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\ Мета освіти сьогодення - виховання 

особистості учня - діяча 

План  

1.Специфіка конструктивної взаємодії  

2. Метод синектики  

3. Інтелектуально – творчі вміння молодшого 

школяра 

4. Механізм розвитку особистості 

5. Технологія побудови уроку як цілісного 

творчого процесу 



 

1.Специфіка конструктивної взаємодії. 

Важливо, щоб з перших днів навчання у школі її життя було радісним, 

захоплюючим, емоційно насиченим. Це можливо за умови побудови 

вчителем кожного уроку як цілісного  творчого процесу.  

Цілісність творчого процесу забезпечується конструктивною взаємодією 

у підсистемах:  

“Учитель-клас”; 

“Учитель- учень” 

“Учень –учень” 

“Учень – клас”. 

Специфіка такої взаємодії полягає у тому, що основна увага вчителя 

спрямована не на результат засвоєння певних знань, а на процес його 

досягнення.   

 



 

2.  Метод синектики. 

 Враховуючи те, що для учнів 1 класу пріоритетною є 

ігрова діяльність, вчителеві доцільно уроки і 

першому класі будувати із застосуванням методу 

синектики. Як правило в основі такого уроку лежить 

сюжетно-рольова гра з вибором стратегії поведінки, 

плануванням дій на 3-4 кроки вперед (діти на 

початку уроку планують результат, якого вони мають 

досягти наприкінці уроку подолавши певні 

випробування).  

В таких уроках велику частину часу займає сюжетно-

рольова гра, як правило називають: уроки-подорожі, 

уроки-змагання, уроки - казки та інше. 



 



 

3. Інтелектуально - творчі вміння молодшого школяра – це здатність 

успішно здійснювати загальні розумові дії(аналіз, синтез, порівняння, 

аналогія, класифікація і систематизація понять і фактів), 

встановлювати причинно-наслідкові зв'язки. 

До інтелектуально – творчих умінь відносимо: 

Вміння планувати свої дії на кілька кроків уперед; 

Розмірковувати; 

Доводити власну думку; 

Створювати власні “продукти”,а саме: 

казки,вірші, тощо, використовуючи навчальний матеріал. 

 

З досвіду роботи: 

 

Бджілка літає  

І в мене в садку                                                        

Дуже я хочу                                                

Від неї медку. 

     ( Гайченя Олексій , учень  

3 класу Наталівської  

ЗОШ І-ІІ ступенів) 

 

   



 

Бджілки – трудівниці 

Золотий дбжолиний рій 

Носить мед у вулик свій. 

Працювать бджілки охочі – 

Зранку трудяться до ночі. 

      

  Бджілка 

Хто з вас може здогадаться ? 

Найсолодша в мене праця. 

Я – не пташка-перепілка, 

Я – прудка маленька…. 

             ( Котвіцький Євген , 

                учень 4 класу) 

Бджілки , бджілки трудівниці 

Носять мед у сотівниці. 

І квітневий , і вересневий 

І гречаний, і духмяний. 

Будуть нас їм частувати 

І зимою лікувати. 

    ( Мельничук Анна,  

        учениця 4 класу) 



 

4. Механізмом розвитку особистості учня – діяча 

є побудова уроку як цілісного творчого  

процесу – уроку, на якому домінує у часі 

ситуація розмірковування. 

Урок 

 

Ситуація розмірковування 

 

Пошуку         Допитливості      Сумніву 



 

5.Технологія побудови уроку як цілісного творчого 
процесу 

 
1. Створення атмосфери довіри до дитини, забезпечення взаємозв'язку 

розумової діяльності з позитивними емоціями. 

2. Створення ситуації успіху, яка є  умовою перетворення позитивного 
ставлення до навчання в активне та творче 

3. Розгортання палітри роздумів під час вивчення нового матеріалу. 

4. Застосування на уроках інтерактивних методів навчання. 

5. Вивчення поняття та його властивостей, формування логічних умінь. 

6. Впровадження завдань комбінованого характеру на уроках математики та 
української мови, завдань з логічним навантаженням. 

 З метою побудови уроку математики як цілісного творчого процесу 
вчитель може використовувати завдання посібників “Творча 
математика”. Ця програма базується за змістовними лініями, 
визначеними Державним стандартом початкової загальної освіти. 

 

 

 
 

 

 

 



Здоров’я, сили, енергії, 

завзяття для нових 

трудових здобутків. 

Миру, щастя, радості, 

благополуччя, 

особистих удач Вам та 

вашій родині! 


