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враховувати як обсяг вивченого матеріалу так і рівень його засвоєння, що 

важливо для практичного навчання. 
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Одна з умов продуктивності процесу формування і розвитку творчих 

здібностей учня � наявність цілеспрямованого керівництва цим процесом з 

боку вчителя, який сам є творчою особистістю. Творча особистість ж май-

бутнього вчителя формується і розвивається тим більш ефективно, чим 

більш якісною є деяка основа розвитку, закладена в процесі навчання ни-

нішнього студента ще в школі. Вчорашній учень � майбутній вчитель ма-

тематики деякою мірою іноді несвідомо є �спадкоємцем� досвіду своїх 

вчителів, їх манери викладання, що потім накладає певний �слід� на фор-

мування його власного стилю роботи. Тому, на наш погляд, те, як відбува-
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вся розвиток творчих здібностей майбутнього вчителя математики у школі, 

сприяє або гальмує формування і розвиток творчої особистості студента. 

Умова цілеспрямованості цього процесу потребує знання його основ: 

розуміння, що саме можна вважати творчістю; як відбувається творчий 

процес; яким чином можна діагностувати рівень розвитку певних компо-

нентів, що притаманні творчій особистості.   

Під творчістю розуміють процес діяльності, яка створює нові матері-

альні і духовні цінності; на основі пізнання світу створюється нова реаль-

ність, що задовольняє різноманітні потреби [6,474]. Цей процес є психоло-

гічно складним, вищим рівнем пізнання, яке не може відбуватися без по-

переднього накопичення знань (В.В.Богословський, К.К.Петровський). За 

трактовкою В.І.Андреєва для творчості характерні наявність творчого за-

вдання; соціальна та особистісна значущість та прогресивність; наявність 

об�єктивних та суб�єктивних (якості особистості, знання, вміння, позитив-

на мотивація, творчі здібності) передумов для творчості; новизна та оригі-

нальність процесу або результату. Відсутність хоча б одної з вищенаведе-

них ознак призводить до неможливості здійснення творчої діяльності (або 

діяльність не можна вважати творчою ). 

Мислення, як творчість, виникає, коли стереотипи досвіду є недоста-

тніми. Процес творчості відбувається при розв�язуванні творчого завдання � 

завдання, в процесі розв�язування якого виникає протиріччя між ресурсами 

накопиченого досвіду і унікальністю умов і вимог ситуації задачі. Само-

стійне подолання цього протиріччя � творче розв�язання (І.М.Семенов, 

С.Ю.Степанов). Творча ситуація може розглядатися як подразник, а твор-

чість � реакція на цей подразник (В.М.Бехтерев, Я.А.Пономарьов). 

 Дж.П.Гілфорд вважав, що творчість є властивістю звичайної люди-

ни, структура творчої діяльності є принципово однаковою на всіх рівнях 

обдарованості. За діапазоном розвитку відрізняються основні здатності рі-

зних людей до творчої діяльності [4,31].  
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Ми виходимо з того, що творча діяльність і розвиток творчих здібно-

стей творчої особистості, � взаємопов�язані компоненти творчого процесу. 

На наш погляд, існує взаємопов�язаність і циклічність: на основі наявного 

рівня розвитку творчих здібностей особистості відбувається творча діяль-

ність, в процесі здійснення якої ці здібності вдосконалюються, що дає змо-

гу і саму творчу діяльність здійснювати на більш високому  рівні. Одні 

компоненти творчої особистості більш динамічно реагують, інші розвива-

ються повільніше. Не існує «стелі», що обмежує вдосконалення; не можна 

передбачити «кінцевого» рівня розвитку здібностей особистості і рівня ви-

конання нею творчої діяльності в творчому процесі. 

Ми пропонуємо виділити різні рівні творчого процесу, класифікуючи: 

I. За результатом ( продуктом ) творчості. Результат (продукт) є: 

1) перекомбінуванням наявних зв�язків, створенням варіацій наявного 

продукту (об�єкту) діяльності; 

2) вдосконаленням вже наявного продукту  (об�єкта); 

3) новим, ще не відомим, об�єктом. 

II. За оперативністю, раціональністю: 

1) процес відбувається з великою витратою зусиль і часу; 

2) гіпотеза виникає швидко, �блискавично�, але багато зусиль потребує 

її обгрунтування, перевірка;  

3) процес виникнення гіпотези є довготривалим, але її перевірка відбу-

вається з меншою витратою часу і зусиль; 

4) весь процес відбувається оперативно. 

ІІІ. За рівнем значущості. Об�єкт творчості ( процес ) є: 

1) значущим для суб�єкта творчості; 

2) значущим для певної групи людей або для певної галузі; 

3) об�єкт творчості ( процес ) має глобальну значущість. 

IV. За впливом на суб�єкта діяльності (розвиток якостей особистості 

суб�єкта творчості � уваги, пам�яті, волі, логічного мислення, творчих зді-



 22

бностей та ін.; набування суб�єктом творчості нових знань і вмінь, вдоско-

налення їх системи): 

1) незначний вплив на суб�єкта творчості; 

2) незначний вплив на розвиток якостей особистості, але значний вплив 

на вдосконалення системи знань і вмінь суб�єкта творчості; 

3) значний вплив на розвиток якостей особистості, але незначний вплив 

на вдосконалення системи знань і вмінь суб�єкта творчості; 

4) значний вплив на суб�єкта творчості стосовно обох аспектів. 

В структурі творчої діяльності виділяють декілька фаз(А.Маслоу, 

К.Ізард, П.К.Енгельмейер, А.М.Блох, Рібо, Уоллес, Гордон, П.М.Якобсон). 

Найбільш лаконічною, на наш погляд, є схема, запропонована 

Я.А.Пономарьовим: 1) фаза логічного аналізу; 2) фаза інтуїтивного 

розв�язання; 3) фаза вербалізації інтуїтивного розв�язання; 4) фаза форма-

лізації вербалізованого розв�язання. 

Проаналізувавши ці схеми та схеми, запропоновані Н.Середою та 

В.Г.Розумовським, нами в ході попереднього дослідження  було уточнено за-

гальну схему творчого процесу, базуючись на тому, що процес навчання 

розв�язуванню нестандартних  завдань підвищеного рівня складності є твор-

чим процесом, тобто математичні здібності можна розглядати як здібності до 

творчого математичного процесу, до розв�язування творчих проблем [7,156].  

На наш погляд, схема творчого процесу виглядає так: 1 етап � осми-

слення, формулювання проблеми; 2 етап � аналіз проблеми, інтуїтивне 

передбачення гіпотези; 3 етап � пошук шляхів розв�язання, відбір необ-

хідної інформації (що міститься в умові задачі або вже відомої); пошук 

�невідомої� інформації; 4 етап � розв�язання проблеми одним чи кількома 

шляхами, способами; оцінка ефективності кожного з них, вибір найбільш 

раціонального; 5 етап � узагальнення і систематизація набутого при 

розв�язуванні проблеми досвіду; розповсюдження, перенос отриманого 

методу (алгоритму, принципу, схеми) на розв�язання задач певного класу 
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(при одночасному розвитку здібності легко  виділяти задачі того чи іншого 

класу, типу) [9]. 

Ми вважаємо, що залежно від виду творчості (науково-теоретична, 

технічна, винахідницька, художня, педагогічна та ін.) схема творчого про-

цесу набуває певних особливостей. В.А.Кан-Калик і М.Д.Нікандров виді-

лили таку послідовність етапів педагогічної творчості: 1)виникнення педа-

гогічного задуму, що спрямований на вирішення педагогічного процесу; 

2) розробка задуму; 3) втілення педагогічного задуму в діяльність, у спіл-

кування з людьми; 4) аналіз та оцінка результатів творчості. 

Існують різні підходи до визначення компонентів творчих здібнос-

тей (Г.С.Альтшуллер, В.М.Алфимов, К.К.Вахтомин, Ю.З.Гільбух, 

Л.П.Доблаєва, М.К.Індик, Б.Р.Кадиров, В.О.Крутецький, О.М.Лук, 

Н.О.Менчинська, Д.Пойя, Я.А.Пономарьов, Г.Я.Розен, С.Л.Рубинштейн, 

Н.Ф.Тализіна, К.Тейлор, П.А.Шеварьов, І.С.Якиманська та ін.). 

Дж.Гілфорд вважав, що для творчого мислення характерні нетриві-

альність висловлювань, ярко виражене прагнення до інтелектуальної нови-

зни, семантична гнучкість, образна адаптивна гнучкість, семантична спон-

танна гнучкість. З.І.Калмикова назвала творчі здібності здібностями до 

�продуктивного мислення�, виділивши серед них глибину, гнучкість, стій-

кість, усвідомленість, самостійність [2].  

На наш погляд, найбільш конкретною є система критеріїв творчих 

математичних здібностей, запропонована в роботах В.О.Крутецького [3]. 

Велике значення має уміння чітко організовувати власну розумову 

діяльність, здійснювати самоконтроль в процесі діяльності 

(В.О.Крутецький, Н.С.Лейтес), а також здатність підтримування розумової 

напруги (В.Д.Небилицин). Не менш важливою є спрямованість особистості 

на розвиток власних здібностей (Т.І.Артем�єва). 

Нерідко творчу особистість представляють як особистість, що здатна 

до творчого мислення � мислення, результатом якого є відкриття принци-
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пово нового або вдосконалене розв�язання певного завдання (Г.Линдсей, 

К.С.Халл, Р.Ф.Томпсон). Творче мислення спрямоване на створення нових 

ідей, а перевірка запропонованих розв�язань, виявлення області їх можли-

вого застосування, знаходження недоліків � мета критичного мислення. 

Для ефективного розв�язування завдань необхідні обидва види мислення, 

але використовуються вони окремо: творче мислення є перешкодою для 

критичного, критичне � перешкодою для творчого [5,149]. Творче і крити-

чне мислення є складовими творчої особистості.  

Виявляються здібності у розумовій активності, інтелектуальній іні-

ціативі, підвищеній допитливості, широті пізнавальних інтересів, потреб у 

розумовій діяльності (І.А.Петухова, І.С.Якиманська). Необхідно розмежу-

вати здібності та їх конкретну реалізацію, а також, на нашу думку, акцен-

тувати увагу на одній з важливіших в процесі творчості властивостей інди-

віда � мотивації. 

Виходячи із уточненої нами схеми творчого процесу, в попередньо-

му дослідженні ми використовували таку систему компонентів, притаман-

них особистості, що спроможна розв�язувати нестандартні, творчі завдання 

(проблеми): 1) цілеспрямованість мислення (ЦМ); 2) широта мислення 

(ШМ); 3) глибина мислення (ГлМ); 4) гнучкість мислення (ГнМ); оригіна-

льність мислення (ОрМ); 5) критичність мислення (КрМ). Враховуючи 

специфіку математичної діяльності, нами було запропоновано розгорнуту 

систему творчих математичних здібностей [7,155-156;9]. 

 В ході вивчення математики учень є суб�єктом творчого процесу, 

тому, спираючись на вище сформульовану схему творчого процесу, в ході 

попереднього дослідження ми дійшли висновку, що доцільно назвати ком-

поненти творчих здібностей ( в тому числі, � творчих математичних здіб-

ностей ) так: 1) цілепостановча здібність (ЦЗ); 2) тактична здібність (ТЗ); 

3) стратегічна здібність (СЗ); 4) оціночна здібність (ОЗ); 5) здібність інте-

лектуального самозбагачення (ІСЗ). Рівень розвитку здібності інтелектуа-
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льного самозбагачення учня (студента) визначає, наскільки дієвими стають 

нові набуті знання і вміння.  

Проводячи наступні дослідження, ми дійшли висновку про доцільність 

доповнення вищевказаної системи ще одним компонентом � інтелектуальна 

компетентність (ІК). Під інтелектуальною компетентністю розуміють особ-

ливий тип організації знань, що забезпечує можливість приймати ефективні 

рішення в конкретних сферах діяльності (М.А.Холодна) [8,402-403]. 

Наше дослідження розглядає проблему взаємопов�язаності форму-

вання і розвитку творчих здібностей старшокласників при навчанні мате-

матики та майбутніх вчителів математики. З цієї точки зору необхідно роз-

глядати два аспекти � формування і розвиток: 1) творчих математичних 

здібностей учнів і студентів; 2) творчих педагогічних здібностей студентів. 

Існують різні класифікації педагогічних здібностей: за умовами ефе-

ктивності педагогічної діяльності (Н.Д.Левитов, Ф.Н.Гоноболин, В.О.Кру-

тецький); за чутливістю до різних компонентів педагогічної діяльності 

(Н.В.Кузьмина, А.А.Реан); за відповідністю результату діяльності психофі-

зіологічним функціям і станам (Н.А.Аминов) [1,147-153]. Серед компонен-

тів творчої особистості вчителя виділяють: 1) мотиваційну та енергетичну 

активність; 2) евристично-творчі здібності; 3) творчо-логічні здібності; 

4) комунікативно-творчі здібності; 5) риторичні здібності; 6) рефлексивні 

здібності (М.О.Лазарев) [4,35-36]. 

На наш погляд, виходячи з структури творчого педагогічного проце-

су, педагогічні здібності можна також вважати здібностями до 

розв�язування творчих (педагогічних) завдань (проблем). Тому в нашому 

дослідженні ми будемо називати компоненти  педагогічних здібностей так 

само ( ЦЗ, ШМ, ГлМ, ГнМ, ОрМ, КрМ, ІСЗ ). 

Прояв вищевказаних здібностей в процесі виконання творчих мате-

матичних завдань і в творчому педагогічному процесі можна проілюстру-

вати таблицею (табл.1). 
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Таблиця 1 

Прояв здібності № Здібність 
в процесі виконання 
творчих математичних 
завдань 

в творчому педагогічному 
процесі 

1 ЦЗ Здатність виявити і сфор-
мулювати проблему 
математичною мовою. 

Здатність: виявити та сформу-
лювати педагогічну проблему 
на основі діагностики рівнів 
розвитку, навченості, виховано-
сті учнів; чітко ставити дидак-
тичні, розвиваючі, виховні цілі. 

 
2 ТЗ Здатність: проаналізувати 

сформульовану проблему, 
прогнозувати, передбача-
ти кінцевий результат, 
сукупність засобів і при-
йомів досягнення мети. 

 

Здатність: проаналізувати 
сформульовану проблему, 
прогнозувати, передбачати кі-
нцевий результат, сукупність 
засобів і прийомів досягнення  
наміченої мети. 
 

3 СЗ Здатність: до пошуку 
шляхів розв�язання, до 
підбору найбільш корис-
ної в конкретному випад-
ку інформації, до вияву 
явних і неявних зв�язків; 
до самокерівництва влас-
ною діяльністю; операти-
вність мислення. 

Здатність: до пошуку шляхів 
розв�язання, підбору ефектив-
них методів, прийомів, засобів 
навчання; добору конкретного 
навчального матеріалу; до кері-
вництва діяльністю учнів та са-
мокерівництва власною 
діяльністю; оперативність мис-
лення. 

4 ОЗ Здатність: до знаходжен-
ня і критичної оцінки всіх 
можливих варіантів, що 
містяться в умові, спосо-
бів розв�язування і обгру-
нтованого вибору з них 
найбільш раціонального. 

Здатність: до знаходження, 
критичної оцінки всіх можли-
вих варіантів, способів розв�я-
зування педагогічної пробле-
ми, до обгрунтованого вибору 
з них найбільш ефективного, 
відповідного віковим та інди-
відуальним особливостям уч-
нів; до створення системи 
оперативного двостороннього 
зв�язку у системі �вчитель 
↔учень�, до оцінки та своєча-
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своєчасної корекції процесу  і 
результатів діяльності учнів 
та до самооцінки  і 
самокорекції. 

5 ІСЗ Здатність: мислити широ-
ко, здійснюючи перене-
сення отриманого методу 
(способу, схеми, алгорит-
му, принципу) на вико-
нання інших завдань, ви-
значаючи ефективність 
його використання в кож-
ному конкретному випад-
ку. 

Здатність: мислити широко, 
застосовувати набутий досвід 
роботи (власний; ефективний 
інноваційний досвід роботи 
інших ) в процесі подальшої 
педагогічної діяльності, 
визначаючи його доцільність 
у кожному конкретному 
випадку. 
 

6 ІК Ерудованість; інтуїція; 
здатність до імпровізації, 
почуття гумору, артис-
тизм. Прагнення до само-
вдосконалення. 
 

Ерудованість, широка обізна-
ність не тільки з свого пред-
мету; інтуїція, емоційна 
чутливість, тактовність; здат-
ність до імпровізації, почуття 
гумору, артистизм. Прагнення 
до самовдосконалення. 
 

Всі складові творчої особистості є взаємопов�язаними. 

 З метою формування і розвитку творчої особистості нами розроблено 

і впроваджено в практику роботи із старшокласниками в процесі навчання 

математики і студентів в процесі методичної підготовки системи вправ, 

спрямовані на розвиток творчої особистості учнів (студентів). Вони вклю-

чають вправи таких видів (таблиця 2). 

Таблиця 2 

Цілі: сформувати і розвинути  здібності Види вправ 

творчі математичні                   педагогічні здібності 

1. Цілепостановчі 1) виділяти і формулювати 
проблему; 
2) інтерпретувати проблему 
математичною мовою; 
3)перекодовувати інформа-
цію, трансформувати її, 

1)виділяти і формулю-
вати педагогічну про-
блему; 
2)формулювати дидак-
тичну, розвиваючу, ви-
ховну цілі 
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встановлювати зв�язки між 
інформацією, поданою  
мовою формул, графіків, 
таблиць, малюнків та ін.. 
 

2. Тактичні 1) аналізувати проблему; 
2) висувати гіпотезу; 
3) прогнозувати; бачити різ-
ні можливі варіанти, що 
містяться в умові; кмітли-
вість, математичну інтуїцію. 

1)аналізувати 
проблему; діагностува-
ти; 
2)  висувати гіпотезу; 
3)прогнозувати; бачити 
різні можливі варіанти 
розв�язання проблеми; 
кмітливість,  педагогі-
чну інтуїцію 

3. Стратегічні 1) самостійно організовувати пошук шляхів 
розв�язання; 
2) здійснювати самостійний пошук інформації і розпі-
знавати актуально корисну і потенційно корисну; 

3) складати і здійснювати план розв�язання проблеми. 
 

4. Оціночні 1) здійснювати перевірку результатів кожного етапу 
розв�язування проблеми; 
2) знаходити різні способи розв�язування проблеми; 
3) вибирати найбільш раціональний і ефективний 
шлях розв�язування; 
4) обгрунтовувати логічно і вірно власні висновки, 
знаходити і виправляти помилки; 
5) рецензувати, бути опонентом, дискутувати. 

5. Самозбагачуючі 1) аналізувати, узагальню-
вати, класифікувати, систе-
матизувати; 
2)розповсюджувати, перено-
сити отриманий новий 
метод (схему, алгоритм, 
принцип) на розв�язування 
інших завдань, розгортати 
принцип у схему 
розв�язування; 
3) аналізуючи, порівнюючи, 
проводячи аналогії, визнача-
ти завдання, які входять у 
групу завдань, що розв�я-
зуються з використанням 

1) аналізувати набутий 
досвід, системати-
зувати, узагальнювати; 
2) розповсюджувати, 
переносити набутий 
досвід на розв�язування 
інших завдань; 
3) аналізуючи, порів-
нюючи, визначати до-
цільність застосу-вання 
методу, прийому і т.ін. 
у певному конкретному 
випадку; необхідність 
внесення відповідних 
змін, вдосконалення. 
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конкретного нового (відомо-
го вдосконаленого) способу. 
 

вдосконалення. 
 

6. Комплексні дозволяють розвинути комплекс вищеперелічених 
здібностей 

 

Наголосимо на тому, що результатом творчої діяльності є як 

розв�язання творчого завдання, так і вдосконалення якостей суб�єкта твор-

чого процесу, формування і розвиток творчої особистості: 

1) розв�язування нестандартного, творчого завдання відбувається на 

основі системи, що складається з наявної бази знань і вмінь суб�єкта, наяв-

ного рівня розвитку творчих здібностей; наявного досвіду виконання твор-

чої діяльності (БАЗА ); 

2) в результаті творчого процесу розв�язування (ТВОРЧИЙ ПРОЦЕС), 

відбувається виконання творчого завдання, розв�язання проблеми, знахо-

дження нового методу, способу, алгоритму (РЕЗУЛЬТАТ ДІЯЛЬНОСТІ ); 

3) при достатньому рівні розвитку ІСЗ набуті знання і вміння, набутий 

досвід включаються в базу знань і умінь, яка в результаті діяльності розширю-

ється та вдосконалюється; вдосконалюються, переходячи на більш високий рі-

вень розвитку, творчі здібності суб�єкта діяльності, досвід творчої діяльності. 

Творчість полягає в переході ( трансдукції ) з суб�єктивно-психічної 

системи в матеріально-речову при умові їх взаємного опору цій трансдук-

ції (В.А.Роменець); суб�єктивні властивості людини є факторами, що спри-

яють творчому процесу або гальмують його. Рівень розумового розвитку 

часто не відповідає рівню розвитку творчих здібностей, успіхам у творчій 

діяльності (Торранс, Н.С.Лейтес). За думкою Г.Нойнера і Г.Віцлака творче 

мислення і творча діяльність випливають не з наявності психічних переду-

мов, а із специфічної взаємодії в діяльності. Серед якостей особистості, що 

сприяють творчій діяльності, виділяють: творчу активність, силу волі, під-

вищену працездатність, інтелектуальну енергія, виняткову зосередженість 

на предметі діяльності (В.І.Андреєв, Д.Б.Богоявленська, Г.С.Костюк, 
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Ю.І.Кулюткін, Н.С.Лейтес, В.І.Лозова, Б.М.Теплов). Назвемо це системою 

якостей особистості, що сприяють творчій діяльності. 

 Для діагностики рівня розвитку творчих  здібностей нами в ході кон-

статуючого експерименту використовувалися психологічні тести (табл.3).  

Таблиця 3 

№ Назва тесту Здібності, що 
діагностуються 

1 Тест мотивації досягнень Д.Адкинса і 
Б.Баллифа  

ЦЗ, ТЗ, СЗ, ОЗ 

2 Тест творчого мислення Торранса  ЦЗ,ТЗ, СЗ, ОЗ  
3 WAIS (Векслеровська шкала інтелекту)  ЦЗ, ТЗ, СЗ, ІСЗ 
4 Тест  Равена            серія   А 

            серія    В 
            серія    С 
           серія    Д 
           серія    Е 

ЦЗ 
ТЗ 
СЗ 
ОЗ 
ІСЗ 

 

В нашому дослідженні система компонентів є системою критеріїв. 

 Спираючись на вищевикладену систему критеріїв розвитку твор-

чих математичних здібностей, педагогічних здібностей, вікові особливо-

сті старшокласників і студентів, ми виділяємо, грунтуючись на резуль-

татах констатуючого експерименту, п�ять рівнів розвитку математичних  

здібностей: дуже високий (обдарованість; високий; середній; нижче се-

реднього; низький). В попередньому нашому дослідженні було виділено 

4 рівні [7, 156-157]. Необхідність виділення п�яти рівнів пояснюємо тим, 

що діапазон відмінності рівнів розвитку творчих математичних здібнос-

тей старшокласників збільшується через відмінності у програмах з 

математики за якими вони навчалися в основній школі. Те ж саме сто-

сується і студентів � майбутніх вчителів математики ( відмітимо, що се-

ред них представників V рівня (низький), за даними нашого досліджен-

ня, немає). 

Виділені нами групи з різними рівнями математичних здібностей ди-

намічні, тісно пов�язані, взаємопроникнені, діє принцип вибору учнями рівня 
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виконуємих завдань. Більш низький рівень при наявності спланованої роботи 

� не кінцевий пункт розвитку, а сходинка на шляху до більш високого рівня. 

В попередньому дослідженні, враховуючи аналіз літератури 

(Р.А.Хабіб), досвід конкретної шкільної практики, ми умовно розбили уч-

нів I і II рівнів на три групи, базуючись на їх математичних нахилах: учні-

�теоретики�, учні-�практики�, учні-�конструктори� [9,38-39]. 

 Спираючись на вищевикладену систему критеріїв визначення рівня 

спроможності особистістю розв�язувати педагогічні проблеми, враховую-

чи  вікові особливості студентів, грунтуючись на результатах констатую-

чого експерименту, нами виділено чотири рівні розвитку педагогічних зді-

бностей майбутніх вчителів математики: 

І рівень (дуже високий). Студент оперативно діагностує рівні розвитку і 

навченості учнів, чітко визначає актуальні цілі навчання математики; про-

гнозує близьку і дальню перспективу. На основі аналізу, доцільно підбирає 

зміст навчального матеріалу; форму навчання;  сукупність методів, прийо-

мів та засобів досягнення мети, що відповідають віковим та індивідуаль-

ним особливостям учнів. Спроможний ефективно організувати власну дія-

льність, діяльність співробітництва з учнями; оперативно і об�єктивно 

здійснює контроль та оцінку процесу   та результатів навчання, його коре-

кцію. Гнучко реагує на зміни, здатний до імпровізації. Ерудований, опера-

тивно застосовує інформацію. Емоційно чутливий, тактовний. Отримує за-

доволення від роботи, від спілкування з учнями на конструктивному рівні. 

Прагне до самовдосконалення. 

ІІ рівень (високий). Загалом має якості, притаманні студентам І рівня, але 

не завжди доцільно підбирає методи та прийоми навчання; має деякі 

ускладнення при необхідності об�єктивно оцінювати знання; менш опера-

тивно реагує на зміни у ситуації, рідше імпровізує. 

ІІІ рівень (середній). Необхідність виявити та проаналізувати педагогічну 

проблему, поставити відповідні цілі, прогнозувати � іноді викликає ускла-
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днення. Студент не завжди раціонально виконує добір навчального матері-

алу; нерідко використовує одноманітні методи, прийоми, засоби навчання. 

Віддає перевагу відпрацьованому сценарію, а не імпровізації, але має пра-

гнення до самовдосконалення. Працює з учнями із задоволенням. 

IV рівень (нижче середнього). Студент більше спрямований на викорис-

тання шаблонів, сценаріїв розв�язування проблеми, запропонованих інши-

ми ( прагнуть працювати за готовими розробками уроків і т.д.). Рівень еру-

диції невисокий. Іноді не усвідомлює необхідності у самовдосконаленні. 

Прагне працювати з учнями з невисоким рівнем розвитку здібностей. 

V рівень (низький). Рівень ерудиції невисокий. Процес роботи над педаго-

гічною проблемою відбувається складно; студент підходить до виконання 

завдань формально; є пасивним. При роботі з учнями не враховує їх інди-

відуальних та вікових відмінностей. Не отримує задоволення від роботи, 

незацікавлений у самовдосконаленні.   

 Творча особистість � поняття багатогранне. Її можна представляти 

як динамічну структуру, що включає в себе основу � наявність сукупно-

сті достатньо розвинених здібностей (нерідко � достатньо різноплано-

вих, що у багатьох випадках є однією з причин більшої плідності діяль-

ності); силу руху до мети (здатність та бажання цілеспрямовано, наполе-

гливо і систематично працювати над розв�язуванням нестандартних за-

вдань, над створенням нового); спрямованість на самовдосконалення 

(здатність виявляти недоліки і прогалини у власній системі знань та 

вмінь, працювати над їх усуненням). 

В результаті аналізу виділимо три структурні частини творчої особи-

стості: 

І. Система компонентів, притаманних особистості, що спроможна 

розв�язувати нестандартні, творчі завдання (проблеми): 

І.1. Загальні. І.2. Специфічні. 
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ІІ. Система якостей особистості, що  сприяють ефективності творчої діяль-

ності. 

ІІІ. Система знань і умінь, що застосовуються при виконанні певної твор-

чої діяльності. 

Зауваження. В даному дослідженні специфічними ми вважаємо: для стар-

шокласників � творчі математичні здібності; для студентів-майбутніх вчи-

телів математики � як систему творчих математичних здібностей, так і си-

стему педагогічних здібностей. 
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Резюме. В статье представлен взгляд автора на некоторые аспекты про-
блемы взаимосвязи процессов формирования творческой личности стар-
шеклассников при изучении математики и будущих учителей математики 
в процессе методической подготовки. 
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Summary. The article is about the problem of relations process development  
pupil�s and student�s creative abilities.  

Надійшла до друку 24.09.2002 р. 
 


