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Актуальність проблеми формування професійної креативності майбутніх

магістрів  педагогічної  освіти, порушеної  в  дисертації  Райхмана  Євгена

Ігоровича,  є  очевидною,  адже  динамічні  перетворення,  які  відбуваються  в

політичній,  соціальній,  економічній  сферах  нашої  країни  загалом,  і  у  сфері

освіти  зокрема  передбачають  активізацію  творчого  потенціалу  майбутніх

педагогів,  які  є  креативними  фахівцями,  здатними  самостійно  розв’язувати

багатоаспектні  завдання  в  складних,  нестандартних  ситуаціях  професійної

сфери. Актуальність та значущість дослідження підсилюється ще й тим, що на

освітньому  рівні  магістра  ці  вимоги  трансформуються  в  необхідність

формування  у  фахівців  креативності  як  особистісного  новоутворення,  яке

характеризується розвинутою інтуїцією, здатністю генерувати нові ідеї, підходи,

технології  навчання  та  виховання,  високим  рівнем  мотиваційного  та

інноваційного потенціалу. 

Отже, дисертаційна робота набуває не тільки наукової  новизни, а ще й

значного теоретичного і практичного значення для педагогічної науки у справі

досягнення  мети  –  науковому  обґрунтуванні,  розробці  та  експериментальній

перевірці  форм  і  методів  науково-дослідної  роботи  задля  формування

професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти.

Ретельно й виважено сформульований науковий апарат дослідження, чітка

логіка, структура, глибокий зміст, доказовість кожного висунутого положення

свідчать  про  методологічну  грамотність  автора,  роблять  дисертацію

оптимальною для сприйняття, а тому – цікавою й дуже пізнавальною. Робота



має багато достоїнств, основні з яких ми згрупували в три блоки.

По-перше, це  глибинне  й  всебічне  охоплення  проблеми  формування

професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти. Так, у роботі

вперше  теоретично  обґрунтовано,  змістовно  розроблено  й  експериментально

перевірено  форми  та  методи  науково-дослідної  роботи  майбутніх  магістрів

педагогічної  освіти  задля  формування  їхньої  професійної  креативності:

усталені  форми,  адаптовані  відповідно  до  завдань  дослідження,  інноваційні

форми, а також когнітивні, креативні, організаційно-діяльнісні методи науково-

дослідної роботи.

По-друге,  у  роботі  чітко  виписано  і  розкрито  понятійний  апарат

дослідження,  який,  без  сумніву,  збагатить  сучасну  педагогічну  теорію.  Це

стосується  таких  базових  понять  дослідження,  як  креативність,  професійна

креативність тощо. 

Ми повністю погоджуємося з автором, який структурними складниками

креативності  педагогів-магістрантів  у  контексті  їхньої  фахової  підготовки

виділяє наступні: особистісний (креативна спрямованість, креативна активність,

креативне мислення), мотиваційний (креативна установка, креативна мотивація,

креативно-ціннісні  орієнтації),  компетентнісний  (креативна  пластичність  і

гнучкість  у  прийнятті  рішень,  креативна  компетентність),  професійно-

діяльнісний (сформованість рис креативної особистості, здатність породжувати

креативні ідеї).

По-третє,  робота  набуває  значного  практичного  значення,  оскільки  в

межах дослідження здійснено й описано широкий педагогічний експеримент,

який  охопив  187  студентів,  які  виступали  в  якості  контрольної  групи,   165

студентів брали участь у дослідженні як експериментальна група, 27 викладачів

педагогічних  дисциплін,  заступників  деканів  із  навчально-методичної  та

соціально-гуманітарної роботи виконували роль експертів.

За традицією, що склалася в педагогічній науці, автор спочатку здійснив

аналіз сучасного стану педагогічної роботи та виявив проблемне поле зазначеної

проблеми.
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Так,  майбутні  магістри  педагогічної  освіти  мають  слабкі  уявлення  в

питаннях,  що стосуються  безпосередньо  взаємозв’язку  творчості  та  наукової

діяльності,  вони  не  усвідомлюють  повною  мірою  потребу  в  оволодінні

дослідницькими  знаннями,  що  потрібні  для  розвитку  власних  професійно-

креативних  здібностей.  Для  більшості  майбутніх  викладачів  дослідницька

діяльність не є ціннісно-значущою, система науково-дослідної  роботи не має

особистісного сенсу, вони не вважають її перспективним і гідним заняттям, не

розглядують її  як  засіб  формування професійної  креативності,  потрібної  для

здійснення  педагогічної  діяльності.  Більшість  респондентів  мають  низький

рівень  сформованості  дослідницьких  умінь,  але  потенційно  більша  частина

магістрантів  указують  на  наявність  здібностей  до  креативного  розв’язання

дослідницьких та професійно-творчих завдань у педагогічній діяльності. 

Дослідник  охарактеризував  вихідний стан існуючої  в  Україні  практики

професійної  підготовки  майбутніх  магістрів  до  формування  професійної

креативності,  установив,  що  вона  потребує  свого  вдосконалення  шляхом

уведення  нових  та  корекції  існуючих  компонентів.  Це  стало  підґрунтям  для

наукового  обґрунтування  та  розробки  відповідних  форм  і  методів  науково-

дослідної роботи.

Експериментальну  діяльність  автор  здійснював  за  трьома  основними

етапами.  Перший  етап  –  адаптаційний,  він  полягає  у  вивченні  та  аналізі

наявного рівня розвитку дослідницьких умінь, формування знань про інновації

в  системі  НДР,  стійкої  мотивації  до  науково-дослідницької  діяльності  та

розв’язання  креативних  завдань,  а  також  розширення  знань  з  фаху  за

допомогою  залучення  майбутніх  магістрів  до  активної  НДР,  що  дозволяє

розкрити  їхній  творчий,  дослідницький  потенціал.  Другий  етап  –  мобільно-

дослідницький, його завдання полягає у подальшому формуванні в магістрантів

умінь,  навичок  і  досвіду  дослідницької  діяльності,  основ  методології

педагогічного дослідження через організацію їхньої взаємодії з викладачами в

процесі  університетської  підготовки,  зокрема  в  процесі  вирішення

дослідницьких педагогічних завдань. Останній етап – науково-дослідницький,
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його основним завданням є набуття досвіду впровадження власних наукових,

науково-методичних  розробок,  а  також  провідного  педагогічного  досвіду  в

практику. 
У межах кожного етапу автором виділено найбільш значущі складники

діяльності  викладачів  і  магістрантів.  Указано  найважливішу  вимогу  до  їх

реалізації, зокрема те, що зміст університетської підготовки майбутніх магістрів

педагогічної  освіти  забезпечується  через  таку організацією системи наукової

роботи, за якої кожного магістранта залучають до наскрізного дослідження, що

сприяє вибору єдиного напряму дослідження на всіх курсах навчання в межах

виконання  дослідницьких  завдань,  рефератів,  курсової,  дипломної,

магістерської  роботи  з  перспективою  для  подальших  наукових  пошуків  у

процесі здобуття освітньо-наукового ступеня доктора філософії.  Найважливіше

завдання  дослідження  полягає  також  у  формуванні  стійкої  мотивації  в

магістрантів до дослідницької діяльності, довіри до науки, а також розкритті її

позитивного іміджу в роботі сучасного педагога.

Виважений та науково обґрунтований відбір форм і методів НДР, ретельне

визначення  механізмів  їх  упровадження  дозволили  на  підсумковому  етапі

експерименту  встановити  помітні  переваги  експериментальної  групи  щодо

рівня  сформованості  професійної  креативності  магістрантів  за  всіма

критеріями:  пізнавально-продуктивним,  спонукально-вольовим  та  творчо-

діяльнісним.

Крім  того,  автором  розроблено  та  апробовано  програмно-методичне

забезпечення  реалізації  форм  і  методів  науково-дослідної  роботи  задля

формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти:

«Стратегію  реалізації  дослідницького  навчання  магістрантів  педагогічної

освіти», «Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів

і  молодих  учених  університету»,  «Положення  про  університетський  конкурс

інноваційних ідей магістрантів і аспірантів», рейтинг науково-дослідної роботи

магістрантів  університету;  запроваджено  в  практику  позааудиторної  роботи

науково-методологічні семінари: «Сучасні вимоги до підготовки та оформлення
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наукових досліджень», «Етика наукових досліджень», ігротренінги: «Стартап-

проекти  –  інновації  молодих дослідників»,  «Постановка  проблеми  та  пошук

ефективних  засобів  її  розв’язання»,  майстер-клас  «Педагогічна  діагностика»,

навчальні дискусії:  «Дослідницький потенціал – рушій до сталого розвитку»,

«Освіта та наука в університеті:  разом чи окремо?», «Педагог і  креативність:

точки  перетину».  Заслуговує  на  увагу  формування  банку  завдань

дослідницького характеру для практичних занять, науково-дослідної та науково-

педагогічної  практик,  олімпіадних  завдань,  доповнення  змісту  навчальних

курсів  «Новітні  інформаційні  технології  в  наукових  дослідженнях»,

«Досягнення сучасної науки»,  «Інтеграційні процеси в гуманітарних науках»,

«Наукові студії» спеціально розробленими інформаційними блоками, що мають

спрямованість  на  формування  професійної  креативності  магістрів  при

організації науково-дослідної роботи.

Теоретичні  і  методичні  розробки,  використані  під  час  експерименту,

містяться  в  9  додатках  дисертації  і  представляють  значну  цінність  при

використані  в  освітньому  процесі  університетів,  які  здійснюють  підготовку

магістрів педагогічної освіти, зокрема викладачам університетів при розробки

освітніх  програм,  навчально-методичних  посібників  і  рекомендацій  для

студентів,  керівникам  шкіл  для  підвищення  кваліфікації  вчителів,  які

здійснюють  дослідницьку  діяльність  з  учнями,  студентам  й  аспірантам

університетів  для підвищення їхнього професійного рівня й результативності

університетської підготовки.

Усе  зазначене  свідчить  про  достатньо  вагомий  внесок  дисертанта  в

розвиток  теорії  і  практики  професійної  підготовки  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти. 

Проте,  процедура  рецензування  вимагає  від  опонента  не  тільки

узагальнення  достоїнств,  а  й  критичного  погляду  на  подану  роботу.  Тому,

дозвольте  висловити  зауваження,  які  потребують  уточнення  в  процесі

обговорення дисертації.

1. У  цілому,  високо  оцінюючи  проведений  автором  аналіз  степені
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дослідження  в  педагогічній  науці  проблеми  формування  креативності,

вважаємо,  що  авторське  тлумачення  поняття  «професійна  креативність»,  яке

подано  в  першому  підрозділі  дисертації,  недостатньо  відображає  специфіку

діяльності майбутніх магістрів саме педагогічної освіти.
2. На нашу думку, наукові позиції автора були б більш ґрунтовними,

якщо  виділені  в  підрозділі  1.2  компоненти  креативності  (особистісний,

мотиваційний,  компетентнісний,  професійно-діяльнісний)  були  б  у  тексті

дисертації більш детально та змістовно охарактеризовані.
3. На  стор.  56  дисертації  автор  виділяє  завдання  дослідницького

характеру,  що  застосовуються  в  процесі  підготовки  майбутніх  магістрів

педагогічної освіти:  на підставі аналізу наукових джерел з наукометричних баз

даних  ознайомитися  з  конкретними  науковими  проблемами  та  підготувати

стислу  доповідь  (реферат),  скласти  електронне  портфоліо  науковця  та  ін.).

Водночас незрозуміло, чи є у магістрантів  можливість  вибору дослідницьких

завдань  відповідно  до  наявних  інтересів,  знань,  рівня  дослідницької

компетентності?
4. Серед  інноваційних  форм  НДР  автор  розглядає  наступну  –  участь

магістрантів  у  розробці  та  реалізації  практико  зорієнтованих  проектів  на

замовлення  закладів  освіти  організацій,  установ.  Ураховуючи,  що  принцип

забезпечення  практичної  спрямованості  досліджень  є  провідним  у  процесі

підготовки  магістрів,  важливо  було  б  навести  в  тексті  дисертації  конкретні

приклади  здійснення  досліджень  на  замовлення  дошкільних  навчальних

закладів, загальноосвітніх навчальних закладів, інших організацій та установ. 
5. Повністю  підтримуючи  актуальність  і  сьогоденність  завдання  –

залучення магістрантів  до роботи над грантовими проектами та програмами,

розвиток  міжкультурного  діалогу  та  обмін  знаннями  в  межах  міжнародних

програм,  у  т. ч.   «Erasmus  Mundus»,  «Horizon  2020»  та  ін.,  доцільно було б

показати – як саме це завдання було вирішено на практиці?

Загалом висловлені зауваження не впливають на позитивне враження від

дисертації в цілому та не знижують її цінність. Крім того, ми впевнені в 
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