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6. ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ
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нології необхідно перебудувати структуру діяльності 
на навчальному занятті задля активної взаємодії та 
співробітництва учнів. Креативний розвиток учнів 
забезпечує виконання  таких вправ, як: «Рефлексія», 
«Мозковий штурм», «Божевільні ідеї», «Склади квіт-
ку», «Асоціативний кущ», «Коло знань», «Дискусія».

Інформаційно-комунікаційна технологія має пев-
ну специфіку інтерактивного навчання, оскільки пе-
редбачає діалог у системі «користувач – комп’ютер». 
Під час такого діалогу учень здатен розвинути та 
 вдосконалити більшість творчих здібностей.

Сучасні педагогічні технології для формування 
креативної особистості

Апробація та впровадження інноваційних тех-
нологій у навчально-виховний процес є вимогою  
сьогодення. 

У практику власної професійної діяльності актив-
но ввійшли наступні технології.

Інтерактивна технологія. Ця технологія навчан-
ня передбачає осмислення діяльності всіх учасників 
навчально-виховного процесу, формування творчих 
здібностей дітей. Для дотримання вищеназваної тех-



63

ПОШУКИ ОБДАРОВАНОСТІ 

Комунікативна технологія передбачає проведен-
ня навчального заняття у формі навчального спіл-
кування, розв’язування проблем. Така діяльність 
здійснюється за рахунок запровадження рольових 
ігор та інших активних методів навчання. Ця тех-
нологія сприяє розвитку виразності мови, ораторсь-
ких здібностей, вмінню інсценувати і виконувати  
різні ролі.

Проектна технологія – ця педагогічна технологія, 
передбачає певну сукупність навчально-пізнавальних 

прийомів, що надають можливість розв’язати ту чи 
іншу проблему в результаті самостійних дій учнів з 
обов’язковою презентацією цих результатів. Ця тех-
нологія стимулює творчо досліджувати, збирати ін-
формацію, аналізувати проблему з різних точок зору, 
висувати гіпотези і робити висновки.

Ігрова технологія. Гра як вид навчальної діяль-
ності в умовах конкретної ситуації спрямована на  
засвоєння соціального досвіду, в якому формуються й 
удосконалюються креативні вміння та навички учнів.

Тренінг – це форма організації навчання, що 
послуговується інтерактивними методами і на-
дає можливість учасникам під час спілкування 
в комфортній емоційній атмосфері обмінювати-

ся досвідом і знаннями з метою отримання но-
вих знань та засвоєння навичок. Тренінг стиму-
лює активність, відвертість, безпосередність,  
творчість.

Превентивне виховання – це комплексний, ціле-
спрямований вплив на особистість у процесі активної 
динамічної взаємодії із соціальними інституціями, 
спрямований на її фізичний, психічний, духовний, 
соціальний розвиток, вироблення в неї імунітету до 

негативних явищ соціального середовища, а також на 
профілактику й корекцію асоціальних проявів у пове-
дінці дитини. У ході отримання превентивних знань, 
учні мають можливість продемонструвати власні 
творчі здібності.
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Продуктивне навчання. Таке навчання спря-
мовано на набуття життєвих умінь, що ініці-
юють особистісне зростання та індивідуаль-

ний розвиток, міжособистісне спілкування та 
взаємодію, а також на самовизначення його  
учасників.

Здоров’язберігаючі освітні технології. Насам-
перед вони пов’язані з використанням медичних 
(медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, ліку-
вально-оздоровчих), соціально-адаптованих, еколо-
гічних здоров’язберігаючих технологій та техноло-
гій забезпечення безпеки життєдіяльності. Сутність 
здоров’язберігаючих та здоров’яформуючих техно-
логій постає в комплексній оцінці умов виховання 

і навчання, що дозволяють зберігати наявний стан 
здоров’я учнів, формувати навички здорового спосо-
бу життя, здійснювати моніторинг показників інди-
відуального розвитку, прогнозувати можливі зміни у 
стані здоров’я дитини, а також проводити відповідні 
психолого-педагогічні, корегувальні, реабілітацій-
ні заходи для забезпечення успішності навчальної  
діяльності. 
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Технологія критичного мислення – це комплекс різно-
манітних педагогічних прийомів, що спонукають учнів 
до дослідницької творчої активності. Ця технологія пе-
редбачає створення певних умови для усвідомлення ді-
тьми цього матеріалу, а також для узагальнення набутих 
знань. Будь-які методики технології критичного мислен-
ня допомагають учням осмислювати прочитане, виявля-
ти самостійність у питаннях самоосвіти, розуміти логі-
ку аргументів, вчитися уважно слухати співрозмовника, 
впевнено вести дискусії та приймати виважені рішення. 

Технологія рівневої диференціації. Ця техно-
логія передбачає створення гомогенних груп, що 

об’єднують учнів, однакових за рівнем розвитку. 
Навчаючись в одному класі, учні мають мож-
ливість засвоювати матеріал на різних рівнях. 
Визначальним при цьому є рівень обов’язкової  
підготовки. 

Технологія інтегрування навчального матеріалу 
надає можливість об’єднати одну тему навчального 
матеріалу з декількох предметів та створити такі умо-
ви, за яких учень буде виступати не лише об’єктом,  
а й суб’єктом навчально-виховного процесу (коли за-
своєння знань та формування практичних умінь та 
навичок є результатом його власної діяльності).

Таким чином, провадження інноваційних техно-
логій навчання надало можливість підвищити ефек-
тивність навчально-виховного процесу, покращити 
формування ключових компетентностей учнів, а та-
кож розвинути креативність всіх учасників.

Продовження у наступному номері журналу.
Дякую, що ознайомлюєтесь з нашим досвідом.
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