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Анотація. Стаття присвячена проблемі формування креативного потенціалу 

майбутніх учителів інформатики на основі індивідуально-диференційованого підходу. 
Розглянуто і охарактеризовано сутність індивідуально-диференційованого підходу та його 
вплив на розвиток творчих якостей педагогів. Запропоновано авторські підходи до 
використання описаної методики у процесі професійної підготовки майбутніх учителів 
інформатики. 
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Вступ. 

Важливою особливістю сьогодення є інформатизація суспільства, яка 

набуває все більш глобального характеру. Неодмінною умовою інформатизації 

суспільства є інформатизація освіти, головним завданням якої є підвищення 

ефективності професійної підготовки фахівців на основі широкого 

використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-

виховному процесі. Якість фахової підготовки майбутніх фахівців будь-якої 

галузі, насамперед, визначається наявністю висококваліфікованих, творчих 

педагогів. Саме тому одним з актуальних завдань професійної підготовки 

учителів, зокрема інформатики, є формування креативного потенціалу 

майбутнього педагога як основи творчої педагогічної діяльності. 



Основний текст. 

Поняття «креативність» (від лат. creatio – створення) увійшло до лексики 

вітчизняних науковців у 70-х роках минулого століття та означає здатність 

людини знаходити розв’язки задач у нестандартних ситуаціях, створювати 

щось нове, оригінальне, раніше невідоме. 

Один із перших дослідників феномену творчості людини Дж. Гілфорд, 

вважав, що сутність творчого мислення розкривається через такі особливості 

особистості: незвичність висловлюваних ідей, здатність бачити предмет під 

новим кутом зору, висловлювати ідеї в невизначеній ситуації тощо. На 

сучасному етапі творчість розглядається як продуктивна людська діяльність, 

здатна породжувати якісно нові матеріальні та духовні цінності суспільного 

значення [3, с. 326]. 

Наукові дослідження останніх років довели, що творчі здібності людини не 

тільки передбачені генетично, оскільки розвиваються й виховуються в певній 

діяльності. У процесі розвитку шляхом виховання формується спрямованість 

людини до певного виду творчості. Народжується інтерес, який з часом 

переходить у наступну стадію – потребу. Саме ці дві категорії є головними 

рушійними силами розвитку творчих здібностей особистості [2, с. 9]. 

Головною ознакою творчої особистості вважають її креативні якості, тобто 

індивідуальні психологічні особливості людини, які відповідають вимогам 

творчої діяльності та є умовою її успішного виконання [1, с. 37]. До основних 

творчих здібностей людини належать: 1) мотиваційно-творча активність, яка в 

першу чергу характеризується допитливістю, колом інтересів, ступенем 

захопленості людини; 2) індивідуальні особливості, а саме розвиненість 

інтелекту й професійного світогляду, темп діяльності, працездатність тощо; 

3) здатність аналізувати, порівнювати, виділяти головне; 4) здібності 

генерувати нові ідеї, висувати гіпотези, фантазувати тощо; 

5) цілеспрямованість, самоорганізація, самоконтроль особистості; 6) здібності 

використовувати досвід інших, здатність до співробітництва; 7) упевненість, 

здатність відстоювати свої творчі позиції та деякі інші. 



Формувати навички майбутніх педагогів генерувати оригінальні ідеї 

бажано на основі застосування методології креативної педагогіки, яка 

передбачає: опанування майбутніми учителями вміннями розробляти 

нестандартні, оригінальні способи й методи навчання; розвиток їхніх творчих 

здібностей та нахилів; забезпечення їх інструментарієм подолання 

психологічних бар’єрів мислення тощо. Реалізація методології креативної 

педагогіки передбачає таку організацію навчально-виховного процесу, за якої 

студент стає творцем, основний навчальний матеріал – засобом досягнення 

творчої мети, а між викладачем та студентом встановлюються довірливі 

партнерські стосунки [1, с. 18]. 

Відповідно до принципів креативної педагогіки найбільш ефективною 

технологією професійної підготовки вчителів є самостійне розв’язання 

студентами креативних навчальних завдань з галузі майбутньої діяльності, які, 

на наш погляд, повинні формулюватися на основі таких принципів: 

1) постановка завдання має бути функціональною; 2) кожен студент повинен 

самостійно обирати методи розв’язання задачі, використовуючи поряд з 

традиційними способами евристичні стратегії та прийоми; 3) очікуваний 

результат, зазвичай, є заздалегідь невідомим і неоднозначним, тому під час 

розв’язування задачі повинні формуватися нові знання й навички. 

Рівні розвитку тих чи інших якостей студентів, у тому числі й креативних, 

не є стабільними протягом усього терміну навчання у ВНЗ. Їх зміна 

здійснюється в процесі професійної підготовки студентів під впливом різних 

факторів та умов. З іншого боку, творчі якості особистості певним чином 

обмежені у своєму розвитку набутими від народження задатками. За 

сприятливих умов навчання й виховання вдається їх оптимально розвинути. 

Якщо ж такі умови не створено, то рівень розвитку творчих здібностей 

особистості, якого можна було б досягти, не забезпечується. 

На сучасному етапі не існує достатньо переконливих методик керування 

процесом розвитку творчих здібностей людини, оскільки творчість кожної 

особистості є неповторною і оригінальною. Тому завданням викладача є 



створення системи педагогічного впливу, спрямованої на стимулювання у 

студентів прагнення до опанування новими формами діяльності, формування 

постійної потреби до пізнання. Необхідно надавати можливість кожному 

студенту застосовувати отримані знання та власні творчі ідеї до реалізації 

самостійно обраної теми в межах навчальної дисципліни, що вивчається; 

допомагати йому розробити методологію отримання нових знань; сприяти 

набуттю навичок самостійного планування наукового пошуку; забезпечити 

можливість пережити почуття задоволення від творчих досягнень і здатності 

співробітництва з викладачем. Тому ми вважаємо доцільним організовувати 

професійну підготовку майбутніх педагогів на основі індивідуально-

диференційованого підходу, під яким розуміють вибір змісту, методів і форм 

навчання на основі врахування індивідуально-психологічних особливостей 

навчальної діяльності студентів, її соціально-значущих відмінностей від інших 

людей, своєрідності психіки, особистих якостей та уподобань [4, с. 113]. 

Знаючи особистісні характеристики якостей кожного студента, його 

уподобання та нахили, викладач відшукує можливості індивідуально-

диференційованого підходу до нього під час вивчення будь-яких навчальних 

дисциплін, у тому числі інформатики й програмування. Практика свідчить, що 

саме програмування розвиває у студентів стратегію логічного мислення, 

відточує їх аналітико-синтетичні методи. Самостійне тестування й 

налагодження програм розвиває в них самокритичність. Студенти, що 

володіють мовами програмування на достатньому рівні, мають можливість 

створювати власні програми дослідницького характеру, що в значній мірі 

сприяє розвитку їхньої креативності. 

У цьому плані буде корисним розглянути методику формування 

креативних якостей студентів на прикладі вивчення дисциплін «Навчальні 

інформаційні системи» та «Навчальні програмні засоби», які у даний час 

викладається нами на фізико-математичному факультеті Полтавського 

національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка. 



Викладання теоретичного матеріалу відбувається традиційно, але перевага 

надається активним формам навчання, а саме: лекція-бесіда, лекція-дискусія, 

лекція-консультація, проблемна лекція тощо [4, с. 72]. 

Виконання лабораторних робіт організується методом проектів на основі 

індивідуально-диференційованого підходу. Метод проектів являє собою 

спеціальну форму навчання, яка передбачає застосування отриманих знань, але 

на новому, продуктивному, пошуково-творчому рівні. Студенти за 

узгодженням з викладачем виходячи з рівня особистої підготовки та уподобань, 

обирають тематику для розробки власної комп’ютерної програми навчального 

призначення, а також інструментальне середовище, яке вони планують 

використовувати для реалізації свого проекту. Під час проведення 

лабораторного практикуму кожен студент працює у власному темпі, самостійно 

визначає обсяг робіт, які потрібно виконати на кожній парі. При цьому роль 

викладача полягає у контролі за роботою студентів та наданні їм, за 

необхідності, індивідуальних консультацій. 

Після розробки навчальної комп’ютерної програми здійснюється її 

практична апробація. Зазвичай, свої проекти студенти-інформатики 

використовують під час проходження навчальної виробничої практики у 

середніх закладах освіти. Результати апробації підтверджуються відгуками-

довідками за підписом директорів шкіл про якість розробленого навчального 

засобу та доцільність його провадження в навчально-виховний процес певної 

установи освіти. 

Наприкінці вивчення дисциплін «Навчальні інформаційні системи» та 

«Навчальні програмні засоби» проводиться захист проектів студентів методом 

демонстрації розроблених додатків та їх обговорення навчальною групою. 

Загальна оцінка виставляється викладачем з урахуванням зауважень і думок 

студентів групи. Це забезпечує об’єктивність та відкритість оцінювання знань, 

що відповідає вимогам демократизації освіти на сучасному етапі. На наш 

погляд, запропонована методика може застосовуватися й під час викладання 



інших дисциплін у педагогічних ВНЗ, а також бути впровадженою в систему 

післядипломної освіти педагогічних працівників. 

Висновки. 

Отже, професійна підготовка майбутніх учителів інформатики повинна 

ґрунтуватися на основі індивідуально-диференційованого підходу, що 

дозволить максимально реалізувати творчі здібності кожного студента, 

активізувати його креативний потенціал, сформувати сучасного педагога як 

творчу особистість, здатну самостійно відшукувати оптимальну стратегію 

навчання на основі широкого використання комп’ютерної техніки. 
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Abstract. 
Introduction. One of the most important tasks of professional training of teachers is the 

formation of creative potential of a future teacher as the basis of creative pedagogical activity. 
Basic text. The concept of "creativity" (from the Latin creatio - creation) came into the 

vocabulary of domestic scientists in the 70s of the last century, and in the generalized sense it 



means the ability of a person to find solutions to problems in non-standard situations, to create 
something new, original, previously unknown. 

The main feature of a creative person is person’s creative qualities, that is, the individual 
psychological features of a person which meet the requirements of creative activity and is a 
condition for its successful implementation. 

We consider it expedient to organize professional training of creative teachers on the basis of 
an individually differentiated approach, which is understood as the choice of content, methods and 
forms of learning based on the consideration of individual psychological features of students' 
educational activity, its socially significant differences from other people, pecularities of psyche, 
personal qualities and preferences. Knowing personal characteristics of each student's qualities, 
their preferences and inclinations, the teacher finds opportunities for an individually differentiated 
approach to them when studying any subjects, including computer science and programming. 

The proposed method is used by us during the study of the disciplines "Educational 
Information Systems" and "Educational Software", which are currently taught at the Faculty of 
Physics and Mathematics of Poltava National Pedagogical University named after V.G. Korolenko. 

Conclusions. Professional training of future computer science teachers should be based on an 
individually differentiated approach that will maximize the realization of each student's creative 
abilities, enhance their creative potential, and form a modern teacher as a creative person who can 
independently find the optimal strategy of teaching based on widespread use of computer 
technology. 

Key words: professional training of computer science  teachers, individual-differentiated 
approach, creative qualities of a teacher. 
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