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Анотація.
У статті автори узагальнюють педагогічні дослідження з проблеми модернізації середньої освіти, що до 

2007 р. здійснювалася ними на базі Криворізького природничо-наукового ліцею. Розв’язання проблеми здійснювалося 
розробкою технології креативної освіти. За участі вчителів-експериментаторів інших шкіл авторську розробку 
було апробовано в Україні, після чого – вдосконалено. Згідно з положеннями технології креативної освіти, вчитель 
здійснює діяльність на засадах гуманізму, забезпечуючи креативний розвиток учнів, як спосіб їх формування як 
гармонійних особистостей.

Ключові слова: творчість; креативність; педагогічна технологія; креативна освіта.

Креативність – це означає копати глибше, 
бачити краще, виправляти помилки, 

розмовляти з кішкою, пірнати в глибину, 
проходити крізь стіни, запалювати сонце, 
будувати, замок на піску, вітати майбутнє.

Поль Торренс

врахування їхніх природних задатків, мотивів, 
потреб, інтересів, нахилів тощо. Це сприяє знач-
ному розвитку як креативних і когнітивних, так і 
організаційних, діяльнісних здібностей, а також 
реалізації намірів і конкретних дій життєвої та 
професійної самореалізації [4].

У цьому контексті досліджувалися праці та вті-
лювалися ідеї вітчизняних і зарубіжних науков-
ців (А. Алейнікова, Дж. Гілфорда, С. Гончаренка,  

На початку 1990-х рр. сподівання громад-
ськості на позитивні зміни в освіті, що відпові-
дають запитам і вимогам суспільства, зумовило 
необхідність модернізації закладів загальної се-
редньої освіти (ЗЗСО). Упровадження ідей креа-
тивної середньої освіти виявило її переваги в 
порівнянні з традиційною, оскільки учням нада-
валася свобода вибору методів, способів і прийо-
мів освітньої діяльності, а отже, значно більшого 
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В. Кременя, Ю. Мальованого, А. Маслоу, Е. Ре-
гірера, Дж. Рензуллі, К. Роджерса, Е. Торренса) та 
педагогів-новаторів (Ш. Амонашвіллі, М. Гузика 
та ін.).

Особливої значущості набули праці зазначе-
них вище авторів та інших зарубіжних і вітчиз-
няних учених, які погоджуються з визначенням 
креативності Дж. Сімпсона [11] як здатності лю-
дини до творчої діяльності та першочергової зна-
чущості у визначенні її потенціалу та якості.

З огляду на це, в наших дослідженнях і прак-
тичній діяльності реалізовувалися такі доробки 
технології хімічної, а сьогодні біологічної освіти, 
що зумовлюють таку творчу діяльність учнів та 
можливий і ефективний розвиток їхньої креа-
тивності. Останнє спонукало до розробки відпо-
відної педагогічної технології, що ґрунтується 
на Концепції. До її апробації, починаючи з 1990 
до 2007 рр. долучалися вчителі Криворізького 
природничо-наукового ліцею, а з 2000 р. і до сьо-
годні – вчителі ЗЗСО, ліцеїв, колегіумів Дніпро-
петровської, Луганської, Кіровоградської, Ми-
колаївської, Київської, Тернопільської та інших 
областей України. 

Концепція технології профільної креативної 
освіти учнів старших класів природничих пред-
метів створювалася за результатами здійснення 
багаторічного теоретичного та експерименталь-
ного дослідження. 

Наукова новизна авторської Концепції та педа-
гогічної технології профільної природничої креа-
тивної освіти в ліцеї полягає в тому, що творчу 
дія льність ліцеїстів і вчителів автори розглядають 
як головну з особливо обов’язкових, що слугує 
для визначення філософських, психологічних, 
дидактичних, методичних, санітарно- гігієнічних, 
соціально- економічних, матеріально- технічних 
засад загального інноваційного устрою життє-
діяльності ЗЗСО як закладу нового типу. 

Теоретична значущість Концепції визнача-
ється тим, що вона обґрунтовує набуття учнем 
ЗЗСО предметних знань, вмінь та навичок не як 
головну освітню мету (як це передбачається піз-
навальною парадигмою), а як формування креа-
тивної особистості учня, яка окрім володіння 
предметним фондом має розвинену потребу та 
здатність до творчості – креативність, що зумов-
лює особистісні якості та продуктивність повсяк-
денної інноваційної життєдіяльності. 

Практична значущість Концепції визначаєть-
ся тим, що сутність педагогічної технології, як 
педагогічної системи розвитку, навчання, вихо-
вання учнів ЗЗСО, яка складається з відповідних 
органічно пов’язаних підсистем, що передбача-
ють формування креативної особистості інтелі-
гента-новатора та може бути практично викори-
стана для організації середньої освіти України.

Вірогідність основних положень Концепції 
забезпечена методологічною обґрунтованістю 

вихідних позицій та опорою на практичний дос-
від навчання учнів ЗЗСО та результати науково- 
педагогічних досліджень, які провели автори.

Об’єктом нашого багаторічного педагогічного 
дослідження був освітній процес, а предметом – 
філософські, психолого-педагогічні умови освіт-
нього процесу, що забезпечує формування креа-
тивної особистості лідера суспільно- економічного 
розвитку України.

Організація дослідження. Під час проведення 
дослідження вивчалися проблеми психологічної 
характеристики учнів підліткового та старшого 
шкільного віку, філософські теорії, концепції; ви-
значалися та практично враховувалися психоло-
гічні, педагогічні закони, закономірності, прин-
ципи навчання та положення Концепції сучасно-
го природознавства. Засади розроблення Концеп-
ції визначилися у виборі парадигми їх реалізації, 
що відповідають сучасним суспільним вимогам і 
викликам.

Результати педагогічного дослідження – це 
креативно-педагогічна парадигма, що зумовлює 
необхідність упровадження принципів: гуманіз-
му, демократизму, гуманітаризації, диференціа-
ції, індивідуалізації, єдності загальнолюдського і 
національного та креативності.

Утілення принципу креативності, на нашу 
думку, є важливою особливістю Концепції та 
відмінністю педагогічної технології освіти, що 
визначає засади навчання учням старших класів 
природничих предметів. Причому ми виходимо 
з розуміння творчості як специфічної діяльно-
сті, початкового складника елементів у загальній 
системі освітньої діяльності учнів. Це зумовлює 
її інноваційність як засобу підвищення відкрито-
сті учнів до змін – створення ними принципово 
нового й особистого креативного розвитку.

З огляду на це, технологію креативної освіти 
і навчання учнів ЗЗСО з природничих предметів 
доцільно називати «креативною» та інновацій-
ною, що теоретично зумовлює нововведення і 
зміни в її змісті, організації та якості. Таким но-
вим, є психологічні зміни самих учні, які у про-
цесі навчання можуть постійно набувати нові 
знання, більш якісного високого рівня розвитку 
креативності, як основи прогресивності особи-
стості. Технологія навчання є креативною внас-
лідок її відкритості до нововведень і відсутності 
жорсткої регламентації та набуття нею гнучкості, 
рухливості, вільного вибору учнем видів і спосо-
бів освітньої діяльності.

Креативно-педагогічна парадигма та її пе-
дагогічна технологія мають принципові від-
мінності від наявних освітніх парадигм. Учень 
є головною дієвою особою, а вчитель – поміч-
ником (фасилітатором), який надає особливу 
психолого-педагогічну підтримку. Творча ді-
яльність учнів у цьому випадку є визначаль-
ною для створення творчих умов загальної 
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освітньої діяльності. З цієї причини урочна 
діяльність учнів трансформується в освітньо- 
дослідну, освітньо-винахідну або освітньо- 
раціоналізаторську види діяльності. За своєю 
суттю вони відповідають науковій (дослідній) 
і науково-технічній (проектній або винахідній 
чи раціоналізаторській) творчості. Тому освіт-
ня якість учнів старших класів визначаєть-
ся не лише за рівнем знань, умінь та навичок,  
а й за рівнем розвитку креативності (як власти-
вості психіки), що зумовлює здатність до ство-
рення будь-чого нового. 

Отже, креативність є результатом інтеграції й 
утворення її як системи взаємопов’язаних потреб, 
мотивів, здібностей і нахилів. Вона є основною, 
але не єдиною причиною, що забезпечує пошу-
кову освітню діяльність. Разом з креативною ді-
яльністю людина завжди здійснює та когнітивну 
діяльність. Щоб креативні та когнітивні процеси 
мали спільну структурну основу та виражалися 
в загальноосвітніх результатах учня, необхідна 
й організаційно-методологічна діяльність, яку 
здійснюють на базі його відповідних здібностей 
до цілепокладання, цілеспрямованості, планово-
сті, нормозаданості, самовизначення, рефлексії 
тощо. Ще однією необхідною умовою організа-
ції творчості є асертивність (від лат. аssertorius – 
ствердну) – здатність робити по-своєму, що є сво-
єрідним самовираженням особистості на проти-
вагу маніпулюванню нею.

Обговорення результатів педагогічного до-
слідження. Теоретичні й експериментальні до-
слідження показали, що креативна освіта ґрунту-
ється на наявності в природі дитини потенційних 
креативних, когнітивних і організаційних, діяль-
нісних здібностей, які завдяки розвитку тран-
сформуються в здатності. Вони забезпечують 
практичну спроможність створення учнем такої 
освітньої продукції, що є креативною – оригі-
нального продукту дослідної, винахідницької чи 
раціоналізаторської діяльності.

У процесі розроблення Концепції, що є визна-
чальним складником технології креативної освіти 
важливим, відповідно до вікових та індивідуально- 
психологічних особливостей учнів, важливо вста-
новити філософські, психологічні та педагогічні 
засади креативного освітнього процесу. 

1. Філософія креативного освітнього про-
цесу.

У визначенні характеру психологічної та ди-
дактичної взаємодії вчителя і учня старших кла-
сів в системі профільного креативної освіти ЗЗСО 
доречно згадати вислів українського філософа 
М. Горлача, що ілюструє базову ідею Концепції: 
«Людина, не просто річ серед речей, а суб’єкт, 
здатний до зміни світу в самому собі...» [4]. Ві-
домий український філософ М. Горлач визначив 
філософський складник Концепції та формуван-
ня молоді планетарного мислення, що спонукає 

до глобальних змін, починаючи з локальних осо-
бистісних в освіті. У зв’язку з цим, на його дум-
ку, необхідно в освітньому процесі розв’язувати 
завдання щодо:

– філософського пошуку істини, глибинного 
розуміння проблем, що виникають перед світо-
вою цивілізацією;

– формування свідомості, що дає змогу відно-
ситися без упередження до інших культур, розу-
міння ролі та місця національного у світовій за-
гальнолюдській цивілізації;

– творчого діяльнісного ставлення до розв’я-
зання проблем світу, Вітчизни, рідних, близьких, 
друзів, колег та ін.;

– розуміння національних ціннісних орієнта-
цій, національної свідомості та свідомості як цін-
ності; інтелігентності, громадянськості, гуманно-
сті, гідності, честі, любові, совісті тощо;

– формування любові до життя в усіх її  
проявах і розуміння того, що немає нічого більш 
ціннішого, ніж життя і здоров’я [2–8].

Передбачені Концепцією мета та завдання 
креативної освіти обґрунтовуються на діалек-
тичному та синергетичному інструментарії, 
утворюючи загальну теоретико-методологічну 
основу [2; 3; 9; 14]. Відповідно до них, мети і 
завдань Концепції, учитель має створити умови 
для співпраці з учнями, самостійного творчого 
визначення стратегічної програми, планів, ме-
тодів, форм, прийомів і засобів особистісної са-
моорганізації. Логіка Концепції полягає в тому, 
щоб використати індивідуально-психологічні 
особливості учнів до самостійності як головної 
умови й засобу їхньої самоорганізації і намагань 
до самореалізації. Вони слугують каталізатором, 
сприяють причиново- наслідковому перетворен-
ню задатків креативності учнів старших класів 
як вроджених особливостей організму – на креа-
тивні здібності. Останні перетворюються на 
здатність до створення будь-чого нового – креа-
тивність. Креативність як черговий пусковий 
механізм у процесі активної пошукової діяль-
ності учнів у ролі дослідників, винахідників та 
раціоналізаторів забезпечує й інші особистісні 
зміни [1; 10; 14; 15]. 

Обговорення результатів педагогічного до-
слідження. З огляду на зазначене, головним у 
Концепції є вибір сучасного методологічного ін-
струментарію середньої освіти. У зв’язку з цим, 
доречно нагадати, що В. Кремень наголошує: 
«Людина це – унікальна складна цілісна система, 
яка уявляє собою не щось назавжди задане, а від-
крите до змін» і «учень не може бути предметом 
маніпуляції, навіть, вчителя» [8].

В обґрунтуванні положень Концепції та техно-
логії креативного навчання застосовано закони і 
категорії теорії загального розвитку – діалектики 
та теорії складних самоорганізуючих систем – 
синергетики. Застосування законів і категорій 
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діалектики сприяє створенню умов креативного 
розвитку учнів і формування їх наукового світо-
гляду. 

2. Психологічні засади креативного нав-
чання. 

Наші пошуки психологічних засад Концеп-
ції спонукали особливий інтерес до досліджень 
вітчизняних і зарубіжних психологів (А. Алей-
нікова, А. Алексюка, Г. Альдера, Дж. Гілфорда, 
Н. Лейтеса, О. Матюшкіна, В. Моляко, О. Орло-
ва, Б. Теплова, Дж. Рензуллі, К. Роджерса та ін.), 
які приділили увагу дослідженню проблем нау-
кової та науково-технічної діяльності учнів на 
заняттях, розвитку творчих здібностей і творчих 
мотивів, обдарованості та важливої психогене-
тичної якості людини – креативності.

Так К. Роджерс, у контексті визначення сут-
ності креативності стверджував, що, завдячуючи 
їй, здійснюється прорив до нових наукових гори-
зонтів життя людської цивілізації [10; 15]. Тому 
логічно, зауважує Г. Алдер, що креативність лю-
дини порівнюють з дефіцитним товаром. Учений 
наголошує, що креативність у першій половині 
ХХІ ст. стане безцінним капіталом і ресурсом, від 
«критичної маси» якого буде залежати суспільно- 
економічний розвиток, розв’язання природоохо-
ронних проблем [2; 15].

Надаючи важливої значущості розвитку креа-
тивності в освіті, головним завданням у розроб-
ленні Концепції було теоретично визначити вла-
стивості педагогічної системи, що можуть забез-
печити розвиток учнів. Здійснюючи пошуки, ми 
брали з переконання про важливість розвитку 
креативності як якості психіки, що визначає про-
гресивну професійну зорієнтованість особисто-
сті на діяльність у галузі науки та техніки. Важ-
ливо, щоб учитель у професійній педагогічній 
діяльності мав не лише особистісну орієнтацію, 
а й сам учень був ним зорієнтований розуміти 
себе як неповторну істоту і людину, яка має лише 
потенційні здібності, що потребують розвитку. 
Намагаючись здійснити самореалізацію, він має 
усвідомлювати, що досягти цього можна лише 
звертаючи увагу на самоорганізацію і безперерв-
ну самоосвіту. У процесі розв’язання проблеми 
кризи самодостатньої особистості, яка виявля-
ється в повсякденному житті, необхідно здійсни-
ти переорієнтацію вітчизняної освіти на креатив-
но-педагогічну парадигму (методологію форму-
вання креативної особистості). Така особистість 
може бути самодостатньою, оскільки здатна їх 
здійснювати у творчості, активізуючи власний 
креативний потенціал.

Важливо, щоб педагогічна діяльність учителя 
у технології профільного креативного навчання 
учнів старших класів ґрунтувалася на розумінні 
їхньої особистості як пошукувача (дослідника, 
винахідника, раціоналізатора) і здійснювалася ви-
користанням психолого-педагогічних принципів:

– домінуючої відповідальності за результатив-
ність діяльності;

– щирого, відкритого, вільного висловлюван-
ня та переживання;

– розуміння кожного учня свідомістю самого 
учня;

– безоцінного відношення до його особистості 
як дитини, яка немає недоліків, а природою і ви-
хованням наділена лише особливостями;

– заохочувати до ризику та сміливості у ви-
словлюванні думок, переконань, намірів; співро-
бітництві та співтворчості учнів старших класів і 
вчителів, як дослідників-винахідників колективу 
лабораторії, де вчителі виконують функції нау-
кових керівників (організаторів, координаторів, 
консультантів, експертів тощо);

– взаємоповаги вчителя і учня старших класів, 
які мають право на помилку;

– безперечної віри у здібності та неповтор-
ності;

– довіри та прийняття учня старших класів і 
його особистих задумів, запитів та інтересів, що 
сприяють створенню максимально сприятливих 
умов розкриття й розвитку здібностей;

– переживання творчого стану: натхнення, 
осяяння, емоційної жвавості, радості успіху, по-
чуття виконаного обов’язку;

– вияву вчителем емпатійності у швидкому 
реагуванні на вимоги, запити, потреби, мотиви 
учня і власними діями сприяти його розвитку;

– заохочення вияву творчої ініціативи, пропо-
зицій, численних питань, подолання відсутності 
віри у власні здібності та завищену самокритич-
ність;

– сприяння та мотивації незалежності в поєд-
нанні з відповідальністю;

– вияву критичності мислення та пошуку ак-
туальних проблем, протиріч, застою тощо та не-
лінійності в їх осмисленні;

– вияву розкутості, оригінальності, швидкості, 
гнучкості мислення та сміливості у висловлю-
ванні ідей, виступах і діях;

– повазі, чуйного, вдумливого, терпимого від-
ношення до однокласників, вчителя та їхніх дій і 
висловлювань, намірів, планів тощо;

– любові до науки, техніки та вияву шани до 
здобутків діяльності видатних науковців, інжене-
рів, митців [10–14].

Погоджуючись з вказаними психолого- 
педагогічними принципами креативної освіти в 
практичній діяльності, важливо враховувати віко-
ві й індивідуально-психологічні особливості уч-
нів старших класів, які (ніби чутлива фотоплівка) 
реагують на умови діяльності, вимагаючи осо-
бистісного підходу. Тому в умовах креативного 
навчання учнів старших класів важливим постає 
постійне надання їм свободи щодо творчої діяль-
ності. Таким засобом є особисті творчі завдання, 
що враховують їхні індивідуальні потреби, запи-
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ти, інтереси, нахили й залучення учнів старших 
класів до інтелектуальної творчої діяльності, що 
потребує постійного зосередження та концентра-
ції уваги й спонукає до пізнавального інтересу. 
У контексті застосування такого психологічного 
підходу учні старших класів із зацікавленістю 
виконують довготривалі завдання, виявляючи 
наполегливість, добрий гумор і доброзичливість. 
Використання творчих довготривалих завдань 
(проведення експерименту, підготовка доповіді, 
розроблення проєкту, моделі) виявили очевидну 
ефективність як у розвитку креативності, форму-
ванні дослідних знань, умінь та навичок, так і в 
підвищенні успішності та загальної культури.

3. Дидактичні засади креативного освіти. 
У зв’язку з відмежуванням від традиційної 

авторитарної педагогіки в системі креативного 
освіти як наукової (дослідництва) та науково-тех-
нічної діяльності (винахідництва, раціоналіза-
торства), головною дійовою особою визначено 
учня старших класів як дослідника, винахідни-
ка, раціоналізатора. Вчителю в цьому контексті 
відведено виконання ключової функції освітньо- 
наукового керівника (організатора, координато-
ра, консультанта, експерта, психолога, валеолога 
тощо). Учитель має підтримувати творчу діяль-
ність учня старших класів, сприяючи його нав-
чанню природничих предметів та одночасному 
розвитку.

Концепція креативної освіти учнів з природ-
ничих предметів визначає теоретичні засади 
практичної діяльності відповідно до природних 
потреб особистості учня. Оскільки вона перед-
бачає їхню освітню діяльність, як наукову та 
науково- технічну творчість, то вона має здійсню-
ватися в самостійному освітньому дослідженні з 
намаганням до суб’єктивних відкриттів, а також 
у винахідницькій і раціоналізаторській діяльно-
сті з проєктування технічних засобів, технологій.

Нами визначено головні дидактичні принципи 
Концепції креативної природничої освіти:

– включення учнів старших класів до само-
організації як засобу безперервної освіти та 
само освіти;

– визначення методологічної основи погли-
бленого оволодіння учнями знань, умінь та нави-
чок з предметів;

– забезпечення учнями старших класів опти-
мальних умов розвитку креативності та пізна-
вального інтересу;

– формування початкових знань з теорії науки 
та науково-технічної діяльності;

– сприяння особистісній творчої самореаліза-
ції та професійній орієнтації на діяльність у галу-
зі науки і техніки [10–14].

Природнича освіта містить наукове пізнання, 
що передбачає подовженні за часом теоретичні 
чи експериментальні дослідження, а також ви-
користання спеціальних методів (дослідження, 

конструювання, проєктування і впровадження 
доробок на практиці). Завдяки прогнозуванню та 
стратегічному мисленню в контексті освіти лю-
дина діє відповідно до запитів і потреб суспільно-
го розвитку. Учитель має можливість, включаючи 
учнів у визначення методологічної характеристи-
ки, зорієнтувати креативну освіту на встановлен-
ня мети і завдання, об’єкта і предмета, гіпотези і 
методики дослідження, узагальнення результатів 
і формулювання висновків. Причому передбача-
ється широке використання учнями понять на-
укового пізнання: ідеї, проблеми, гіпотези, кон-
цепції, теорії, експерименту тощо.

Запровадження профільної природничої осві-
ти, як наукового пізнання, створює реальні мож-
ливості розвитку в учнів теоретичного мислення, 
що є основою формування креативної особисто-
сті. Такі можливості, на відміну від емпіричних, 
дають змогу виявляти внутрішню сутність пред-
метів і явищ природи. Формулюючи завдання 
креативного розвитку як основи теоретичного 
мислення, важливо мати на увазі, що в мислен-
ні, що є психічним процесом, можна умовно ви-
ділити два компоненти: 1) когнітивний (від лат. 
сognitso – знання, пізнання), 2) афективний (від 
лат. аffectus – душевне хвилювання, пристрасть). 
Афективний компонент – це потреби, емоції, 
почуття, прагнення, бажання, переживання, що 
пов’язані з пізнанням і самопізнанням. Унаслі-
док емоційного реагування в людини формується 
воля, що діє як причина її вчинків.

Учитель, формулюючи завдання розвитку тео-
ретичного мислення, має намагатися створювати 
психолого-педагогічні умови розвитку як когні-
тивного, так і афективного компонентів мислен-
ня. Недооцінювання кожного з них знижує імо-
вірність досягнення мети креативного розвитку 
учнів, а врахування – навпаки, підвищує. Відомо, 
що в учнів старших класів превалює словесно- 
логічне мислення, що втілюється в поняттях, ло-
гічних конструкціях – судженнях та умовиводах 
і характеризується застосуванням мовних (вер-
бальних) засобів. Воно може бути емпіричним 
і теоретичним, базується на узагальненні та аб-
страгуванні. Емпіричне мислення уможливлює 
розуміння понять, де фіксуються знання, але не 
відображаються суть предметів. Його головною 
функцією є виділення родових і видових зв’язків 
предметів. Теоретичне мислення полягає в аналі-
зі певної системи, абстрагуванні й узагальненні 
інформації про неї, унаслідок чого виявляються 
закономірності існування її внутрішньої єдно-
сті. Теоретичне мислення, на відміну від емпі-
ричного, виявляє не лише зовнішню схожість, 
а й внутрішню природу об’єкта. Воно містить 
три компоненти: 1) теоретичний аналіз, 2) зміс-
тову рефлексію, 3) планування. Перший компо-
нент надає можливість визначити внутрішню 
суттєву основу, властивість предметів та явищ і  
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абстрагування їх від зовнішніх несуттєвих 
властивостей, другий – пошук і розгляд суттєвих 
засад власних дій, а третій – здатність люди-
ни подумки вести пошук. Теоретичне мислення 
є когнітивною основою креативної особисто-
сті, яка може пізнавати глибинні суттєві зв’язки 
між предметами та явищами природи і знаходи-
ти способи розв’язання будь-яких побутових чи 
професійних проблем. Таким чином, умовами 
розвитку креативності учнів старших класів має 
бути пошукова (дослідна, винахідницька, раціо-
налізаторська) діяльність. 

Упровадження пошукової діяльності учнів, 
ґрунтується на тому, що вона передбачає їх за-
лучення до самостійних і безпосередніх спосте-
режень, на основі яких встановлюються зв’язки 
предметів та явищ дійсності, а формулюючи ви-
сновки вони суб’єктивно відкривають закони, 
закономірності, принципи. Втілення дослідного 
методу в технології креативної освіти пояснює 
намагання органічно розв’язувати проблеми роз-
витку та виховання учнів старших класів. Під час 
формування дослідної та винахідницької чи раціо-
налізаторської позиції в учня формується його 
громадянська позиція та стиль діяльності. Він ви-
являє творчу активність, ініціативу, відповідаль-
ність, в основі яких міститься креативність.

Упровадження проєктної діяльності (винахід-
ництва, раціоналізаторства) полягає в науковому 
пошуку нових технічних рішень, ґрунтується на 
необхідності спонукання учнів до самоорганіза-
ції та самостійного практичного використання 
знань, умінь та навичок. Завдяки цьому на ета-
пах винахідництва чи раціоналізаторства підви-
щується ефективність формування навичок і по-
глиблюються знання. Поєднання дослідництва з 
винахідництвом і раціоналізаторством у загальну 
безперервну творчу діяльність утворює систе-
му креативної освіти. Таке поєднання в системі 
профільної креативної освіти учнів є органічним, 
оскільки воно ґрунтується на самоорганізації 
учнів старших класів, які виявляють пізнаваль-
ний інтерес до природничих предметів, а також 
слугує важливим підґрунтям для вивчення техні-
ки. Тип заняття зі застосуванням результатів до-
слідження має декілька видів, що визначаються 
змістом етапу винахідницької чи раціоналізатор-
ської діяльності.

Важливими ознаками технології креативного 
освіти є відкритість, нелінійність, нерівноваж-
ність і здатність підсилювати флуктації. Така її 
сутність сприяє формуванню установки учнів 
на пошук невідомого як суб’єктивного відкрит-
тя, винаходів, раціоналізації. Навчання лише 
тоді відповідає природним потребам особисто-
сті учня, коли воно непередбачуване і приховує 
новизну, а то й таємницю. Ця особливість має 
зберігатися на всіх етапах наукової чи науково- 
технічної творчості учнів, що розпочинається 

дослідженням навчального матеріалу, а продов-
жується конструюванням оригінальної системи, 
способу, приладу тощо, а далі – проєктування 
системи чи засобу творчого застосування резуль-
татів двох попередніх етапів. Такий перехід з 
етапу дослідження на етапи конструювання та 
проєктування подовжено в часі, тому витрачаєть-
ся не лише на створення будь-якої матеріальної 
чи інтелектуальної продукції, а й на самотворен-
ня учня як креативної особистості. Поетапність 
пошукової діяльності учнів вимагає вияву ними 
не лише креативності, а й здатності до самоорга-
нізації, що є основною самодостатності.

Отже, Концепція технології профільної креа-
тивної природничої освіти – це сукупність змісту, 
методів, форм, прийомів, засобів організації та 
самоорганізації їх наукової та науково-технічної 
творчості учнів, як дослідників, винахідників та 
раціоналізаторів, а вчителя – як наукового керів-
ника, який свідомо сприяє умовам безперервної ос-
вітньої наукової та науково-технічної діяльності.

Концепція креативної освіти навчання учнів 
має принципові відмінності від нормативної, тра-
диційної. Конструктор методологічного інстру-
ментарію створюється за принципом відкритості 
до прогресивних змін у виборі змісту, методів і 
форм. У процесі синергетичного обґрунтування 
дидактичних засад навчання учнів природничих 
предметів доцільно згадати такі положення:

– зміст освіти не може бути повідомлений уч-
ням у готовому виді;

– у навчанні ніхто не може зрозуміти будь-що 
за іншого чи замість іншого;

– учитель не транслятор знань, інформації;
– кожна людина має потребу в кооперативній 

поведінці як частини [2; 3; 5].
Особливості дидактичних засад креативної 

освіти відповідно до креативно-педагогічної пара-
дигми й теорії синергетики мають такі положення:

– відмова від закритої та перехід до креатив-
ної, відкритої системи навчання;

– поєднання організації й самоорганізації, 
навчання й самонавчання, менеджменту, моніто-
рингу, самоосвіти;

– створення умов залучення учнів до активно-
го здобування знань, набуття вмінь та навичок;

– упровадження учіння (найбільш ефективне 
навчання);

– учитель як педагог-гуманіст є організатором, 
філософом, консультантом, координатором, екс-
пертом, психологом;

– упровадження діалогової взаємодії суб’єктів 
освітнього процесу в системі «учитель – учень, 
«учень – учень», «учень – учитель»;

– передбачення одночасного розвитку, навчан-
ня та виховання особистості;

– упровадження освітніх форм (індивідуаль-
ні, індивідуально-групові, фронтальні тощо) [1–
3; 8; 10; 14].
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Зазначенні положення є обов’язковими для 
педагогічної технології креативної освіти, а нех-
тування будь-яким пунктом призводить до її руй-
нації як системи. 

Таким чином, можемо дійти певних висновків.
1. Педагогічна доцільність у забезпеченні 

оптимальних умов реалізації завдань природни-
чої освіти учнів старших класів ЗЗСО полягає у 
визнанні педагогічно-цінного намагання до са-
моствердження засобом свідомого наслідування 
відомих науковців і науково-технічних працівни-
ків: дослідників, винахідників, раціоналізаторів. 

2. У здійсненні успішної педагогічної діяль-
ності вчителя середньої природничої освіти влас-
ну професійну діяльність радимо будувати на за-
садах Концепції креативної природничої освіти 
та положень відповідної їй технології.

3. Профільна креативна освіта учнів старших 
класів з природничих предметів – це їх пошук, 
що здійснюється як дослідна, винахідницька чи 
раціоналізаторська діяльність, що є специфічним 
складником навчальної, наукової або науково- 
технічної діяльності учнів.

4. Важливою педагогічною умовою успіш-
ної реалізації природничої освіти є створення 
умов розвитку та саморозвитку креативності уч-
нів старших класів та набуття ними навчальної 
(як дослідної, винахідницької чи раціоналізатор-
ської) компетентності з природничих предметів і 
професійної зорієнтованості на майбутню діяль-
ність у галузі науки і техніки.

5. Перспективною парадигмою подальшого 
соціально-економічного розвитку та суспільства 
сталого розвитку з відповідної вітчизняної осві-
ти креативно-педагогічної парадигми, оскільки 
вона як теорія може задовольняти вчителя у фор-
муванні самодостатньої особистості майбутніх 
громадян України відповідно до світових і євро-
пейських викликів, запитів і вимог.

Перспектива подальших досліджень передба-
чає вдосконалення всіх елементів технології та 
визначення її особливостей у вивченні окремих 
предметів природничого циклу (біології, фізики, 
астрономії тощо), а також визначення у ній місця 
і методики застосування ІКТ. 
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Summary.
In the article the authors summarize pedagogical 

researches on the problem of secondary education’s 
modernization, which until 2007 was carried out by them 
at the Kryvyi Rih Natural Science Lyceum. The problem 
was solved by the development of creative education 
technology. With the participation of experimenters from 
other schools, the authors’ development was tried and 
improved. Based on the principals of creative education, 
the teacher operates based on humanism.

Particular value in the development of authorial 
technology was the use of J. Simpson’s (American 
psychologist) creativity discovery - the ability of man to 
creative activity. The work of other scientists has been 
applied in the development of authorial technology 
(S. Goncharenko, V. Kremen, Yu. Malovaniy, V. Madzigon, 
V. Molyako, V. Rybalka, S. Sysoeva, A. Aleynikov, 
J. Gilford, J. Renzulli, A. Maslow, E. Regirer, K. Rogers, 
E. Torrens and others).

The scientific novelty of technology lies in the fact that 
the authors consider the creative activity of students and 
educators as the main one that serves to determine the 
philosophical, psychological, didactic, methodological, 
sanitary-hygienic, socio-economic, material, technical 
foundations of the innovative living school system.

The theoretical importance is determined by the 
fact that it justifies the acquisition of student’s subject 
knowledge and skills not as the main learning aim. The 
purpose of technology is nurturing creative personality, 
developed need and ability to creativity. 

The practical importance of technology serves as 
a pedagogical system for the development, training, 
and upbringing of secondary school students in daily 
educational work. Creative education technology provide 
for the practical formation of the intellectual-innovator 
creative personality.

The probability of the technology main principles 
is ensured by the methodological validity of the initial 
positions and the support for the practical experience of 
secondary schools students and  scientific and pedagogical 
research results conducted by the authors.

Key words: art; creativity; educational technology; 
creative education.

Сологуб А.И., Луценко Т.Н. Концепция креа-
тивного среднего образования.

Аннотация.
В статье авторы обобщают педагогические ис-

следования по проблеме модернизации среднего обра-
зования, которые до 2007 года проводились на базе 
Криворожского естественно-научного лицея. Иссле-
дование проблемы осуществлялось авторской разра-
боткой технологии креативного образования. Затем, 
при участии учителей-экспериментаторов других 
учебных заведений Украины, авторская разработка 
совершенствовалась. Исходя из положений техноло-
гии креативного образования, учитель осуществляет  
свою педагогическую гуманистическую деятель-
ность, обеспечивая креативное развитие учащихся, 
как способ формирования их как гармонических лич-
ностей. 

Ключевые слова: творчество; креативность; пе-
дагогическая технология; креативное образование.
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