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Постановка проблеми. Інноваційна за змістом і характером динаміка світових тенденцій 

розвитку вищої освіти, орієнтованої на творчу особистість, вимагає від України вибору 
випереджувальної моделі подальшого розвитку педагогічної освіти та переходу до нових моделей 
підготовки майбутнього вчителя. Інновації стають тим механізмом, який дає змогу здійснити процес 
випереджувального розвитку вищої педагогічної освіти та забезпечити можливість вільного розвитку 
суб’єктів навчального процесу, право вибору майбутнім учителем власної концепції педагогічної 
праці. Інновації мають бути пов’язані, перш за все із змістом педагогічних дисциплін, використанням 
його виховних можливостей. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Для нашого дослідження першочергового значення 
мають дослідження особливостей творчої педагогічної діяльності, які розкриваються в працях 
Ф.Гоноболіна, В.Загвязинського, І.Зязюна, В.Кан-Калика, Н.Кузьміної, Н.Нікандрова, Ю.Кулюткіна, 
М.Поташника, І.Синиці, Р.Скульського, В.Сластьоніна, Г.Сухобської, Р.Шакурова, О.Щербакова та 
ін. Проблемам розвитку творчої особистості вчителя присвячені праці Н.Кічук, Б.Красовського, 
Л.Лузіної, С.Сисоєвої, П.Шевченка та ін., в яких визначається залежність ефективної педагогічної 
діяльності від розвитку творчої особистості вчителя. 

Мета статті полягає в обґрунтуванні власної концепції креативно спрямованого змісту історії 
педагогіки, виявленні виховного аспекту цієї навчальної дисципліни. 

 Виклад основного матеріалу. У процесі дослідження була розроблена дидактична модель 
креативно спрямованого змісту освіти, основним принципами якої вважаємо такі. 

1. Сучасне ставлення до стандартів вищої освіти. Модернізація національної вищої освіти, 
прагнення вписатися в європейський освітній простір, вимагає враховування інтеграційних процесів, 
які відбуваються в європейській і світовій освіті. У зв’язку з цим постає проблема забезпечення 
сучасного ставлення до стандартів освіти. Традиційний підхід до змістовного компонента стандартів 
освіти орієнтований на певну уніфікацію, певну усередненість інтелекту. Інноваційний підхід 
вимагає врахування як середнього рівня інтелекту так і одночасного поглиблення та розширення 
програми навчання для “просунутих” і створення індивідуальних програм підвищеного рівня для 
особливо обдарованих. “Стандарти повинні збагачуватися шляхом диференціації учасників 
навчального процесу за рівнем підготовки” [3, с.17]. Заслуговують на увагу й ті наукові підходи, які 
ґрунтуються на принципах варіативності змісту освіти за ознакою його фундаментальності чи 
практичності [3, с.51]. Це завдання має значення стратегічного в реформуванні змісту сучасної 
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освіти: “відбір і структурування навчально-виховного матеріалу на засадах диференціації та 
інтеграції” [3, с.11]. 

Традиційна спрямованість навчання у вищій школі  на засвоєння системи знань, умінь та 
навичок, яка вважалася виправданою раніше і є присутньою до цих пір, вже не відповідає сучасному 
соціальному замовленню, яке вимагає підготовку майбутніх вчителів, як самостійних, ініціативних і 
творчих особистостей. Реалізація нових вимог потребує істотного посилення продуктивної і творчо-
пошукової діяльності студентів, розвитку креативних здібностей, прагнення до самоосвіти, вміння 
ефективно використовувати нові знання та розв’язувати педагогічні проблеми. 

2. Оновлення критеріїв відбору змісту освіти за рахунок теоретизації навчального матеріалу 
та його практичної значущості. 

Процес модернізації вищої освіти відповідно до вимог європейської інтеграції, вимагає 
перегляду ряду традиційно прийнятих характеристик щодо змісту освіти, звичних норм освітньої 
діяльності у вищій школі. В нашому дослідження цей процес був пов’язаний, перш за все, з 
підвищенням рівня теоретизації навчального матеріалу, з визначенням фундаментальних знань у 
змісті дисциплін педагогічного циклу, сепарування їх від надмірної інформаційної складової, яка 
стала виконувати роль ілюстративного супроводу пізнавального процесу, а також визначенням його 
практично-педагогічної значущості. 

У проведеному дослідженні оновлення критеріїв змісту дисциплін педагогічного циклу 
відбувалося за такими показниками. По-перше, це висока теоретизація навчального матеріалу, 
оптимальними формами наукового знання були обрані педагогічні поняття, закони, закономірності, 
принципи, моделі, системи та ін. по-друге, важливим показником оновлення критеріїв змісту освіти 
був фактор практичної корисності педагогічного знання, продуктивність якого забезпечувалася за 
рахунок оволодіння алгоритмом рішення педагогічної задачі, правила вирішення проблемної ситуації 
та ін. Третій показник – це розвивальний характер конструювання знань, в основі якого був основний 
принцип розвивального навчання – навчати продуктивно мислити, а не лише накопичувати знання та 
уміння репродукувати інформацію, а це вже принципово інший тип змісту та інші цілі педагогічної 
освіти. У зв’язку з цим ми намагалися вводити студентів у суть дисциплін педагогічного циклу, 
навчати їх методів здобування знань із кожної дисципліни, а конкретні знання вони повинні були  
опановувати самі. 

3. Принцип інтеграції змісту навчальних дисциплін. 
Проблема розвитку творчого мислення в нашому дослідженні безпосередньо пов’язувалася з 

впровадженням інтеграції, яка докорінно змінювала зміст та структуру змісту педагогічних 
дисциплін, інтелектуально-концептуальні можливості окремих дисциплін педагогічного циклу.    

Інтеграція в нашому дослідженні передбачала різні форми реалізації: від розвинених зв’язків між 
знаннями різних педагогічних дисциплін та узгодженого їх викладання до глибокої взаємодії знань. 
Студентам пропонувалися не лише предметні знання та знання про методи наукових досліджень, а й 
реальне розташування та взаємозв’язки між певними галузями педагогічних знань (не лише на 
сьогодні, а й в історії педагогіки, а також тенденції розвитку як самих наук, так і взаємозв’язків між 
ними). Інтеграція виступила як генералізація та універсалізація педагогічного знання. 

Важливим наслідком інтеграції дисциплін педагогічного циклу ми вважаємо те, що було 
досягнуто зростання  узагальнення та інформаційної ємкості науково-педагогічного знання, тобто 
окремі поняття, закони і теорії перейшли у ранг загальних і дозволяли пояснити більшу кількість 
конкретних властивостей і зв’язків. Нові знання студентів включалися в раніше засвоєні у більш 
стислому, підпорядкованому вигляді. Узагальнення, концентрація та стискання наукової інформації 
збільшувалися з ростом організованості, впорядкованості та систематизації кожної окремої 
дисципліни педагогічного циклу. 

4. Недиспаратність змісту навчального матеріалу, яка розумілася в нашому дослідженні як 
відсутність нейтральності навчального змісту дисциплін педагогічного циклу стосовно процесу 
професійного становлення особистості майбутнього вчителя, що є важливим положенням педагогіки 
розвитку. У відповідності до цього принципу навчальний зміст було побудовано таким чином, щоб за 
логікою його сприйняття  він виступав спонукальним засобом загального професійно-педагогічного 
становлення студента, тобто між навчальним змістом і студентом повинні були виникнути певні 
взаємовідносини. Прикладом може бути створення особистісної форми змісту в освітньому продукті 
студента під час виконання самостійної роботи або спілкування викладача і студента на 
особистісному рівні, коли викладача сприймають у ролі педагога-особистості. Різновидом 
особистісної форми змісту в історії педагогіки ми використовували прийом, за яким зміст теми 
подавався як історія розвитку інтелектуальних і особистісних надбань видатних педагогів минулого, 
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тоді змістову структуру навчальної дисципліни становили способи продуктивного мислення, творчі 
педагогічні здібності, особистісні моральні цінності, почуття творців педагогічної теорії і практики, 
які розкривалися в їх діяльності та творчих продуктах, а саме в педагогічних працях. Емоційні 
переживання, викликані таким змістом, сприяли розвитку творчого мислення та мотивації його 
самовиявлення, створенню студентами власного творчого продукту. 

Розроблена нами модель змісту педагогічних дисциплін (на прикладі курсу історії педагогіки) 
включала такі компоненти: навчальна програма [4], навчальний посібник [2], навчально-методичний 
комплект для модульно-варіантного навчання з педагогічних дисциплін [5], методичні рекомендації 
по розвитку творчого мислення майбутнього вчителя в процесі вивчення історії педагогіки [1] та 
освітній продукт студентів. 

Новизна розробленої моделі полягала в тому, що нами були визначені принципово нові підходи 
до вивчення історії педагогіки в педагогічному університеті. Дамо їм коротку характеристику. 

Ми виходили з того, що система психолого-педагогічної підготовки студентів у сучасних умовах 
повинна бути максимально зорієнтованою на становлення їхньої індивідуальності і розвиток 
творчого мислення, що неможливо без усвідомлення глибинних зв’язків педагогічних явищ у 
цілісності й взаємодії. Але професійно-педагогічна підготовка спеціалістів сьогодні характеризується 
певним функціоналізмом, який знайшов своє відображення в неузгодженості викладання різних 
дисциплін педагогічного циклу і суміжних наук. У результаті майбутні вчителі не отримують 
необхідної підготовки до реалізації цілісного педагогічного процесу. 

Історія педагогіки є однією з наукових дисциплін педагогічного циклу й одним із навчальних 
предметів у системі професійно-педагогічної освіти. Тривалий час історія педагогіки розвивалась по 
екстенсивному шляху, в основному за рахунок розширення фактографічної бази і тематичного 
діапазону історико-педагогічних праць, при незначному теоретичному їх поглибленні й ізоляції від 
суміжних наук. Результатом такого розвитку було, з одного боку, нагромадження великого за 
обсягом, але розрізненого матеріалу, а з другого – недостатнє теоретичне його засвоєння, відсутність 
узагальненого знання. Ці недоліки стали особливо помітні в останній час, коли домінуючої ролі у 
розвитку науки набули інтегративні процеси, теоретичний синтез нагромадженних знань, коли 
функціональне бачення проблеми почало звільняти місце цілісному, системному. 

Нами розроблено концептуально новий підхід до вивчення історії педагогіки, в основу якого 
покладено принцип інтеграції історії педагогіки з суміжними науками та проблемно-модульну 
побудову кожної теми. Цей принцип ми назвали проблемно-інтегрованим підходом. Такий підхід 
формально проголошувався, але ніколи не був реалізований.    

З метою здійснення інтеграції було розпочато пошук місця та спрямованості історії педагогіки, а 
потім й інших дисциплін у структурі педагогічного знання. Ми виходили з того, що між історією 
педагогіки та іншими науками повинна існувати не проста функціональна залежність, а значно більш 
складні зв’язки, коли вивчення кожної дисципліни є в кінцевому рахунку єдино можливим шляхом 
вивчення цілого. За цієї умови кожна дисципліна входить у систему педагогічних знань лише завдяки 
тому, що вони виступають як нове знання про ціле. Таким чином, суттєво змінюються завдання 
курсів. Вони вивчають не різні предмети, а ті ж самі ідеї, але в різних контекстах. Історія педагогіки 
дає історичний розвиток ідеї, а педагогіка – суть ідеї та сучасний її стан. 

У силу особливостей свого змісту історія педагогіки становить базу гуманітарної освіченості й 
професійної культури вчителя, а розуміння педагогічної теорії та практики в історичній динаміці – 
суттєвий компонент професійного вдосконалення учителя. Тому ми дещо переглянули спрямованість 
та призначення курсу історії педагогіки. Предмет історії педагогіки як галузі педагогічного знання ми 
визначили як розвиток теорії і практики виховання, освіти і навчання в різні історичні епохи, 
включаючи й сучасність у контексті історичного розвитку. 

Завдання курсу також були переглянуті і спрямовані на посилення науково-теоретичної та 
практичної підготовки. Акцент зроблено на вивченні теорії в динаміці, розвитку; на аналізі 
ретроспективи педагогічних систем, теорій, знань; орієнтації на різні варіанти загальнопедагогічних 
підходів, на історичне бачення своєї професії. 

Виходячи з того, що характер і логіка викладу навчального матеріалу певною мірою зумовлює 
результати, ми також розробили принципово нову структуру курсу історії педагогіки, яка, на нашу 
думку, в найбільшій мірі відповідає розробленій концепції інтеграції. На відміну від попередніх 
програм, ми намагалися наблизити історію педагогіки до завдань провідної дисципліни педагогіки і 
побудувати курс як розвиток систем, ідей, теорій. 

Нові підходи до змісту історії педагогіки вимагали перегляду існуючих підходів до аналізу 
самого історико-педагогічного матеріалу і вироблення власного, на основі якого і була побудована 
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експериментальна навчальна програма курсу. А саме: інтеграційні підходи, що відбуваються в 
сучасному світі, вимагають нових підходів до ретроспективного вивчення, аналізу та узагальнення 
педагогічних реалій, ставлять питання щодо перспектив взаємодії і розвитку самобутніх педагогічних 
традицій в нових історичних реаліях. Важливою передумовою вирішення цих проблем, на думку 
відомих дослідників, може бути розробка дослідницького підходу, здатного забезпечити теоретичну 
цілісність бачення світового історико-педагогічного процесу [1; с.16]. 

Розглянувши різні точки зору стосовно історико-педагогічного процесу, ми зробили спробу 
запропонувати власне розуміння цього питання. У своїй роботі ми дотримувалися положення про те, 
що об’єктом історії педагогіки є історико-педагогічний процес, наповнений широким 
соціокультурним і антропологічним сенсом. Він включає в себе співвідношення різного рівня власне 
педагогічних феноменів минулого із сьогоденням у контексті суспільних умов їх існування, природи 
дитини (людини), закономірностей її розвитку [5; с.16]. 

Що стосується типології висунутого предмета, то за основу була взята відома в зарубіжній 
науковій літературі класифікація, що розрізняє: 1) історію розвитку освіти; 2) історію розвитку 
педагогічної думки. 

Курс “Історії педагогіки” побудовано як підсумковий інтегративний, що завершує блок 
педагогічних дисциплін. Такий тип зв’язків відноситься до дослідно-міждисциплінарних зв’язків.      

Наступною характеристикою нашої програми можна вважати використання особистісно-
психологічного підходу до вивчення історико-педагогічного процесу, який передбачає подолання 
відчуження індивідуальності педагога від об’єктивного процесу, відродження його людського 
морального змісту, тобто повернення до гуманістичних витоків історичного пізнання. М. 
Богуславський вважає його характеристикою синергетичного підходу, яка визнає значну роль вибору 
суб’єкта у визначенні власних перспектив. За таких умов, вважає автор, головна увага переноситься з 
макро- на мікропроцеси, на діяльність конкретного педагога (“особистісна історія”), виховну систему 
навчального закладу.  

Ми погоджуємося з автором, що виявлення таких нових технологій, продуктивних ідей, рішень, 
без сумніву, несе в собі значний передбачуваний потенціал. Тому ми намагалися збагатити зміст 
історії педагогіки матеріалом, що розкриває боротьбу наукових ідей, показати вплив конкретних 
учених-педагогів на розвиток освітніх систем, залежність розвитку прогресивних ідей від 
особистісних моральних якостей людини, її творчих здібностей. 

Висновки. Таким чином, авторська концепція креативно спрямованого змісту історії педагогіки 
сприяє формування творчої особистості майбутнього вчителя, його креативних здібностей, виховує 
позитивне ставлення до майбутньої професії, сприяє розвитку власної професійної позиції, прагнення 
до самоствердження у професійній діяльності. 
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ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО 
ВІКУ В ПОЗАШКІЛЬНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ 

А.Е.Бойко1 
Анотація. У статті розглядаються виховні можливості позашкільної освіти для розвитку та формування 

особистості, обґрунтовуються особливості творчого самовираження дітей молодшого шкільного віку в 
позашкільних навчальних закладах.  

Ключові слова: творче самовираження, молодший шкільний вік, позашкільні навчальні заклади. 
 
Аннотация. В статье рассматриваются воспитательные возможности внешкольного образования для 

развития и формирования личности, обосновываются особенности творческого самовыражения детей 
младшего школьного возраста во внешкольных учреждения.  

Ключевые слова: творческое самовыражение, младший школьный возраст, внешкольные учреждения. 
 
Sиттаrу. The article deals with the peculiarities of self-expression of primary school age children in the out-of-

school institutions. 
Key words: self-expression, primary school age, out-of-school institutions. 

 
Постановка проблеми. Кардинальні зміни і нововведення в освітній системі підсилюють 

актуальність питань самовираження особистості в її творчій діяльності. На сучасному етапі держава 
потребує громадян, яким властиві самостійність думки, підприємливість, спроможність проявляти 
свої здібності, нахили, бажання, ставлення, тобто, здатність до творчого самовираження, оскільки 
саме такі люди можуть плідно брати участь у подальшій розбудові суспільства. 

Творче самовираження є активною діяльністю людини, що передбачає максимальне 
використання і розвиток її задатків та інтересів, а також дає можливість ефективно вирішувати суто 
практичні завдання у житті суспільства. Відсутність у шкільному виховному просторі необхідних 
умов для задоволення цієї потреби може призвести до того, що потенційні можливості до 
самовираження можуть згасати чи реалізовуватися в асоціальних формах. 

Аналіз досліджень. Загальні питання формування творчої особистості в онтогенезі 
досліджували І.Бех, Л.Виготський, М.Гамезо, В.Давидов, Д.Ельконін Г.Костюк, О.Леонтьєв, 
С.Рубінштейн. Сутність творчого потенціалу та розвиток творчої активності дітей молодшого 
шкільного віку вивчали Л.Божович, Л.Венгер, О.Запорожець, О.Матюшкін, Ж.Піаже. Можливості 
для творчості підростаючого покоління у позашкільних навчальних закладах в сучасних 
соціокультурних умовах висвітлено в наукових працях О.Биковської, В.Вербицького, А.Корнієнко, 
О.Литовченко, В.Мачуського, Г.Пустовіта, Т.Сущенко, Л.Тихенко. 

Як свідчить аналіз теоретичних положень та досвіду практичної роботи, у процесі освоєння 
навчальної діяльності та під її тиском значна частина учнів стають пасивними виконавцями завдань і 
закінчують школу безініціативними і непристосованими до життя членами суспільства. Щоб зберегти 
творчу тенденцію дошкільного віку, виникає необхідність підсилити її у молодшому шкільному віці, 
який є фундаментальним етапом становлення особистості дитини. Саме в цей період самовираження 
набуває актуальності у зв’язку зі зміною соціального середовища, адаптацією до учнівського 
колективу. Проте потреби в навчальних успіхах не завжди задовольняються в навчальній діяльності, 
що спричиняє спад мотивації до провідної діяльності та зумовлює значні труднощі для повноцінного 
розвитку дитини. Тому створити сприятливий освітній простір, в якому школярі мають можливість 
реалізувати власні інтереси та потреби, дозволяє специфіка діяльності позашкільного навчального 
закладу. Таким чином, проблема творчого самовираження дітей молодшого шкільного віку у 
позашкільних навчальних закладах потребує окремого наукового дослідження. 

Метою статті є теоретичне обґрунтування основних особливостей творчого самовираження 
дітей молодшого шкільного віку у позашкільних навчальних закладах. 

Виклад основного матеріалу. В сучасних умовах потужним джерелом для творчого 
самовираження дитини як максимального розкриття її внутрішнього потенціалу стає позашкільний 
навчальний заклад, специфіка якого дозволяє швидко та адекватно реагувати на зміни 
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