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Анотація. Сучасний фахівець повинен бути творчою особистістю, уміти 

ставити перед собою проблему, вирішувати її, бути не тільки виконавцем але 

й працювати з ініціативою, вдосконалювати отриманні знання. В Україні 

відбуваються трансформації в усіх сферах суспільного життя. Соціально – 

економічні і політичні реформи, взаємодія різних культур і господарських 

систем, конкуренція на ринку праці, грандіозний потік інформації, розвиток 

науки і техніки вносять суттєві зміни у наше життя, визначають нові 

пріоритети і цінності людей. 

Ключові слова: творча особистість, пізнавальні мотиви, інтерактивні 

технології, мультимедійні технології. 

Summary. Modern specialist must be a creative person, able to set the problem 

and solve it. He must be not only a performer but also work with the initiative to 

improve their knowledge. Ukraine is experiencing transformations in all spheres of 

public life. Socio - economic and political reforms, the interaction of different 



cultures and economic systems, labor market competition, the grand flow of 

information, science and technology are making significant changes in our lives, 

defining new priorities and values of people. 

Key words: creative personality, cognitive motives, interactive technologies, 

multimedia technology. 

Вступ. 

Нині існує запит на виховання творчої особистості, індивідуальності, 

здатної на відміну від людини - виконавця, самостійно мислити, генерувати 

оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення. Різні аспекти 

проблеми розвитку творчих здібностей школярів знайшли своє відображення в 

працях: психологів Л.С.Виготського, Н.В.Кузьміна, Я.О.Пономарьова, Г.С. 

Костюка; педагогів В.О.Сухомлинського, Ш.О.Амонашвілі, М.О.Данилова, 

М.М.Скаткіна; методистів-географів М.П,Ковалевської, М.О.Максимова, 

І.І.Барінової, А.Й. Сиротенка. Найбільш вдалим, на думку О. Я. Усатюк, 

розкрито зміст поняття «творчі здібності» у праці І.Лернера «Проблемне 

навчання», де вони охарактеризовані найбільш істотними здібностями школяра: 

пильність у пошуках проблем; спосіб кодування інформації нервовою 

системою; здатність до згортання; здатність до об’єднання й переносу; бічне 

мислення; цілісність сприйняття; готовність пам’яті; зближення понять; 

гнучкість мислення; здатність до оцінних дій; легкість генерування ідей; 

швидкість мови; здатність до напрацювань. 

Творча спрямованість особистості є передумовою будь – якої творчої 

діяльності, в процесі якої формується і розвиваються творчі здібності. Велику 

роль у розвитку творчих здібностей відіграє навчальна діяльність. Джерелом 

творчої активності студента є, перш за все, інтерес до процесу навчання. 

Зацікавленість студентів процесом і результатом  своєї діяльності мають 

забезпечуватися наявністю пізнавальної мотивації, усвідомленням набуття 

знань, що веде до перебудови психологічних процесів сприймання, пам’яті, 

мислення, уяви. Як відомо, формуванню пізнавальних мотивів сприяють усі 

засоби удосконалення навчального процесу: оновлення змісту навчальних 



курсів модернізація структури занять, налагодження міжпредметних зв’язків, 

удосконалення методів навчання, розширення форм самостійної роботи 

студентів. 

Особливе місце серед фундаментальних наук, які складають підвалини 

загальнолюдських знань, займає географія, наука про Дім Людства, дім, в 

якому ми живемо, зростаємо творимо. 

З метою створення сприятливих умов навчання за яких кожен студент 

відчуває свою успішність та інтелектуальну спроможність, на своїх заняттях 

використовую активні та інтерактивні технології дотримуючись принципів 

демократичності та науковості, моделюю реальні життєві ситуації, пропоную 

проблеми для спільного вивчення, впроваджую рольові ігри, диспути, 

конференції. Такі умови стимулюють творчість студентів, забезпечують 

високий рівень творчої активності, створюють атмосферу співробітництва. 

Через динамічність і цікавість студентам імпонують: метод «Прес», 

«Мозковий штурм», «Акваріум», «Зворотній зв'язок». 

Викладачу слід також постійно здійснювати інтелектуально-емоційну 

підтримку студентів на основі авансування. Це передбачає підхід до студента з 

оптимістичною гіпотезою, вірою в її здібності й успіхи. Авансування є 

характеристикою стійкої педагогічної позиції викладача, який постійно 

створює ситуації успіху, виявляє доброзичливість, виділяє й спирається на 

достоїнства студентів, які вже виявлено й які ще будуть виявлятися, постійно 

очікує успіх та позитивні вчинки й дії студентів. Авансування перетворюється 

на прийоми інтелектуально-емоційного стимулювання студентів, які 

супроводжуються висловлюваннями студентів типу:,, Ти здібний...", У тебе 

обов’язково вийде...". 

На заняттях повинно бути цікаво. Адже без емоцій, без переживань розум 

не напружується. Зацікавленість виникає там, де викладачу вдається захопити 

студентів своєю емоційністю. Велику увагу необхідно приділяти розвитку уяви, 

нестандартного мислення і фантазії студентів. Адже, передусім, важливими є 



умови для створення творчої атмосфери, самокерування, взаємодопомоги і 

взаємоконтролю. 

Для того, щоб творча діяльність студентів була на високому рівні, 

необхідно використовувати ресурси Інтернету. Завдяки користуванню 

всесвітньою мережею досягається мета навчання – виховання особистості, яка 

здатна розвиватися в умовах сучасного суспільства. Проте, необхідно 

пам’ятати, що комп’ютер не можна використовувати постійно, він ніколи не 

замінить живого спілкування, але студенти повинні навчатися в цьому новому 

для них світі. Робота з комп’ютером закликає викладачів до створення цікавих 

ігор, кросвордів.  

Комп’ютеризоване навчання  має ряд переваг: 

• студентами краще сприймається й легше запам’ятовується навчальний 

матеріал; 

• економне використання навчального часу; 

• індивідуалізація навчання, визначення глибини й послідовності 

засвоєння, темпу роботи; 

• збір та обробка статичних даних про індивідуальну навчальну діяльність 

студентів; 

• скорочення видів роботи, що стомлюють студента; 

• використання різних аудіовізуальних засобів навчання (графіків, звуку) 

для збагачення й мотивації навчання, наочного та динамічного подання 

матеріалу; 

• розгалуження послідовності навчання на основі аналізу помилок 

студента; 

• адаптація існуючих навчальних матеріалів до комп’ютеризованих умов 

навчання; 

• створення комфортного середовища навчання; 

• упровадження експериментальних досліджень; 

• активізація навчальної діяльності студента; 



• формування самооцінки студентів та створення умов для самостійної 

роботи. 

Найчастіше на заняттях можна застосовувати мультимедійні презентації.  

Презентація несе в собі подібний тип інформації, зрозумілий  студентам, 

формує в них пізнавальну активність, інтерес до навчання. Студенту з його 

наочно-образним мисленням зрозуміло лише те, що можна одночасно 

розглянути, почути, подіяти або оцінити дію об'єкта. Мультимедійні 

презентації дозволяють представити навчальний і розвиваючий матеріал як 

систему яскравих опорних образів, наповнених інформацією в алгоритмічному 

порядку. Студенти краще запам’ятовують побачене, ніж почуте.  

"Загальне поняття "самостійність", — підкреслює М. І. Махмутов, — не 

розкриває, однак, специфіки самостійності людини в процесі навчання, коли 

мають виявитися особливі риси самостійності школяра, пов'язані з специфікою 

його навчальної праці, керованої вчителем. Ця самостійність і визначається 

терміном "пізнавальна самостійність". 

Мультимедійні презентації – це зручний та ефектний спосіб представлення 

інформації за допомогою комп'ютерних програм. Він поєднує в собі динаміку, 

звук і зображення, тобто ті фактори, які найбільш довго утримують увагу 

студента. 

Одночасні впливи на два найважливіших органу сприйняття (слух і зір) 

дозволяють досягти набагато більшого ефекту. Таким чином, полегшення 

процесу сприйняття і запам’ятовування інформації з допомогою яскравих 

образів – це основа будь-якої сучасної презентації. Більш того, презентація дає 

можливість викладачу самостійно скомпонувати навчальний матеріал виходячи 

з їх особливостей  теми, предмета, що дозволяє побудувати заняття так, щоб 

домогтися максимального навчального ефекту. Використання мультимедійних 

презентацій на заняттях поєднує в собі багато компонентів, необхідних для 

успішного навчання студентів. 

Таким чином, фрагменти занять, на яких використовуються презентації, 

відображають один з головних принципів створення сучасного заняття – 



принцип фасціації (принцип привабливості). Завдяки презентаціям, студенти, 

які зазвичай не відрізнялися високою активністю на заняттях, стали активно 

висловлювати свою думку, міркувати.  

Висновок: 

Поняття творчості є надто складним для визначення, однак можна 

виокремити такі суттєві моменти для його пояснення. Центральний момент 

творчої діяльності - отримання нових результатів при використанні нових 

методів. Зрозуміло, що творча особистість відзначається здатністю генерувати 

оригінальні ідеї, робити відкриття, здійснювати винаходи творити мистецтво. 

Результати діяльності творчої особистості повинно мати художню, наукову, 

соціальну чи технічну цінність, яка підтверджується експертами, а також 

викликати емоційне захоплення. У процесі творчої діяльності особистість 

здійснює спробу об'єднати різні непоєднувані ідеї. Абсолютно об'єктивне 

визначення творчого результату знайти важко, тому для його оцінки важливо 

досягти певного соціального консенсусу. 
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