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ІНТЕРАКТИВНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ У РОЗВИТКУ 

ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ  

 

Актуальність дослідження. Модернізація навчально-виховного 

процесу на сучасному етапі сприяє формуванню та розвитку творчої 

особистості, спроможної повноцінно реалізуватись в житті. Одним із кроків 

підвищення ефективності уроків є впровадження разом із традиційними 

методами навчання інтерактивних технологій. 

Життя доводить, що в складних умовах, які постійно змінюються, 

найкраще орієнтується, приймає рішення, працює людина творча, гнучка, 

креативна, здатна до генерування і використання нового (нових ідей, задумів, 

нових підходів та рішень). Це людина, яка володіє певним переліком якостей, 

а саме: рішучістю, вмінням не зупинятися на досягнутому, сміливістю 

мислення, вмінням бачити за межі того, що бачать сучасники і бачили 

попередники. 

На сучасному етапі модернізація навчально-виховного процесу 

покликана сприяти формуванню та розвитку творчої особистості, яка 

спроможна повноцінно реалізуватися в житті. Для цього їй потрібні певні 

навички: думати, розуміти сутність речей, аналізувати, осмислювати ідеї, 

шукати потрібну інформацію, тлумачити її, застосовувати за певних умов.  

Мета статті полянає у вивченні особливостей використання 

інтерактивних технологій навчання у розвитку творчих здібностей учнів 

початкової школи. 



 

Виклад основного матеріалу. У сучасних умовах гуманізації й 

демократизації навчального процесу як ніколи актуальні дидактичні заповіді 

В.Сухомлинського. У книзі „Сто порад учителю” він писав: „Немає 

абстрактного учня. Мистецтво й майстерність навчання і виховання полягає в 

тому, щоб розкривати сили й  
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можливості кожної дитини, дати їй радість успіху в розумовій праці...” 

Завдання вчителя – допомогти учневі знайти себе в житті; пробудити чи 

розвинути в дитині те творче зернятко, яке є в кожному, бо закладене там 

природою. 

Розвивати творчі здібності можна по-різному. Окремі учні (обдаровані) 

переважно самостійно тренують свої задатки, щоб розвинути їх у здібності, і 

удосконалити їх, щоб вони стали творчими. Завдання учителя - управляти 

процесами творчого пошуку, йдучи від простого до складного: створювати 

ситуації, що сприяють творчій активності та спрямованості школяра, 

розвивати його уяву, асоціативне мислення, здатність розуміти 

закономірності, прагнення постійно вдосконалюватися, розв'язувати дедалі 

складніші творчі завдання.  Що таке творча особистість? Як її виховати? Які 

методи і технології треба використовувати на уроках, щоб допомогти учневі 

знайти себе, свій творчий потенціал? 

На нашу думку, використання інтерактивних технологій навчання.  

забезпечує позитивну мотивацію здобуття знань,  сприяє розвитку творчої 

особистості. Створення ситуації успіху, сприятливих умов для повноцінної 

діяльності кожної дитини – основна мета, що покладена в основу 

інтерактивних  технологій навчання. Багато з них варті уваги сучасного 

педагога, який прагне дати якісний рівень знань, зробити урок цікавим, 

досягти максимального взаєморозуміння і співпраці між вчителем і учнем. 

При підготовці до уроку слід обов’язково, і чи не найперше, врахувати 

ту модель, де уроком учитель лише керує, а творять урок самі учні. 



У підготовці до уроку треба продумати  систему логічно вмотивованих 

дій, послідовному переходу від одного елемента до іншого. Ефективним буде 

той урок, на якому присутні глибокі теоретичні знання , ретельна підготовка, 

творчий підхід учителя. 

Основними методами і прийомами інтерактивного навчання є 

самостійна робота, проблемні та творчі завдання, запитання учнів до вчителя 

та навпаки. Отже, використання інтерактивних технологій не є самоціллю, а 

лише засобом, який сприяє співробітництву на уроці.   

Це такі технології як «Мікрофон», «Мозковий штурм», робота в 

парах,робота в малих групах, «Навчаючи – вчусь», «Метод ПРЕС», «Займи 

позицію», «Незакінчене речення».  

Наприклад, інтерактивна технологія «Мікрофон» використовується 

найчастіше на етапі мотивації навчальної діяльності. Учні мають висловити 

власну думку про те, чого вони очікують від уроку (що дізнатися, чого 

навчитися, що пригадати), виходячи з теми. 

У такий же спосіб проводиться етап підсумку уроку. 

Інтерактивна технологія «Метод ПРЕС» використовується , щоб  учням 

довести і обґрунтувати свою точку зору, відповідаючи на питання за схемою: 

–    я вважаю,… 

–    тому що …  

–    отже, …. 

Найчастіше ця технологія навчання використовується на уроках  при 

обговоренні проблемних питань. Учні класу на основі прочитаного твору 

можуть свідомо довести чи спростувати твердження, зробити певні висновки. 

Сприяють підвищенню творчої діяльності учнів   ігрові завдання. По-

перше, такі завдання здебільшого є пошуковими. Вони ставлять учня перед 

необхідністю самостійно знаходити шляхи розв’язання, а отже, розпізнавати, 

аналізувати мовні факти, зіставляти їх і формулювати висновки. А це 

розвиває творчі здібності школяра, увагу, ініціативність. По-друге, робота з 



ігровими завданнями створює позитивну мотивацію навчання, пробуджує 

бажання знати. По-третє, самостійно  

с. 208 

відкриваючи для себе певні мовні явища, учень дістає задоволення, 

впевненість у своїх здібностях, що зумовлює самореалізацію особистості.  

Цьому сприяє цілий спектр лінгвістичних ігор: кросворд, вікторина, 

аукціон, мовний конкурс, лінгвістична загадка, лінгвістична задача, «Сходи», 

«Перехрестя», ребус, «Ти – редактор», «Зайвина», «Спіймай помилку», 

«Вірю – не вірю», «Визбирувач», «Сортування», «Найрозумніший», «Мовна 

дуель», «Останнє слово – за тобою», «Хто швидше», «Лінгвоестафета», «Ти – 

учитель» тощо.  

На  уроках доцільно використовувати такі інтерактивні вправи: 

«діалог», «синтез думок», «кола Вена», «спільний проект» ( із застосуванням 

комп’ютерних технологій), «коло ідей», «дебати», «асоціативний кущ», 

«сенкан», «кубування», «метод шести капелюхів Едварда де Боно»: 

1. “Діалог”. Суть його полягає в спільному пошуку групами 

узгодженого рішення. Це знаходить своє відображення в кінцевому тексті, 

переліку ознак. Діалог виключає протистояння, критику позиції тієї чи іншої 

групи. Всю увагу зосереджено на сильних моментах у позиції інших. 

2. “Синтез думок”. Дуже схожий за метою та початковою фазою на 

попередній варіант групової роботи. Але після об’єднання в групи і 

виконання завдання учні не роблять записів на дошці, а передають свій 

варіант іншим групам, які доповнюють його своїми думками, підкреслюють 

те, з чим не погоджуються. 

3. “Спільний проект”. Має таку саму мету та об’єднання в групи, що й 

діалог. Але завдання, які отримують групи, різного змісту та висвітлюють 

проблему з різних боків.  

4. “Коло ідей”. (Раунд робіт, кругова система). Метою “Кола ідей” є 

вирішення гострих суперечливих питань, створення списку ідей та залучення 

всіх учнів до обговорення поставленого питання. Технологія застосовується, 



коли всі групи мають виконувати одне і те саме завдання, яке складається з 

декількох питань (позицій), які групи представляють по черзі. 

5. «Дебати». Це один з найбільш складних способів обговорення 

дискусійних проблем. Дебати можна проводити лише тоді, коли учні 

навчились працювати в групах та засвоїли технології вирішення проблем. У 

дебатах поділ на протилежні точки зору набуває найбільшої гостроти, 

оскільки учням необхідно довго готуватись і публічно обґрунтовувати 

правильність своєї позиції.  

В розрізі розвитку творчих здібностей учнів доцільно проводити 

нетрадиційні уроки: мовний турнір, брейн-ринг, урок-змагання, урок-

подорож, урок-вікторина, урок-дослідження , які  зацікавлюють учнів і 

підвищують рівень творчої діяльності при вивченні рідної мови та 

літератури. 

Впровадження таких вправ дає змогу учням:  

- пропонувати свою точку зору з позиції наукового знання, а не 

змушувати схилятися до запропонованої думки;  

-  розвивати критичне мислення школярів;  

-  бачити помилки або логічні порушення у твердженнях інших учнів; 

-  вміти аргументувати власні думки, змінювати їх; 

-  диференціювати, індивідуалізувати процес навчання;  

-  розвивати аналітичне мислення учнів; 

- формувати навички самооцінки, самоконтролю своєї навчальної 

діяльності;  

- сприяти розвитку творчого мислення, культури спілкування, 

виховувати активну особистість, яка вміє бачити, ставити і вирішувати 

нестандартні проблеми. 

Висновки. Для цілеспрямованого і постійного розвитку творчих 

можливостей учнів необхідно, щоб методи, організаційні методи, форми та 

засоби навчання відповідали цілям і задачам  
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навчально-творчої діяльності. Розвитком творчих здібностей дітей на 

уроках необхідно керувати. Організація такої діяльності – створення умов 

для якісної навчально-виховної роботи, які передбачають:  

 - проводити навчання на високому рівні складності;  

- посилити роль гіпотетичного мислення, що сприяє здібності 

передбачати, висловлювати свої думки, ідеї та захищати їх; 

- систематично створювати ситуації вибору для учнів і давати 

можливість здійснювати цей вибір;  

- підвищити роль діалогічної форми навчання, як особливої взаємодії 

повноцінного розуміння, що зумовлює поєднання зовнішнього і 

внутрішнього діалогу. 
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