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МIСЦЕ IНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГIЙ В ПРОЦЕСI 

ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТI МОЛОДШОГО 

ШКОЛЯРА 

 

"Я слухаю – i я забуваю;  

я бачу – я запам'ятовую;  

я роблю – i я розумiю".  

Конфуцiй  

Bci ми знаємо, що навчання може бути не тiльки важливим чинником 

розвитку особистостi, але й фактором її деградації. Навчання сприяє 

розвитку особистостi, коли воно базується на усвiдомленнi й осмисленнi, 

вiдповiдальному ставленнi до власної дiяльностi.  

Метою сучасної особистiсно-орiєнтованої освiти, головним принципом 

якої вважається людиноцентризм, є цiлiсний гармонiйний розвиток 

особистостi. Значна увага придiляється формуванню та розвитку творчої 

особистостi учнiв. Ця iдея не нова, але в oстаннi десятирiччя вона стала 

однiєю з найголовнiших завдань сучасних шкiл рiзних типiв. Безсумнiвним 

фактом є те, що найбiльш сензитивним перiодом для формування творчої 



особистостi, розвитку її творчого мислення та здiбностей є початкова ланка 

освiти.  

Вивченням основних методiв та умов формування творчостi учнiв i 

вчителiв займались В. Бондар, Б. Которяєв, І. Лернер, М. Махмутов,             

О. Алексюк, А. Киричук, А. Матюшкiн, П. Пiдкасистий, О. Савченко,            

Я. Пономарьов та iншi.  

На думку Я. А. Пономарьова, творчiй особистостi належать тaкi якостi, 

як напруженiсть уваги, велика вразливiсть, сприйманiсть (перцептивнi 

особливостi), iнтуіцiя, могутня фантазiя, вигадка, дар передбачення, 

просторiсть знань (iнтелектуальнi особливостi особистості), оригiнальнiсть, 

iнiцiативнiсть, завзятiсть, високa самоорганiзацiя, колосальна працездатнiсть 

[1, 22]. Деякi iншi автори видiляють тaкi особистiснi риси творчих людей як: 

незалежнicть, неконформнiсть оцiночних суджень, вiдкритiсть розуму, 

готовнiсть повірити своїм i чужим фантазiям, чутливiсть до нового й 

незвичайного, висока толерантнiсть до невизначених i нерозв'язаних 

ситуацiй, конструктивна активнiсть у цих ситуацiях, розвинутi естетичнi 

почуття, прагнення краси й гармонії.  

Водночас творча особистiсть – це не тiльки особистiсть, що потенцiйно 

володiє здiбностями до творчостi, але й проявляє себе в систематичнiй 

творчiй дiяльностi [2, 6].  

Аналiз наукових джерел показав, що виховання творчої особистості – це 

систематизована цiлiсна проограма з чітким вираженням мети – iдеальним 

передбаченням кiнцевих результатiв виховання, того, до чого прагнуть 

педагоги i дiти.  

Неможливо однiй людинi знати все, навiть у вузькiй галузi, а до того ж, 

великий обсяг iнформацiї запам'ятовують комп'ютери. Учнi повиннi мати 

iншi навички: мислити, розумiти суть речей, осмислювати iдеї i концепцiї, 

iнтерпретувати їх i застосовувати в конкретних умовах [4, 8].  



За Маслоу саме цiлiсна, духовно багата людина спроможна по-

справжньому керувати майбутнiм, лише така особистiсть може впевнено 

подивитись в обличчя новизнi [5, 41].  

Залежно вiд мети та задач початкової школи навчання може бути 

проблемним i не проблемним. Якщо перед школою ставиться задача 

розвитку мислення учнiв, їх творчої особистостi, то педагогiчно правильно 

органiзоване навчання не може бути не проблемним.  

Отже, сучасна oсвiтa вiдiйшла вiд знаннiєвої моделi навчання та 

виховання. Одним iз найважливiших шляxiв вдосконалення навчально-

виховного процесу є застосування інтерактивних технологiй, якi посiдають 

дуже важливе мiсце в процесi формування творчої особистостi молодшого 

школяра.  

Iнтерактивна дiяльнiсть передбачає, перш за все, органiзацiю i розвиток 

дiалогiчного спiлкування, яке веде до взаєморозумiння, взаємодiї, до 

колективного вирiшення спiльних, але значущих для кожного учасника задач 

[3, 67].  

В процесi застосування iнтерактивних технологiй навчання практично 

вci учнi знаходяться в постiйнiй, активнiй взаємодiї. Учитель i учень в цьому 

випадку є рiвноправними суб'єктами навчання, якi в процесi iнтерактивної 

взаємодiї моделюють життєвi ситуацiї, застосовують рольовi iгри, спiльно 

розв'язують проблеми. У цьому випадку учнi мають можливiсть розумiти, 

про що йдеться мова, здiйснювати рефлексiю власної навчально-пiзнавальної 

дiяльностi через оперативне визначення її результатiв. При виконаннi 

подiбних видiв роботи у молодших школярiв розвиваються психiчнi процеси 

– пам'ять, увага, уява тощо. Саме цi якостi, за даними психологiв, є основою 

для формування творчої особистостi учнiв.  

Саме пiд час iнтерактивної взаємодії розвивається самостiйнiсть учнiв, 

культура навчальної працi, створюється ситуацiя успiху, творчого пошуку, 

формуються навички мислення, порiвняння, узагальнення, аналiзу, 

створюється психологiчна атмосфера пiдтримки.  



Iнтерактивнi технології дозволяють дитинi не тiльки отримувати нову 

iнформацiю, а i осмислює її, застосовувати в подальшому навчаннi, що 

сприяє самовдосконаленню i становленню її як творчої особистостi.  

Таким чином, розглядаючи iнтерактивнi технологiї навчання як фактор 

формування творчої особистостi школяра, слiд пам'ятати, що будь-яка  

педагогiчна технологiя буде ефективною лише в тому випадку, коли вона 

сприймається як цiлiсна система в єдностi й компонентiв i взаємозв'язкiв, а 

вчитель певною мiрою проявляє свої власнi творчi здiбностi та педагогiчну 

майстернiсть.  
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