позанавчальній діяльності 
здобувачів, учнів творчої атмосфери (співдружність, співтворчість, співробітництво), яка сприятиме розви-
тку мотивації виконання творчої діяльності, надихатиме здобувачів та учнів на творчість.

Принцип розвивального й виховного навчання. Цей принцип передбачає насамперед зв’язок процесу 
навчання вихованням і розвитком особистості. Дотримання окресленого принципу під час професійної під-
готовки здобувачів робить процес навчання майбутнього вчителя математики цілеспрямованим (передбачає 
постановку освітніх, виховних і розвивальних цілей), дає можливість інтенсифікувати педагогічний процес: 
за один і той самий час розв’язувати завдання освіти, виховання й розвитку особистості.

Принцип професійної мобільності. У його основу покладено розуміння поняття й застосування в освіт-
ньому процесі поняття “професійна мобільність”, яка трактується як готовність і можливість працівника 
(у нашому випадку педагогічного) до швидкої зміни робочих місць, професій, виконуваних завдань, адап-
тації до нових професійних задач. В умовах входження України в освітній простір Європейського Союзу 
одними з основних критеріїв якості надання освітніх послуг закладами вищої освіти стають професійна 
мобільність та адаптованість майбутніх фахівців до динамічних умов виробництва. Принцип передбачає 
вміння майбутніх учителів математики швидко опановувати нові технології, спеціалізації, технічні засоби 
тощо. На нашу думку, професійна мобільність майбутнього вчителя прямо залежить від рівня розвитку його 
творчого потенціалу, що зумовлює цілеспрямований розвиток інтелектуально-творчих здібностей здобува-
чів вищої освіти засобами сучасних освітніх технологій.

Принцип інформатизації (комп’ютеризації) навчання. Проблему комп’ютеризації освіти в наукових пра-
цях активно розглядають В. Биков, Р. Гуревич, О. Гуменний, М. Жалдак, Г. Козлакова, Н. Морзе, В. Олійник, 
С. Сисоєва, О. Спірін, Ю. Тріус та ін. Вони стверджують, що комп’ютеризація освіти є цілеспрямованим 
процесом забезпечення освітньої галузі методологією розроблення та застосування сучасних нових інформа-
ційних технологій, орієнтованих на реалізацію завдань навчання, виховання й розвитку особистості. Інфор-
маційні технології найчастіше визначають як систему способів збирання, накопичення, оброблення, збері-
гання, подання та використання інформації засобами комп’ютерної техніки. Інструментальними засобами 
освітньої діяльності є електронні навчальні ресурси. Використання інформаційних технологій позитивно 
впливає на освітній процес, оскільки електронні освітні ресурси сприяють оптимізації навчання (диферен-
ціації та індивідуалізації), забезпечують широкий доступ до баз даних, адаптують матеріал до рівня посиль-
них пізнавальних можливостей здобувачів, допомагають моделювати процеси, об’єкти тощо. 

Принцип професійної спрямованості навчання. На думку М. Кадемія, указаний принцип є своєрідною 
педагогічною нормою, що займається регулюванням відношення загального та особливого в процесі узго-
дженого вивчення основ наук і спеціальних професійних дисциплін, указує один зі шляхів налагодження 
зв’язків навчання з практикою, професійною діяльністю та сприяє формуванню професійної спрямованості 
особистості [4, с. 64–65].

Ми погоджуємося з думкою О. Кошука, що сутність принципу професійної спрямованості навчання 
полягає в педагогічному доцільному використанні педагогічних засобів, за яких формується інструмен-
тальна (професійні знання, уміння, навички, пізнавальні й технічні здібності, досвід творчої діяльності) 
та водночас успішно розвивається мотиваційно-ціннісна сфера – інтерес до обраної професії, ціннісні орі-
єнтації, переконання, професійні якості тощо – особистості компетентного фахівця [5].

Принцип модульності навчання передбачає індивідуалізацію навчання й реалізацію особистісно- 
орієнтованого підходу. Сутність модульного навчання полягає в поділі інформації на модулі – певні дози, 
що не лише сприяють ґрунтовному оволодінню знаннями, а й забезпечують необхідну гнучкість, систем-
ність, динамічність і керованість освітнім процесом (М. Гриньова, Н. Лаврентьєва, М. Фіцула, А. Фурман, 
П. Юцявичене та ін.). Головною відмінністю модульної системи навчання є системний підхід до аналізу 
й вивчення конкретної професійної діяльності, що виключає підготовку з окремих дисциплін навчального 
плану. Основним засобом модульного навчання є модульна програма навчального курсу, що складається із 
сукупності змістових модулів [5]. 

Реалізація принципу модульності в тому числі й у рамках дослідження забезпечує інтеграцію всіх видів 
діяльності, необхідних для досягнення мети майбутнім учителям математики; постійний пошук альтерна-
тивних шляхів досягнення мети здобувача вищої освіти й того варіанта навчання, який підлягає реалізації; 
орієнтацію майбутніх педагогів на перспективу підвищення рівня професійної підготовки за навчальними 
модулями та цілеспрямоване формування їхньої педагогічної компетентності [3, с. 122].

Висновки. Зазначені принципи педагогіки творчості, частинні принципи разом із загальнопедагогічними 
(науковості навчання; зв’язку навчання із життям, систематичності й послідовності в освіті; доступності 
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навчання; наочності навчання; міцності, усвідомленості й дієвості результатів навчання, виховання й роз-
витку тощо) мають загальний характер і спрямовані на реалізацію концепції розвитку творчості майбутніх 
учителів математики в процесі фахової підготовки. Подальший напрям дослідження вбачаємо в обґрунту-
ванні методичного супроводу розвитку творчості майбутніх учителів математики з урахуванням розглянутих 
педагогічних закономірностей і принципів, які дають змогу розробити його більш дієвим та ефективним.
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Burchak S. O. Principles of development of creativity of future math teachers
The article describes the main pedagogical principles for the development of creativity of future mathematics teachers in 

the process of professional training, as the substantiation of theoretical bases of professional training of future mathematics 
teachers requires the definition of its theoretical principles (pedagogical laws, laws, principles, rules, conditions, etc.). This is 
due to the fact that this process is open (information and educational environment, which has many connections with the social 
and educational space and develops independently in the process of interaction with the external environment), socio-dynamic 
(functioning in accordance with the laws of social development) and at the same time holistic (consisting of many components, 
possessing system integrative qualities and functioning as a holistic construct).

Thus, the process of development of creativity of future teachers of mathematics is guided, together with the general peda-
gogical (science of learning; connection of learning with life, systematic and consistent in education; accessibility of learning; 
clarity of learning), the following principles: the interdependence of education and creative development of personality, self-or-
ganization, matching the development of applicants with their own tendencies of development, creativity, diagnostics, optimality, 
variants, additions, facilitation, developmental and educational training, professional mobility, informatization (computeriza-
tion) of training, professional orientation of training, modularity of learning, etc., the essence of which is covered in the article.

These principles are of a general nature and are aimed at implementing the concept of development of creativity of future 
mathematics teachers in the process of professional training, and the further direction of the study we see in the substantiation 
of methodological support for the development of creativity of future mathematics teachers, taking into account the considered 
pedagogical regularities and principles, which are more effective.

Key words: principles, development of creativity of higher education applicants, pedagogical university, future teachers 
of mathematics, process of professional training of future teachers.


