
КРЕАТИВНІСТЬ ЯК СУЧАСНА ФАХОВА КОМПЕТЕНТНІСТЬ 



Питання креативності в освіті є пріоритетним для багатьох 

держав, що спричинило розробку і впровадження нових освітніх 

стратегій, де ключовими компонентами виступили: генерація ідей, 

творчий, інноваційний підхід до вирішення глобальних і 

локальних проблем. 

Запитання, як підготувати вмотивованих, професійних, 

зацікавлених молодих спеціалістів, готових до сучасних, 

нестандартних і непередбачуваних викликів - потребує  постійного 

переосмислення. 



2016 РІК, ПРЕЗИДЕНТ ВСЕСВІТНЬОГО ЕКОНОМІЧНОГО ФОРУМУ В ДАВОСІ 

КЛАУС МАРТИН ШВАБ ОГОЛОСШУЄ ПРО ЧЕТВЕРТУ ТЕХНОЛОГІЧНУ РЕВОЛЮЦІЮ

Закцентувано на вміннях майбутнього: 

• вирішувати комплексні завдання; 

• думати критично; 

• творчо мислити; 

• керувати людьми; 

• працювати в команді;

• розпізнавати емоції інших людей і свої власні, 

керувати ними; 

• формувати судження і приймати рішення;

• орієнтуватися на клієнта; 

• вести переговори;  

• швидко перемикатися з одного завдання на 

інше.



• У концепції «Чотирьохвимірна освіта» чітко визначаються компетенції які необхідні для успіху».

Автори аргументують головний принцип ефективної освіти, як «дію, яка націлена на успіх майбутніх

молодих професіоналів, і залежить цей успіх від вчасного переорієнтування з рутинних безособових завдань на

більш складні, особистісні, творчі завдання, які тільки людина здатна вирішувати найкращим чином.

• Організація Об’єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) спільно з Дитячим фондом

Організації Об’єднаних Націй (ЮНІСЕФ) та у співпраці з багатьма іншими міжнародними і національними

організаціями запропонували концептуальну модель для розробки освітніх програм.

Модель має чотири виміри навчання:

- навчитися знати (пізнавати, вчитися).

- навчитися застосовувати знання (діяти);

- навчитися бути (жити у злагоді з собою);

- навчитися жити разом (жити у мирі та злагоді з іншими).

ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ БУДЬ ЯКОЇ НАЦІЇ 

ВИЗНАЧАЄ ЇЇ ЦІННОСТІ,  ВІДОБРАЖАЄ ЇЇ НАДІЇ, 

ПОКЛАДЕНІ НА МАЙБУТНЄ ПОКОЛІННЯ



ЧОТИРЬОХВИМІРНА МОДЕЛЬ ОСВІТИ
P. Raskin et.al., The Great Transition: The Promise and Lure of Times Ahead (Boston, MA: Stockholm Environment Institute, 2002)

СТРАХИ
 МАЙБУТНЄ ВИКЛИКАЄ 

ЗАНЕПОКОЄННЯ

 ТРИВОГА, ЩО ПОЛІТИЧНИХ ЗАХОДІВ 
НЕДОСТАТНЬО ДЛЯ УНИКНЕННЯ 
КРИЗИ 

 СТРАХ ВТРАТИ ВОЛІ, МОЖЛИВОСТІ 
ВИБИРАТИ

 ВІДЧУЖЕННЯ ВІД ДОМІНУЮЧОЇ У 
СУСПІЛЬСТВІ КУЛЬТУРИ

 НАПРУЖЕНИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ, 
СТРЕСИ

ПРАГНЕННЯ 

 МАЙБУТНЄ ОБІЦЯЄ БЕЗПЕКУ ТА 
СОЦІАЛЬНУ ЗГУРТОВАНІСТЬ

 ВЗЯТИ НА СЕБЕ ПЕРСОНАЛЬНУ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЛЮДЕЙ, 
ПРИРОДУ ТА МАЙБУТНЄ 

 ЗАЛУЧЕННЯ ДО СУСПІЛЬНОГО, 
ПОЛІТИЧНОГО ТА КУЛЬТУРНОГО 
ЖИТТЯ 

 ПОШУК ОСОБИСТОГО СЕНСУ ТА 
МЕТИ

 БІЛЬШЕ ВІЛЬНОГО ЧАСУ І БІЛЬШ 
ТІСНИЙ ЗВ'ЯЗОК ІЗ ПРИРОДОЮ



КЕН РОБІНСОН

НАПРЯМИ РОЗВИТКУ СИСТЕМИ ОСВІТИ:

- освіта яка заохочує індивідуалізацію та

пропонує широку програму навчання;

- розвиток допитливості через творче

навчання, яке залежить від високої якості

підготовки вчителів;

- зосередження на розвитку творчих

здібностей, змістивши пріоритети зі

стандартизованих курсів на дидактичні

матеріали;

- довіра до педагогічної майстерності,

професіоналізму викладача.



«МОДЕЛЬ 4 К» 

• КРЕАТИВНІСТЬ

• КРИТИЧНЕ МИСЛЕННЯ

• КОМУНІКАЦІЙНІ НАВИЧКИ

• КОМАНДНА РОБОТА, 

КООРДИНАЦІЯ АБО 

КООПЕРАЦІЯ.



Креативність

була присутня в історії людства завжди, але 
управління нею, її поширення в різних суспільствах 

набувало радикально різних форм

Девід Хезмондалш,

професор Університету Лідса (Великобританія)



КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЛЮДИНИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЇЇ:

 здатності мислити нестандартно і виходити за рамки;

 рівня професійної підготовки в певній галузі;

 природного прагнення займатися креативною діяльністю;

 особистісних характеристик, таких як терпимість до невизначеності та бажання ризикувати.

КРЕАТИВНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД РІВНЯ ПІДТРИМКИ ОСОБИ ІНШИМИ.

 Креативність має шкалу розвитку від «новачка» до «видатного творця».

 Новачки зазвичай більш зосереджені на стратегіях, процесах та особливостях креативного мислення як такого. 

 Досвідченіші «творці» акцентують увагу саме на незвичності та користі від результатів власної діяльності.

СТИМУЛЮЮТЬ КРЕАТИВНІСТЬ:

 командне навчання для навичок роботи з іншими;

 навчання на основі кейсів;

 моделювання, навчання на основі спостереження за іншими;

 навчання у грі;

 метакогнітивне навчання (коли людина усвідомлює власний хід мислення, може виявляти обмеження в своєму сприйнятті і 
пізнанні);

 імпровізація та рольова гра;

 руйнування стереотипів, вміння їх логічно розвіювати.

Здатність  генерувати унікальні та корисні ідеї залежить від її знання теоретичної бази предмета. На початковому етапі слід 
заохочувати студента поступово виходити за межі шаблонного мислення, а не вимагати від нього відразу продукувати інноваційні ідеї. 





• 1-2 варіанти відповідей: на жаль, ви мислите як переважна більшість
жителів Землі. Або ж ви не сприйняли тест всерйоз і з цікавістю
відразу перейшли до відповідей. Такий варіант зараховується у вашу
користь, адже цікавість тісно пов'язана з креативністю.

• 3-5 варіантів відповідей: якщо всі відповіді далекі один від одного за
змістом і ви не витратили на їх пошуки всю ніч, то прийміть вітання.
Ви мислите нестандартно, творчо підходьте до вирішення проблем і
при бажанні здатні звернути гори! Або вигадати, як цього уникнути,
якщо ініціатива виходить не від вас.

• 6 і більше варіантів відповідей: ніщо не встоїть перед вашим
завзяттям. Ваша креативність вище усіляких похвал, а рамки і
шаблони буквально розсипаються на порох при вашому підході до
розв'язання завдань. Знімаємо капелюха.



1. Звичайна людина, можливо, побачить тут свічку на підставці, але також це 

штопор, який застряг у пробці. 

2. Думали, що це просто сліди ніг в колі? А інші бачать, як парашутист летить на 

землю (вид знизу). 

3. Це схоже на компас. Але нестандартна людина побачить тут, як голодне пташеня з 

гнізда кличе маму (вид зверху). 

4. Нагадує калюжі на дорозі. Але насправді це жираф (вид з вікна другого поверху). 

5. На перший погляд це не схоже взагалі ні на що. А якщо уявити, що це ведмідь 

злазить з дерева? Причому видно тільки лапи. 

6. Побачили колесо автомобіля? Спробуйте тепер побачити танцюючого мексиканця 

в сомбреро (вид зверху). 

7. Звичайні люди бачать тут половину шматка ковбаси або слід від каблука. Але це 

ще і поїзд, який виїжджає з тунелю (вид спереду). 

8. Думаєте, що це просто чоловіча сорочка з краваткою-метеликом? А дехто вважає, 

що невдалого офіціанта затиснуло дверима ліфта. 

9. Автолюбителі бачать тут спідометр, фізики - барометр. А люди з нестандартним 

мисленням можуть розгледіти сніговика (вид зверху). 

10. Багато хто говорить, що «хтось за чимось ховається». Цікавіше думати, що це 

браві прикордонники з собаками причаїлися за барикадою.



Основані складові критичного мислення:

1. Системний аналіз: здатність визначати зв’язок між змінними у
певній системі.

2. Аналіз аргументації: здатність доходити логічних висновків,
спираючись на дані чи твердження.

3. Творчий процес: вміння вибудовувати стратегію, теорію, методику
чи лінію аргументації на основі сукупності супровідних даних (які
повинні бути глибшими, ніж очевидна інформація на поверхні).

4. Оцінка: здатність оцінювати якість процесів та рішень. Оцінка
охоплює критику кінцевого продукту мислення з урахуванням
специфіки конкретної ситуації.





Ключовими навичками в комунікації є такі:

 визначення бажаних результатів комунікації;

 створення чіткого посилу: розробка повідомлення, яке би передавало необхідне значення, і використання
невербальних засобів комунікації, як-от жести та наочні матеріали;

 моделювання свідомості інших: усвідомлення рівня освіченості, позиції та емоцій інших;

 конвенційність: вміння слідувати правилам, нормам та дисципліні, що підходять для певного контексту 
комунікації;

 усвідомлення соціальних та культурних відмінностей;

 вибір необхідних каналів комунікації;

 активне слухання;

 «глибоке читання»: вміння критично аналізувати текст чи мовлення.





Фрідман Шульц фон Тун, німецькій психолог, 
професор Гамбургського університету

• Фрідман Шульц фон Тун розробив дуже

корисну комунікативну модель «Модель

чотирьох каналів», «Модель чотири вуха»

• Більшість тренерів з комунікації працюють

саме з його моделлю, тому що вона дуже

проста і наочна.

• Перевага цієї моделі в тому, «що вона

дозволяє класифікувати безліч бар'єрів і

проблем у спілкуванні та визначити цілі

для тренування комунікативних

здібностей»



ФАКТ
Потрібна заміна на лекції

ЗАКЛИК

Потрібно 
виконати роботу 

за Шматко

ВІДНОШЕННЯ
Він не мав права хворіти. 

Це не мої проблеми

САМОРОЗКРИТТЯ

Так це проблема, я 
промовчу. 

Я тут нідочого

КОМУНІКАЦІЙНИЙ КВАДРАТ



ВУХО ДІЛОВОГО ЗМІСТУ 
ВУХО ОДКРОВЕННЯ
ВУХО ВІДНОШЕННЯ
ВУХО ЗВЕРНЕННЯ

КОМУНІКАЦІЙНИЙ КВАДРАТ



САМОРОЗКРИТТЯ

ФАКТ

ЗАКЛИК

ВІДНОШЕННЯ



Кооперація або командна праця складається з таких елементів:

 міжособистісна комунікація, 

 здатність вирішувати конфлікти,

 управлінські здібності.

Здатність до командної роботи залежить від особистого бажання та можливості зважати на
точки зору інших людей, координувати ідеї багатьох осіб, вирішувати проблеми в команді,
знаходити консенсус та йти на компроміс.

Завдання на співпрацю повинні враховувати??

 оцінку від кожного з членів певної команди навичок інших працювати в команді;

 особливість формування груп для виконання певних завдань.

 самостійний вибір модератора та ролей.

Як оцінити??

Переглянути, як саме учасники групи спланували свою роботу, розподілили завдання, змогли
представити спільні результати.




