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Поняття “креативність” (від лат.creatio – творити) – одне з 

провідних у сучасній педагогіці, введено в обіг на поч. 60-х рр. ХХ ст., коли 

стає зрозумілим, що репродуктивні засоби навчання традиційної освіти 

неефективні, не готують людину до дії у несподіваних ситуаціях, які 

потребують нестандартного підходу, творчого мислення. У цих умовах 

здається плідним звернення до досвіду реформаторської педагогіки поч. ХХ 

ст., яка активно шукала шляхи кардинального оновлення школи, впровадила 

багато новаторських ідей щодо переорієнтації навчання на цілісну освіту і 

розвиток особистості дитини. Насамперед для сучасної школи має бути 

цікавим досвід яскравого представника Бременської педагогічної школи 

Г.Шаррельмана (1871-1940 рр.), 

діяльність якого активно вивчається сучасною німецькою наукою, адже саме 

його деякі дослідники (Г.Штокер, Х.Купманн) вважають засновником 

креативної педагогіки ХХ ст., водночас його діяльність у сучасній 

вітчизняній школі майже не відома [6, с.9]. 

 Метою даної наукової розвідки є: дослідити шляхи формування 

креативних здібностей учнів у процесі впровадження проектного навчання у 

творчому спадку Г.Шаррельмана з метою використання кращих методик у 

сучасній вітчизняній школі. 

Педагоги-реформатори розробили загальну стратегію перебудови 

освіти: ідеал освіти, зміст і процесуальне наповнення навчання і виховання, 

сутність діяльності учнів та вчителя, роль особистості вчителя. Оскільки 

серед пріоритетних характеристик людини Г.Шаррельман видяляє здатність 

до творчості, тому навчально-виховний процес спрямовується насамперед на 

виховання творчої особистості. Найважливішим для нього є передусім 

розкриття творчих здібностей дитини, адже вони можуть зникнути 

назавжди, якщо їх не розвивати у ранні роки. Але, на його думку, навчання 

сприятиме творчому розвитку особистості тільки за умови, якщо кожній 

праці, розумовій чи фізичній передує напружена робота думку учня, який 

повинен самостійно з’ясувати труднощі та подолати їх на шляху пізнання [3, 
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с. 67]. У цьому зв’язку педагог вважає важливим формування у дитини 

дійового, аналітичного ставлення до світу, пошуку самостійного шляху до 

істини: вміння встановлювати міжпредметні, причинно-наслідкові зв’язки, 

проводити первісну систематизацію, шукати самостійні відповіді на 

запитання, діяти у конкретній ситуації, спираючись на власні знання та 

вміння. Одним із засобів розкриття і розвитку творчих здібностей особистості 

педагоги-реформатори поч. ХХ ст. (Дж.Дьюї, Р.Штейнер, Г.Шарельман) 

вважали впровадження методу проектів, перевагами якого над традиційним 

навчанням є:  

      - якісна переорієнтація освітнього процесу: не знання самі по собі, але 

винайдення шляху, як здобувати знання, коли вони потрібні. Для цього 

школа повинна створити всі умови для різнобічної діяльності дитини, її 

самовираження, задоволення потреби у спілкуванні, дослідженні 

навколишнього, творчості: слід побудувати навчання таким чином, щоб 

дитина «не могла не навчитися» [2, с. 18]. 

    - цілісність навчального процесу як поєднання в пізнавальній діяльності 

всіх розумових, емоційних, вольових, фізичних сил дитини; 

   - проблемність навчання як необхідна умова розвитку самостійного і 

критичного мислення; 

     - орієнтація на потреби та інтереси дитини, що сприяє позитивній 

мотивації навчання, розвитку пізнавальної активності; 

     -  зв’язок із навколишнім світом, безпосереднім дитячим досвідом, який 

має постійно збагачуватися, зростати разом із дитиною.  

     - набуття життєво важливих компетенцій, які допоможуть дитині 

орієнтуватися в суспільстві, адже під час проектного навчання учень 

безпосередньо вчиться діяти у нових умовах, формує алгоритми розв’язання 

складних ситуацій;  

     - залучення до активної діяльності усього класу. Г.Шаррельман надто 

низько оцінює традиційну форму активізації учнів за допомогою запитань 

вчителя, оскільки вона веде до внутрішньої пасивності дитини, яка звикає 
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думати лише при запитаннях [4, с.45]. Мистецтво викладача полягає саме у 

вмінні зацікавити клас певним начальним матеріалом чи видами діяльності, 

наблизити його до інтересів та потреб дитини;  

      - проблемний, творчий характер завдань передбачає існування не лише 

багатьох шляхів  вирішення проблеми, але й існування багатьох істин, що 

сприяє формуванню більш яскравої, багатопланової картини світу, привчає 

учня до толерантного ставлення до думки іншого; 

   - забезпечення позитивного настрою, орієнтації на успіх як важливих 

компонентів продуктивності навчально-виховного процесу.  

Відтак, модель навчання за проектною методикою реформує сутнісні 

характеристики традиційної освіти: цільова орієнтація, тип взаємодії вчителя 

та учня, форма організації навчання, оцінювання його результатів.  

Як доводить аналіз, у власній діяльності Г.Шаррельман використовував 

різні види проектів (переважно міжпредметних): науково-дослідницький,  

продуктивний, проект-вправа та ін., що передбачають поєднання усіх видів 

дитячої діяльності (розумової, фізичної, духовної, моральної) та різних форм 

її організації  (індивідуальна, групова, колективна) [1, с. 94]. Виконання 

проекту передбачає наступні етапи: 

       - постановка проблеми в загальному вигляді – вона обов’язково має бути  

цікавою,  наближеною до повсякденного досвіду дитини; 

       - визначення можливих шляхів розв’зання проблеми, виконання завдань 

на кожному етапі; 

       - поділ класу на групи (комісії) виконавців та експертів (перевіряють стан 

роботи, оцінюють, узгоджують певні проблеми). До експертів може входити 

вчитель: але найчастіше вчитель відводив собі функцію спостерігача і 

фактично не втручався у процес, надаючи учням повну свободу. Виконавці 

теж можуть поділятися на відповідні групи залежно від складності виконання 

та умов проекту [4, с. 55]; 

      - виконання проекту; 
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      -  підведення підсумків. Оскільки рівень певних компетенцій учня не 

завжди піддається оцінюванню, тому у власній діяльності Р.Штейнер, 

Г.Шаррельман часто взагалі відмовлялись від оцінок, вважаючи більш 

значущим для дитини результат у вигляді конкретного продукту (виставка, 

альманах, акваріум, предмети споживання, які можна використати в сім’ях). 

У Бременських школах закінчення проекту обов’язково святкувалось 

учнівським колективом. 

Г.Шаррельман пропонує розроблені зразки проектів для різних вікових 

категорій учнів:  

- поєднання різних видів самостійної діяльності учнів навколо однієї 

теми (“День народження” – вільні твори та малюнки) – для початкових 

класів; 

- використання різних видів самостійної діяльності учнів навколо   

комплексної теми, яка поєднує матеріал з різних дисциплін (“Подорож до 

Америки”, “Подорож до Шанхаю” для 5-6 класів); 

- концентрація навчальних предметів навколо однієї теми в розповіді 

вчителя, що дозволяє впродовж навчального року досліджувати досить 

об’ємні теми (“Подорож навколо світу”, “Історія тисячолітнього дуба в 

Гасбрухе”, запропоновані Г.Шаррельманом для 6-7 класів). Художнє 

оповідання вчителя як обрамлення організує різноманітний матеріал в єдине 

ціле, викликає інтерес учнів, захоплює до спільної енергійної праці. 

 Найцікавішим, на наш погляд, є проект “День народження”, 

запропонований Г.Шаррельманом для учнів початкових класів: на основі 

власного досвіду клас мав створити історію святкування дня народження 

уявного учня [5, c.54]. Проект мав на меті розвиток творчих і 

комунікативних здібностей учнів, зміцнення здатності дітей до діалогових 

стосунків із навколишнім, вміння працювати в колективі. Це завдання було 

цікавим для всіх, оскільки пов’язано з позитивними емоціями, близьким 

досвідом, припускало безліч варіантів його розв’язання. 
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На початку вчитель запропонував найпростішу систематизацію: 

ранок для народження (вітання батьків), святковий стіл, поштова посилка, 

прихід гостей, подарунки, розваги, вечір. Далі кожен з ентузіазмом почав 

складати свою історію ранкового вітання. Вчитель записував найкращі 

речення чи окремі вислови та образи, з яких класс склав спільну історію 

святкового ранку. Наступним етапом було ілюстрування цієї історії 

малюнками: з них також всі разом обирали найцікавіше для загальної 

картини, де кожен малював елемент, що в нього виходив найкраще. Таким 

чином діти написали та ілюстрували 10 розділів, які охопили весь світковий 

день. Видана вперше Г.Шаррельманом 1907 р. книга з творами та 

малюнками дітей “Der Geburtstag”, неодноразово друкувалась у Німеччині і 

довела високий рівень творчих здібностей дітей.  

Значення подібного проекту сам педагог вбачав у розвитку творчих 

здібностей дітей, в радості, завзятості, з якими кожен шукав власний шлях 

реалізації своїх планів. Саме радісне творче навчання, яке враховує 

індивідуальність дитини, дозволяє їй своїм шляхом йти до істини, є, на нашу 

думку, головним завоюванням моделі навчання, запропонованої 

бременським педагогом. Плідність подібних методик засвідчує й досвід 

вітчизняного педагога В.О.Сухомлинського, який застосовував у власній 

практиці  схожі засоби розвитку творчих здібностей дітей.  

Однією з перешкод на шляху впровадження подібних проектів у 

сучасну школу, на нашу думку, є неочевидність їхнього результату, який 

важко піддається традиційному оцінюванню. Але у проекті слід розрізняти 

внутрішній та зовнішній результати. Зовнішній результат можна побачити, 

осмислити, впровадити в реальне життя. Внутрішній результат – досвід – 

стає надбанням учнів: це знання, вміння, компетенції, можливість проявити 

власні таланти. Цінність подібної моделі навчання полягає також у 

формуванні культури рефлексійного мислення, навичок комунікативної 

діяльності: цілеспрямованого обміну думками окремих учнів, груп та класу 

в цілому заради пошуку не єдиної істини, але багатьох істин, толерантного 
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ставлення до думки іншого, зміцненні міжособистісних стосунків, 

задоволенні потягу до творчості.  

Водночас слід зазначити, що успіх подібної методики Г.Шаррельмана 

насамперед криється у його величезному таланті не лише педагога, але й 

письменника, творчої особистості: як стверджував вчитель, тільки вільна 

творчість педагога може стимулювати творчість учня [5, c. 42]. 

Аналіз креативних методик бременського педагога засвідчує неабияку 

складність функції вчителя у подібній організації навчального процесу: 

  - для того, щоб дати свободу учням, вчитель передусім повинен сам 

відмовитися від стереотипів. Замість звичної ролі носія істини в останній 

інстанції він має перейти на позицію координатора і помічника учнів, а 

іноді і навчатися разом з ними; 

 - постійне вдосконалення рівня професійної майстерності, адже успіх 

виконання проекту значною мірою залежить від особистісних та 

професійних якостей педагога. Вчитель повинен добре знати не лише свій 

предмет, але й мати широку загальну ерудицію, знати можливості та 

інтереси учнів, вміти тактовно розв’язувати поширені у подібній методиці 

міжособистісні конфлікти, спрямовувати процес у потрібному напрямку. 

Педагог також повинен мати креативні здібності, здатність до імпровізації, 

адже проектна методика, інваріантна за своєю сутністю, виключає 

можливість застосування готових рецептів та розроблених методик.  

 Відтак, освітня концепція Г.Шаррельмана, заснована на розвитку 

творчих здібностей дитини, зсуває акцент із власне знань як результату 

діяльності на засоби діяльності, у процесі якої здобуваються знання, 

змінюється й власне особистість дитини; творчість стає основою навчання, й 

– як наслідок, бачення світу і ставлення до життя. 
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Рівне 

СУЧАСНА ПОПУЛЯРНА БІОГРАФІЯ ЗАХОДУ: ВИНИКНЕННЯ ТА 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 

The article deals with the origin of popular biography in the USA and Great 

Britain. The author investigates the main tendencies in its development and 

analyzes some works by modern critics on popular biography. Besides, special 

attention is paid to the term “celebrity journalism”. 
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З розвитком медіальних засобів набуває великого розвитку та 

удосконалення популярна біографія, яка протягом довгого часу залишалася 

поза увагою академічних дослідників. У вітчизняних довідниках знаходимо 

дуже стислі визначення популярної біографії без спроб глибокого аналізу їх 

жанрової специфіки Більшу увагу популярна біографія отримує на Заході, і 

власне там вона стає переважаючим напрямом в сучасній біографічній 

творчості В англомовному літературознавстві останнім часом було 

опубліковано багато праць, присвячених феномену славетності, слави, типу 
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