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Розвиток творчих здібностей молодших школярів з 

допомогою інноваційних технологій 
 

Інноваційні технології – це радикально нові чи вдосконалені технології. 

Вони швидко увійшли в усі галузі нашого життя. В зв'язку з цим виникає 

нагальна потреба їх використання під час вивчення багатьох дисциплін. 

У вітчизняній педагогіці важливим є навчання і виховання, які 

зорієнтовані на розкриття обдарованості кожної дитини. Головними 

завданнями сучасної школи є: прилучання дітей до загальнолюдських надбань 

та цінностей, навчити вчитися, розвивати їх особистість, здобувати і вміло 

використовувати необхідні знання й інформацію на практиці[3]. Плануючи 

засвоєння того чи іншого матеріалу, вчителеві необхідно добре продумати 

мету, якої він має досягти і з допомогою яких засобів.  

На думку Наталії Данько, для організації навчального процесу, під час 

якого здійснюється розвиток творчої сфери учнів, варто найперше створити 

сприятливу, психологічно комфортну атмосферу, в якій діти мали б змогу 

постійно оволодівати новими знаннями, виконувати нові дії, розкривати свій 

потенціал. Процес розвитку різноманітних дитячих здібностей усвідомлюється 

ними як специфічна продуктивна діяльність. Тут важливий пошук шляхів 

управління цією діяльністю – формування для певного виду творчості 

необхідних знань, умінь, навчання специфічних дій [1]. 

Ось із цього випливає, що учитель має бути насамперед всесторонньо 

розвиненим. Зрозуміло, що в сьогоднішніх умовах учитель уже не може бути як 



абсолютнім носієм знань, так і наглядачем за учнем. Учитель має стати 

координатором, який супроводжує самопізнання і саморозвиток учня, скеровує 

й оптимізує цей процес відповідно до конкретних сутнісних задатків того, кого 

вчить. Життя потребує, щоб учень умів застосовувати здобуті знання та 

інформацію на практиці, й цьому має навчити вчитель [3]. 

На даний час уже створено багато навчальних допоміжних програм, 

програмних педагогічних засобів (ППЗ) з допомогою яких можливості 

навчання та виховання молодших школярів стають набагато ефективнішим. З 

допомогою різноманітних інноваційних технологій освітня діяльність стає 

багатогранною базою для виховання і самовиховання. 

Саме з допомогою інновацій, звичайна освітня діяльність перетворюється 

на інноваційну освітню діяльність, створюючи якісно оновлений процес 

подання матеріалу, розкриваючи перед учнями широкий спектр інформації для 

формування всебічно розвиненої особистості школяра.  

Схема аналізу інноваційної діяльності вчителя, безумовно, задає певний її 

алгоритм і визначає як технологічні компоненти, так і особистісні кореляти 

інноваційної діяльності, що і доводить позитивність упровадження 

запропонованого аналізу. 

Здібності – це індивідуально стійкі психічні властивості людини, що 

визначають її успіхи в різних видах діяльності. 

Творчі здібності – це досить складні психолого-педагогічні явища. Яким 

насамперед повинен сприяти вчитель: добираючи доречний і цікавий матеріал 

відповідно програми, а також враховуючи індивідуальні особливості. 

При цьому визначаються наступні критерії ефективності інноваційної 

діяльності вчителя: 1) творче сприйняття педагогічних інновацій; 2) творча 

активність; 3) методологічна і технологічна готовність до введення інновацій; 

4) педагогічне інноваційне мислення; 5) культура спілкування й такі рівні: 

репродуктивний, продуктивний і творчий [2]. Можна сказати, що інноваційні 

технології значно розширюють можливості подання навчальної матеріалу. 



Існує безліч програм і ППЗ, які надають можливості розвивати творчі 

здібності із застосуванням графічних зображень, звуку, кольору, різноманітних 

мультимедійних засобів. Наприклад, Corel Drow – у цих програмах школярі 

можуть створювати малюнки; сходинки до інформатики та різноманітні ППЗ до 

кожного з навчальних предметів своєю багатоплановою функціональністю 

дозволяють візуально сприймати матеріал, що у свою чергу розвиває мислення 

дітей. 

Отже, інноваційні технології сприяють розвиткові гармонійно розвиненої 

особистості розкриваючи перед ними широкі можливості для розвитку 

здібностей. Таким чином, можемо сказати що кожен учень індивідуально пізнає 

корисну інформацію і знаходить для себе щось нове, обґрунтовує, продумує і 

на основі цього формує свої знання, вміння і навички, формує себе як 

особистість в цілому, у свою чергу це сприяє розвиткові інноваційної культури 

особистості. 

Ми знаємо, що кожна людина є індивідуальністю, яка прагне розширювати 

спектр своїх можливостей, розвиватися, самонавчатися і самовиражатися, і 

можна сказати, що в цьому дуже допомагають інноваційні технології, вони 

пришвидшують виконання певних дій та операцій, прискорюють навчання та 

виховання. З їх допомогою вона черпає для себе багато цікавого, розвиваючи 

творчі здібності. 
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