
повних, або частково повних відповідей при тестовому конт-
ролі). 

5. Рівноцінність різних варіантів вимірників одних і тих самих 
еталонних рівнів — підбираючи завдання однакових рівнів для 
різних варіантів завдань для модульного контролю потрібно за-
безпечувати їх рівноцінність. 

6. Стандартизованість вимірників — подання завдань еталон-
ного характеру в стандартній формі (з використанням загально-
прийнятих умовних позначень та скорочень; забезпечення якості 
носіїв та оформлення завдань (якість паперових носіїв, контраст 
графічних зображень, якість екранних форм при використанні 
комп’ютера). 

7. Лаконічність, однозначність та чіткість формулювань за-
вдань, використання фізичної термінології. 

Під час формування системи еталонних вимірників потрібно 
дотримуватися чіткої змістової лінії, спрямованої, наприклад, на 
забезпечення в процесі контролю систематизації або узагальнен-
ня знань та умінь з даного модулю. 

 
 
 

А. С. Голубкова, викл., 
кафедра іноземних мов ФЕФ 

 
 

ПОНЯТТЯ «ТВОРЧОСТІ»  
У КОМУНІКАТИВНО-КРЕАТИВНІЙ ПЕДАГОГІЦІ 

 
Творчість — продуктивна діяльність за мірками свободи та 

оновлення, коли зовнішня детермінація людської активності змі-
нюється внутрішньою самовизначеністю. З психологічного боку 
творчість пов’язана з самореалізацією індивідуальності, чинни-
ками уяви, інтуїції. 

Російський філософ Г. Батищев виокремлював три логічні ти-
пи педагогіки: а) педагогіку формування; б) педагогіку здібно- 
стей, або розвитку заради розвитку; в) педагогіку виховання, або 
співтворчості. На відміну від традиційної «педагогіки формуван-
ня» як моделі суб’єкт-об’єктної взаємодії між викладачем і сту-
дентом, педагогіка співтворчості або «комунікативно-креативна 
педагогіка» — це модель суб’єкт-суб’єктних взаємин між учите-
лем і учнем, що ґрунтується на ідеях партнерства, інтер-
суб’єктивного діалогу та співтворчості. 
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Комунікативно-креативна педагогіка є такою моделлю педа-
гогічної діяльності, котра враховує синергійний характер розвит-
ку особистості і ґрунтується на принципах комунікативності, 
креативності й синергізму. 

Кожна людина свідомо робить свій вибір, вона тим самим ре-
алізує своє «Я», свої потреби та ідеали. Вибір відображає свободу 
волі. Через акт вибору кожна людина отримує можливість про-
явити свою індивідуальність. 

Головна мета розвитку особистості — якомога повніша реалі-
зація людиною самої себе, власних творчих здібностей і можли-
востей, якомога повніше самовираження й саморозкриття. Але ці 
якості неможливі без протиставлення себе людям, вони абсолют-
но неможливі в ізоляції та протиставленні себе суспільству. 

Творча діяльність людини, як і будь-яка інша діяльність, являє 
собою специфічно людський спосіб ставлення до зовнішнього 
світу й полягає в перетворенні та підкоренні його людським ці-
лям. 

У сучасному світі ринкові умови вимагають від фахівців не 
лише здатності до узагальненого мислення, до проблемного ви-
рішення питань, а й творчого мислення, яке стає необхідним 
чинником досягнення високого рівня конкурентоздатності про-
фесіонала. Творче мислення є одним із найефективніших засобів 
формування і розширення світогляду людини, її світосприйняття 
і світовідчуття. 

Креативне мислення допомагає людині відчути моменти сво-
боди, вивільнення від напружених ритмів сучасного життя, від 
обов’язково-змушувальних його аспектів. 

Творчий підхід до праці — характерна риса самобутності осо-
бистості і її діяльності в умовах нових економічних відносин. Без 
ініціативи, творчого ставлення професійна робота може перетво-
ритись на рутинне виконання завдань. Творчість виступає анти-
подом стандартизації і штампів у різних сферах виробничої діяль-
ності. Дефіцит творчості — велика небезпека, що підстерігає 
професійне становлення молоді в умовах сучасності. Ринок зму-
шує фахівця бути завжди в творчому пошуку, професійному і 
особистісному удосконаленні. 

І саме комунікативно-кретивна педагогіка відповідає тому, що 
людина творить себе і цей процес є нескінченним. Тому завер-
шуючи, хотілось би навести висловлювання Мамардашвілі М. К., 
яке підсумовує сказане: «Здібність бути учнем вище і достойні-
ше, ніж здібність бути вчителем». 
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