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ВПЛИВ НОВІТНІХ ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ НА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО 
МИСЛЕННЯ У ПЕРШОКУРСНИКІВ 

 
The influence of new informative technologies on the formation of ' student’s' creative thinking is 

studied in the article. The paper also analyzes the psychological and teaching influence of the 
program means worked out by our and foreign authors on the formation of  upper levels of 
thinking. It sums up the initial stages of introducing the models of interactive computer into the 
real teaching process of senior students. 

 
У роботі досліджується вплив новітніх інформаційних технологій навчання та 

формування творчого мислення старшокласників. Проводиться аналіз впливу можливостей 
інтерактивного комп’ютера на заняттях з інформатики та математики. На прикладах 
фрагментів навчально-виховного процесу доводиться можливість поєднання з допомогою 
єдиного інтерактивного образу як наочного, так і абстрактно-теоретичного мислення, що 
створює дієві  передумови переходу до наукової творчості вже на першому курсі навчання. 

 
 

Світ розвинув чудову здатність нагромаджувати інформацію й миттєво 

надавати її у різних формах майже кожному, хто потребує. Це кардинально 

змінило бізнес, освіту, дім, зайнятість, менеджмент і практично все, що нас 

оточує.  

Більшість учених стверджує, що світ налічує вже чотири з половиною 

мільйони років, людина у вигляді, наближеному до сучасного, існує, мабуть, 

два мільйони років, а "сучасна" людина - тридцять п'ять - п'ятдесят тисяч років.       

Однак наші пращури, які б аргументи не звучали про їхнє походження, 

винайшли письмо не раніше, як шість тисяч років тому. 

Наступних дві тисячі років їм пішло на те, щоб придумати першу абетку - 

унікальний винахід, який дав змогу нарешті записати всі знання, 

використовуючи послідовність двадцяти шести символів. Однак щойно в XI 

сторіччі до Христа китайці почали друкувати книжки. І тільки 1451 року 

німецький винахідник Йоганн Ґутенберґ надрукував першу в Європі книжку, 

трансформуючи нашу здатність нагромаджувати й передавати знання у 

друковане слово, доступне мільйонам. До Ґутенберґа на Європейському 

континенті існувало приблизно тридцять тисяч книжок. Уже 1500 року їхня 



кількість зросла до дев'яти мільйонів. 

Приблизно сто років тому процес наукових відкриттів пришвидшився: 

1872 року винайдено першу друкарську машинку, 1876-перший телефон, 1884-

набірну машину, 1894-німе кіно, 1895-перші радіосигнали, 1922-звукове кіно, 

1926-телебачення, 1971 - комп’ютерний мікропроцесор і кишеньковий 

калькулятор. Цей час уважаємо початком комунікаційної революції. 

Світ став велетенським інформаційним обмінним пунктом. 1988 року 

оптико-волоконний кабель передавав одночасно три тисячі інформаційних 

імпульсів, 1996 - півтора мільйона, до 2000 року - уже десять мільйонів. 

У середньому за рік світ виробляє понад вісімсот тисяч книжок різних 

найменувань. Якщо ви читатимете одну за день, вам це займе дві тисячі років. 

А що, якби автоматично відбирати з книжок інформацію, коли в цьому виникає 

потреба, споживаючи її як один із десяти мільйонів інформаційних імпульсів, 

які приходитимуть через оптико-волоконний кабель майже безкоштовно? 

Уявімо собі, що цю інформацію можна буде відтворювати в будь-якій формі: на 

комп'ютері, відеоплівці, компакт-дискові чи у видруці. Ця технологія вже існує. 

А згодом стане не потрібний навіть оптико-волоконний кабель. На початку 

1990-х років у користуванні було щонайменше двісті п'ятдесят мільйонів 

комп'ютерів, і сто мільйонів осіб мало доступ до Інтернету. Кожен із них міг 

безпосередньо контактувати зі ста п'ятдесятьма мільйонами інших 

користувачів. Мільйони осіб послуговуються Інтернетом у школах чи фірмах. 

Впродовж 2000 - 2005 років кількість людей, що мають зв'язок із мережею, 

наблизилася до одного мільярда. 

Основою інноваційної поведінки особи виступає знання, людина 

використовує їх як універсальний інструмент задля утвердження в суспільстві, 

реалізуючі тим самим власні інтереси. Суспільство ж використовує 

індивідуальні інтереси кожної окремої людини для досягнення загального, 

спільного блага.  

Сьогодення потребує виконання нами педагогами завдання формування у 

молоді таких якостей, як: 



- навчання упродовж всього життя; 

- готовність своєю навчальною, а потім і практичною діяльністю закласти 

основу як власного соціального успіху, так і зробити внесок у державну та 

професійну справу. 

Молодим людям, потрібно мислити, мислити творчо і діяти по 

інноваційному. Таким чином буде формуватися покоління, яке забезпечить 

інноваційний шлях розвитку суспільства сьогодення і завтрашнього дня. Звідси 

– значна увага до загального розвитку особистості, її комунікативних 

здібностей, як то засвоєння знань, самостійності у прийняття рішень, 

критичності та культури мислення, розвитку інформаційних і соціальних 

навичок. До таких підходів спонукає головна педагогічна ідея сучасності – 

освіта впродовж життя. 

Україна активно включилася у всеосяжні світові тенденції у розвитку 

освіти, зокрема її інформатизацію. Інформатизація – це, без перебільшення, 

справжня революція в освіті, оскільки вона спрямована на формування не 

просто носія знань, а, у першу чергу, творчо мислячої особистості, яка вміє 

застосовувати набуті знання і вміння, працювати з інформацію для успішної 

діяльності у будь-якій сфері суспільного життя, власне - для інноваційного 

розвитку суспільства.  

На сьогодні рівень сформованості інформаційної культури фахівця 

визначається не лише його здатністю застосовувати інформацію в різних видах 

діяльності, а також світоглядним баченням навколишнього світу як відкритої 

інформаційної системи. 

Застосування інформаційно-телекомунікаційних технологій докорінно 

змінює роль і місце педагога та студента в системі “вчитель – інформаційна 

система – учень”. Інформаційні навчальні технології – це не просто передатна 

ланка між вчителем і студентом, вони сприяють реалізації індивідуального 

підходу в навчанні – того, чого нам ще так бракує.  

У такій моделі вчитель перестає бути просто “ретранслятором” знань, а є 

співтворцем сучасних, позбавлених повчальності й проповідництва, технологій 



навчання. Більше того, вже з’явився новий напрямок діяльності педагога – 

розробка інформаційних технологій навчання і програмно-методичних 

навчальних комплексів, які застосовуються при викладанні предмету 

інформатика та комп’ютерна техніка та предметів математичного циклу. 

Мислення як складний психологічний процес, що відображає буття в його 

зв'язках і відношеннях, в його багатогранних опосередкуваннях, завжди було і 

залишається в центрі уваги психологічної науки. Мислення людини включає в 

себе мислительні операції різних видів та рівнів. Це відоме теоретичне поло-

ження набуває особливо чіткого практичного відображення в реальному педа-

гогічному процесі, в ході безпосереднього спостереження за розвитком мис-

лення дитини від молодшого шкільного віку до студента вищого навчального 

закладу. 

Завдання творчого мислення, полягає у виявленні суттєвих, необхідних 

зв'язків, що мають за основу реальні залежності, відмежування їх від 

випадкових збігів за суміжністю в тій чи іншій частковій ситуації. 

Говорячи про творчу інтелектуальну діяльність, маємо на увазі введення 

чогось нового в контекст дійсності, в реальний перебіг певної діяльності. На 

сучасному етапі розвитку нашого суспільства, який характеризується так 

званим "інформаційним проривом", дійсність опосередкована історичною 

діяльністю людини, розвитком комп'ютерної техніки. 

Актуальним питанням часу є: яким чином інформатика як галузь людської 

діяльності, що пов'язана з процесами перетворення інформації за допомогою 

комп'ютера та їхньою взаємодією зі сферою застосування, - може прислужитися 

до розв'язання задачі формування вищих рівнів мислення - теоретичного, 

творчого – у студентів саме першого курсу навчання. Адже певно тільки 

інформатика має непересічний загальноосвітній та гуманітарний потенціал не 

тільки в плані надання випускнику певної суми конкретних знань, але і у 

формуванні його як творчої особистості,  здатної до самостійного поповнення 

знань, орієнтації в потоках різнорідної інформації. 

Оскільки будь-яке мислення здійснюється в більш чи менш узагальнених 



абстрактних поняттях, і у будь-якому мисленні присутні більш чи менш наочні 

чуттєві образи, то в єдиному мисленні можна розрізняти як наочне, так і 

абстрактно-теоретичне мислення. Наочне, образне мислення характеризується 

наявністю наочного образу-уявлення, й якому втілюється єдність уявлення і 

поняття, одиничного і загального. Для абстрактно-теоретичного мислення 

характерним є те, що єдність наочного образу-уявлення і поняття здійснюється 

переважно у формі загального поняття. Будучи різними рівнями чи ступенями 

пізнання, образне і абстрактно-теоретичне мислення є різними сторонами 

єдиного процесу рівно адекватними способами пізнання різних сторін 

об'єктивної дійсності. 

Новітні інформаційно-телекомунікаційні технології навчання мають 

великий потенціал в наданні можливостей ефективного і гармонійного 

поєднання наочно-образного та абстрактно-теоретичного мислення, 

продуктивного синтезу поняття і образу на вищих рівнях мислення. Отже, 

з'являються підстави говорити про виникнення додаткових потенційних 

можливостей ефективного розв'язання проблемної ситуації, тобто такої, в якій, 

за визначенням С.Л. Рубінштейна, невідоме не дане, але є заданим через своє 

відношення до того, що міститься в ній. Мислення, інтенсифіковане 

можливостями новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій 

навчання, здатне переорієнтувати початкову проблемну ситуацію для того, щоб 

побачити вихідні дані в новому світлі, незвичному аспекті з метою досягнення 

своєрідної "критичної точки" в мислячому процесі, з якої починається якісний 

перехід до розгортання творчої роботи думки. 

Проілюструємо дане положення деякими реальними фактами інформа-

тизації навчального процесу, впровадження інноваційних інформаційних 

технологій навчання у вивчення предметів математичного циклу, зокрема 

математики, інформатики. 

Зауважимо, що в процесі навчання інформатики першокурсниками досить 

швидко (що обумовлюється інтенсивним інтелектуальним розвитком та 

особливим місцем інформатики в колі навчальних предметів) формуються різні 



групи понять, наприклад: а) понять загальної інформаційної культури, як, 

наприклад, інформація, кількість інформації, алгоритм, файл, користувач 

персонального комп'ютера; б) понять, що характеризують роботу 

обчислювальної та операційної систем, а саме: інтерфейс, навігація в ієрархії, 

файлова система, архітектура (комп'ютера, операційної системи), комп'ютерний 

вірус і т.п.; в) загальних понять формальної та математичної логіки, таких як: 

запитання та судження, твердження та міркування, алгебра висловлювань та 

предикатів, закони логіки і т.д.; г) понять, якими визначається робота з 

інноваційними інформаційними технологіями, зокрема, мультимедіа, мережа 

(локальна, глобальна), Internet, Web-сторінка, Web-вузол (сайт) сервер, база 

даних, технологія клієнт-сервер і т.п. 

І саме ці поняття, образно кажучи, цементують собою специфічний зміст 

мислення першокурсника в процесі оволодіння ним знаннями природничо-

математичного циклу з допомогою новітніх інформаційних технологій. 

Оскільки реальне мислення це рух думки, то основні поняття інформаційних 

технологій можуть служити свого роду дороговказами в русі до єдності проце-

су мислення і його змісту, мислення і думки. Дані поняття є опосередкованим і 

узагальненим, з допомогою, як правило, єдиного інтерфейсу та системи 

уніфікованих графічних образів, знанням про предмет, яке основується на 

розкритті його більш чи менш суттєвих об'єктивних зв'язків і відношень. У 

взаємозалежності всіх понять, які повинна засвоїти учень для набуття 

можливості оволодіння новими знаннями з допомогою інформаційних 

технологій, в переходах одного поняття в інше, нарешті, в русі і розвитку 

внутрішнього змісту понять, мислення все глибше занурюється в розкриття 

внутрішніх зв'язків, відношень та опосередкувань обраної галузі знань. 

Класична психологічна наука в особі, зокрема, С.Л. Рубінштейна 

стверджувала, що "з'ясовуючи зв'язки і відношення, переходячи від явища до 

узагальненого пізнання його сутності, поняття набуває абстрактного, не 

наочного характеру. Зміст поняття в більшості випадків не можна уявити собі 

наочно, але його можна мислити або знати... Формою існування поняття є 



слово." 

Розвиток новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання 

додає нових акцентів класичному підходу до означення змісту понять, адже 

візуалізація об'єктів навчання, образне подання навчальної інформації (зокрема 

математичних абстракцій) суттєво полегшує сприйняття теоретичного 

матеріалу, сприяє кращому його розумінню і розвиткові навчальної активності 

студентів. Звична ілюстративна статична візуалізація, як підтверджує наш 

практичний досвід, є не досить ефективною в плані пошуку шляхів створення 

передумов творчого мислення першокурсників. Можливості комп'ютера із 

сучасним програмним забезпеченням дозволяють не лише ілюструвати певні 

теоретичні положення, але й створювати зображення, які природно сприяють 

інтелектуальному процесу здобуття принципово нових знань. Цей підхід, 

названий в роботах професора О.О. Зенкіна когнітивною або інтерактивною 

комп'ютерною графікою, мас за мету створення таких моделей подання знань 

(когнітивних моделей), у яких можна було б одноманітними засобами подавати 

як об'єкти, характерні для алгебраїчного (символічного) мислення, так і образи-

картини, якими оперує геометричне (образне) мислення.  

Таким чином з’являються підстави стверджувати, що новітні комп'ютерні 

технології навчання, наповнюючи абстрактні поняття університетського курсу 

вищої математики новим візуалізованим, наочним змістом, ліквідовують 

присутній в класичній психологічній науці розрив між явищем і узагальненим 

пізнанням його сутності, долають антагонізм між абстрактним та наочним 

характером поняття, ніяк при цьому не заперечуючи важливості відповідного 

словесного оформлення понять. 

Педагогічні програмні засоби вітчизняних авторів, зокрема професора 

М.І.Жалдака, описані в посібнику "Комп'ютер на уроках математики", 

дозволяють виконувати перетворення над створюваними об'єктами, розглядати 

їх у різних ракурсах та масштабах, виводити на екран кілька зображень графіків 

функцій одразу, що дозволяє розглядати об'єкт у послідовності, яка ілюструє 

динаміку зміни їхніх властивостей. Нами практично перевірено, що навчання 



математики, методів розв'язування задач, побудови і аналізу математичних 

моделей різноманітних процесів і явищ значно інтенсифікується з допомогою 

таких програмних засобів, як широковідомі у світі прикладні програми 

MathCad, MathLab та ін. Застосування подібних програм дає наочні уявлення 

про поняття, розвиває образне мислення, просторову уяву, дозволяє глибоко 

проникнути в сутність досліджуваного явища. При цьому на передній план 

виступає процес з'ясування проблеми, постановка задачі, розробка відповідної 

математичної моделі, матеріальна інтерпретація отриманих за допомогою 

комп'ютера результатів. Усі технічні операції щодо опрацювання побудованої 

математичної моделі, реалізації методу відшукання розв'язку, оформлення та 

подання результатів, опрацювання вхідної інформації покладаються на 

комп’ютер. І саме цей комплекс переваг новітніх інформаційних технологій 

навчання над традиційними методиками викладання математики надає 

унікальні можливості формування творчого мислення першокурсника. 

Ще одним фактором психологічної підтримки позитивної атмосфери 

набуття і поглиблення знань, зміцнення їх творчого потенціалу є звичний всім, 

хто використовує новітні інформаційно-телекомунікаційні технології навчання, 

обмін думками, творче обговорення результатів спостереження за ходом 

розв'язання проблеми, вільне спілкування студентів по обраній тематиці в 

практиці реального навчально-виховного процесу. На наш погляд, саме участь 

у підготовці, написанні та захисті наукових студентських (курсантських) робіт 

як і основ інформатики та математики є фактом практичного підтвердженим 

реальної сформованості творчого мислення студентів засобами новітніх 

інформаційних технологій.  

Написання та відкритий публічний захист студентами та курсантами 

своїх наукових робіт стали можливими завдяки такому високому ступеню 

оволодіння теоретичними знаннями та сформованості навиків практичного 

використання інформаційних технологій, яких, на нашу думку, неможливо було 

б досягнути з допомогою традиційних методик навчання. Сама можливість 

переходу до наукової творчості в рамках звичайного навчально-виховного 



процесу підтверджує актуальність та усвідомлену нами необхідність переходу 

до новітніх інформаційно-телекомунікаційних технологій навчання за умови 

наявності відповідної комп'ютерної техніки в навчальному закладі. Творчість є 

незаперечною вершиною інтелектуального процесу, а новітні інформаційні 

технології навчання дозволяють значно скоротити шлях до цієї вершини. 

 

The influence of new informative technologies on the formation of ' student’s' 

creative thinking is studied in the article. The paper also analyzes the psychological 

and teaching influence of the program means worked out by our and foreign 

authors on the formation of  upper levels of thinking. It sums up the initial stages of 

introducing the models of interactive computer into the real teaching process of 

senior students. 
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