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Перед сучасною українською освітою поставлено цілу низку стратегічних завдань, серед яких 

чільне місце посідають формування цілісної загальнодержавної системи виявлення і підтримки 
обдарованої молоді; розвиток та реалізація її здібностей; стимулювання творчої роботи учнів, студентів, 
учителів та викладачів вищих навчальних закладів; активізація навчально-пізнавальної діяльності молоді; 
формування резерву для вступу у вищі заклади освіти, магістратуру та аспірантуру; підготовка наукових, 
педагогічних та науково-технічних кадрів. У зв’язку з цим актуалізуються проблеми, пов’язані з 
підготовкою вчителя, оскільки саме йому відводиться провідна роль у реалізації окреслених перетворень. 
Провідним напрямом державної освітньої політики визнається підготовка педагогічних працівників, 
створення умов для формування освіченої, творчої особистості вчителя, реалізації та самореалізації його 
природних задатків і можливостей в освітньому процесі.  

Однак у процесі підготовки майбутнього вчителя виникає ряд суперечностей, найбільш суттєвими 
з яких можна назвати такі: 

• невідповідність між соціальною потребою в інтелектуальній еліті та реальним станом 
професійної підготовки випускників вищих навчальних закладів; 

• між потребою школи у педагогічно обдарованих кадрах і недостатньою розробленістю 
навчально-методичного комплексу їх підготовки;  

• між потребами обдарованого учня і недостатньому професійному рівні підготовки вчителя до 
роботи з талановитими дітьми; 

• між необхідністю виховання нової генерації педагогічних працівників, здатних виявляти і 
розвивати здібності та обдарування дитини і відсутністю концептуальних та методичних засад їх 
підготовки до роботи із обдарованими учнями. 

Враховуючи актуальність визначеної проблеми, об’єктивну потребу в обдарованих, творчо 
працюючих учителях як основній рушійній силі на шляху реформування суспільства нами розроблена й 
впроваджується у навчально-виховний процес методика дисциплін педагогічного циклу, яка дозволяє 
удосконалити навчальну діяльність педагогічно обдарованих майбутніх учителів. Основною ідеєю 
пропонованої методики є положення про те, що реалізуючи свій власний творчий потенціал у процесі 
навчання у ВНЗ, майбутні вчителі навчаються у подальшому виявляти і розвивати обдарування учнів. В 
основу методики покладено особистісно-зорієнтований підхід до навчання й виховання майбутнього 
вчителя. 

Метою пропонованої методики є інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток особистості 
майбутнього вчителя з урахуванням її індивідуальних особливостей, стану здоров'я, потреб суспільства; 
виявлення та підтримка педагогічно обдарованої молоді; оптимальна реалізація цілісного розвивального 
впливу навчання, виховання та освіти на особистість майбутнього вчителя; розвиток та реалізація його 
творчих здібностей; стимулювання творчої роботи студентів та викладачів; максимальна мобілізація 
психічних ресурсів особистості, спрямована на інтенсивний саморозвиток, що водночас забезпечуватиме її 
самореалізацію, творчу спрямованість; активізація навчально-пізнавальної діяльності майбутніх учителів; 
формування потенційного резерву для вступу до магістратури та аспірантури, підготовка наукових та 
педагогічних кадрів.  

Мета конкретизується через систему завдань, зокрема необхідно: 
1. Скорегувати зміст педагогічної освіти майбутнього вчителя з метою задоволення пізнавальних 



потреб різного рівня через систему основного й додаткового навчання (інваріантна частина навчальних 
програм, поглиблення, збагачення, проблемність змісту освіти, навчання за індивідуальним планом, 
додаткові години, цикли занять розвивального навчання тощо). 

2. Забезпечити умови для самореалізації особистості, використовуючи сучасні технології навчання. 
3. Скоординувати роботу фахівців, викладачів із даної проблеми щодо надання кожному студенту 

індивідуальних рекомендацій, створення карт просування здібних майбутніх учителів. 
Засобом реалізації методики є методичний супровід обдарованої особистості (індивідуальний план 

роботи студента), де зазначено напрями роботи з обдарованими та здібними майбутніми вчителями 
впродовж навчального року, згідно з яким проходить їхній розвиток (Додаток З). Пропонована методика 
спрямована на виявлення здібних та обдарованих студентів; створення умов для реалізації індивідуальних 
творчих здібностей майбутніх учителів; створення відповідної атмосфери для розвитку індивідуального 
потенціалу особистості та її пізнавальних здібностей в умовах вільного вибору, можливість адаптації 
особистості в соціокультурному середовищі. 

Індивідуальний супровід уможливлює інтелектуальний, соціальний і духовний розвиток, 
саморозвиток та самореалізацію кожного студента; сприяє не тільки просуванню студента в одній галузі, але 
й підсилюванню інтересу до вивчення інших предметів; допомагає розвивати пізнавальну активність, 
нестандартність мислення, наполегливість, надзвичайну працездатність, активну життєву позицію в 
соціальному середовищі; виявляє талановиту, обдаровану молодь; дозволяє завчасно виявити конкретні 
схильності, уподобання студентів, зумовлені природними здібностями; допомагає майбутньому вчителю 
знайти себе і своє творче призначення. 

Цей процес має планомірний, системний характер і охоплює такі етапи: комплексне діагностування; 
обробка та узагальнення отриманої інформації; консультування; проектування індивідуально-орієнтованих 
програм; цілеспрямований вплив на формування відповідних компонентів педагогічної обдарованості; 
аналітична робота з реалізації даної проблеми.  

Результативність даної методики визначається через показники педагогічно обдарованої 
особистості, здатної до саморозвитку та самореалізації за допомогою комплексу методів, зокрема 
спостереження, анкетування, опитування, тестування, шкалування, аналізу індивідуальних карт досягнень, 
лонгітюдного дослідження тощо. 

Логіка втілення пропонованої методики складається з ряду етапів, а саме: 1) виділяємо кінцеву 
загальну мету системи підготовки педагогічно обдарованого студента у вигляді моделі вчителя-дослідника 
за допомогою показників, які можна діагностувати; 2) описуємо проміжні цілі (поетапно) розвитку 
педагогічної обдарованості особистості шляхом наступності й нарощування її потенціалу за прийнятими 
показниками і критеріями; 3) відбираємо і дидактично обґрунтовуємо зміст загально педагогічної 
підготовки обдарованих студентів відповідно до заданої мети; 4) реалізуємо розвиваючі інформаційні 
технології, що відображають сучасний стан науково-педагогічного знання щодо процесу професійного 
становлення майбутнього вчителя (всі технології повинні бути забезпечені об‘єктивними методиками 
контролю якості даного процесу); 5) окреслюємо певні організаційні умови навчання і виховання 
педагогічно обдарованих студентів ВНЗ. 

Методика навчання педагогічно обдарованих студентів реалізується у процесі викладання 
педагогічних дисциплін і охоплює такі складові: основні навчальні курси "Педагогіка", "Історія педагогіки", 
"Методика педагогіки", спецкурси "Основи педагогічної майстерності", "Підготовка майбутнього вчителя до 
роботи з обдарованими учнями", а також проведення студентами експериментальної роботи, написання на 
основі цього наукових статей, рефератів, курсових, дипломних бакалаврських та магістерських робіт.  

Спираючись на результати аналізу зарубіжного та вітчизняного досвіду щодо вибору стратегій 
навчання обдарованих студентів, нами було вдосконалено зміст названих педагогічних дисциплін з 
урахуванням стратегій збагачення, поглиблення, проблемності та індивідуалізації. 

Колективом кафедри педагогіки Житомирського державного університету імені Івана Франка під 
керівництвом професора О.А. Дубасенюк оновлено й удосконалено зміст курсу “Педагогіка”, а також 
створено навчальний посібник на основі системного підходу до аналізу педагогічних явищ „Практикум з 
педагогіки” (Київ, 2004) [1]. 

З позицій загальної теорії систем посібник включає такі структурні елементи: предмет, цілі 
викладання курсу “Педагогіка”; суб’єкти педагогічного процесу (вчителі, вихователі, учні); зміст 
(навчально-виховна інформація) та засоби педагогічної комунікації (форми, методи, прийоми). Основними 
функціональними елементами є педагогічні вміння. Основні структурні компоненти знайшли своє 
відображення в структурі педагогічних знань майбутнього вчителя, а функціональні – в структурі його 
вмінь. 

Особливістю даного посібника є його побудова, концентрація уваги на засобах педагогічної 
взаємодії основних суб’єктів педагогічного процесу. Разом з тим авторами посібника достатньою мірою 
враховано значення теоретичних ідей, законів, закономірностей, які становлять базу для практичного 
досвіду. Тому кожний розділ посібника складається з теоретичного та практичного блоків. 

Практикум реалізує й таке важливе положення: модель підготовки вчителя-вихователя відображує 
діяльнісну модель педагога, що включає предметно-професійний та соціальний контексти майбутньої 
професії. Перехід від навчальної діяльності до професійної відбувається з допомогою діяльнісного модуля – 



інтегрованої якості педагога-вихователя. Діяльнісний модуль вміщує такі блоки: методологічний, 
теоретичний, практичний і соціальний. 

Загальна логіка вивчення курсу "Педагогіка" складається з проектування цілей навчання відповідно 
до вже розробленої моделі підготовки вчителя; переведення цілей на мову практичних завдань у вигляді 
діяльнісного модуля, який має забезпечувати перехід від навчальних завдань до професійної діяльності; 
реалізації моделі підготовки вчителя-вихователя у процесі викладання педагогічних дисциплін; корекції 
процесу засвоєння знань, умінь студентів; контроля, оцінки (поточна, підсумкова) знань, умінь студентів. Ця 
логіка реалізується у кожній темі курсу “Педагогіка” через зовнішню (тема, мета, обладнання, ключові 
поняття, план, завдання студентам, рекомендована література, теоретичний і практичний блоки, 
прогнозовані педагогічні вміння) та внутрішню структуру. 

Теоретичний блок націлює студентів на усвідомлення ними перспективних тенденцій розвитку 
педагогічної науки, що ґрунтується на кращих світових і національних педагогічних здобутках минулого та 
новітніх педагогічних ідеях сучасних науковців. Даний підхід допомагає студентові краще оволодіти 
цілями, змістом, засобами, формами, методами та прийомами педагогічного процесу. До теоретичного 
блоку введено додаткову інформацію, яка дозволяє студентам поглибити свої знання, розширює їх кругозір, 
викликає на дискусію тощо. Теоретичний блок з кожної теми завершується опорною схемою, яка дає змогу 
студентам краще осмислити провідні напрями розділу, його ключові поняття. 

Практичний блок, заснований на теоретичних положеннях, передбачає формування у студентів 
комплексних загальнопедагогічних умінь з навчально-виховної роботи з учнями. На початку практичного 
блоку наводяться проблемні питання, що наслідують логіку таксономії цілей, розроблену Б. Блумом у 
когнітивній сфері. Процес засвоєння знань відбувається за шістьма рівнями. 

На рівні пізнавання студенти демонструють знання фактів, термінології, структур, теорій, 
принципів, законів, закономірностей, тенденцій розвитку педагогічної науки, необхідних для наукового 
обґрунтування педагогічних явищ і процесів. 

На рівні розуміння студенти засвідчують свою спроможність глибшого засвоєння знань шляхом 
трансформації навчального матеріалу та інтерпретації основних категорій, законів, принципів. 

На рівні застосування майбутні педагоги показують уміння використовувати навчальний матеріал у 
конкретних умовах педагогічної ситуації, спираючись на засвоєні теоретичні положення. 

На рівні аналізу студенти демонструють свою здатність розбивати навчальний матеріал на складові 
частини в такий спосіб, щоб чітко окреслити його структуру. 

На рівні синтезу вони застосовують свої вміння комбінувати елементи, щоб утворити цілісність з 
певною новизною. Відповідні навчальні матеріали передбачають діяльність творчого характеру з акцентом 
на створення нових систем і структур (виступу, доповіді, плану дії, уроку, виховного заходу тощо). 

На рівні оцінки – демонструють уміння оцінювати значення того чи іншого матеріалу (доповіді, 
елементів педагогічного дослідження, розв’язання педагогічної задачі тощо), що ґрунтується на чітко 
розроблених критеріях. 

До практичного блоку відносимо практичні завдання різного рівня складності з альтернативною 
основою. Насамперед, це педагогічні задачі, які є “основною клітинкою” педагогічної діяльності та які 
безпосередньо спрямовані на формування гностичних, проектувальних, конструктивних, комунікативних і 
організаторських умінь. 

Розв’язуючи задачі, студенти вчаться аналізувати, моделювати, конструювати, регулювати, 
організовувати як свою навчально-виховну діяльність, так і поведінку учнів. 

Далі студентам пропонуються завдання для самостійної роботи (питома вага якої у навчанні 
постійно збільшується): завдання на вивчення та аналіз педагогічної літератури, наприклад дидактичних 
систем минулого та сучасності, педагогічної преси, аналіз та узагальнення досвіду педагогів-новаторів, 
проведення елементів дослідження у період неперервної педагогічної практики в школах; завдання, 
пов’язані з аналізом основних педагогічних категорій (освіта, навчання, розвиток, зміст, форми, методи, 
засоби, прийоми тощо). 

Блок контролю та самоконтролю передбачає включення до процесу навчання питань, тестів, анкет, 
які дозволяють визначити факт засвоєння студентами навчального матеріалу з даної теми. Тест, як правило, 
складається із завдань (або питань), які стосуються діяльності даного рівня та еталона. Порівняння відповіді 
студента з еталоном за кількістю правильно виконаних операцій тесту дає змогу визначити коефіцієнт 
засвоєння, за яким можна судити про завершеність процесу навчання. Сюди включаються й тести 
пізнавання, розпізнавання, класифікації, підстановки, тести конструктивного типу, тести “типова задача”, 
тести-задачі. 

Блок професійно-педагогічних умінь вміщує перелік основних дій майбутнього вчителя, якими він 
повинен оволодіти в результаті вивчення програмного матеріалу. Ці дії мають наскрізний характер, оскільки 
в кожній з тем відображено інваріантні групи вмінь (гностичні, проектувальні, конструктивні, 
комунікативні, організаторські), які конкретизуються у процесі навчання. 

Блок професійно-педагогічних рис майбутнього вчителя відображує відповідні властивості вчителя-
вихователя, зокрема педагогічну спрямованість, педагогічні здібності, володіння навичками професійної 
взаємодії та спілкування. При цьому автори посібника врахували, що дидактична підготовка вчителя не 



обмежується предметним змістом. Враховано й соціальний зміст, який орієнтує майбутнього вчителя на 
відповідальне ставлення до своєї професійної ролі у суспільстві [1]. 

До "Практикуму" розроблено "Робочі зошити", які дозволяють студентам якісно підготуватися до 
практичних занять, окреслюють завдання для самостійного пошуку, опрацювання першоджерел, проведення 
невеликих педагогічних експериментів тощо. Робочою програмою передбачено також ознайомлення 
майбутніх учителів з основними підходами до виховання обдарованих дітей. Тому до деяких тем (зокрема 
"Школяр, його розвиток і виховання", "Розумове виховання учнів", "Індивідуальна робота з учнями" тощо) 
введено відомості про обдарованість, особливості обдарованої особистості, методи та форми роботи з 
обдарованими дітьми.  

Так у "Робочому зошиті. Загальні основи педагогіки" (авторська розробка) у темі "Школяр, його 
розвиток і виховання" студентам пропонується провести невеличке дослідження: побудувати генеалогічне 
древо своєї родини; проаналізувати, що вони успадкували від своїх батьків та прадідів (при цьому 
використовується опорна схему заняття стосовно тих якостей, що передаються генетично). Особливо 
звертається увага на здібності до певних видів діяльності.  

Курс "Історія педагогіки" побудований на основі модульно-кредитного підходу до вивчення 
предметів педагогічного циклу, тому великої уваги надається самостійній роботі студентів. У "Робочому 
зошиті. Історія педагогіки" (авторська розробка) студентам пропонується з кожної теми низка завдань для 
самостійної роботи. При цьому завдання, як правило, мають дослідницький характер:  

1. Зіставте афінську та спартанську системи виховання молоді. В чому Ви вбачаєте причини їх 
полярної відмінності? Побудуйте порівняну таблицю. 

2. Проаналізуйте причини порушення афінської гармонії фізичного і розумового виховання в епоху 
еллінізму. 

3. Проаналізуйте вимоги до вчителя, сформульовані М.Ф. Квінтіліаном. Чи з усіма вимогами Ви 
погоджуєтесь? 

4. Проаналізуйте організацію діяльності університетів епохи Середньовіччя. Підготуйте 
повідомлення про історію виникнення та становлення найвідоміших європейських університетів (Париж, 
Болонья, Оксфорд, Кембридж, Прага, Краків та ін. 

5. Охарактеризуйте роль мандруючих професорів і студентів у розвитку університетської освіти в 
Європі. Підготуйте повідомлення про видатних діячів освіти епохи середньовіччя. 

6. Порівняйте організацію навчання у середньовічних університетах та сучасних 
класичних університетах. Що успадкувала сучасна вища освіта від середньовічної? 

7. Підготуйте твір-есе на тему: „Чому епоху Відродження називають епохою гуманізму, а 
педагогіку – гуманістичною?”  

Окремо передбачено питання, спрямовані на вивчення роздумів видатних педагогів щодо 
особливостей навчання і виховання обдарованих дітей: 

1. Проаналізуйте твір М.Ф. Квінтіліана "Виховання оратора". Яку характеризує педагог 
обдарованих дітей ? Які поради надає він вчителям щодо навчання цієї категорії дітей ? 

2. Проаналізуйте твори Я. Коменського "Велика дидактика" та "Про культуру природних дарувань". 
Схарактеризуйте думки видатного педагога щодо навчання обдарованих учнів. 

3. Порівняйте підходи французьких мислителів К. Гельвеція та Д. Дідро до розуміння природи 
обдарованості. Як вони пропонують організовувати навчально-виховний процес із урахуванням рівня 
здібностей дітей ? 

У ході вдосконалення методики навчання педагогічно обдарованих студентів на основі модульно-
кредитної системи навчання самими майбутніми вчителями було запропоновано ввести до форм виконання 
самостійної роботи підготовку презентацій за допомогою редактора Microsoft Office PowerPoint 2003-2007. 
Кращі розробки студентів використовуються нами під час лекцій з "Історії педагогіки" та "Педагогіки". 

Отже, практично на кожному занятті з "Історії педагогіки" застосовуються стратегії поглиблення 
(пошук додаткової інформації, відповіді на проблемні запитання, вивчення педагогічних першоджерел 
тощо), збагачення (використання між предметних зв'язків з філософією, історією, культурологією, 
зарубіжною літературою, психологією тощо), індивідуального (самостійна робота, індивідуальні завдання 
тощо) та диференційованого (виконання завдань різного рівня складності) підходів. 

У Житомирському державному університеті імені Івана Франка запроваджено навчальний курс для 
студентів магістратури "Методика педагогіки". У змісті цього курсу нами виділено окремо розділ 
"Методика навчання педагогічно обдарованих студентів", в якому розглядаються такі питання: 

1. Сутність педагогічної обдарованості майбутнього вчителя. 
2. Технологія навчання педагогічно обдарованого студента. 
3. Всеукраїнська студентська олімпіада з педагогіки як ефективна форма розвитку педагогічної 

обдарованості студентів. 
Крім того, магістранти на основі стратегій збагачення і поглиблення аналізують зміст навчального 

курсу "Педагогіка середньої школи", вибудовують власний підхід до логіки викладу навчального матеріалу, 
розробляють тексти лекцій та їх дидактичне забезпечення. У цьому контексті студенти магістратури 
виявили потребу і бажання в оволодінні методикою підготовки тексту лекції за допомогою презентаційної 



програми Microsoft Office PowerPoint 2003-2007, що, на нашу думку, також відповідає реалізації стратегії 
збагачення. 

Розроблена нами методика навчання педагогічно обдарованих студентів ґрунтується на підходах до 
розвитку творчої індивідуальності майбутнього педагога, розроблених П.Є. Решетніковим [2] на основі 
теоретичних положень Є.О. Клімова (адаптація, компенсація, корекція). Ключовими умовами ефективності 
методики є такі: 

Цілеспрямована організація формуючого освітнього середовища. Основою виступає навчально-
професійна діяльність студентів. Майбутні вчителі залучаються до різноманітності відносин, пов’язаних із 
професійною діяльністю. Цьому сприяє використання таких форм та методів організації навчальної 
діяльності як ділові та рольові ігри, методи мікровикладання та моделювання фрагментів виховних проектів, 
навчальні конференції, методичні семінари, лекції-діалоги, різноманітні конкурси (конкурс педагогічних 
талантів, виставка-ярмарок „Своїми руками”, аукціон педагогічних ідей, захист творчих проектів), 
самостійна робота студентів по написанню рефератів, доповідей, наукових статей, пошуковий і 
дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок, педагогічні практики тощо. Тривале залучення 
майбутніх учителів шляхом моделювання до реальної професійно-педагогічної діяльності сприяє їх 
адаптації до умов та вимог майбутньої професії, демонструє сильні й слабкі сторони особистості, сприяє 
реалізації творчого потенціалу. 

Пред’явлення вимог до діяльності й відносин студентів. Вимоги відповідають рівню якісного 
викладання й виховання у сучасній школі. Вимоги до діяльності зростають поступово, відповідно до рівня 
розвитку студента. Для цього використовуються психолого-діагностичні методики, які дозволяють виявити 
домінуючі здібності студентів, на основі яких майбутнім учителям пропонуються ті види роботи, що є для 
них значущими, цікавими, посильними. Кожного разу рівень цих вимог відповідає зоні найближчого 
розвитку особистості. 

Формування операційно-технологічного фонду. Студентів знайомлять з різними технологічними та 
виховними системами, досвідом діяльності творчо працюючих педагогів. При цьому переважає питома вага 
самостійної діяльності у вивченні інноваційних підходів до професійної діяльності. Майбутні вчителі під 
керівництвом викладачів цілеспрямовано накопичують базу даних про форми, методи, прийоми, засоби 
роботи з дітьми шляхом ознайомлення з методичними розробками, діагностичними методиками, 
популярною літературою, вивченням та створенням власних наочних засобів (опорних схем, таблиць, 
малюнків, роздаткового матеріалу тощо). Під час проведення занять студентам надається можливість 
вибору тих засобів навчання і тих технологічних систем, методів та форм роботи, які найбільше 
відповідають їх індивідуальним особливостям. Отже, робота здійснюється у двох напрямах: розширення 
простору для вибору методичного інструментарію та можливість вибору свого вирішення навчально-
професійних завдань. Такий підхід дозволяє студентам постійно навчатися компенсувати слабкі сторони 
своєї особистості за рахунок своїх сильних якостей. 

Надання своєчасної допомоги та корекція діяльності. Підтримка здійснюється під час реалізації 
студентами фрагментів професійної діяльності з метою забезпечення успіху і формування відповідних умінь 
та навичок. Перед проведенням чергового заняття кожному студенту, учаснику ділової гри, обов’язково 
надається методична допомога з боку викладачів. Кожне проведене заняття обов’язково аналізується самим 
студентом та іншими учасниками ділової гри, оцінюється як майбутніми вчителями, так і викладачем.  

Цілеспрямоване залучення студентів до спілкування та спільної діяльності з творчими педагогами. 
Під час такого спілкування та знайомства з педагогічною творчістю відбувається свого роду „творче 
зараження”, виникає натхнення, з’являється величезне бажання творити самому. Так, наприклад, у процесі 
підготовки до конкурсу „Аукціон педагогічних ідей”, група студентів, ознайомившись із методами роботи 
педагога-новатора Ш.О. Амонашвілі, не задовольнилися простим переказом його основних ідей. Вони 
звернулися до вихователів дитячого садка м. Житомира з пропозицією попрацювати з дітьми за методикою 
Ш.О. Амонашвілі. Адміністрація дитсадка пішла назустріч ініціативі майбутніх учителів, надавши 
студентам необхідної допомоги. Провівши певну роботу з дітьми, студенти записали одне із занять на 
відеокамеру, проілюструвавши свої дії відповідними коментарями. Запис було продемонстровано під час 
конкурсу, що викликало позитивну реакцію аудиторії. Крім того, приклад цієї групи надихнув інших 
студентів на пошук нових шляхів реалізації своїх задумів та творчого підходу до виконання завдань 
викладачів. 

Розвиток творчого мислення студентів. Особлива увага під час проведення занять приділяється 
такій організації процесу навчання, яка б постійно стимулювала майбутніх учителів до фантазування, 
конструювання, необхідності проявляти ініціативу, вигадувати, винаходити щось нове. Так, при 
нагородженні кращих студентів, що відзначилися під час проведення „Свята квітів”, виникла пропозиція 
самостійного виготовлення призів. З цього часу всі запрошення, нагороди, оздоблення приміщення, 
рекламні реквізити виготовляються виключно руками самих студентів.  

Можливість удосконалення існуючих підходів до організації процесів навчання і виховання. 
Студенти під час занять намагаються віднайти нові форми і методи роботи з дітьми, незвичайні засоби 
навчання, які б дозволили підвищити результат. Викладачі намагаються ознайомити майбутніх учителів із 
сучасними концепціями розвитку школи, ідеями педагогів-новаторів, навчають студентів самостійно 



проектувати та конструювати навчальні заняття, створювати наукові проекти, захищати їх, відстоювати свої 
думки. 

Отже, інноваційні дидактичні пошуки у сфері професійної педагогічної підготовки передбачають 
різноманітні види діяльності: навчально-пізнавальну (визначення пріоритетних цілей, завдань, функцій, 
оновлення змісту педагогічної освіти), науково-дослідницьку (постановка наукової проблеми, висування та 
перевірка гіпотез, генерація ідей, моделювання та організація експерименту, оцінка результатів), моделюючу 
(прогнозування, предметно-змістовна імітація, імітаційна гра, мікровикладання, моделювання контексту 
майбутньої професійної діяльності), технологічну (розробка системи методів, прийомів, засобів досягнення 
поставлених цілей), рефлексивну (інтелектуальна та емоційно-почуттєва рефлексія в гносеологічному та 
емоційно-особистісному виявах). 

Ефективність професійної підготовки педагогічно обдарованих майбутніх учителів під час навчання 
їх у педагогічному закладі освіти суттєво залежить від організаційних форм навчальної роботи. Робота з 
обдарованими студентами вимагає належної змістової наповненості занять, зорієнтованої на новизну 
інформації та різноманітні види пошукової аналітичної, розвивальної, творчої діяльності. У вищому 
навчальному педагогічному закладі освіти формами організації навчального процесу традиційно є лекція, 
семінар, лабораторний практикум, індивідуальні та групові консультації, колоквіуми, ділові ігри, навчальні 
конференції тощо. Проте серед методів навчання педагогічно обдарованих студентів мають переважати 
самостійна робота, пошуковий і дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. Контроль за їх 
навчанням повинен стимулювати поглиблене вивчення, систематизацію, класифікацію навчального 
матеріалу, перенесення знань у нові ситуації, розвиток їх творчих здібностей. 

Учитель завжди діє у конкретних ситуаціях, тому важливо навчити студентів усвідомлювати 
ситуацію, аналізувати її, виділяти провідні ідеї, які лежать в основі творчого пошуку, розробляти 
конструктивні схеми і варіанти практичних рішень. Саме на цей підхід орієнтовані різноманітні види 
діяльності, такі як мікровикладання фрагментів уроку, моделювання фрагментів виховних проектів, 
розв’язування педагогічних задач, ділові ігри, аукціони педагогічних ідей та конкурси педагогічних 
талантів, конкурси-імпровізації тощо. На заняттях з педагогічних дисциплін кожен студент може 
спробувати свої сили у моделюванні педагогічної діяльності викладача. Така побудова занять стимулює 
майбутніх учителів до пошуку нових нетрадиційних методів проведення занять, активізує їх дослідницьку 
діяльність, розвиває критичність в оцінюванні своєї діяльності та діяльності однокурсників. 

Отже, у процесі навчання педагогічно обдарованих студентів переважають ділові та рольові ігри, 
навчальні конференції, різноманітні конкурси (конкурс педагогічних талантів, виставка-ярмарок „Своїми 
руками”, аукціон педагогічних ідей, захист творчих проектів та інші) тощо. Великого значення набула 
самостійна робота студентів по написанню рефератів, доповідей, наукових статей, пошуковий і 
дослідницький підходи до засвоєння знань, умінь та навичок. Активно працює факультатив по роботі з 
обдарованими студентами, на якому майбутні вчителі, реалізуючи свій творчий потенціал, вчаться виявляти 
і розвивати обдарування й здібності учнів. Значно впливає на розвиток творчого потенціалу майбутніх 
учителів Наукове студентське товариство, яке сприяє оволодінню обдарованими студентами основами 
науково-дослідної роботи. Цьому сприяє й стажування кращих студентів у провідних навчальних закладах 
США. 

Необхідно активно розробляти та використовувати весь арсенал різноманітних форм та методів 
навчальної роботи. При цьому одним із провідних методів навчання залишається лекція. Зазначимо, що 
сучасна вища школа переносить акцент із інформаційного навчання (що повідомляє), на методологічне (що 
орієнтує). Тому доцільно застосовувати при організації навчального процесу обдарованих студентів різні 
види лекцій, зокрема проблемного характеру. 

Проблемна лекція. Викладачем формулюється проблема і весь виклад матеріалу будується на 
пошуках шляхів її вирішення. Поступово до нього залучаються і слухачі. В єдності з викладом змісту 
важливе місце в такій лекції займає розкриття методів пошуку вирішення поставленої проблеми. При цьому 
процес пізнання студентів у співробітництві й діалозі з викладачем наближається до дослідницької 
діяльності. Зміст проблеми розкривається шляхом організації пошуку її вирішення або за допомогою аналізу 
та узагальнення традиційних та сучасних точок зору.  

Лекція-візуалізація. Являє собою візуальну форму подання лекційного матеріалу засобами ТЗН або 
аудіовідеотехніки. На сьогоднішньому етапі розвитку комп’ютерної техніки широкого застосування набуває 
мультімедійне обладнання (ноутбуки, медійний проектор тощо). Тому нами активно впроваджуються у 
навчальний процес лекції та практичні заняття із застосуванням мультимедійного обладнання, 
демонстрацією фрагментів кінофільмів із подальшим їх обговоренням, постановка проблемних запитань, 
відповіді на які студенти знаходять, аналізуючи відео матеріали тощо. Так, весь лекційний курс "Історія 
педагогіки" розроблено нами на основі презентаційної програми Microsoft Office PowerPoint 2003-2007. До 
позитивів такого підходу належать: оптимізація уваги студентів; активізація мисленнєвої діяльності, що 
проявляється у збільшенні кількості запитань з боку майбутніх учителів; підвищення інтересу до 
навчального предмету; розвиток творчих здібностей, оскільки студенти реалізують цю технологію на 
практичних заняттях з інших предметів; поглиблення знань з предмету вивчення, адже студенти активно 
виявляють бажання допомогти викладачу у підготовці наступних лекцій тощо. 



Бінарна лекція (лекція-діалог, лекція-полілог). Різновид викладу матеріалу у формі діалогу двох 
викладачів (як представників різних наукових шкіл) або вченого і практика, викладача і студента. Широко 
застосовується кафедрою педагогіки ЖДУ у процесі викладання курсу "Історії педагогіки", а також 
кафедрою прикладної лінгвістики під час вивчення "Методики викладання іноземної мови". 

Лекція із попередньо запланованими помилками. Розрахована на стимулювання студентів до 
постійного контролю за інформацією, що викладається (пошук помилки: змістової, методологічної, 
методичної). Звичайно використовується для закріплення раніше вивченого матеріалу і контролю за його 
засвоєнням. Її доцільно використовувати з метою більш глибокого осмислення найбільш важливого для 
професійної діяльності теоретичного матеріалу. Зміст лекції у друкованому вигляді пропонується для 
самостійного вивчення студентам. Студенти повинні знайти у тексті помилки, проаналізувати та 
обґрунтувати їх сутність наприкінці лекції, або при наступному колективному обговоренні тексту лекції. 
Така форма навчання сприяє формуванню вміння здійснювати самоконтроль при вивченні теоретичного 
матеріалу, 

Лекція-конференція. Проводиться як науково-практичне заняття із заздалегідь поставленою 
проблемою і системою доповідей тривалістю 5-10 хвилин. Кожен виступ являє собою логічно закінчений 
текст у межах програми, що запропонована викладачем. Сукупність представлених виступів дозволяє 
всебічно висвітлити проблему. Наприкінці лекції викладач підводить підсумки самостійної роботи і 
виступів студентів, формулює основні висновки. 

Лекція-консультація. Може проходити за різним сценарієм. Перший варіант – за типом “питання-
відповіді”; другий – за типом “питання – відповіді – дискусія”. Охоплює три напрями: виклад нової 
інформації лектором, постановка питання, організація дискусії для пошуку відповідей на запропоновані 
питання. 

Усе більшого значення набувають лекції-розмірковування. У такій лекції ставляться питання, 
розкриваються різні підходи до їх розв'язування, висловлюються припущення, гіпотези. Студенти 
напружено стежать за ходом думки лектора, разом з ним відзначають цікаві знахідки. Широко 
використовується під час вивчення студентами спеціального курсу "Методика роботи вчителя з 
обдарованими учнями", зокрема теми "Теоретичні підходи до визначення природи обдарованості".  

У лекціях доцільно застосовувати різні прийоми, що включають студентів у процес активного 
сприйняття матеріалу: лектор ставить завдання, на якийсь час перериває виклад, вислуховує думки і 
пропозиції студентів, коментує різні підходи і продовжує виклад, спонукаючи студентів оцінити факти, 
приклади, використовує інші прийоми. 

Викладач має наперед продумати, коли заохочувати студентів до виступів. Деякі лектори 
дозволяють студентам перебивати їх, щойно виникне якесь запитання. Така практика виправдовує себе в 
невеликих групах, де лекція тісно переплетена з обговоренням. Можна застосувати цей метод і у великій 
аудиторії за умови, що запитання не будуть занадто частими і не дуже відволікатимуть увагу студентів. Але 
лекція більшою мірою, ніж семінар чи обговорення, покликана донести інформацію та провідні думки до 
всіх студентів, тож якщо найактивніші слухачі весь час перебиватимуть викладача малоцікавими для решти 
запитаннями, він не встигне викласти матеріал у відведений час, а більшість аудиторії просто перестане 
його слухати. 

Можна виділити спеціальний час після лекції для відповідей на питання студентів. Деякі лектори 
залишають певний час для запитань наприкінці заняття. Знаючи це, студенти розуміють, що не перебиваючи 
викладача, вони зможуть дізнатися більше. Однак про таку домовленість слід попередити студентів 
заздалегідь, щоб вони встигли сформулювати запитання. 

Окремі викладачі на початку лекції з'ясовують, чи не мають студенти запитань з матеріалу 
попередньої лекції. Однак, зробивши це один раз, викладач має бути готовий до того, що наступного разу 
частина студентів прийдуть із заготовленими питаннями.  

Дехто з лекторів будує лекцію на коментарях студентів, ставлячи аудиторії серію запитань, 
відповіді на які передуватимуть викладу. Це дає студентам відчуття того, що з розумних запитань 
народжуються дійсно глибокі міркування. Однак при цьому викладач має заздалегідь продумати питання, 
визначитися коли залучати до лекції студентів, яких висновків вони повинні дійти тощо.  

Участь студентів у лекції може бути корисною для обох сторін. Зрештою, головним завданням 
лекції є залучення студентів до наукового пошуку, оскільки будь-яке взаємне спілкування допоможе 
досягнути бажаного результату. В інших видах занять участь студентів запрограмована. Для лекцій вона, як 
правило, нехарактерна. 

Одним з основних видів навчальних практичних занять студентів при вивченні педагогіки є 
семінарське заняття. Метою семінару є певний синтез опрацьованої студентами літератури, співвіднесення 
її з матеріалом лекцій, формування у майбутніх учителів уміння критично оцінювати різні джерела знань. 
Чіткий порядок питань у плані семінару необхідний студенту у підготовці до заняття для усвідомлення 
логіки теми, послідовності її розвитку. На семінарі доцільно розглядати актуальні проблемні питання. 
Основною метою цього виду навчальних занять є не стільки перевірка знань, скільки розвиток самостійності 
мислення студентів, уміння відстоювати свою власну позицію. Семінарське заняття є найбільш складною 
формою організації навчального процесу. Йому притаманні чотири основні функції, а саме: 1) поглиблення, 
конкретизація і систематизація знань, набутих студентами на попередніх етапах навчання (лекції, 



самостійна робота, консультації); 2) розвиток навичок самостійної роботи, формування творчого мислення; 
3) розвиток уміння формулювати і аргументувати свою думку; 4) контроль за ступенем та характером 
засвоєння матеріалу студентами. 

Семінарські заняття з педагогіки на основі застосування методики навчання педагогічно 
обдарованих студентів передбачає активне використання таких методів як ділові ігри, де майбутні вчителі 
почергово виконують ролі як викладачів, так і учнів, продумують логіку заняття, готують проблемні 
питання, відбирають педагогічні задачі та ситуації, розробляють логічні схеми заняття, застосовують 
комп’ютерне та мультімедійне обладнання тощо. 

Оволодіння різноманітними формами та методами активного навчання допомагає майбутнім 
педагогам швидше набути професійного досвіду, глибше усвідомити соціальне призначення професії 
вчителя. Саме тому до кожного практичного заняття доцільно розробляти практичні завдання, спрямовані на 
розвиток мислення майбутніх учителів та формування практичних умінь і навичок виховної роботи з дітьми, 
підлітками, юнаками. На практичних заняттях широко використовуються інноваційні підходи, зокрема 
аналіз педагогічних ситуацій і професійно-зорієнтованих педагогічних задач. 

Педагогічна задача – це мета, що задається викладачем у визначених умовах (ситуації), яка 
передбачає перехід студента з вихідного рівня на якісно новий рівень його розвитку. Педагогічна задача є 
результатом усвідомлення педагогом утруднення, яке виникло у певній ситуації, і яке не має однозначного 
розв’язку. Подолання утруднення відбувається шляхом знаходження оптимального способу його вирішення. 
Педагогічна задача має на меті не тільки усунення конфлікту, але й створення потреби суб’єкту діяльності у 
саморозвитку та самовдосконаленні. 

Саме тому на практичних заняттях з педагогіки широко використовуються розвивальні методи 
навчання і, перш за все, педагогічні задачі, які є “основною клітиною” педагогічної діяльності і які 
безпосередньо спрямовані на формування необхідних учителю вмінь. Розв’язуючи задачі, студенти вчаться 
аналізувати, моделювати, конструювати, регулювати, організовувати не тільки власну навчально-виховну 
діяльність, але й поведінку і діяльність учнів. Розв’язання педагогічної задачі має чіткий алгоритм, з яким 
студенти знайомляться на перших же заняттях і який допомагає їм підходити до аналізу проблеми на 
науковому рівні. Цей процес відбувається за такими етапами: 1. Орієнтація в ситуації, її діагностика. 
2. Аналіз вихідних даних: місце ситуації у цілісному процесі педагогічної діяльності, характеристика дій 
вихованців, вихователів, їхніх взаємостосунків. Усвідомлення мотивів учинків, мети діяльності. 
3. Знаходження основної суперечності, постановка і формулювання проблеми. 4. Висунення припущень, 
гіпотез, їх обґрунтування. 5. Вибір системи засобів, методів розв’язування педагогічної проблеми. 6. 
Проектування наслідків її вирішення. 

Педагогічні задачі, які пропонуються студентам, повинні бути різного рівня складності і 
передбачати різні види діяльності: від репродуктивної до творчої. 

Активізують мислення студентів і стимулюють їх до самостійної пошукової роботи проблемні 
питання. Проблема, з філософської точки зору, це такий різновид питання, відповідь на яке не утримується 
у набутому досвіді суб’єкта і тому потребує відповідних практичних та теоретичних дій, які відрізняються 
від простого інформаційного пошуку. Тобто, виникає певне утруднення, ліквідувати яке за допомогою 
наявної бази знань студент на може. Це свідчить про недостатність наявного рівня знань. Тому проблема 
визначається як знання про незнання та виникненням необхідності усунути протиріччя. Використання 
проблемних питань на практичних заняттях з педагогіки допомагає підвищити пізнавальний інтерес 
студентів до вивчення теорії виховання, вчить їх діалектично мислити, робить істину доказовою, а знання 
осмисленими, формує активну, творчо мислячу особистість.  

На нашу думку, у процесі навчання педагогічно обдарованих студентів доцільно застосовувати 
методи евристичного навчання, запропоновані А.В. Хуторським [3, с. 129], до яких належать когнітивні, 
креативні, оргдіяльнісні. До когнітивних методів відносяться порівняння, аналогії, синтез, класифікації та 
ін. Оргдіяльнісні методи навчання передбачають оволодіння навчальним цілеспрямованим плануванням, 
організацію контролю і оцінки роботи студентів, здійснення педагогічної рефлексії під час проведення 
занять з педагогіки. До традиційних методів креативного типу евристичного навчання належать: “мозковий 
штурм”, метод емпатії, методи сенектики, морфологічного ящика. Мета цих методів – забезпечити логічну 
опору для створення студентами освітньої продукції. 

До найефективніших евристичних методів можна віднести: метод евристичних питань, порівняння, 
евристичних спостережень, евристичного дослідження, конструювання понять, метод гіпотез, метод 
помилок, метод прогнозування, метод “якби...”, метод вигадування, гіперболізації, аглютинації та інші 

Одним з напрямів практичної підготовки студентів вищого педагогічного закладу освіти є 
використання методів моделювання фрагментів виховних заходів та мікровикладання [286, с. 63-67], під 
якими розуміють спеціально організовану і педагогічно керовану діяльність, коли у спеціально створеній 
ігровій ситуації імітується певний реальний навчально-виховний процес. 

Зазначені методи мають чітку професійно-педагогічну спрямованість, допомагають майбутньому 
вчителю краще підготуватися до професійної діяльності, визначити рівень своїх знань, умінь і здібностей, 
набути певного рівня педагогічної майстерності, дозволяють сформувати основу рольової  поведінки. 
Це допомагає студентам краще усвідомити сутність педагогічних явищ, оскільки створюються умови, за 
яких вони отримують можливість самостійно аналізувати педагогічні процеси, вчасно знаходити способи 



встановлення контакту, прийоми створення певної емоційної атмосфери та її корекції, способи вирішення 
типових ситуацій взаємодії тощо.  

У процесі моделювання фрагментів практичної діяльності вчителя-предметника значного розвитку 
у майбутніх учителів набувають педагогічні здібності, особистісні якості (комунікативність, емпатія, 
педагогічна інтуїція, самовладання, педагогічний оптимізм тощо); формуються відповідні вміння та 
навички, відбувається накопичення певного досвіду; загострюється професійний інтерес, актуалізуються 
наявні знання, закріплюються навички педагогічного аналізу і узагальнення. 

Використані студентом можливі варіанти виконання ролі "вчителя" дозволяють швидше 
побачити його особистісні якості, сформованість педагогічних дій. Фрагменти уроків та виховних заходів 
моделюють майбутню професійну діяльність і дають змогу з'ясувати, як застосовується студентом 
педагогічна тактика: вміння управляти ситуацією, знімати напругу, створювати позитивну атмосферу у 
конкретній групі. 

Одним з ефективних методів активізації навчальної та дослідницької роботи студентів на заняттях з 
педагогіки та історії педагогіки є ділова гра. Вона становить собою форму відтворення предметного і 
соціального змісту та моделювання стосунків, характерних для педагогічної роботи. В ході проведення гри 
розгортається особлива ігрова діяльність у вигляді імітаційної моделі, яка відтворює умови і динаміку 
протікання вчительської професії. Водночас формуються особистісні якості вчителя. В умовах спільної 
роботи кожний студент виробляє навички соціальної взаємодії, ціннісні орієнтації, установки, притаманні 
фахівцеві. Ігрова модель потрібна для забезпечення особистісного включення студентів у процес навчання, 
спрямований на оволодіння предметним змістом професійної діяльності. Але предметний зміст завжди є 
змістом спільної праці спеціалістів, тому через ігрову модель засвоюється і соціальний зміст майбутньої 
роботи. Ділова навчальна гра є насамперед “інструментом” розвитку теоретичного і практичного мислення 
спеціаліста, здатного аналізувати складні умови педагогічної дійсності, ставити і розв’язувати нові для 
майбутніх фахівців професійні задачі.  

Серед дидактичних засобів, які навчаються застосовувати майбутні вчителі, варто виділити 
розробку та створення опорних логічних схем заняття, широке використання наочного матеріалу, розробку 
комп'ютерних презентацій, створення відео роликів на реалізацію творчих завдань, глибоке вивчення творів 
класиків педагогічної науки та аналіз підходів різних педагогів минулого до розв’язування сучасних 
проблем навчання й виховання тощо. 

Важливим елементом навчально-виховної роботи з розвитку обдарованості майбутніх вчителів є 
позанавчальна виховна діяльність, в організації й здійсненні якої провідне місце належить самим студентам. 
У Житомирському державному університеті традиційним стало проведення ряду заходів, організація яких 
здійснюється за методикою колективних творчих справ. Серед них можна виділити щорічне „Свято квітів” та 
виставку-ярмарок „Своїми руками”, конкурси педагогічної майстерності та „Аукціон педагогічних ідей” 
тощо.  

Підготовка та проведення цих заходів здійснюється у кілька етапів, при цьому студентам надається 
можливість проявити себе у різних якостях, а саме: сценаристів, драматургів, акторів, поетів, художників-
оформлювачів, постановників танців та інсценізацій, дослідників, фото- та кіно кореспондентів, журналістів, 
учнів, вчителів тощо. Всі ці заходи передбачають не лише демонстрацію виробів, зроблених студентами, а й 
тематичний захист виставлених експонатів, під час якого студенти виявляють свої творчі здібності, таланти, 
обдарування. Завжди цікаво і пізнавально відбувається конкурс-мандрівка „У країну дитинства” на 
педагогічному факультеті. Загальноуніверситетські виставки студентської художньої творчості давно стали 
традиційними і факультети намагаються представити різноманітні вироби майбутніх учителів, які 
відрізняються неординарністю, фантазією, яскравою уявою.  

"Аукціон педагогічних ідей" проводиться із студентами ІІІ курсів, які закінчують вивчення курсу 
„ Історії педагогіки. Завдання виконуються студентами по підгрупах. Кожна підгрупа обирає із 
запропонованого викладачем переліку одного з педагогів минулого і готує інформацію про нього за таким 
планом: а) життєвий шлях; б) основні педагогічні ідеї; в) головні наукові та методичні здобутки. Зібрана 
інформація оформлюється у вигляді папки чи планшета. Бажано використовувати фото, малюнки, 
ксерокопії титульних сторінок та ілюстрації відомих книжок й підручників тощо. Одна з ідей педагога, яка 
на думку студентів є найбільш актуальною, оформлюється окремо у вигляді: а) науково-публіцистичної 
доповіді (представляється у друкованому вигляді); б) графічної моделі (малюнки, схеми, плакати тощо); 
в) об’ємної моделі (школа майбутнього, підручник майбутнього тощо); г) вистави педагогічного театру 
(інсценування уривків книг, рольової гри, фрагменту уроку, теле- чи радіопередачі, засідання Верховної 
Ради тощо); д) будь-якої довільної форми. Публічний захист обраної ідеї відбувається у вигляді „Конкурсу 
педагогічних ідей” наприкінці семестру. 

За методикою КТС здійснюється підготовка і проведення щорічної виставки–ярмарку "Своїми 
руками". Ця форма позанавчальної виховної роботи зі студентами спрямована на те, щоб надати можливість 
майбутнім учителям продемонструвати свої здібності й таланти, які могли б бути використані ними у 
подальшій педагогічній діяльності. Конкурс складається із двох частин: І – кожна академічна група (підгрупа) 
демонструє зразок студентського куховарського мистецтва, а саме пропонує журі варіант студентського 
меню, який є дуже простим у виготовленні, не вимагає багато часу для приготування і, що найважливіше, 
складається відповідно до студентського бюджету (рецепт обов’язково додається); ІІ – кожен студент може 



виставити для огляду результати своєї творчості, в яких реалізувалися їх здібності й таланти, а саме: 
малюнки, вишиванки, іграшки, фотографії, зразки прикладного мистецтва тощо. Однією з умов конкурсу є 
прилюдний захист виставленої експозиції: по-перше, дегустація членами журі та всіма бажаючими виробів 
студентського куховарського мистецтва з відповідними поясненнями; по-друге, захист пропонованого меню 
у вигляді інсценізації, ґрунтовної прозової чи віршованої доповіді, пісенної чи танцювальної презентації 
тощо. 

Отже, на основі узагальнення всього вищезазначеного вважаємо за доцільне відбирати комплекс 
форм і методів навчання, які цілеспрямовано впливають на розвиток основних компонентів педагогічної 
обдарованості, виокремлених нами у попередніх розділах дисертації. Так, пропонуємо застосовувати для 
розвитку  

• педагогічних здібностей – участь у підготовці та проведенні лекцій (розробка конспекту, 
підготовка комп’ютерної презентації, мікровиступи тощо), ділові та рольові ігри, мікровикладання 
фрагментів уроків, моделювання виховних проектів, колективні творчі справи тощо; 

• педагогічної креативності – творчі конкурси, аукціони педагогічних ідей, індивідуальні завдання 
творчого характеру, аукціони педагогічних ідей, участь у студентській олімпіаді з педагогіки, колективні 
творчі справи; 

• інтелектуальних здібностей – розробка логіко-структурних схем занять, відбір та розв'язування 
педагогічних задач, аналіз проблемних ситуацій, вивчення та аналіз педагогічної літератури, написання 
рефератів, наукових статей, проведення наукового студентського дослідження, проведення конкурсів 
творчих робіт тощо;  

• педагогічної спрямованості – конкурси педагогічної майстерності, вивчення життєвого шляху та 
творчості видатних педагогів, знайомство із творчо працюючими вчителями та вивчення їхнього досвіду, 
виконання творчих завдань під час педагогічної практики у школі тощо. 
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