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Вступ 

Сучасна епоха характеризується значним зростанням ролі знань у всіх 

сферах життя суспільства, що вимагає нових підходів до їх усвідомлення, 

засвоєння та застосування. Це ставить перед системою освіти України завдання 

переосмислити свою роль у підготовці фахівців нової генерації. Одним із 

шляхів вирішення зазначеної проблеми є креативна освіта, яку може 

забезпечити вчитель із нестандартним, творчим мисленням. Її концепція 

ґрунтується на тому, що для виховання всебічно розвиненої творчої особистості 

потрібне широке використання форм і методів креативної педагогічної системи. 

Креативність педагога зумовлена особливостями його розумової 

діяльності, характером професійної праці. Тому питання формування 

креативного потенціалу майбутніх учителів, зокрема інформатики, актуальне, 

бо так створюються умови для успішного саморозвитку особистості, 

активізується інтелектуальна спрямованість фахового навчання. У наш час 

процес формування й розвитку креативних якостей учителів слід розглядати 

виключно в контексті неперервної професійної освіти, яка реалізується 

протягом життя педагога. 

Під неперервною освітою розуміють цілеспрямовану систематичну 

пізнавальну діяльність із метою засвоєння й удосконалення знань, умінь і 

навичок, здобутих у загальноосвітніх і спеціальних установах, а також шляхом 

самоосвіти. Неперервна педагогічна освіта, яка за своєю суттю є складовою 

неперервної освіти, – це система підготовки педагогічних кадрів для 

загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів, яка передбачає єдність трьох 

етапів: довузівська професійна підготовка учнів-старшокласників, 



фундаментальна професійна підготовка майбутнього вчителя в педагогічному 

вищому навчальному закладі, післядипломна освіта педагогічних працівників 

[9, с. 11]. 

На основі аналізу результатів сучасних психолого-педагогічних 

досліджень із проблеми креативності нами розроблено авторську методику 

діагностування й розвитку креативних якостей учителів інформатики на всіх 

етапах їхньої неперервної професійної освіти, а саме: пропедевтичному етапі, 

який передбачає навчання учнів у профільних класах (школах) з поглибленим 

вивченням інформатики, етапах базової професійної підготовки майбутніх 

учителів у педагогічних ВНЗ та післядипломної педагогічної освіти педагогів 

на курсах підвищення кваліфікації. 

1. Базові принципи формування й розвитку креативного потенціалу 

педагогів протягом життя 

Поняття «креативність» (від лат. creatio – створення) увійшло в науковий 

обіг в 70-х роках минулого століття й означає творчі здібності особистості, що 

характеризуються готовністю до створення принципово нових ідей, які 

відхиляються від традиційних або прийнятих схем мислення, й такі, що входять 

до структури обдарованості як незалежний чинник [12]. 

Загальні засади креативності висвітлено в наукових дослідженнях 

Д.Б. Богоявленської, В.Н. Дружиніна Дж. Гілфорда, Д. Кугера, 

О.М. Матюшкіна, В.О. Моляка, В.В. Пєтухова, Я.О. Пономарьова, К. Роджерса, 

В.А. Роменця, С.О. Сисоєвої, Р. Стенберга, Е.П. Торренса, Д. Треффінджера, 

М.А. Холодної та інших науковців. 

Проблеми становлення креативної особистості вчителя досліджували 

багато відомих науковців: Р.С. Гуревич, І.А. Зязюн, В.О. Кан-Калик, 

Н.В. Кічук, В.Г. Кремінь, Л.М. Лузіна, М.Д. Нікандров, М.М. Поташник, 

В.О. Сластьонін, С.О. Сисоєва, Г.С. Тарасенко та ін. 

На сучасному етапі існують різні підходи до визначення креативності 

особистості, зокрема вчителя. Наприклад, у великому тлумачному 

психологічному словнику за редакцією Артура Ребера дається таке визначення: 



креативність – це розумові процеси, які ведуть до рішень, ідей, осмислення, 

створення художніх форм, теорій або будь-яких продуктів, що є унікальними й 

новими [3, с. 297]. І.В. Гриненко сутність поняття «креативність учителя» 

розуміє як духовну здатність культурної особистості створювати новий 

навчальний продукт завдяки мотивації успіху, збагаченню ментального досвіду 

та стану психофізіологічної когерентності [6, с. 38]. О.М. Куцевол креативність 

учителя розглядає як здатність пластично й адекватно змінювати досвід 

методичної діяльності, що припинив бути продуктивним за певних умов, а 

також створювати нову мету, оригінальні засоби й способи навчальної 

взаємодії з учнями з метою їхнього творчого розвитку [10, с. 17]. І подібних 

підходів існує багато. 

Під креативністю вчителя інформатики ми розуміємо інтегральну якість, 

що визначає здатність особистості до генерування оригінальних, неповторних, 

новаторських ідей для вирішення різноманітних фахових педагогічних завдань, 

які виникають у навчально-виховному процесі. Вона характеризується 

здатністю вчителя своєчасно побачити педагогічну проблему, розробити творчі 

шляхи її вирішення й діяти не за шаблоном, а оригінальним, притаманним саме 

йому способом [18, с. 162]. 

Ми пропонуємо креативність учителів інформатики оцінювати на основі 

загальних і спеціальних критеріїв креативності. Загальні критерії 

характеризують ступінь розвитку креативності особистості, зокрема педагога, 

без урахування її творчих здібностей, пов’язаних із професійною діяльністю, 

виконанням своїх повсякденних службових обов’язків. Тобто це показники, що 

визначають рівень сформованості креативних якостей людини, яка в 

майбутньому може мати будь-який фах. На нашу думку до загальних критеріїв 

креативності належать такі: асоціативність, гнучкість мислення, здатність до 

перекомбінування, інтуїтивність, оригінальність, побіжність думки. 

Стисло схарактеризуємо кожен з них: 

• асоціативність – здатність до встановлення логічних зв’язків між 

подіями, об’єктами та їх властивостями; 



• гнучкість мислення – здатність застосовувати різноманітні стратегії 

вирішуючи проблем; 

• здатність до перекомбінування – спроможність до швидкого 

перетасування ідей, що виникають; 

• інтуїтивність – здатність до передбачення певних подій, 

властивостей об’єктів; 

• оригінальність – здібність продукувати незвичайні, нестандартні 

ідеї; 

• побіжність думки – кількість ідей, що виникають в одиницю часу. 

Спеціальні критерії креативності – це показники, які властиві вчителям 

конкретної спеціальності, зокрема інформатики, що визначають їхню 

готовність до творчої діяльності в процесі навчання предмету. Вони 

характеризують здатність педагога креативно підходити до викладання 

шкільного курсу інформатики, навчати учнів цій дисципліні на основі 

використання евристичних прийомів і методів, формувати й розвивати в них 

потужний креативний потенціал. До спеціальних критеріїв креативності 

належать: здатність до педагогічної творчості, використання комп’ютерної 

техніки в навчально-виховному процесі, рівень розвитку алгоритмічного 

мислення. Кожен зі спеціальних критеріїв креативності характеризується рядом 

показників, які необхідно враховувати під час проведення психолого-

педагогічних досліджень педагогів. 

Критерій «здатність до педагогічної творчості» характеризується такими 

показниками: 1) знання основних ознак креативності та вміння діагностувати 

креативних учнів; 2) використання евристичних методів навчання; 3) здатність 

помітити педагогічну проблему та успішно розв’язати її. 

До основних показників критерію «використання комп’ютерної техніки в 

навчально-виховному процесі» належать: 1) ґрунтовне володіння сучасними 

мовами програмування; 2) використання на уроках інформатики комп’ютерних 

програм навчального призначення; 3) здатність до створення власних 

навчальних комп’ютерних програм. 



Критерій «рівень розвитку алгоритмічного мислення» характеризується 

такими показниками: 1) уміння розв’язати задачу за загальним алгоритмом; 

2) спроможність пристосувати загальний алгоритм до умов певної задачі; 

3) здібність будувати власні алгоритми для розв’язування нестандартних задач. 

Враховуючи вищезазначене, ми пропонуємо процес професійної 

підготовки вчителів, зокрема інформатики, розглядати контексті в контексті 

неперервної професійної освіти та організовувати його на основі широкого 

використання комп’ютерної техніки. При цьому слід максимально враховувати 

досвід деяких розвинених країн, наприклад, Японії, у якій провідні компанії 

розпочинають відбір і початкову професійну підготовку майбутніх робітників, 

починаючи з дошкільного віку. Це зумовлено тим, що найефективнішим 

періодом розвитку креативних здібностей дітей, у тому числі майбутніх 

учителів, є дошкільний і молодший шкільний вік. 

Таким чином, розвиток креативності вчителя, зокрема інформатики, – це 

неперервний, тривалий процес, який вимагає вагомих зусиль як від педагогів, 

так і від самої людини. Він має тривати протягом життя фахівця й передбачає 

подолання певних перешкод, які можуть виникнути на цьому шляху. 

У наш час ще не створено єдиної, загальноприйнятої теорії дослідження й 

розвитку креативних здібностей людини. Не знайдені й надійні способи 

вимірювання креативності. Вікова мінливість креативності, її схильність до 

зовнішнього впливу зумовлюють невисоку прогностичність існуючих методик 

дослідження креативності. Проте, на думку переважної більшості сучасних 

дослідників цієї проблеми, з метою підвищення достовірності вимірювання 

рівня розвитку креативності людини, зокрема педагога, необхідно 

використовувати комплексні дослідження, які ґрунтуються на використання 

різних методик. 

На сучасному етапі розроблено багато різних технологій, призначених для 

дослідження й вимірювання рівня креативності людини. Узагалі існують два 

основні підходи: 1) психометричний метод, пов’язаний з тестуванням, 

психодіагностикою здібностей та особливостей особистості, з кількісним та 



якісним оцінюванням творчої продуктивності людини; 2) суб’єктивні методи, 

пов’язані з думками експертів, колег, із самооцінкою тощо. Розглянемо 

найбільш поширені методики дослідження креативності людини, які, на наш 

погляд, доцільно використовувати для дослідження рівня креативності вчителів 

інформатики на всіх етапах неперервної професійної освіти. 

Однією з найвідоміших методик вимірювання рівня розвитку креативності 

особистості є тести творчого мислення Е.П. Торренса [21, 26]. Вони вперше 

були запропоновані цим американським психологом у 1962 р. Тест 

призначений для діагностики креативності людини, починаючи з дошкільного 

віку (5-6 років). Ускладнені варіанти можуть бути використані й в інших 

вікових групах (до 17-20 років). Цей метод дозволяє діагностувати здібність 

людини до дивергентного мислення, до перетворень та асоціювання, здатності 

породжувати нові ідеї й розробляти їх. 

Дванадцять тестів творчої продуктивності Е.П. Торренса згруповано у 

вербальну, образотворчу й звукову батареї. Перша позначається як вербальне 

творче мислення, друга – образне творче мислення, третя – словесно-звукове 

творче мислення. 

Тест творчого мислення П. Торренса припускає можливість різних 

вариантів і модифікацій. Останнім часом з’явилося багато різних адаптованих 

модифікацій даного тесту (А.М. Матюшкін, Н.С. Шумакова, С.М. Козленко, 

Е.Е. Тунік, Т.О. Баришева). 

На наш погляд, класичний варіант тесту Е.П. Торренса доцільно 

використовувати для дослідження креативності вчителів інформатики за 

такими критеріями: гнучкість мислення, побіжність думки, оригінальність. Але 

цей тест вимагає тривалих досліджень і ретельної обробки його результатів. 

Іншою широко розповсюдженою методикою вимірювання креативних 

здібностей людини є тест віддалених асоціацій С. Медніка на вербальну 

креативність [25, с. 229]. Ми пропонуємо для дослідження педагогів 

використовувати його варіант, адаптований російськими дослідниками 

Т.В. Галкіною, Л.Г. Алексєєвою та Л.Г. Хуснутдіновою. 



Як стимульний матеріал у тесті використовується сорок словесних тріад. 

Елементи кожної тріади належать до взаємно віддалених асоціативних галузей. 

Опитуваним пропонується три слова. Необхідно підібрати до них таке четверте, 

яке б підходило до кожного з трьох слів, тобто могло б скласти 

словосполучення з кожним з трьох слів-стимулів. Наприклад, швидкий, 

зелений, повний. Відповіддю може бути «поїзд». 

Цей тест можна використовувати для вимірювання креативності вчителів 

інформатики на основі таких критеріїв: асоціативність, оригінальність та 

інтуїтивність. На наш погляд, цей метод є зручним у використанні, але 

потребує певного підготовчого етапу та вимагає ретельної обробки отриманих 

результатів, зазвичай, із залученням фахівців-психологів. 

Одним з ефективних способів дослідження вербальної креативності 

вважається методика «Речення» [4, с. 234-238]. У цьому тесті опитуваним 

пропонується скласти якомога більше змістовних речень з трьох слів, які б 

починалися, наприклад, з літер: Д, М, Т. Час виконання завдання обмежений і 

становить 8 хвилин. 

Під час обробки результатів підраховують кількість речень, які 

вважаються показником продуктивності при операціях із символьним 

матеріалом, і порівнюють із середніми значеннями. 

Ще однією методикою, яка, на наш погляд заслуговує на увагу, є так звана 

методика «Класифікація». Вона призначена для дослідження дивергентної 

продуктивності на семантичному матеріалі: опитуваним за обмежений час 

(8 хвилин) необхідно об’єднати задані слова в різні групи за певними ознаками, 

які їх можуть об’єднувати. Наприклад, дітям пропонується такий набір слів: 

1). Стріла. 2). Бджола. 3). Крокодил. 4). Риба. 5). Змія. 6). Човен. 7). Горобець. 

Варіант відповіді, наприклад, може бути таким: 

• у повітрі: 1, 2, 7; 

• мають хвости: 3, 4, 5, 7. 



Під час обробки результатів тестування необхідно підрахувати кількість 

виділених груп: 1 бал нараховується за кожну групу. Висновки роблять на 

підставі порівняння результатів тестування із середніми значеннями. 

На наш погляд, методики «Речення» й «Класифікація» доцільно 

використовувати для дослідження креативності вчителів інформатики на 

пропедевтичному етапі їхньої професійної підготовки на основі таких 

критеріїв: гнучкість мислення й побіжність думки. Ці методи є простими й 

зручними у використанні, не потребують додаткової спеціальної підготовки 

фахівців, які здійснюватимуть тестування. 

Методика «Вербальна уява» (за Г. Еббінгаузом) дозволяє дослідити 

особливості вербальної уяви дітей [22, с. 126-127]: випробовуваним роздають 

папери, на яких надруковано казку з пропущеними словами. Її треба закінчити, 

вставити пропущені слова замість крапок. При цьому фіксується час виконання 

завдання. 

Під час обробки результатів фіксується характер відповідності підібраних 

слів тексту, ступінь їх емоційності. Враховується ставлення випробовуваних до 

виконання завдання (із захопленням, з цікавістю або нехотя), легкість і 

швидкість виконання завдання. 

На наш погляд, цей тест доцільно використовувати при дослідженні 

креативності дітей молодшого шкільного віку за такими критеріями: 

інтуїтивність та оригінальність. До того ж, до проведення тестування та 

обробки його результатів бажано залучати вчителів української мови і 

літератури. 

Заслуговує на увагу методика, призначена для самовизначення творчого 

потенціалу особистості [8, с. 140-143]. Випробуваним необхідно оцінити в 

балах (від 1 до 10), наскільки типовими для них є пропоновані характеристики 

їхньої поведінки у певних ситуаціях. Після самотестування необхідно 

підрахувати набрану суму балів, визначити свій показник творчого потенціалу 

та порівняти його з табличними значеннями. 



Ми вважаємо, що таку методику доцільно використовувати для учнів 

старших класів профільних шкіл (класів) із поглибленим вивченням 

інформатики та студентів молодших курсів педагогічних університетів із метою 

формування навичок дослідження власної креативності та підвищення 

самооцінки. 

Розглянемо методику, яка дозволяє оцінити творчу уяву, побіжність 

думки та обсяг словникового запасу людини. [22, с. 128-129]. На дошці 

пишуть і називають уголос три слова. Випробуваним треба якнайшвидше 

написати найбільшу кількість змістових фраз таким чином, щоб кожна з них 

містила всі запропоновані слова. Час виконання завдання – 10 хвилин. Післяі 

виконання тесту здійснюється обробка його результатів і порівняння з 

табличними даними. 

На наш погляд, цей тест сприяє розвитку гнучкості й побіжності думки, 

активізує творчу уяву педагогів. Ми вважаємо, що його корисно 

використовувати для вимірювання креативності вчителів інформатики на всіх 

етапах неперервної професійної освіти. 

Подібних методик у наш час існує багато. Усі вони мають право на 

існування, тому що підтверджені певними дослідженнями. Але на проведення 

цих досліджень та обробку їх результатів потрібно багато часу. До того ж для 

проведення вимірювання креативності іноді доцільно залучати професійних 

психологів. 

Ми пропонуємо для діагностування рівня розвитку креативності вчителів 

інформатики використовувати комп’ютерну техніку. Із метою часткової 

автоматизації процесу дослідження креативних якостей педагогів нами 

розроблений «Програмний комплекс для діагностування креативності вчителів 

інформатики» [20], який ґрунтується на запропонованій нами методиці 

дослідження креативних якостей педагогів. Він складається з набору 

комп’ютерних програм, об’єднаних в єдину програмну оболонку. Серед них: 

асоціативний тест з інформатики, тест на здатність до перекомбінування, тест 

на побіжність думки, тест на загальну ерудицію та інтуїцію, мультимедійний 



тест креативності та деякі інші. Розроблений нами комплекс комп’ютерних 

програм, що діагностують, є спробою автоматизувати процес дослідження 

креативності майбутніх учителів інформатики за допомогою комп’ютерної 

техніки. Але слід усвідомлювати, що остаточне оцінювання її рівня має 

здійснювати фахівець-психолог за результатами комплексного діагностування 

креативності педагогів на основі використання різних методик. 

Наприклад, для дослідження креативності вчителів інформатики за 

критерієм асоціативність нами розроблений асоціативний тест і відповідна 

комп’ютерна програма. 

У даному тесті пропонується до наведеної трійки слів дібрати четверте 

таким чином, щоб воно з кожним із запропонованих слів утворювало змістовні 

словосполучення. Наприклад, до слів «напівжирний», «курсив» і 

«підкреслений» словом-відповіддю може бути «шрифт». Кожному 

опитуваному пропонується 10 слів-заготовок. Час тестування обмежений і 

становить 15 хвилин. Після тестування на екран виводиться значення 

коефіцієнту, що характеризує вербальну креативність учителів інформатики за 

критерієм асоціативності. Цей тест можна використовувати як для старших 

класів загальноосвітніх шкіл, так і для студентів першого курсу, які навчаються 

за фахом «Інформатика».  

Таким чином, у наш час розроблено багато різних методик дослідження 

креативності людини, але єдиної, загальноприйнятої теорії ще не створено. Не 

знайдені й надійні способи вимірювання креативності. Тому дослідження 

креативності людини, зокрема педагога, необхідно здійснювати на основі 

багатогранного педагогічного експерименту, який поєднує в собі різні 

методики й підходи. 

2. Форми й методи розвитку креативності вчителів інформатики в 

системі неперервної професійної освіти 

Розглянемо основні форми й методи розвитку креативності вчителів 

інформатики в системі неперервної професійної підготовки. 



На пропедевтичному етапі формування креативності майбутніх учителів 

інформатики необхідно здійснювати на основі застосування методології 

креативної педагогіки, що передбачає опанування вміннями розробляти 

нестандартні, оригінальні способи й методи навчання; розвиток їхніх творчих 

здібностей й нахилів; забезпечення інструментарієм подолання психологічних 

бар’єрів мислення тощо [12, с. 4]. 

Для креативності, як і для багатьох інших психологічних якостей людини, 

існує сенситивний період – обмежений відрізок часу, протягом якого ця якість 

виявляється особливо інтенсивно в сприятливому середовищі. Сенситивним 

періодом для розвитку креативності людини вважається шкільний вік дитини. 

У підлітковому віці формування творчих здібностей відбувається нелінійно: 

найяскравіший сплеск здібностей спостерігається до 10 років, а другий сплеск – 

у юнацькому віці. Нижньою межею першого рівня є молодший шкільний вік. У 

цьому віці дитина, розв’язавши задачу, не зупиняється, а шукає додаткові 

рішення, що призводить до пошуку інших, нестандартних способів розв’язання 

завдань. Наступний креативний рівень характеризується тим, що 

закономірність, яка знайдена самостійно, не виступає як ухвалення рішення, 

після якого завдання відкладається, а розглядається як нова проблема. Перше 

виявлення цього рівня, зазвичай, спостерігається в 10 років [13, с. 59]. 

Досвід свідчить, що креативні діти швидко проходять початковий етап 

інтелектуального розвитку й чинять опір усім видам нетворчих робіт. Тому 

потрібно розвивати пізнавальні та творчі здібності учнів, а саме: 

спостережливість, здатність побачити незвичайне у звичайному, уяву, уміння 

фантазувати й змінювати об’єкти, мовлення, образне мислення, допитливість, 

пізнавальний інтерес. Тому зрозуміло, що розвиток креативності майбутніх 

учителів інформатики треба починати в період їхнього навчання в 

загальноосвітній школі. 

Ми вважаємо, що на пропедевтичному етапі неперервної професійної 

підготовки майбутніх учителів інформатики доцільно використовувати такі 

форми навчання: евристичні уроки, олімпіади, занурення, ділові ігри, очні й 



дистанційні проекти, інтерактивні форми навчання, творчі захисти тощо. Більш 

детально розглянемо деякі з них [14, с. 29]. 

Евристичний урок, зазвичай, передбачає виконання учнями певних 

творчих завдань, наприклад: 1) здійснити самооцінку, написати рецензію, 

індивідуальну програму занять з предмета, зокрема з інформатики; 

2) придумати символ або знак для позначення дня тижня, місяця, року; 

3) винайти свої букви, цифри, тварин, географічний материк, державу, планету; 

4) дати власне визначення поняттю, що вивчається; 5) сформулювати певний 

математичний принцип (визначення, теорему, аксіому); 6) скласти, кросворд, 

ребус, сканворд, шифрограму з інформатики; 7) визначити кольори для 

позначення днів тижня, літер, цифр; 8) намалювати картину природи; 

9) виготовити модель, макет, газету, журнал, маску, математичну фігуру, 

вишивку, фотографію, відеофільм тощо; 10) скласти казку, приказку, прислів’я, 

загадку, небилицю, вірш, пісню, сучасні види тексту (інтерв’ю, рекламу, ділові 

діалоги тощо); 11) придумати будь-який образ – намальований, музичний, 

словесний; 12) перекласти образ з однієї мови на іншу, наприклад: намалювати 

музику тощо. 

Періодично доцільно проводити нетрадиційні уроки. Найбільш 

поширеними видами сучасних нетрадиційних уроків є уроки-конкурси, уроки-

вистави, комп’ютерні уроки, уроки-творчі звіти, інтегровані уроки, уроки-

казки, уроки-фантазії, уроки пошуку істини, уроки-концерти, уроки-діалоги, 

уроки-ігри, уроки-конференції, уроки-подорожі, уроки-семінари, уроки-

екскурсії тощо [16]. 

Творчі роботи учнів відрізняються за типом, об’ємом, часом їх виконання 

тощо. Одні роботи виконуються учнями прямо на уроці, є елементом творчості 

в рамках теми (розділу), що вивчається. Це можуть бути придумані дітьми 

загадки, короткі вірші, казки, математичні завдання, досліди з природознавства 

тощо. Інший вид робіт – це поточні творчі роботи учнів, які виконуються ними 

не тільки в класі, але й удома протягом декількох днів. Вони не вимагають 



спеціального оформлення та офіційного захисту. Учні демонструють подібні 

роботи безпосередньо на уроках. 

Розглянемо основні типи творчих робіт учнів: 1) вербальний твір (вірші, 

казки, оповідання тощо); 2) художній твір (живопис, графіка, музика, пісня, 

танець, вишивка, фотографія, композиція); 3) технічний твір (виріб, модель, 

макет, схема, фігура, комп’ютерна програма); 4) видовищний твір (концерт, 

вистава, сценка, показовий виступ, змагання); 5) педагогічний твір (урок, 

проведений у ролі вчителя, складений кросворд чи комп’ютерна програма 

навчального призначення, придумана гра, вікторина); 6) методологічний твір 

(індивідуальна освітня програма, план занять за вибраною тематикою, тест або 

завдання для перевірки знань учнів, щоденник рефлексії); 7) дослідження 

(експеримент, серія дослідів, історичний аналіз, власне вирішення наукової 

проблеми, доведення теореми) тощо. 

Ми пропонуємо для тренінгу креативності вчителів інформатики широко 

залучати комп’ютерну техніку. Для розвитку креативних якостей майбутніх 

учителів інформатики ми розробили «Комплекс розвивальних комп’ютерних 

програм», регулярне використання якого на уроках інформатики сприяє 

формуванню й розвитку креативного потенціалу майбутніх учителів 

інформатики. Комплекс складається з таких комп’ютерних програм: 1) ігрові 

програми «Відгадай число» та «Знайди скарб», що сприяють розвитку інтуїції 

учнів; 2) ігри «Пазли» та «Клік», що використовуються з метою розвитку 

побіжності думки, здатності до перекомбінування й швидкості реакції; 3) гра 

«Відгадай слово», що призначена для розвитку інтуїції, асоціативності та 

здатності до перекомбінування; 4) ігрова програма «Електронний тир», що 

дозволяє тренувати увагу, побіжність думки й швидкість реакції учнів; 

5) тренажер із мови програмування Паскаль, що сприяє розвитку 

алгоритмічного мислення майбутніх учителів інформатики, та деякі інші. 

Таким чином, активне формування креативності майбутніх учителів 

інформатики слід починати з пропедевтичного етапу, під час їхнього навчання 

в профільних класах (школах) з поглибленим вивченням інформатики. 



Неординарний, творчий підхід до виявлення креативних здібностей у дітей 

шкільного віку та створення відповідних педагогічних умов для їхнього 

розвитку є одним з пріоритетних завдань учителів сучасної школи. Це 

сприятиме ґрунтовній базовій професійній підготовці в майбутньому та її 

вдосконаленню протягом життя. 

Розглянемо методику розвитку креативності майбутніх учителів 

інформатики на етапі базової професійної підготовки в педагогічних ВНЗ. 

Креативній особистості вчителя, зокрема інформатики, мають бути 

притаманні високий рівень моральної свідомості, постійний пошук 

оптимальних, оригінальних рішень поставлених завдань, творчий стиль 

мислення, здатність побачити педагогічну проблему і відшукати можливі 

шляхи її розв’язання, творча фантазія, розвинена уява, високий рівень загальної 

культури. Творча особистість майбутнього педагога характеризується високим 

рівнем креативності, яскраво вираженими особистісними якостями та 

здібностями, що сприятимуть успішній професійній діяльності [2, с. 12]. 

Формуванню креативної особистості педагога під час його професійного 

навчання у ВНЗ сприяє запровадження нетрадиційних форм і методів навчання, 

упровадження інноваційних педагогічних технологій, організація 

різноманітних тренінгів, систематичне розв’язування професійно-педагогічних 

завдань, активна участь у конкурсах, дискусіях щодо проблем вищої школи 

тощо. Розвиток креативного потенціалу майбутніх учителів, зокрема 

інформатики, стимулюють самостійні розробки, спостереження, науково-

дослідницька діяльність, участь у наукових та науково-практичних 

конференціях і семінарах. Тим самим створюються умови для професійного 

саморозвитку, самоствердження й самовираження особистості майбутнього 

фахівця. 

Ми підтримуємо тих дослідників креативності, які вважають, що на етапі 

базової професійної підготовки майбутніх учителів інформатики в педагогічних 

ВНЗ слід широко використовувати евристичні методи навчання [7, 24], що 



активно стимулюють розвиток творчого потенціалу студентів, сприяють 

формуванню їхніх креативних якостей. Розглянемо основні з них. 

Метод аглютинації призначений для формування в студентів умінь 

поєднувати несумісні в реальному світі якості, властивості або частини 

об’єктів, наприклад: гарячий сніг, об’єм порожнечі, солодка сіль, чорне світло 

тощо. Застосування цієї методики сприяє розвитку в них фантазії, уяви, 

здатності до висування сміливих ідей та гіпотез. Цю методику ми 

використовуємо під час проведення активних лекцій та практичних занять з 

інформатики та методики її навчання. 

Мозковий штурм. Основним його завданням є збір найбільшої кількості 

ідей групи учасників колективного обговорення в невимушеній обстановці. 

Мозковий штурм є оперативним методом групового розв’язання проблеми на 

основі стимулювання творчої активності, під час якого учасникам обговорення 

пропонують висловлювати якомога більшу кількість варіантів її рішення. Після 

цього із загальної кількості висловлених ідей відбирають найбільш вдалі, що 

можуть бути використані на практиці. На нашу думку, цю методику доцільно й 

корисно використовувати під час проведення лабораторних робіт з 

інформатики у складі малих груп, коли кожен студент має можливість висунути 

власну ідею щодо розв’язання певної задачі, побудови алгоритму та його 

програмної реалізації. 

Метод синектики ґрунтується на методі мозкового штурму, інверсії, 

асоціацій тощо. Спочатку обговорюються загальні ознаки проблеми, 

висуваються й відхиляються перші рішення, генеруються й розвиваються 

аналогії, відбираються альтернативи, нові аналогії, згодом знову повертаються 

до проблеми. Такий метод є корисним під час проведення практичних занять із 

методики навчання інформатики. 

Метод проектів орієнтує навчально-виховний процес на активізацію 

навчальної діяльності студентів з урахуванням їхніх особистісних потреб та 

індивідуальних якостей. Метою проектної діяльності в освіті вважають 

своєрідний перехід від розвитку особистості до саморозвитку, розкриття її 



інтелектуального й креативного потенціалу. На наш погляд, можливими 

формами й методами організації проектної діяльності під час навчання 

майбутніх учителів інформатики у ВНЗ мають бути такі: виконання проектів у 

малих групах або індивідуально, зазвичай, під час проведення планових 

лабораторних робіт; закріплення навчального матеріалу з конкретних тем у 

вигляді творчого завдання або підсумкове повторення у вигляді проекту (під 

час виконання контрольних робіт, написання курсових та дипломних робіт з 

інформатики або методики її викладання) тощо. 

Метод Дельфі дозволяє за допомогою опитувань, інтерв’ю, мозкових 

штурмів тощо досягти максимального узгодження думок групи дослідників у 

визначенні правильного рішення. Цей метод дозволяє уникнути відкритих 

зіткнень між носіями протилежних поглядів, оскільки виключає безпосередній 

контакт експертів між собою. Його доцільно використовувати при проведенні 

науково-практичних Internet-конференцій чи обговоренні актуальних проблем 

на відповідних форумах. 

Метод використання ігрових моментів ми використовуємо під час 

проведення занять будь-яких форм. Наприклад, під час проведення практичних 

і лабораторних занять з інформатики студентам (особливо молодших курсів), 

ми пропонуємо виконати такі завдання: розв’язування чи складання тематичних 

кросвордів, ребусів, шарад з інформатики; проведення конкурсів 

комп’ютерного малюнка; гра в шахи з комп’ютером; проведення тематичних 

вікторин тощо. 

Методика «Теорії розв’язання винахідницьких завдань» (ТРВЗ) була 

заснована винахідником і письменником-фантастом Г.С. Альтшуллером 

у 1946 році [1]. ТРВЗ є методологією і технологією моделювання для генерації 

інноваційних ідей і вирішень проблем. На відміну від методики мозкового 

штурму, де неврегульовано формулюються ідеї й варіанти розв’язання 

проблеми, метою ТРВЗ є створення чіткого алгоритмічного підходу до 

винаходу нової системи або поліпшення старої. Ця теорія заслуговує на увагу в 

плані розвитку креативних здібностей саме вчителів інформатики, тому що 



рівень розвитку алгоритмічного мислення є одним з основних показників 

сформованості їхнього креативного потенціалу. 

З метою розвитку креативності майбутніх учителів інформатики на етапі 

базової професійної підготовки нами був розроблений навчальний курс 

«Основи евристики» [17], метою вивчення якого є формування й поглиблення 

навичок майбутніх педагогів щодо розвитку творчих здібностей та креативного 

потенціалу учнів загальноосвітніх шкіл на основі використання інноваційних 

інформаційних та педагогічних технологій. З метою методичного забезпечення 

викладання цього курсу ми розробили електронні дидактичні матеріали з курсу 

«Основи евристики» [19]. 

Розглянемо методичні особливості розвитку креативності вчителів 

інформатики на етапі післядипломної педагогічної освіти. 

Проблема формування креативного потенціалу вчителів інформатики в 

системі післядипломної педагогічної освіти потребує подальших ґрунтовних 

досліджень. Подальшого вирішення, насамперед, потребують удосконалення 

форм і методів розвитку креативності вчителів інформатики в системі 

післядипломної педагогічної освіти, створення відповідного інноваційного 

середовища та включення в нього кожного слухача курсів підвищення 

кваліфікації, забезпечення сприятливих педагогічних умов для подальшого 

розвиту їхніх творчих здібностей не тільки під час проходження навчання на 

курсах підвищення кваліфікації, а й у міжсесійний період. 

Ми підтримуємо позицію науковців, які вважають, що розвиток 

креативності вчителів, у тому числі інформатики, у системі післядипломної 

педагогічної освіти має передбачати такі основні етапи: діагностику, 

планування процесу підвищення кваліфікації, його реалізацію, рефлексію, 

корекцію результатів підвищення кваліфікації. Цей процес повинен 

ґрунтуватися на андрагогічних принципах, а саме: самостійності навчання, 

спільній діяльності, опорі на досвід учителів, які навчаються, індивідуалізації й 

системності навчання, актуалізації результатів навчальної діяльності, розвитку 

освітніх потреб кожного педагога. 



Основними організаційними формами проведення занять на курсах 

підвищення кваліфікації вчителів інформатики мають бути такі: лекційно-

семінарські заняття, дискусії, ділові ігри, проектна діяльність, профільні 

занурення, майстер-класи, круглі столи тощо. Ми переконані, що перевагу слід 

надавати евристичним формам і методам проведення занять, які найбільше 

сприяють розвитку креативних якостей педагогів. 

На етапі подання теоретичного матеріалу доцільно використовувати 

лекційні заняття, зокрема активні лекції, під час проведення яких вагома роль 

надається не викладачеві, а слухачам курсів. Серед них доцільно виділити такі: 

• лекція-бесіда передбачає діалог з аудиторією й забезпечує 

можливість встановлення безпосереднього контакту лектора зі 

слухачами; 

• лекція-вікторина передбачає постійне звернення до практичного 

або життєвого досвіду слухачів. 

• лекція-диспут стимулює й дозволяє вільний обмін думками між 

лектором та аудиторією; 

• лекція-консультація передбачає роз’яснення найбільш складних 

питань навчальної дисципліни; 

• проблемна лекція допомагає  вирішити певні проблеми; 

• лекція у вигляді «круглого стола» передбачає запрошення 

експертів і консультантів; 

• лекція-залучення ґрунтується на релаксації, відповідному 

безпримусовому впливі педагога на слухачів; 

• лекція-теоретична співбесіда дозволяє розглянути певний 

навчальний матеріал і забезпечити контроль знань слухачів та деякі інші. 

Практика свідчить, що викладання теоретичного матеріалу тільки тоді 

зацікавлює слухачів, коли відбувається в тісній співпраці з ними на основі 

їхнього педагогічного досвіду. Доцільно, щоб цикли лекцій мали проблемний 

характер, висвітлювали актуальні питання педагогіки й психології, сучасні 

досягнення суспільного й науково-технічного розвитку та спонукали вчителів 



інформатики на поглиблення фахових знань шляхом самостійної роботи під час 

навчання на курсах і в міжкурсовий період. Для цього на лекціях доцільно 

використовувати елементи проблемного навчання, фрагменти повідомлень 

слухачів, інтерактивні спілкування, анкетування, постановку творчих завдань 

для позааудиторної роботи. Лекціям необхідно надавати активно-полемічної 

форми, супроводжувати їх дискусійними питаннями, розв’язанням 

різноманітних педагогічних ситуацій тощо. 

Із метою поглиблення й систематизації професійних знань, розвитку 

комунікабельності, пізнавальних умінь, рефлексії, креативних здібностей 

учителів інформатики, значну частину навчально-виховного часу в системі 

післядипломної освіти доречно відводити семінарським, практичним і 

лабораторним видам занять. Частину з них варто організовувати й проводити 

у вигляді конференцій з обміну досвідом, дискусійних круглих столів, ділових 

та  організаційно-діяльнісних ігор; використовувати активні й інтерактивні 

форми та методи навчально-виховної діяльності. За такої організації педагоги 

мають можливість поділитися досвідом, обмінятися думками щодо окремих 

питань сучасної методики викладання шкільного курсу інформатики, 

презентувати власні технології навчання тощо. 

Більш ефективними для роботи з дорослою аудиторією слід вважати 

евристичні, креативні методи навчання [7, 23, 24], які, зазвичай, мають 

імітаційні форми проведення. Специфіка цих методів припускає їхній поділ на 

ігрові й неігрові. Застосування імітаційних форм навчання під час аналізу 

певних ситуацій, розв’язування фахових задач, виконання лабораторних робіт 

тощо сприяють закріпленню й накопиченню необхідних знань, відпрацюванню 

стійких навичок та вмінь. 

Ми вважаємо, що з метою формування й розвитку креативного потенціалу 

вчителів, зокрема інформатики, під час проведення семінарських (практичних) і 

лабораторних занять доцільно використовувати такі імітаційні форми навчання: 

1) ігрові: 

• ігри тренувального характеру (ігри-вправи), які містять 



конкретну фахову ситуацію з певним визначеним порядком дій. Гра 

може проводитись у малих групах, чисельність яких, як правило 

складає від 2 до 6 осіб. Тривалість самої гри, зазвичай, не повинна 

перевищувати 10-20 хвилин; 

• комплексні дієві ігри, які обов’язково містять елементи 

імпровізації в діях слухачів. Тематика занять найчастіше скерована на 

вирішення ситуацій методом командної роботи; 

• методика творчого тренінгу КАРУС (комбінування, аналогія, 

реконструювання, універсальна стратегія, випадкові підстановки), 

розроблена В.О. Моляко, містить теоретичний курс, методичні 

інструкції та задачі [11]. Запропонована система творчого тренінгу 

КАРУС орієнтована на розвиток творчих здібностей і складається з 

таких спеціальних методів: часових обмежень, раптової заборони, 

нових варіантів, інформаційної недостатності, інформаційного 

надлишку тощо; 

• ігри-змагання, на яких одне й те ж завдання видається двом 

малим групам слухачів, після чого проводиться порівняння отриманих 

результатів та вибір найбільш оптимального варіанту вирішення 

певної проблеми; 

• ігрове проектування – метод, призначений для розширення 

пізнавальної діяльності слухачів. На відміну від методу ділової гри, де 

імітується вирішення завдань в умовах реальної чи віртуальної 

поведінки об’єкта, у цьому методі відтворюється процес створення або 

вдосконалення об’єкту [5], наприклад, розробка власної педагогічної 

технології; 

• соціально-психологічний тренінг, який формує в слухачів 

практичні навички керування стилем своєї поведінки через 

усвідомлення того, як його сприймає оточення: чи симпатизують йому 

учні на уроці, чи  виявляють антипатію. 

 



2) неігрові: 

• широкоформатна ситуація передбачає аналіз та оцінку 

слухачами певного явища (ситуації) з метою вироблення схеми його 

успішного розв’язання; 

• мікроситуація відрізняється від попереднього методу тим, що її 

опис повинен бути досить лаконічним, однак точно відображати 

сутність проблеми; цей метод доцільно використовувати при 

проведенні лекції-дискусій, лекцій-диспутів тощо; 

• ситуація-проблема характерна тим, що під час проведення 

такого заняття слухачам пропонують здійснити не лише аналіз певної 

ситуації, але й прийняти обґрунтоване фахове рішення; наприклад, на 

практичних (семінарських) заняттях учителям інформатики можна 

запропонувати розв’язання професійно-педагогічних задач із 

детальним їх обговоренням; 

• ситуація-ілюстрація спрямована на опис нового 

досліджуваного матеріалу й призначена для закріплення та 

поглиблення знань, активізації взаємного обміну знаннями та досвідом 

між слухачами; цей метод є найбільш ефективним при проведенні 

круглих столів, майстер-класів тощо; 

• ситуація-інцидент здебільшого спрямована на подолання 

особистої інертності слухача та формування в нього адекватної 

поведінки в складних стресових ситуаціях. 

Із метою розвитку креативності вчителів інформатики в системі 

післядипломної педагогічної освіти нами був розроблений навчальний курс 

«Основи педагогічної творчості вчителів інформатики» [15]. 

Запропонований курс є інтегрованою дисципліною, що поєднує нові й уже 

сформовані знання вчителів інформатики, зокрема з таких дисциплін, як: 

філософія, педагогіка, психологія, педагогічна майстерність, методика навчання 

інформатики тощо. 

 



Висновки 

Таким чином, із метою формування креативних здібностей педагогів, 

зокрема вчителів інформатики, у процесі навчання протягом життя необхідно 

поєднувати їхню наочно-пізнавальну й творчу діяльність. Цілеспрямоване 

тренування гнучкості мислення, асоціативності, використання фантазії, інтуїції, 

уяви, дослідницьких методів навчання – усе це сприяє розвитку їхніх творчих 

здібностей. Крім того, однією з найважливіших умов розвитку креативного 

потенціалу педагогів є створення креативного навчально-розвиваючого 

середовища. Воно характеризується атмосферою взаємної пошани, 

дружелюбності, делікатності, створює комфортні умови для творчої роботи й 

розкриття індивідуальних здібностей кожної особистості, сприяє формуванню й 

розвитку креативного потенціалу учнів. Тому вчителям шкіл, викладачам 

вищих навчальних закладів слід виходити з положення, що лише творчий 

підхід до навчання учнів й студентів може забезпечити ґрунтовну фахову 

підготовку креативного фахівця, зокрема педагога. 
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ЗМІСТ 

Вступ. 

1. Базові принципи формування й розвитку креативного потенціалу 

педагогів протягом життя. 

2. Форми й методи розвитку креативності вчителів інформатики в системі 

неперервної професійної освіти. 

Висновки. 

 


	На сучасному етапі існують різні підходи до визначення креативності особистості, зокрема вчителя. Наприклад, у великому тлумачному психологічному словнику за редакцією Артура Ребера дається таке визначення: креативність – це розумові процеси, які веду...

