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новоствореному міському ЦНТТМ м. Суми у 1998 році та працював там по 2004 рік), то у США більш 

розповсюджена інша тенденція, причому у американських колег в ході вже згаданого вебінару викликало 

подив, наскільки підготовлені українські вчителі математики до роботи з учнями на поглибленому рівні, 

наскільки різноманітними є форми роботи, наскільки високий рівень відповідальності саме вчителів шкіл 

за результати учнів на математичних олімпіадах, турнірах. Зокрема, 76% українських респондентів – 

учасників математичних олімпіад та 70% їх батьків зазначили, що не досягли б високих результатів без 

систематичної роботи із вчителями математики. Сумська область за загальними результатами посіла 4 

місце за минулий рік по Україні (найкращі результати демонструють традиційно учні вчителів 

А.І. Азаренкової, О.Г. Бардакової, Т.І. Панченко, С.Г. Шаповалової, м. Суми, О.В. Бур, Ж.В. Передрій, 

м. Шостка, О.І. Василенко, м. Конотоп, А.В. Кудлай м. Лебедин та іншіх). 

Можна прослідкувати збільшення із року в рік кількості учасників Міжнародного математичного 

конкурсу «Кенгуру» (зокрема, Сумська область у 2015 році посідала 5 місце по Україні, більшість 

учасників одержують високі бали; регіональний координатор – вчитель математики першої гімназії 

м. Суми Бардакова О.Г.). Виявилося, що наші американські колеги дізналися про конкурс «Кенгуру» лише 

в ході нашого спільного дослідження. Цей конкурс лише розпочинає розповсюджуватися на теренах США 

завдяки нашим співвітчизникам, про що свідчить й публікація [2].  

Дослідження, що триває, свідчить: вітчизняний досвід позакласної роботи з математики заслуговує 

на ретельне вивчення, збереження традицій, але необхідно вивчати й досвід зарубіжних колег, 

застосовуючи його у наших умовах помірковано. 
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ГРАФІЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНІХ БАКАЛАВРІВ З КОМПʼЮТЕРНИХ НАУК  

ЯК УМОВА РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  
 

У сучасній системі вищої освіти велике значення надається в першу чергу збагаченню розвитку 

особистості, її продуктивній творчій діяльності. Викладачі вищих навчальних закладів для забезпечення 

повноцінного розвитку особистості намагаються використовувати індивідуальний підхід, особистісну 

стратегію педагогічної діяльності, але мало враховують, що кожна людина в певні періоди свого життя, 

незалежно від статі, раси, національності, вже володіє деяким творчим потенціалом. Необхідно завжди 

пам’ятати, що темп розвитку кожної людини, особливо в творчій діяльності – індивідуальний, а межі всіх 

стадій розвитку відносні. Г. Кершнштейнер писав, що немає жодної надії зробити зі всього народу митців, 
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але можна сподіватися виховати народ, який буде розуміти своїх художників, тобто виховання естетично-

художнього сприйняття. Полягає це у тому, що особистість виховувати не лише для мистецтва, а засобами 

мистецтва, де індивідуально для себе може знайти простір [1, с. 39].  
Термін творчість використовується з різними значеннями і обговорюється суперечливо в психолого-

педагогічній літературі, але спільним є визначення творчості, коли йдеться про мистецтво. В професійній 

освіті за напрямом комп'ютерні науки дослідження креативності та творчого розвитку особистості не 

знайшли належного висвітлення, але деякі закордонні науковці та дослідники у галузі комп’ютерних наук 

(Computer science) стверджують, що програмування вимагає творчості [6;7;8]. Як зазначив І. Лернер, зміст 

професійної освіти повинен охоплювати не лише професійні знання та досвід репродуктивної професійної 

діяльності за визначеними стандартами, а й “досвід творчої діяльності та емоційно-ціннісного ставлення 

до світу, засвоєння якого забезпечує розвиток особистості» [2]. Тому нагальним питанням професійної 

освіти є підготовка нової генерації фахівців у галузі комп’ютерних наук, які володіють не лише певним 

обсягом професійних знань, умінь та навичок, а мають й сформоване креативне мислення, високу загальну 

і професійну культуру, розвинений творчий потенціал.  
В психолого-педагогічній літературі творчість часто розглядається з різних точок зору: творча 

людина, творчий процес або творче середовище. В освіті у галузі комп’ютерних наук це представлено як 

три чинники для творчості: людина з її мотивацією та інтересом, навколишнє середовище, що зазвичай 

формується за допомогою комп’ютерних технологій (ІКТ) і підтримує творчість, і сам об’єкт розробки 

програмного забезпечення, який включає в себе процес розробки програмного забезпечення та процес 

прототипування і проектування, як спосіб реалізації творчого задуму (рис. 1).  

 
Рис. 1. Три чинники творчого розвитку особистості бакалавра з комп’ютерних наук 

 

Фактори, що лежать в основі, взаємопов'язані: інтерес сприяє мотивації та навпаки, а також процес 

проектування може зацікавити учня (суб’єкт). Для розробки програмного забезпечення необхідне 

розуміння прототипування та проектування, як представлення концепцій у галузі комп’ютерних наук, і це 

розуміння також підтримуватиме творчу роботу з ІКТ. Творчість, що підтримують характеристики ІКТ, 

знову впливає та піднімає мотивацію. Таким творчим потенціалом володітиме комплекс фахових дисциплін 

підготовки майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук, що спрямований на формування графічної 

компетентності. Тому графічна компетентність повинна стати невід’ємним елементом підготовки 

майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук у процесі опанування фахових дисциплін [3]. Графічна 

компетентність майбутнього бакалавра з комп’ютерних наук розуміється нами як інтегративна властивість, 

що включає вміння здійснювати якісну організацію та проектування програмних засобів, професійно 

використовувати сучасні комп’ютерні графічні технології під час проектування інтерфейсу 

розроблюваного програмного засобу, знаходити оптимальні технології досягнення кращого результату з 

урахуванням ергономічних вимог кінцевої аудиторії, тобто користувачів засобу чи споживачів продукту [4, 

c. 43; 5]. 
Відтак графічна компетентність, на нашу думку, є невід’ємною складовою професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів комп’ютерних наук у вищих навчальних закладах. Хоча і не передбачається, що 

майбутній бакалавр з комп’ютерних наук повинен володіти повним спектром знань в усіх аспектах 

художньо-мистецької діяльності, але загальне розуміння їх застосування та осмислення базових концепцій, 

таких, як наприклад, композиція, є абсолютно необхідною умовою професіоналізму, адже проектування 

інтерфейсу розробленого програмного забезпечення є важливою складовою проектної діяльності та 

відіграє важливу роль під час розробки програмного забезпечення [5, c. 131].  
Графічна компетентність виступає вагомим критерієм демонстрації якості професійних знань 

майбутнього бакалавра з комп’ютерних наук, сприяє ефективній презентації власних вмінь, розкриттю 
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можливостей щодо активізації пізнавального інтересу студентів, стимулювання та здатності до креативної 

та творчої діяльності, розвитку інтересу до самостійного ознайомлення із сучасними трендами 

комп’ютерного дизайну. Тому доцільно впровадження різних видів діяльності, спрямованої на формування 

графічної компетентності до змісту спеціальних дисциплін (таких, як “Візуальне програмування”, 

“Комп’ютерна графіка”, “Проектування програмного забезпечення” тощо), виробничої та переддипломної 

практики, що має значний педагогічний потенціал, що виявляється як у підвищенні ефективності 

становлення творчої особистості майбутніх бакалаврів з комп’ютерних наук під час професійного 

навчання, так і у спрямуванні їх особистісного розвитку як професіоналів у широкому спектрі сучасного 

виробництва програмного забезпечення. 
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