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Анотація.У статті досліджено теоретичні питання щодо розвитку творчих 

здібностей молодших школярів. Розкрито роль творчої особистості для самореалізації в 

житті. Виокремлено позитивні сторони ТРВЗ-педагогіки які сприяють розвитку творчих 

здібностей дітей молодшого шкільного віку. 
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Abstract. The article explores theoretical questions of the development of creative abilities 
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positive aspects of TRWZ-pedagogy that contribute to the development of creative abilities of 
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Сучасний етап України, її інтеграції в європейський та світовий нформаційний 

простір зумовлює динамічні перетворення в багатьох галузях нашої країни і, насамперед, в 

освіті. Перетворення в суспільному житті і свідомості вимагають формування творчої 

особистості учня, що може забезпечити якісна освіта, яка опирається на розвиток творчих 

можливостей школярів. Сьогодні на зміну пасивному споживачеві, який, якщо не має власної 

точки зору, у кращому випадку йде за масою, повинна вийти особистість, яка активно реагує 

на світ, творить і перетворює його.  

У дитячому віці людина схильна до творчості більше, ніж у зрілому, Чим раніше 

пробуджуються творчі здібності, тим вищого рівня розвитку вони досягають, чим пізніше – 

тим важче їх розвивати. Тому найсприятливішим для розкриття й прискореного розвитку 

здібностей є молодший шкільний вік. Забезпечення кожній дитині можливості використання 

своїх творчих здібностей є одним із пріоритетних завдань початкової школи [15]. 

Проблема розвитку творчості і творчих здібностей учнів хвилювала в різні часи не 

тільки відомих педагогів, але й дослідників, мислителів, філософів, науковців [2-8]. 

Педагогічний аспект зазначеної проблеми у своїх працях висвітлюють В.Андрєєв, І.Лернер, 

В.Паламарчук, Т.Коваленко. Цікавими є дослідження щодо поняття творчої активності 

особистості. Так, Д.Богоявленська вважає її найвищим рівнем пізнавальної активності учнів, 

В.Максакова визначає її як якість особистості, Л.Божович –як специфічну потребу 

особистості, а М.Данилов – як творчу діяльність особистості. Про необхідність сприяння 

розвитку творчих здібностей особистості свідчать дослідження Г. Костюка, Н. Кузьміна, О. 

Матюшкіна, В. Моляко, О. Музики, Я. Пономарьова, Б. Теплова. У своїх дослідженнях 

педагоги-експериментатори С. Болсун, В. Бухвалов, Н. Гавриш, М. Гафітулін, А. Гін, Г. 

Іванов, С. Ладошкіна, А. Нестеренко, О. Нікашин, Т. Сидорчук, А. Яценко приділяють увагу 

розробленню методів і прийомів навчання дітей на базі технології ТРВЗ [16]. 

Немає сумніву, що прогрес цивілізації залежить від обдарованих людей, які здатні 

нешаблонно мислити, швидко орієнтуватися в нових умовах; від їхньої готовності до 

творчого пошуку і підходу до виконання різних справ. 

https://works.doklad.ru/view/lZDUWN3E8hw.html
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Залишається питання за малим: як виховати таку особистість? На наш погляд, цим 

питанням повинні опікуватися вчителі, запроваджуючи в процес навчання та виховання 

педагогічні інновації та технології. Однією з перспективних таких освітніх технологій, що 

останнім часом привертає увагу багатьох учителів усіх ланок освіти, є педагогіка ТРВЗ, яка досить 

швидко та якісно дозволяє розвивати творчі здібності молодших школярів і не тільки [12]. 

Сучасна технологія ТРВЗ включає в себе життєву стратегію творчої особистості 

(ЖСТО) і теорію розвитку творчої особистості (ТРТО ). Засновником цієї теорії є радянський 

учений, педагог, письменник-фантаст Генріх Саулович Альтшуллер. Автор намагався, 

спираючись на прийоми розв’язання технічних протиріч, розробити технологію, яка б 

ефективно сприяла розвиткові творчої особистості [1]. 

Основною ідеєю ТРВЗ є творчість в усьому – у постановці запитань, прийомах їх 

розв’язання, подачі матеріалу. Кожен день роботи з дітьми за цією методикою – це пошук, 

знахідки.  
Сучасній школі педагогіка ТРВЗ може надати: по-перше, це розвиток дослідницької 

діяльності учнів, що передбачає вміння самостійно працювати з інформацією. А, по-друге, 

це формування вміння прогнозувати, заглядаючи в майбутнє. Це запорука того, що ти будеш 

завжди «в темі», вміти передбачати різні ситуації й достойно з них виходити. 

ТРВЗ-педагогіка сприяє зниженню шаблонного мислення, розкриває пластичність 

думки, допомагає бачити й розуміти сміливі та неочікувані рішення, привчає до 

використання незвичних прийомів, допомагає зберегти широкий кругозір та передбачення, 

виховує вміння долати страх перед «безглуздою» ідеєю. 

Можна виділити наступні позитивні сторони ТРВЗ: 

- У дітей збагачується коло уявлень, зростає словниковий запас, розвиваються творчі 

здібності. 

- ТРВЗ допомагає формувати діалектику і логіку, сприяє подоланню сором'язливості, 

замкнутості, остраху; маленька людина вчиться відстоювати свою точку зору, а потрапляючи 

у важкі ситуації самостійно знаходити оригінальні рішення. 

- ТРВЗ сприяє розвитку наочно-образного, причинного, евристичного мислення; 

пам’яті, уяви, впливає на інші психічні процеси. 

На наш погляд, головне, що робить ТРВЗ такою привабливою для сучасного вчителя 

й учня – це можливість вільно висловлюватися, не боятися, що відповідь буде не вірною. А 

це запорука розвитку свободи мислення, фантазії, логічної й абстрактної уяви, самостійності. 

Адже основною ідеєю технології ТРВЗ є творчість в усьому – у постановці запитань, 

прийомах їх розв’язання, подачі матеріалу, кінцевому результаті. 

Отже, використання методики ТРВЗ в навчальному процесі, дозволяє забезпечити 

повноцінний розвиток творчої особистості, розкриває творчі здібності дитини, розвиває її 

уяву, фантазію.  
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Анотація. У статті розглянуто суть наскрізних вмінь майбутніх вчителів 

початкових класів, розкрито їх зміст. Виділено та охарактеризовано різні складові 

наскрізних вмінь: творчість, ініціативність, конструктивне керування емоціями. Визначено 

необхідність розвитку наскрізних вмінь майбутніх вчителів початкових класів в умовах 

Нової української школи. 

Ключові слова: наскрізні вміння, soft skills, Нова українська школа,, майбутні вчителі 

початкових класів  

 

Abstract. The article is devoted to the discussion of the essence through skills future primary 

class teachers, disclosed its content. Different components of the essence through skills were 

distinguished and characterized: creativity, initiative, constructive management of emotions. The 

necessity of developing through skills of future primary school teachers in the conditions of the New 

Ukrainian School is determined. 


