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Провідна педагогічна ідея досвіду 

Сучасний етап розвитку педагогіки і психології вимагає нових підходів до 

вирішення завдань виховання особистості дитини. Поряд з використанням методів і 

програм виховання, повинен бути представлений і метод креативності - орієнтації на 

творчі процеси, на формування і розвиток творчої особистості. 

Сприятливими умовами для розвитку творчих здібностей школярів, безсумнівно, є 

виховна робота, а саме грамотно підібрана система позакласних заходів та конкурсів. 

З урахуванням змін, пов'язаних з підходами до виховання виділяється проблема: як 

організувати процес виховання, спрямований на розвиток творчих здібностей учнів.  

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду 

Сьогодні питання про розвиток творчих здібностей учнів в теорії і практиці 

навчання та виховання є особливо актуальним. Здатність до творчості властива кожній 

людині. Важливо вчасно побачити ці здібності в дитині, озброїти його способом 

діяльності, дати йому в руки ключ, створити умови для виявлення і розквіту його 

обдарованості. 

В.А. Сухомлинський писав, що «дитина за своєю природою – допитливий 

дослідник, відкривач світу. Так нехай перед ним відкривається чудовий світ в живих 

фарбах, яскравих і трепетних звуках... через казку, фантазію, гру. Через неповторну 

дитячу творчість – вірна дорога до серця дитини». Творча діяльність учня не може вийти 

за межу наявних у нього знань. Звідси випливає, що ефективність формування і розвитку 

творчих рис особистості багато в чому залежить від уміння педагогів організовувати її. 

Науково-теоретична база досвіду 

1. Анджейчак А. Психолого-педагогічні умови формування творчої 

особистості дитини в освітньо-виховних закладах // Обдарована дитина. - 2000. - №5. - 

С.8-13.; 

2. Балл Г.О. Про визначальні характеристики здібностей і принципи їх 

врахування у навчально-виховній роботі // Психологія. - К.: Дніпро, 1992. - Вип.32.; 

3. Барко В., Панок В., Лазаревський С. Психолого-педагогічна діагностика 

творчого потенціалу особистості учня в навально-виховному процесі: Методичні 

рекомендації. - Тернопіль, 2000. - 85 с.; 

4. Виготський Л.С. Уява і творчість у дитячому віці. - М., 1991; 

5. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском воздасте СПб: СОЮЗ, 

1997, 96с.; 

6. Волобуєва Т.Б. Розвиток творчої компетентності школярів // Управління 

школою. - Харків, 2005. - 110 с.; 

 

mailto:znz81@ukr.net
http://znz81.zp.ua/


7. Рубинштейн С.Л.. Проблема здібностей і питання психологічної теорії // 

Питання психології 1960. - № 3. - С. 12-23.; 

8. Селевко Г.К. Енциклопедія освітніх технологій. У 2-х т. Т. 1. - М .: Народна 

освіта, 2005. 

Стисла анотація досвіду 

Що таке творчі здібності насправді? Очевидно, що дане поняття тісно пов'язане з 

поняттям «творчість», «творча діяльність». Під творчою діяльністю ми розуміємо таку 

діяльність людини, в результаті якої створюється щось нове - будь це предмет 

зовнішнього світу або побудова мислення, що приводить до нових знань про світ, або 

почуття, що відбиває нове ставлення до діяльності.  

Зараз нашій державі потрібні люди, здатні приймати нестандартні рішення, які 

вміють творчо мислити. Школа повинна готувати дітей до життя. Тому розвиток творчих 

здібностей учнів є найважливішим завданням сучасної школи. Цей процес пронизує всі 

етапи розвитку особистості дитини, пробуджує ініціативність і самостійність прийнятих 

рішень, звичку до вільного самовираження, впевненість в собі. 

Результативність впровадження досвіду 

Аналіз проблеми розвитку творчих здібностей багато в чому буде визначатися тим 

змістом, який ми вкладатимемо в це поняття. Дуже часто в повсякденній свідомості творчі 

здібності ототожнюються із здібностями до різних видів художньої діяльності, з умінням 

красиво малювати, складати вірші, пісні, писати музику...  

Репрезентація досвіду 

Безталанних людей немає, а є люди, зайняті не своєю справою. Таланти бувають 

різні: талант управління, талант спілкування, артистичні здібності і багато інших, 

розкрити які можна тільки у позаурочній діяльності. В даному випадку мета роботи 

педагога - формування та розкриття творчої індивідуальності учня. 
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