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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ  

Актуальність і доцільність дослідження проблеми формування 
креативності майбутніх педагогів у процесі професійної підготовки у 
вищому навчальному закладі спричинено тими динамічними 
перетвореннями, які відбуваються і в політичній, соціальній, економічній 
сферах нашої країни загалом, і у сфері освіти зокрема. Ці зміни 
передбачають активізацію творчого потенціалу майбутніх педагогів, що 
зумовлені потребою в діяльних, креативних фахівцях, здатних самостійно 
розв’язувати багатоаспектні завдання в складних, нестандартних 
ситуаціях професійної сфери. 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.  

Найважливішим чинником формування професійної креативності 
магістрів-педагогів є науково-дослідницька діяльність, яка повною мірою 
сприяє розвитку гнучкого науково-педагогічного мислення, стійкої 
професійної мотивації, формуванню системи понять про об’єкти 
майбутньої професійної діяльності та її зміст, набуттю досвіду наукової 
діяльності та розв’язання сучасних педагогічних проблем. 

Фундаментальним теоретико-методичним підґрунтям проблеми 
формування професійної креативності є наукові праці вітчизняних і 
зарубіжних учених, у яких виокремлено такі напрями розв’язання 
окресленого питання: теорія та практика професійного становлення 
майбутнього фахівця у вищих навчальних закладах (А. Алексюк, 
Н. Волкова, В. Гриньова, О. Дубасенюк, В. Лозова, О. Набока, О. Пєхота, 
В. Стешенко та ін.); теорія формування та розвитку творчої особистості 
(В. Андреєв, Л. Божович, Н. Кічук, О. Лук, В. Моляко, С. Сисоєва та ін.); 
теорія та методика формування різних видів креативності особистості 
(І. Гриненко, О. Діденко, О. Дунаєва, Н. Макаренко, Л. Петришин, 
Т. Розова, В. Фадєєв, В. Фрицюк та ін.). 

Різноманітні аспекти становлення науково-дослідницької 
діяльності та її вплив на формування особистості педагога висвітлено у 
фундаментальних розвідках О. Адаменко, О. Гнізділової, Г. Кловак, 
О. Микитюка, В. Прошкіна, С. Сапожникова, В. Стрельнікова; сучасних 
дисертаційних роботах Н. Головіна, В. Литовченко, О. Миргородської, 
Г. Сомбаманія, С. Щербини та ін. 

Разом із тим, незважаючи на інтенсивні, різнопланові студії, 
проблему формування професійної креативності майбутніх магістрів 
педагогічної освіти не було розглянуто в контексті впливу на цей процес 
науково-дослідної роботи в умовах навчання педагогів у магістратурі. 
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Необхідність дослідження формування професійної креативності 

магістрів педагогічної освіти в процесі їхньої наукової діяльності у виші 
й результати аналізу теорії та практики навчання в магістратурі 
дозволили нам констатувати протиріччя між: 

- необхідністю підготовки фахівців із творчо розвиненим 
мисленням, креативним підходом до розв’язання різноманітних 
практичних завдань та недостатньою зорієнтованістю навчання педагогів 
у магістратурі на цей аспект особистісного становлення майбутніх 
магістрів; 

- потенційними можливостями магістерського навчання до 
організації та проведення професійно зорієнтованих наукових 
досліджень, виховання креативного педагога-дослідника та віддаленістю 
науково-дослідної роботи від навчального процесу; 

- сучасними вимогами до науково-дослідної роботи та 
недосконалістю форм і методів організації наукових досліджень у процесі 
підготовки магістрів педагогічної освіти. 

Наявність нерозв’язаних питань і суперечностей зумовили вибір 
теми дисертаційної роботи: „Формування професійної креативності 
майбутніх магістрів педагогічної освіти у науково-дослідній роботі”. 

Зв’язок теми дослідження з науковими програмами, планами, 
темами. Дисертаційну роботу виконано відповідно до комплексної теми 
наукових досліджень Державного закладу „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка” – „Модернізація діяльності вищого 
закладу освіти в контексті європейської інтеграції” (державний 
реєстраційний номер 0103U004993). Тему затверджено на засіданні 
Вченої ради Державного закладу „Луганський національний університет 
імені Тараса Шевченка” (протокол № 1 від 29.08.2014 р.) та узгоджено 
Радою з координації наукових досліджень у галузі педагогіки і психології 
України (протокол № 7 від 30.09.2014 р.).  

Об’єкт дослідження: процес формування професійної 
креативності педагогів в умовах навчання в магістратурі. 

Предмет дослідження: форми й методи науково-дослідної роботи 
задля формування професійної креативності майбутніх магістрів 
педагогічної освіти. 

Мета дослідження полягає в науковому обґрунтуванні, розробці та 
експериментальній перевірці форм і методів науково-дослідної роботи 
задля формування професійної креативності майбутніх магістрів 
педагогічної освіти. 

Відповідно до мети та предмета дослідження визначено такі 
завдання:  
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1. На основі аналізу науково-педагогічної літератури виявити 

ступінь розробленості проблеми формування професійної креативності 
майбутніх магістрів педагогічної освіти. 

2. Розкрити сутність науково-дослідної роботи магістрів як 
сучасного педагогічного феномену. 

3. Визначити критерії й показники та діагностувати вихідний 
рівень сформованості професійної креативності в майбутніх магістрів 
педагогічної освіти. 

4. Змістовно розробити форми й методи науково-дослідної роботи 
задля формування професійної креативності майбутніх магістрів 
педагогічної освіти. 

5. Експериментально перевірити й оцінити ефективність 
розроблених форм і методів науково-дослідної роботи задля формування 
професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти. 

Методологічну основу дослідження становлять: загальна теорія 
пізнання, філософські, соціологічні, психолого-педагогічні ідеї та 
висновки щодо суспільних тенденцій модернізації вищої освіти України; 
ідеї цілісності щодо сутності педагогічного процесу; системний, 
особистісно зорієнтований, діяльнісно-компетентнісний підходи щодо 
визначення сутності та особливостей формування креативності 
особистості.  

У процесі виконання наукового дослідження враховано основні 
положення Національної стратегії розвитку освіти України на період до 
2021 року, закони України „Про освіту”, „Про вищу освіту”, „Про 
наукову та науково-технічну діяльність”, Положення про організацію 
наукової та науково-технічної діяльності у вищих навчальних закладах 
ІІІ – ІV рівнів акредитації. 

Теоретичною основою дослідження є концептуальні засади 
професійно-педагогічної підготовки вчителів (О. Абдулліна, А. Алексюк, 
В. Буряк, Н. Волкова, О. Дубасенюк, І. Зязюн, В. Кремень, Б. Коротяєв, 
С. Сисоєва, В. Сластьонін та ін.); теорія та практика формування 
професійної й педагогічної креативності та творчості (В. Загвязинський, 
В. Кан-Калік, Н. Кічук, А. Лук, О. Матюшкін, В. Моляко, Л. Петришин та 
ін.); загальні питання науково-дослідної роботи в університетах 
(О. Адаменко, Г. Кловак, Н. Кузьміна, В. Луговий, О. Микитюк, 
Н. Ничкало, В. Прошкін, М. Стріха та ін.). 

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс 
методів дослідження – теоретичні: аналіз наукової літератури з метою 
встановлення стану розробленості досліджуваної проблеми, розкриття 
основних дефініцій і визначення категоріально-понятійного апарату 
дисертації; синтез, узагальнення, систематизація для теоретичного 
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обґрунтування форм і методів науково-дослідної роботи задля 
формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної 
освіти; емпіричні: діагностичні (анкетування, бесіда, інтерв’ювання, 
тестування, рейтинг; вивчення продуктів науково-дослідницької 
діяльності магістрантів); обсерваційні (пряме й опосередковане 
педагогічне спостереження, рефлексія власної професійної діяльності) із 
метою визначення рівнів сформованості професійної креативності 
майбутніх магістрів педагогічної освіти; педагогічний експеримент 
(констатувальний і формувальний), адаптований відповідно до завдань 
дослідження; статистичні методи для опрацювання отриманих даних і 
встановлення кількісних залежностей між досліджуваними явищами й 
процесами. 

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що: 
- уперше 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: робота магістрантів у наукових осередках, 
заохочення їх до участі в науковому житті університету; участь у заходах 
наукової конкуренції (конференціях, семінарах, виставках, круглих 
столах, лекціях, дебатах, інтелектуальних іграх, зустрічах з відомими 
науковцями, презентаціях наукових проектів, конкурсах, олімпіадах); 
апробація результатів досліджень у наукових виданнях; здійснення 
досліджень під час науково-педагогічної та науково-дослідної практик; 
інноваційні форми: участь у розробці та реалізації практико 
зорієнтованих проектів на замовлення закладів освіти, організацій, 
установ; участь у грантових програмах та в інших заохочувальних 
заходах, спрямованих на стимулювання наукових пошуків; участь у 
роботі школи магістранта-дослідника; когнітивні методи науково-
дослідної роботи: сутнісного бачення; евристичних питань і 
спостережень; порівняння; фактів; конструювання правил, теорії та 
гіпотез; помилок; креативні методи: образної картини; „Мозковий 
штурм”; гіперболізації та аглютинації; а також організаційно-діяльнісні 
методи: цілепокладання та планування; самоорганізації навчання; 
взаємонавчання; рецензій та рефлексії; стимулювання; 

- удосконалено діагностичний інструментарій для вивчення 
формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної 
освіти в науково-дослідній роботі; 

- набули подальшого розвитку наукові уявлення про процес 
професійної підготовки магістрів в умовах їх активного залучення до 
наукових досліджень; сутність і структуру професійної креативності 
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майбутніх магістрів педагогічної освіти; критерії та показники 
сформованості зазначеної вище креативності.  

Практичне значення результатів дослідження полягає в їхній 
достатній готовності до впровадження в освітній процес вищих 
навчальних закладів: розробці програмно-методичного забезпечення 
реалізації форм і методів науково-дослідної роботи задля формування 
професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти 
(„Стратегія 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); 
запровадженні в практику позааудиторної роботи науково-
методологічних семінарів: „Сучасні вимоги до підготовки та оформлення 
наукових досліджень”, „Етика наукових досліджень”, ігротренінгів: 
„Стартап-проекти – інновації молодих дослідників”, „Постановка 
проблеми та пошук ефективних засобів її розв’язання”, майстер-класу 
„Педагогічна діагностика”, навчальних дискусій: „Дослідницький 
потенціал – рушій до сталого розвитку”, „Освіта та наука в університеті: 
разом чи окремо?”, „Педагог і креативність: точки перетину”, а також 
семінарів, спрямованих на залучення магістрантів до міжнародних 
грантових програм, зокрема „Erasmus Mundus”, „Horizon 2020”; 
формуванні банку завдань дослідницького характеру для практичних 
занять, науково-дослідної та науково-педагогічної практик, олімпіадних 
завдань із „Дошкільної освіти”, „Початкової освіти”, „Практичної 
психології”, „Соціальної педагогіки” другого (магістерського) рівня 
вищої освіти; доповненні 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; адаптації пакета діагностичних 
матеріалів для визначення рівня сформованості професійної креативності 
майбутніх магістрів педагогічної освіти. 

Результати дослідження можуть бути використані в освітньому 
процесі університетів, які здійснюють підготовку магістрів педагогічної 
освіти, зокрема викладачами університетів при розробки освітніх 
програм, навчально-методичних посібників і рекомендацій для студентів, 
керівниками шкіл для підвищення кваліфікації вчителів, які здійснюють 
дослідницьку діяльність з учнями, студентами й аспірантами 
університетів для підвищення їхнього професійного рівня й 
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результативності університетської підготовки. 

Результати дослідження впроваджено в навчальний процес 
Державного закладу „Луганський національний університет імені Тараса 
Шевченка” (довідка № 1/186 від 08.02.2016 р.), Державного вищого 
навчального закладу „Донбаський державний педагогічний університет” 
(довідка № 68-16-07 від 14.01.2016 р.), КЗ „Харківська гуманітарно-
педагогічна академія” Харківської обласної ради (довідка № 01-12/12 від 
11.01.2016 р.). 

Апробація результатів дослідження. Основні положення, 
результати та висновки дослідження обговорювалися й отримали 
позитивну оцінку під час виступів на науково-практичних конференціях 
різного рівня: Міжнародних – „LNU – 2020 очима молодих учених” 
(Луганськ, 2014), „Актуальные вопросы развития экономики и 
профессионального образования в современном обществе” 
(Єкатеринбург, 2015), „Перспективы развития высшей школы” (Гродно, 
2015), „Направления научной мысли” („Areas of scientific thought – 
2015/2016”) (Шефілд, 2016); Всеукраїнських – „Історичні, філософські, 
мовні і методологічні умови розвитку сучасної освіти” (Харків, 2014), 
„Перший крок у науку” (Луганськ, 2014), „Дослідження молодих учених 
у контексті розвитку сучасної науки” (Київ, 2015), „Компетентнісно 
зорієнтована освіта: якісні виміри” (Київ, 2015), „Cоціально-педагогічний 
простір: виклики сьогодення” (Старобільськ, 2015); на засіданнях 
кафедри педагогіки, соціальної педагогіки, звітних науково-практичних 
конференціях професорсько-викладацького складу Державного закладу 
„Луганський національний університет імені Тараса Шевченка” (2013 –
 2016 рр.). 

Публікації. Результати дослідження висвітлено в 13 одноосібних 
публікаціях, зокрема 6 статей у наукових фахових виданнях України,  
1 – у закордонному науковому виданні, 6 – в інших виданнях, матеріалах 
конференцій. 

Структура дисертації. Дисертація складається зі вступу, двох 
розділів, висновків до розділів, загальних висновків, 9 додатків на 42 
сторінках. Повний обсяг дисертації – 265 сторінок, із них 199 сторінок 
основного тексту. Робота містить 14 таблиць та 17 рисунків. Список 
використаних джерел містить 225 найменувань (з них 10 – іноземною 
мовою). 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 
У Вступі обґрунтовано актуальність обраної теми, визначено 

об’єкт, предмет, мету, гіпотезу, завдання, методи дослідження, розкрито 
методологічні та теоретичні засади, наукову новизну та практичне 
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значення дисертаційної роботи, відображено відомості про апробацію й 
упровадження одержаних результатів.   

У першому розділі – „Теоретико-методологічні засади 
формування професійної креативності майбутніх магістрів 
педагогічної освіти у НДР” – досліджено питання формування 
професійної креативності педагогів в умовах навчання в магістратурі як 
психолого-педагогічну проблему, розглянуто науково-дослідну роботу 
магістрів як сучасний педагогічний феномен, діагностовано вихідний 
рівень сформованості професійної креативності майбутніх магістрів 
педагогічної освіти. 

У процесі виконання дисертаційної роботи визначено, що 
дослідження питання формування професійної креативності майбутніх 
магістрів педагогічної освіти у НДР є достатньо багатогранним, бо 
містить складний понятійний апарат і об’єднує наукову літературу з 
філософії та соціології, яка відображає світоглядні передумови 
формування креативності; наукові напрацювання, що розкривають 
історико-педагогічні аспекти з позицій педагогічної теорії та практики; а 
також наукові дослідження, що містять характеристику поняття, зміст та 
структуру креативності. 

Аналіз наукових джерел дозволив визначити, що, по-перше, основу 
формування креативності особистості становить творчість як складний 
діалектичний процес, який сприяє генеруванню нових нестандартних ідей 
та їхню професійну реалізацію. По-друге, соціологічний аспект 
формування креативності полягає в сукупності наукових підходів, що 
розглядають основу суспільного прогресу як механізм соціальної 
самореалізації особистості. По-третє, наукові психологічні підходи 
розуміння суті процесу формування креативної особистості педагога 
ґрунтуються на самоактуалізації креативних здібностей особистості в 
поєднанні з творчою активністю й передбачають охоплення 
інтелектуальної активності та чутливості, психологічної гнучкості, сили 
творчої мотивації й творчого потенціалу особистості. 

Теоретичний аналіз педагогічних досліджень формування 
креативності майбутнього педагога показав, що цей процес спрямований 
на розвиток інтелектуальних особливостей творчої діяльності, 
особистісних якостей педагога та його творчих здібностей. 
Ретроспективний аналіз креативності дозволив дати авторську трактовку 
поняття „креативність” – це особистісна властивість, здатність до творчої 
дослідницької діяльності, що здійснюється на основі творчої уяви та 
творчого мислення, активізує інтелектуальний потенціал і здібності, які 
слугують ґрунтом для генерування оригінальних ідей і створення нового 
продукту, що має суспільну цінність. 
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Основними умовами успішного формування креативності є 

створення середовища для активізації творчості магістранта та 
актуалізації креативності, формування мотивації, використання в 
навчальному процесі методів активного навчання та включення їх у різні 
форми науково-дослідницької діяльності. 

Звернення до поглядів відомих науковців з метою розкриття 
сутності НДР магістрантів як педагогічного феномену дозволило 
стверджувати, що інститут магістратури з його вираженою науково-
дослідною спрямованістю формує фахівця педагогічної освіти, який 
добре бачить напрями розвитку педагогічної науки, здатний поєднати 
предметне викладання з науково-дослідницькою діяльністю. Він зможе 
привнести в заклади освіти елементи дослідницьких пошуків, зуміє 
поставити навчальні експерименти та впровадити їхні результати в 
навчальний процес.  

У результаті комплексного аналізу науково-педагогічної літератури 
встановлено, що залучення магістрантів педагогічної освіти до активної 
науково-дослідної роботи задля формування в них професійної 
креативності може бути реалізовано через принципове переосмислення 
ролі НДР у процесі університетської підготовки за умов побудови 
навчального процесу на спільних наукових дослідженнях викладачів і 
магістрантів як основи освіти у ВНЗ. 

Установлено, що ефективність формування професійної 
креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти певною мірою 
залежить від того, наскільки цій меті відповідає організація НДР. 
Вивчення її структури дозволило з’ясувати, що значуща роль у 
координації наукової роботи магістрантів педагогічної освіти належить 
науковому товариству, яке є частиною системи громадського 
самоврядування в університеті та об’єднує молодих науковців, які беруть 
участь у науково-організаційній та дослідній роботі кафедральних 
проблемних груп і гуртків, наукових осередках університету (центрів, 
лабораторій) та ін.  

Визначені мета, завдання, функції та принципи НДР дозволили нам 
виділити основні форми діяльності наукового товариства магістрантів. 
Зазначено, що в сучасних університетах широко використовують різні 
форми НДР магістрантів: індивідуальні, масові, заходи наукової 
конкуренції (змагальні) та ін. Звернення до передового досвіду провідних 
систем вищої освіти інших країн дозволило виділити основні напрями 
залучення магістрантів до наукової роботи: НДР магістранта в межах 
навчальних дисциплін (лекції, лабораторні, практичні, семінарські 
заняття, консультації, індивідуальні заняття, контрольні заходи) і 
позанавчальний час (НДР у наукових структурних підрозділах, на 
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кафедрах університету, участь у заходах наукової конкуренції), науково-
дослідна та науково-педагогічна практика, а також підготовка 
магістерської роботи. 

Ефективність залучення магістрантів до НДР безпосередньо 
залежить від рівня сформованості їхньої мотивації. Установлено, що 
майбутні магістри педагогічної освіти мають мотивацію до НДР: мотив 
досягнення (прагнення до успіху, досягнення мети, бажання знаходити та 
вирішувати педагогічні проблеми); мотив самореалізації (можливість 
креативного самовираження та саморозвитку), мотив визнання 
(прагнення мати гарну репутацію серед колег), мотив належності 
(спілкування з видатними вченими та педагогами, робота в наукових 
колективах); мотив статусу (можливість професійного зростання, 
бажання посісти високе соціальне становище в суспільстві). 

Задля підвищення мотивації до НДР використовують такі прийоми: 
1) актуалізація емоційних почуттів у процесі НДР, створення позитивної 
емоційної атмосфери; 2) обов’язковість взаємодії між собою суб’єктів 
університетської підготовки; 3) збудження інтересу до проведення 
наукового дослідження, до навчального пізнання; 4) роз’яснення 
соціальної значущості науки для особистісного та професійного 
вивищення; 5) інформаційна обізнаність про інновації педагогічної науки, 
події наукового життя та ін. 

Проведена педагогічна діагностика вихідного рівня сформованості 
професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти у НДР 
за трьома виділеними критеріями  (пізнавально-продуктивним, 
спонукально-вольовим та творчо-діяльнісним) показала низький рівень 
практично за всіма показниками. 

Експеримент проводився на базі ДЗ „Луганський національний 
університет імені Тараса Шевченка”, ДВНЗ „Донбаський державний 
педагогічний університет” та КЗ „Харківська гуманітарно-педагогічна 
академія” Харківської обласної ради (магістранти педагогічних 
спеціальностей). Відповідно до завдань дослідження нами виділено 
загальну вибіркову сукупність у кількості 379 осіб, яка, своєю чергою, 
поділена на низку вибірок. Перша вибіркова сукупність – магістранти 
педагогічних спеціальностей Донбаського державного педагогічного 
університету та Харківської гуманітарно-педагогічної академії в кількості 
187 осіб, які постали в якості контрольної групи й не брали участь у 
дослідно-педагогічній роботі, але яких на початку й наприкінці дослідної 
роботи було діагностовано за встановленою методикою. Результати 
їхнього опитування використовували для порівняльного аналізу 
статистичних даних дослідження. Друга вибіркова сукупність – 
магістранти цих спеціальностей Луганського національного університету 
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імені Тараса Шевченка в кількості 165 осіб, які брали участь у нашому 
дослідженні як експериментальна група. Третя вибіркова сукупність 
містила 27 викладачів педагогічних дисциплін, заступників деканів із 
навчальної та соціально-гуманітарної роботи, які виконували роль 
експертів. 

Невизначеність позиції магістрантів щодо власної креативності, 
підтверджена проведеними тестом-самооцінкою їхнього творчого 
потенціалу та експертною оцінкою креативності на основі зовнішніх 
спостережень педагогів вишу, виявила притаманний більшості 
магістрантів достатній та низький рівень креативного потенціалу. 
Відзначаючи низький рівень реальної практики формування професійної 
креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в НДР, зазначаємо, 
що магістерська робота як одна з її форм має потенційні можливості 
щодо покращення цього процесу, оскільки здатна стати базою для 
виявлення та професійного становлення найбільш здібних і креативних 
магістрантів.   

У другому розділі – „Наукове обґрунтування та 
експериментальна перевірка форм і методів НДР задля формування 
професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти” – 
змістовно обґрунтовано та науково розроблено форми й методи науково-
дослідної роботи задля формування професійної креативності майбутніх 
магістрів педагогічної освіти; запропоновані форми й методи 
впроваджено в практику університетської підготовки магістрантів та 
виявлено ступінь їхньої ефективності. 

Розроблено концепцію дослідження як сукупність теоретичних 
положень, що стали визначальними в подальшому прийнятті науково 
обґрунтованих педагогічних рішень та ідей: 1) креативність як 
невід’ємний складник професійної підготовки магістрів педагогічної 
освіти виявляється в їхніх численних творчих соціокультурних 
взаємозв’язках, інтелектуальному розвитку, знаннях, духовних цінностях, 
досвіді, уміннях і навичках та дозволяє породжувати нестандартні ідеї, 
інноваційно мислити, долати стереотипи, виявляти творчість у 
розв’язанні широкого кола професійних педагогічних проблем; 2) 
успішність формування професійної креативності майбутніх магістрів 
педагогічної освіти залежить від наявного середовища університету, що 
сприяє реалізації творчої спрямованості особистості, формуванню 
творчого мислення, умінь і навичок; успішна креативна діяльність 
майбутніх магістрів педагогічної освіти неможлива без їхньої 
цілеспрямованої підготовки до розв’язання творчих завдань, розуміння та 
усвідомлення важливості формування креативності особистості в 
освітньому процесі; 3) якості у формуванні професійної креативності 
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майбутніх магістрів можливо досягти за умови їх залучення до активної 
науково-дослідної роботи в процесі професійної підготовки, яка сприяє 
перетворенню особистості магістранта на креативного педагога; науково-
дослідна співпраця викладачів і магістрантів ґрунтується на їхній творчій 
взаємодії, що слугує системним чинником формування креативності 
особистості та важливою умовою становлення професійності; 
4) залучення магістрантів до науково-дослідної роботи потребує 
підвищення статусу університетської науки шляхом розробки спеціальної 
стратегії, зорієнтованої на спільні наукові дослідження викладачів і 
магістрантів на зразок провідних зарубіжних університетів, 
особливостями яких є такі: пріоритет наукової спрямованості 
університетської освіти; підготовка магістрантів в умовах науково 
зорієнтованого освітнього середовища; статус університетів як провідних 
наукових та інноваційних центрів. 

Розроблено стратегію реалізації дослідницького навчання 
магістрантів педагогічної освіти, що розкриває основні форми та методи 
НДР задля формування професійної креативності, які виявляються через 
такі види креативності: дидактичну, яка характеризується узагальненими 
знаннями, отриманими на основі творчого досвіду;  комунікативну, яка 
охоплює вміння спілкуватись у різних формах та видах; соціальну, яка 
слугує творчим складником процесу соціалізації та адаптації. Для 
реалізації зазначеної стратегії використано такі умови: забезпечення 
особистісно-креативного розвитку магістранта; здійснення креативної 
суб’єкт-об’єктної взаємодії викладачів і магістрантів; формування 
мотиваційно-ціннісного ставлення магістрантів до креативної діяльності, 
наукової роботи; підготовка магістрантів до реалізації креативності в 
професійній діяльності.  

Формування креативної особистості зумовлено чинниками: 
профілізацією та індивідуалізацією освітнього процесу; авторськими 
креативними методиками; варіативними системами навчання; методами 
проектування та моделювання творчості особистості; рейтинговою 
системою оцінювання навчальних досягнень; модернізацією змісту, форм 
і методів освітньої діяльності. 

Обґрунтовано форми НДР задля формування професійної 
креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти. Усталені форми 
адаптовані нами відповідно до завдань дослідження: 1) робота 
магістрантів у наукових осередках, заохочення їх до участі в науковому 
житті університету; 2) участь у заходах наукової конкуренції 
(конференціях, семінарах, виставках, круглих столах, лекціях, дебатах, 
інтелектуальних іграх, зустрічах з відомими науковцями, презентаціях 
наукових проектів, конкурсах, олімпіадах); 3) апробація результатів 
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досліджень у наукових виданнях; 4) здійснення досліджень під час 
науково-педагогічної та науково-дослідної практик. Інноваційні форми 
НДР розроблено в площині авторської креативної концепції: 1) участь у 
розробці та реалізації практико зорієнтованих проектів на замовлення 
закладів освіти, організацій, установ; 2) участь у грантових програмах та 
в інших заохочувальних заходах, спрямованих на стимулювання 
наукових пошуків; 3) участь у роботі школи магістранта-дослідника. 

Вибір методів НДР задля формування креативності та їх подальшої 
адаптації було визначено стратегією реалізації дослідницького навчання 
магістрантів педагогічної освіти. Це дозволило обґрунтувати когнітивні 
методи НДР: сутнісного бачення; евристичних питань і спостережень; 
порівняння; фактів; конструювання правил, теорії та гіпотез; помилок; 
креативні методи НДР: образної картини; „Мозковий штурм”; 
гіперболізації та аглютинації; а також організаційно-діяльнісні методи 
НДР: цілепокладання та планування; самоорганізації навчання; 
взаємонавчання; рецензій та рефлексії; стимулювання. 

Виділено три етапи впровадження розроблених форм і методів НДР 
у практику університетської підготовки майбутніх магістрів педагогічної 
освіти. Перший етап – адаптаційний, він полягає передусім у вивченні та 
аналізі наявного рівня розвитку дослідницьких умінь, формуванні знань 
про інновації в системі НДР, стійкої мотивації до науково-дослідницької 
діяльності та розв’язанні креативних завдань, а також розширенні 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 в 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, його основним 
завданням є набуття досвіду впровадження власних наукових, науково-
методичних розробок, а також провідного педагогічного досвіду в 
практику.  

Процес упровадження форм і методів НДР в університетську 
підготовку майбутніх магістрів педагогічної освіти задля формування в 
них професійної креативності дав нам змогу здійснити аналіз 
ефективності їх реалізації та порівняти результати констатувального й 
формувального етапів експерименту. 
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Рис. 1. Зіставлення контрольної й експериментальної груп 

магістрантів за загальним рівнем сформованості професійної 
креативності в науково-дослідній роботі 

 
Відображені дані засвідчують, що кількість студентів високого 

рівня за визначеними критеріями в експериментальній групі (49,7%) 
більше ніж удвічі перевищує таку кількість у контрольній групі (20,4%). 
До достатнього рівня, який визначається обізнаністю з наданих питань, 
експерти зарахували 47,1% студентів експериментальної й 57,9% 
контрольної груп. Магістрантів, які були занесені експертами до низького 
рівня, що характеризується низькою мірою їх вияву, зафіксовано 3,2% 
осіб експериментальної групи та 21,7% контрольної. 

Здійснена в експериментальній групі наукова робота значно 
вплинула на загальний рівень сформованості професійної креативності 
майбутніх магістрів педагогічної освіти за визначеними критеріями 
(пізнавально-продуктивним, спонукально-вольовим та творчо-
діяльнісним). Це забезпечило близький до високого рівень їхньої 
обізнаності, а в контрольній – достатній, що обґрунтовується єдністю 
загального навчально-виховного процесу. Принципова відмінність 
полягає в тому, що експериментальне навчання здебільшого спрямоване 
на досягнення магістрантами високого рівня сформованості професійної 
креативності. Використання критерію Пірсона 2  дозволило встановити 
статистичну значущість результатів експериментальної роботи. 

Дослідження процесу формування професійної креативності 
майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-дослідній роботі 
дозволило дійти таких висновків: 

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та практичне 
розв’язання наукової проблеми формування професійної креативності 
майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-дослідній роботі, що 
виявляється в обґрунтуванні та експериментальній перевірці форм і 
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методів науково-дослідної роботи, які забезпечують ефективність цього 
процесу. 

2. Аналіз науково-педагогічної літератури дозволив констатувати, 
що поряд із зростанням наукового інтересу до професійної підготовки 
майбутніх магістрів педагогічної освіти відсутні спеціальні дослідження 
цієї проблеми в контексті використання науково-дослідної роботи задля 
формування професійної креативності, виконаних на дисертаційному 
рівні. Отже, досліджувана проблема залишається теоретично й методично 
недостатньо розробленою. 

3. Розкриття сутності НДР магістратів як педагогічного феномену 
дозволяє стверджувати, що інститут магістратури з його вираженою 
дослідницькою спрямованістю формує креативного магістра педагогічної 
освіти, який добре бачить напрями розвитку педагогічної науки, здатний 
поєднати предметне викладання з науково-дослідницькою діяльністю. 
Провідна роль у координації НДР магістрантів належить Науковому 
товариству, яке є частиною системи громадського самоврядування в 
університеті. Визначення мети, завдань, функцій та принципів НДР 
допускає визначення основних напрямів залучення магістрантів до науки, 
ефективність якого залежить від рівня сформованості їхньої мотивації. 
Зазначено основні прийоми підвищення мотивації магістрантів до НДР. 

4. Проведення констатувального етапу експерименту дозволило 
виділити критерії (пізнавально-продуктивний, спонукально-вольовий та 
творчо-діяльнісний), їхні показники та діагностувати вихідний рівень 
сформованості професійної креативності в майбутніх магістрів 
педагогічної освіти. У результаті первинної діагностики шляхом 
проведення тесту-самооцінки творчого потенціалу та експертної оцінки 
креативності на основі зовнішніх спостережень педагогів вишів серед 
магістрантів контрольної та експериментальної груп виявлено, що 
більшості опитуваних притаманний низький та достатній рівень 
креативного потенціалу. 

5. Розроблена концепція дослідження сприяла обґрунтуванню форм 
і методів НДР задля формування професійної креативності майбутніх 
магістрів педагогічної освіти. Усталені форми адаптовані відповідно до 
завдань дослідження: робота магістрантів у наукових осередках, 
заохочення їх до участі в науковому житті університету; участь у заходах 
наукової конкуренції (конференціях, семінарах, виставках, круглих 
столах, лекціях, дебатах, інтелектуальних іграх, зустрічах із відомими 
науковцями, презентаціях наукових проектів, конкурсах, олімпіадах); 
апробація результатів досліджень у наукових виданнях; здійснення 
досліджень під час науково-педагогічної та науково-дослідної практик. 
Розроблено інноваційні форми НДР: участь у розробці та реалізації 
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практико зорієнтованих проектів на замовлення закладів освіти; участь у 
грантових програмах і в інших заохочувальних заходах, спрямованих на 
стимулювання наукових пошуків; участь у роботі школи магістранта-
дослідника. Обґрунтовано когнітивні методи НДР: сутнісного бачення; 
евристичних питань і спостережень; порівняння; фактів; конструювання 
правил, теорій та гіпотез; помилок; креативні методи НДР: образної 
картини; „Мозковий штурм”; гіперболізації та аглютинації; 
організаційно-діяльнісні методи НДР: цілепокладання та планування; 
взаємонавчання; самоорганізації навчання; рецензій та рефлексії; 
стимулювання. Розроблено „Стратегію реалізації дослідницького 
навчання магістрантів педагогічної освіти”, що розкриває основні форми 
та методи НДР задля формування професійної креативності майбутніх 
магістрів педагогічної освіти. 

6. Упровадження розроблених форм і методів НДР у практику 
університетської освіти реалізовано в межах трьох етапів. Перший – 
адаптаційний, він полягає у вивченні та аналізі наявного рівня розвитку 
дослідницьких умінь, формуванні знань про інновації в системі НДР, 
стійкої мотивації до НДР та розв’язанні креативних завдань, а також 
розширенні знань із фаху за допомогою залучення майбутніх магістрів до 
активної НДР, що дозволяє розкрити їхній творчий, дослідницький 
потенціал. Другий етап – мобільно-дослідницький, його завдання полягає 
в подальшому формуванні в магістрантів умінь, навичок і досвіду 
дослідницької діяльності, основ методології педагогічного дослідження 
через організацію їхньої креативної взаємодії з викладачами в процесі 
університетської підготовки, зокрема в процесі вирішення дослідницьких 
педагогічних завдань. Останній етап – науково-дослідницький, його 
основним завданням є набуття досвіду впровадження власних наукових, 
науково-методичних розробок, а також провідного педагогічного досвіду 
в практику.  

7. Аналіз результатів діагностики сформованості професійної 
креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-дослідній 
роботі, проведений на заключному етапі дослідно-експериментальної 
роботи, виявив позитивну динаміку змін у магістрантів 
експериментальної групи й засвідчив суттєві переваги показників 
сформованості високого рівня над аналогічними в магістрантів 
контрольної групи, що дозволило дійти висновку про ефективність 
упроваджених форм і методів НДР задля формування професійної 
креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти. 

Розглянуті в дисертації положення не вичерпують усіх аспектів 
досліджуваної проблеми. У подальшому необхідно зосередити увагу на 
розробці питань інтеграції навчальної та науково-дослідної роботи в 
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умовах магістратури, удосконаленні творчої спрямованості навчання 
магістрів до наукового пошуку й розв’язання сучасних професійних 
питань. 
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Райхман Є. І. Формування професійної креативності майбутніх 

магістрів педагогічної освіти у науково-дослідній роботі. – Рукопис. 
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних 

наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – 
Державний вищий навчальний заклад „Донбаський державний 
педагогічний університет”. – Слов’янськ, 2016.  

У дисертації розглянуто процес формування професійної 
креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти в науково-дослідній 
роботі. 

Досліджено питання формування професійної креативності 
педагогів в умовах навчання в магістратурі як психолого-педагогічної 
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проблеми, розглянуто науково-дослідну роботу магістрів як сучасний 
педагогічний феномен, діагностовано вихідний рівень сформованості 
професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної освіти. 

На основі широкої джерельної бази змістовно обґрунтовано та 
науково розроблено форми й методи науково-дослідної роботи задля 
формування професійної креативності майбутніх магістрів педагогічної 
освіти; розроблені форми й методи упроваджено в практику 
університетської підготовки магістрантів та виявлено ступінь їх 
ефективності. 

Ключові слова: професійна креативність, педагогічна творчість, 
науково-дослідна робота, форми й методи НДР, майбутні магістри 
педагогічної освіти. 

 
Райхман Е. И. Формирование профессиональной креативности 

будущих магистров педагогического образования в научно-
исследовательской работе. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
педагогических наук по специальности 13.00.04 – теория и методика 
профессионального образования. – Государственное высшее учебное 
заведение „Донбасский государственный педагогический университет”. − 
Славянск, 2016. 

В диссертации рассмотрена проблема формирования 
профессиональной креативности будущих магистров педагогического 
образования в научно-исследовательской работе. Анализ научной 
литературы по проблеме изучения показал, что отсутствует целостная 
комплексная теоретико-методическая разработка данного вопроса. 

Исследованы вопросы формирования профессиональной 
креативности педагогов в условиях обучения в магистратуре как 
психолого-педагогическая проблема, рассмотрена научно-
исследовательская работа магистров как педагогический феномен, 
диагностирован исходный уровень сформированности профессиональ-
ной креативности будущих магистров педагогического образования. 

Обобщены подходы к толкованию ключевого понятия 
исследования, что дало основание сформулировать собственное 
определение феномена „креативность”, понимаемое как личностное 
свойство, способность к творческой исследовательской деятельности, 
которая осуществляется на основе творческого воображения и 
творческого мышления, активизирует интеллектуальный потенциал и 
способности, которые служат почвой для генерирования оригинальных 
идей и создания нового продукта, имеющего общественную ценность. 
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Диагностированы уровни сформированности профессиональной 

креативности будущих магистров педагогического образования по 
познавательно-продуктивному, побудительно-волевому, и творческо-
деятельностному критериям и их показателям на констатирующем этапе 
эксперимента. Результаты диагностики среди магистрантов контрольной 
и экспериментальной групп помогли выявить исходный уровень 
сформированности профессиональной креативности, который 
соответствует среднему и низкому уровням креативного потенциала. 

Обоснованы формы НИР для формирования профессиональной 
креативности будущих магистров педагогического образования.  
Инновационные формы НИР разработано в плоскости авторской 
креативной концепции: 1) участие в разработке и реализации практико 
ориентированных проектов по заказу учреждений образования; 
2) участие в грантовых программах и поощрительных мероприятиях, 
направленных на стимулирование научных изысканий; 3) участие в 
работе школы магистранта-исследователя. 

Разработанная стратегия реализации исследовательского обучения 
магистрантов педагогического образования позволила обосновать 
когнитивные, креативные и организационно-деятельностные методы 
НИР. 

Проанализирована эффективность внедрения форм и методов НИР 
в процесс университетской подготовки магистрантов, нацеленных на 
формирование профессиональной креативности будущих магистров 
педагогического образования. Установлены качественные, близкие к 
высокому уровню изменения по всем критериям в экспериментальной 
группе. Опираясь на статистические результаты повторного 
анкетирования, констатирована эффективность процесса формирования 
профессиональной креативности будущих магистров педагогического 
образования, обеспеченная внедрением разработанных форм и методов. 

Ключевые слова: профессиональная креативность, педагогическое 
творчество, научно-исследовательская работа, формы и методы НИР, 
будущие магистры педагогического образования. 

 
Raikhman Ye. I. Formation of professional creativity of prospective 

pedagogical education masters in research work. – The manuscript. 
Dissertation for the scientific degree of Candidate of pedagogical 

sciences in specialty 13.00.04 – Theory and Methods of Vocational Training. – 
State Higher Educational Establishment „Donbas State Pedagogical 
University”. – Sloviansk, 2016. 
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The thesis examines the process of formation of professional 

creativity of the prospective pedagogical education masters in the research 
work. Research is focused on the formation of professional creativity teachers 
in Master’s programme as psychological and pedagogical problems. It has been 
studied the research work of graduate students as a modern pedagogical 
phenomenon. Baseline study of professional creativity of the prospective 
pedagogical education masters in research work has been determined. 

Based on wide range of sources forms and methods of research work for 
formation of professional creativity of the prospective pedagogical education 
masters are substantiated and researched; implementation of forms and 
methods of RW into the process of education has been analyzed. The learning 
efficiency has been proved. 

Keywords: professional creativity, pedagogic creativity, research work, 
forms and methods of RW, prospective pedagogical education masters. 
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