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Владислав Богданович 
 
ЕФЕКТИВНІСТЬ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ЗАНЯТТЯХ 

ІНФОРМАТИКИ В КОЛЕДЖАХ 
 
Одне з головних завдань, що стоїть перед коледжами, полягає в 

необхідності забезпечити учнів усвідомленими, міцними знаннями, 
розвитку їх самостійного мислення. Кожен викладач розуміє, що навчити 
учнів творчо мислити – це означає забезпечити успішніше досягнення 
головної мети виховання – всебічного і гармонійного розвитку особистості. 

Творчість являє собою явище, що відноситься, передусім до 
конкретних суб’єктів і пов’язане з особливостями людської психіки, 
закономірностями вищої нервової діяльності, розумової праці, для 
реалізації навчання інформатиці на основі використання творчих завдань, 
вирішальне значення мають не самий по собі зміст знань, а в більшій мірі 
їх структура, психологічний тип засвоєних знань, визначений типом 
діяльності, в якій вони отримувалися. Без розвиненого внутрішнього плану 
дій здійснювати творчий тип діяльності неможливо.  

Приступаючи до педагогічної діяльності, передусім, необхідно 
досліджувати, що учню дано від природи і що отримується під впливом 
середовища. Розвиток природних здібностей особи, перетворення їх в 
здатності одне із завдань навчання і виховання, вирішити яку без 
застосування творчих завдань на уроках інформатики не можна. 

Аналіз педагогічної практики підтверджує, що сучасний урок став 
дуже гнучким, різноманітним по цілях і завданнях, варіативних по формах 
і методах викладання, насичених по використанню новітніх технічних засобів, 
та все ж далеко не завжди урок залишається результативним [2, с. 10]. 

Одним із засобів розвитку творчої активності є створення на уроках 
інформатики таких умов, при яких формується і задовольняється 
пізнавальна потреба учнів. Педагог стимулює учня до саморозвитку, 
вивчає його пізнавальні потреби, створює умови творчої діяльності і тим 
самим формує пізнавальні інтереси учнів. 

Викладачі і учні найчастіше майже нічого не знають про особливості 
своїх творчих можливостей, умовах їх «застосування» і розвитку. Тому, 
для активізації творчої діяльності учнів на уроці інформатики необхідно, 
передусім, подати навчальний матеріал найцікавіше, в проблемному 
вигляді.  

В умовах оновлення змісту і структури сучасної освіти проблема 
розвитку творчих здібностей учнів надає нове звучання і вимагає 
подальшого осмислення. Засоби інформатизації все активніше проникають 
в усі сфери освіти, стаючи інструментом ефективної підготовки 
компетентних випускників, здатних адаптувати отримані знання в 
сучасних соціально-економічних умовах [1, с. 58].  
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У навчанні інформатики (на уроках і в позаурочний час) необхідно 
створювати атмосферу творчого пошуку, що допомагає учню як можна 
більш повно розкрити свої здібності. Для цього на уроках необхідно 
використовувати елементи розвивального навчання: проблемні ситуації, 
творчі завдання, застосовувати проектний метод, залучати учнів до 
самостійної науково-дослідної діяльності. Поєднання декількох технологій, 
вживаних викладачем на уроці, дозволяє зробити кожен урок захоплюючим і 
неповторним. Використання цих елементів в навчанні істотно підвищує 
рівень знань по інформатиці, творчу і пізнавальну активність учнів. 

Творчі здібності відкривають перед особою нові шляхи розвитку, що 
характеризуються розширенням кругозору, деякою зміною особових 
цінностей. Високий рівень розвитку цих здібностей дозволяє говорити про 
певну оптимальність рішень, що приймаються, особою. Тому використання 
творчих завдань, що змінюють ціннісне відношення до самого процесу 
пізнання, можуть зробити ефективнішим процес навчання. 

Навчальний процес на уроках інформатики з використанням творчих 
завдань представляється деяким унікальним процесом, що забезпечує 
передумови активності у своїй суті, за умови освоєння цієї технології. 
Звичайно, творчий процес видозмінюється через специфіку предмета, але 
його особливості зберігаються, а в певному значенні і доповнюються 
специфічними особливостями [3, с. 85]. 

Отримані результати дослідження відкривають перспективи 
подальшої роботи із створення системи завдань для підвищення рівня 
засвоєння матеріалу, творчих здібностей і мотивації до навчання на уроках 
інформатики. 
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