
ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

64

УДК 378.371.134:37.025.8
DOI https://doi.org/10.32840/1992-5786.2021.75-1.12

С. О. Бурчак
кандидат педагогічних наук, доцент,

доцент кафедри фізико-математичної освіти та інформатики, докторант
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

РОЗВИТОК ТВОРЧОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ МАТЕМАТИКИ 
В УМОВАХ STEM-ОСВІТИ
Публікацію присвячено визначенню ролі та місця процесу розвитку творчості майбутніх учителів 

математики в умовах STEM-освіти. У статті наголошено на тому, що концепція розвитку при-
родничо-математичної освіти повинна стати пріоритетним напрямом розвитку освіти України, 
вагомою складовою частиною державної політики, що сприятиме підвищенню рівня розвитку конку-
рентоспроможності економіки й людського капіталу, важливим фактором інноваційної діяльності в 
галузі освіти, яка відповідатиме потребам економіки й суспільства загалом.

Крім того, констатовано факт, що розвиток творчості майбутніх учителів є однією з необхідних 
умов упровадження STEM-технологій у систему освіти України, оскільки у Європі та США одним із 
інструментів підготовки фахівців майбутнього, котрі здатні творчо мислити та створювати інно-
вації, вважають STEM-освіту.

У статті розглянуто можливості використання сучасних інтерактивних лекцій у процесі роз-
витку творчості здобувачів, оскільки саме лекція виступає однією з домінуючих і традиційних 
форм освітнього процесу в закладах вищої освіти України, зокрема під час підготовки спеціалістів  
STEM-технологій.

Також представлено види інноваційних практичних, лабораторних і семінарських занять (семі-
нарське й практичне заняття-бесіда, дискусійне семінарське й практичне заняття, дослідні семі-
нарські й практичні роботи, частково-пошукові семінари й практичні заняття, кейсове семінарське 
(практичне заняття), семінарське (практичне заняття-тренінг), семінари й практичні заняття за 
моделлю «Викладач за дверима», семінар (практичне заняття-дидактична гра), лабораторне занят-
тя-спостереження тощо), які, на думку автора, сприяють розвитку творчості майбутніх фахівців 
STEM-освіти.

Водночас запропоновано основні напрями позааудиторної діяльності здобувачів, спрямовані на роз-
виток творчості майбутніх фахівців STEM-середовища (органи самоврядування здобувачів, гуртки, 
клуби, студії за інтересами, агенція соціальних проєктів, наукове товариство здобувачів, спортивні 
клуби, секції, майстер-класи, волонтерська діяльність майбутніх учителів математики, творчі 
лабораторії тощо).
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Постановка проблеми. Зміни в житті сучас-
ної людини, фахівця, професіонала потребують 
регулярного удосконалення змісту освіти, освіт-
ніх стратегій, форм, методів і технологій органі-
зації освітнього процесу, зокрема у вищій школі. 
Таке удосконалення уможливлюється перш за все 
через упровадження та використання сучасних 
освітніх технологій, а також стрімке розгортання 
процесів, що сприяють інформатизації навчання.

Природничо-математична освіта повинна 
насамперед орієнтуватись на ті зміни, які відбува-
ються в Новій українській школі, основних поло-
женнях Законів України «Про освіту» (2017 рік), 
«Про вищу освіту» (2017 рік), «Про повну загальну 
освіту» (2020 рік), Концепції розвитку природни-
чо-математичної освіти (STEM-освіти) (2020 рік).

Концепція розвитку природничо-математич-
ної освіти за наявним акронімом STEM-освіти, 

затверджена у 2020 році, повинна стати пріори-
тетним напрямом розвитку освіти України, ваго-
мою складовою частиною державної політики, що 
сприятиме підвищенню рівня розвитку конкурен-
тоспроможності економіки й людського капіталу, 
важливим фактором інноваційної діяльності в 
галузі освіти, яка відповідатиме потребам еконо-
міки й суспільства загалом.

Саме тому метою розвитку STEM-освіти є 
системне упровадження інноваційних технологій 
навчання й викладання, мобілізація можливостей 
усіх учасників освітнього процесу щодо формування 
й розвитку необхідних компетентностей здобувачів 
вищої освіти, які уможливлять вирішення окресле-
них завдань людства шляхом поєднання природни-
чих наук, технологій, інженерії та математики.

З огляду на зазначене, а також стрімкі зміни 
у вищій та середній освіті, швидкий розвиток  
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STEM-освіти, Нової української школи, інклюзив-
ної та дистанційної освіти особливої актуальності 
набуває питання розвитку творчості особисто-
сті, що не лише є одним із базових компонентів 
вітчизняних стратегічних освітніх, названих вище 
документів, але й визначено Радою ЄС одним 
із завдань в рамках основної стратегії європей-
ського співробітництва в галузі освіти і професій-
ної підготовки [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблемами розвитку STEM-освіти в нашій країні 
та за її межами, пошуком перспектив на майбутнє 
займалися і продовжують займатися багато вче-
них і педагогів-практиків (Н. Весела, С. Квадріціус, 
С. Лабудько, Л. Ніколєнко, К. Петренко, 
О. Кузьменко, І. Чернецький, І. Сліпухіна, Н. Полу- 
хін, О. Петрикеєва, О. Лозова, С. Граськін, 
Г. Ногайбаєва).

Так, Н. Весела у своїх працях називає STEM-
освіту перспективною формою інноваційної освіти 
в країні, вимогою «нової економіки», об’єктом, що 
може створити всі умови, щоб країна стала конку-
рентоспроможною на світовій арені [6].

Низка авторів підкреслює, що досить важли-
вим є процес інтеграції STEM-підходу до вітчиз-
няної науки (С. Квадріціус, К. Петренко), а також у 
своїх наукових доробках висвітлюють передумови 
упровадження STEM-освіти в процесі навчання 
природничо-математичним дисциплінам.

Досить важливою є думка Г. Ногайбаєвої [8], 
яка називає STEM-освіту своєрідним містком, що 
з’єднує освіту особистості з її кар’єрою.

Мета статті полягає у з’ясуванні ролі, місця та 
необхідності процесу розвитку творчості майбут-
ніх учителів математики в умовах STEM-освіти.

Виклад основного матеріалу. Одним із прі-
оритетних напрямів модернізації освітнього про-
стору (у рамках викладання природничо-мате-
матичних та інженерно-технічних дисциплін) є 
STEM-підхід до навчання, що спрямований на 
мотивування учнів щодо вивчення дисциплін, на 
яких ґрунтуються сучасні технології і які забезпе-
чують можливість кар’єрного зростання в інженер-
но-технічній сфері [7].

Розуміння та усвідомлення всієї важливості 
розвитку STEM-освіти, зокрема в Україні, задля 
поліпшення економічної ситуації в країні дає змогу 
розпочати процес створення передумов і мож-
ливостей для наукової, технічної та інших видів 
діяльності у закладах вищої і середньої освіти, 
спрямованих на формування життєтворчих, про-
фесійних, фахових компетентностей, проведення 
науково-дослідницької роботи, конкурсів, отже, 
популяризації STEM-освіти.

У Європі та США одним із інструментів підго-
товки фахівців майбутнього, котрі здатні творчо, 
креативно мислити й створювати інновації, вважа-
ється STEM-освіта, предмети якої визначаються 

таким чином: природнича наука, що передбачає 
вивчення навколишнього світу, законів природи, 
що пов’язані з фізикою, біологією, хімією, опе-
руванням та застосуванням фактів, принципів, 
концепцій навчальних дисциплін; технологія, що 
включає систему організацій, людей, знань, про-
цесів і пристроїв, котрі входять до технологічної 
діяльності; інжиніринг, що є сукупністю знань про 
особливості та способи створення продуктів і вирі-
шення проблем; математика, що вивчає взаємо-
зв’язки і закономірності величин, цифр та форм.

Виходячи з цього, констатуємо факт, що роз-
виток творчості майбутніх учителів є однією з 
необхідних умов упровадження STEM-технологій 
у систему освіти України [5].

Педагогічні заклади вищої освіти надають 
умови як для розвитку творчості майбутніх педа-
гогічних працівників, так і для підготовки STEM-
спеціалістів, здатних виконувати професійні 
обов’язки в умовах Нової української школи під 
час упровадження в неї STEM-технологій.

Розглянемо особливості професійної підго-
товки творчих, креативних STEM-фахівців на при-
кладі майбутніх учителів математики, оскільки 
серед основних компетентностей освітньої про-
грами підготовки майбутніх учителів математики 
визначено здатність і готовність до розв’язання 
комплексних задач (проблем), критичного мис-
лення, творчості, когнітивної гнучкості, здійснення 
інноваційної діяльності тощо.

Досвід застосування STEM-технологій в 
освітньому процесі педагогічного закладу вищої 
освіти передбачає використання презентацій, 
інтерактивних тренажерів, електронних тесто-
вих завдань, медіапроєктів, вебквестів, кейс-тех-
нологій, «перевернутого навчання», дистанцій-
ного навчання, міжпредметних зв’язків, а також 
застосування різноманітних мережевих техно-
логій, серед яких виділяємо електронну пошту, 
онлайн-конференції, науково-популярні канали 
на YouTube. Рекомендованими формами нав-
чання можемо вважати групову роботу, проєктну 
діяльність, комп’ютерне моделювання, індивіду-
альне навчання здобувачів вищої освіти тощо [2].

Розглянемо використання сучасних інтерактив-
них лекцій у процесі розвитку творчості здобува-
чів, оскільки саме лекція виступає однією з домі-
нуючих і традиційних форм освітнього процесу в 
закладах вищої освіти України, зокрема, під час 
підготовки спеціалістів STEM-технологій. Досвід 
підготовки майбутніх учителів математики пока-
зує, що найефективнішими в процесі розвитку 
творчості здобувачів є такі види лекційних занять, 
як проблемна лекція, лекція-візуалізація, бінарна 
лекція (лекція-дискусія), лекція із заздалегідь 
запланованими помилками (лекція-провокація), 
лекція-прес-конференція, лекція-консультація, 
лекція-діалог (лекція-бесіда), лекція-інтерактив, 



ISSN 1992-5786. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах

66

евристична лекція (А. Алексюк, А. Вербицький, 
В. Сергеєва, А. Хуторський, Г. Чаплицька) [3].

Ми погоджуємося з думкою педагогів і психо-
логів про те, що доцільність і продуктивність вико-
ристання в педагогічних закладах вищої освіти 
окреслених видів лекційних занять як продуктив-
них форм інтерактивної освітньої взаємодії в про-
цесі розвиту творчості майбутніх учителів матема-
тики підтверджені й доведені в ході педагогічного 
експерименту.

Крім того, результати експериментальних 
досліджень показують, що використання спеці-
альних творчих (креативних) методів на зазна-
чених лекційних заняттях значно оптимізують та 
активізують процес розвитку творчості здобува-
чів-математиків, майбутніх фахівців STEM-освіти.

Під творчими (креативними) методами розу-
міємо такі, що зорієнтовані на створення здобу-
вачами власних професійних продуктів. Умовно 
творчі (креативні) методи навчання можна поді-
лити на такі:

– методи інтуїтивного характеру («мозковий 
штурм», метод емпатії тощо);

– методи навчання, що базуються на вико-
нанні алгоритмічних приписів та інструкцій (методи 
синектики, «морфологічного аналізу» тощо);

– методи евристики (методи «наведення» на 
можливі правильні вирішення завдань та скоро-
чення варіантів їх вирішень).

Під час вибору таких методів навчання необ-
хідно враховувати чинники, які пов’язані з досяг-
ненням поставлених цілей і вирішенням завдань 
заняття, їх відповідністю до специфіки навчаль-
ного предмета, змісту та вибраних форм органі-
зації навчання.

1) Метод придумування. За результатами пев-
них розумових дій відбувається створення неві-
домих раніше продуктів. Цей метод може реалі-
зуватися за допомогою низки прийомів, серед 
яких слід назвати заміну якостей певного об’єкта 
властивостями іншого задля побудови нового.

2) Метод «Якби...». Складання опису та малю-
вання рисунку про те, що відбудеться, якщо щось 
зміниться. Цей метод сприяє не лише розвитку 
уяви, але й кращому розумінню реальності.

3) Метод гіперболізації. Збільшення чи змен-
шення об’єкта пізнання, його окремих частин чи 
якостей. Прикладом може виступити Книга рекор-
дів Гіннеса, адже саме у ній представлено досяг-
нення, які знаходяться між фантазією і реальні-
стю.

4) Метод аглютинації. Поєднання непоєднува-
них у реальності якостей, властивостей, частин 
об’єктів (приклад гарячого снігу, обсягу пустоти, 
солодкої солі, чорного світла).

5) Метод «мозкового штурму». Збирання вели-
кої кількості творчих ідей з результатами звіль-
нення від стереотипів.

6) Метод синектики. Стимуляція уяви шляхом 
поєднання різноманітних за змістом і природою 
елементів, базою для якого виступає «мозковий 
штурм».

7) Метод «морфологічного аналізу». Базою 
виступає принцип систематичного аналізу ознак 
та зв’язків, що отримані з різноманітних комбіна-
цій, які використовуються для пошуку нових ідей.

8) Метод інверсії. Пошук ідей у нових умовах, 
що є найчастіше протилежними традиційним.

9) Метод інциденту. Подолання власної інер-
ційності й пошук адекватних способів поводження 
в стресових ситуаціях.

10) Кейсовий метод. Основною метою є нав-
чання на прикладі конкретної ситуації (кейса) 
груповому аналізу проблеми й самостійному при-
йняттю рішень.

Серед практичних, лабораторних занять і семі-
нарів виокремлюємо семінарське й практичне 
заняття-бесіду, дискусійне семінарське й прак-
тичне заняття, дослідні семінарські й практичні 
роботи, частково-пошукові семінари й практичні 
заняття, кейсове семінарське (практичне заняття), 
семінарське (практичне заняття-тренінг), семі-
нари й практичні заняття за моделлю «Викладач 
за дверима», семінар (практичне заняття-дидак-
тична гра), лабораторне заняття-спостереження 
тощо [4].

Під час організації позааудиторної роботи 
(індивідуальної, групової, фронтальної) здобува-
чів-математиків можемо виокремити такі напрями 
діяльності, спрямованої на розвиток творчості 
майбутніх фахівців STEM-середовища, як органи 
самоврядування здобувачів, гуртки, клуби, студії 
за інтересами, агенція соціальних проєктів, нау-
кове товариство здобувачів, спортивні клуби, сек-
ції, майстер-класи, волонтерська діяльність май-
бутніх учителів математики, творчі лабораторії [5].

Висновки і пропозиції. Державна полі-
тика багатьох країн світу щодо впровадження  
STEM-освіти засвідчує, що модернізація освіт-
нього процесу в окресленому напрямі є одним 
із головних завдань реформування системи 
освіти в Україні. Підготовка творчих, креативних  
STEM-спеціалістів сприятиме зростанню техноло-
гій, економіки й науки в майбутньому України.

У процесі підготовки майбутніх педагогів при-
родничо-математичного спрямування у закла-
дах вищої освіти, а також на різноманітних кур-
сах підвищення кваліфікації учителів слід ввести 
спеціальні навчальні дисципліни, що разом з 
ознайомленням з методологією STEM вивчають 
форми й методи розвитку творчості особистості. 
Перспективи подальших наукових розвідок поля-
гають у створенні методичних розробок інтегрова-
них уроків або робочих програм інтегрованих кур-
сів, що сприяють розвитку творчості особистості в 
рамках STEM-підходу до освітнього процесу.
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Burchak S. Development of creativity of future teachers of mathematics in the conditions  
of STEM-education

The publication is devoted to defining the role and place of the process of creative development of future 
mathematics teachers in the conditions of STEM-education. The article emphasizes that the concept of 
development of natural and mathematical education should become a priority for the development of education 
in Ukraine, an important component of public policy, which will increase the competitiveness of the economy 
and human capital, an important factor in innovation in education that meets the needs of economy and society 
in general.

In addition, it is stated that the development of creativity of future teachers is one of the necessary conditions 
for the introduction of STEM-technologies in the education system of Ukraine, as in Europe and the US one of 
the tools for future professionals who can think creatively and create innovations, consider STEM-education.

The article considers the possibilities of using modern interactive lectures in the development of applicants’ 
creativity, as the lecture is one of the dominant and, at the same time, traditional forms of educational process 
in higher education institutions of Ukraine, including during training of STEM-technologies.

Also presented are types of innovative practical, laboratory and seminar classes (seminar and practical 
lesson-conversation, discussion seminar and practical lesson, research seminar and practical work, partial-
search seminars and practical classes, case seminar (practical lesson), seminar-practical lesson-training), 
seminars and practical classes on the model “Teacher at the door”, seminar (practical lesson-didactic 
game), laboratory lesson-observation, etc.), which, according to the author, promote the creativity of future 
professionals STEM-education.

The main directions of extracurricular activities of applicants are also aimed at developing the creativity 
of future specialists of STEM-environment (applicants’ self-government bodies, clubs, clubs, interest studios, 
agency of social projects, scientific society of applicants, sports clubs, sections, master classes, volunteer 
activities of future mathematics teachers, creative laboratories, etc.).

Key words: STEM-education, creativity of future specialists, future teachers of mathematics, pedagogical 
institution of higher education, interactive lectures, extracurricular work of future teachers, higher school.


