
 

Тези  

Сучасність вимагає від школи змінити основну мету навчання з «оволодіння певним 

обсягом знань» на «розвиток здатності до самостійної пошукової діяльності». Дійсно, 

обсяг та рівень сучасних технологій змінюється не протягом століть, як було раніше, а 

протягом десятиліть і навіть одного десятиліття. Тобто  сучасний вчитель не уявляє які 

саме знання знадобляться в житті сьогоднішньому учню.  

Загальноосвітні навчальні програми націлені загалом на засвоєння певного обсягу 

знань. Учням пропонують «готові» знання. При тому втрачається самостійний, творчий 

підхід до навчання. Вони звикають до репродуктивного відтворення матеріалу, без його 

аналізу та виявлення логічних зв’язків. 

Розвитку продуктивного мислення надають зараз великого значення в усьому світі. У 

більшості розвинутих країн існують національні програми з розвитку розумових і творчих 

здібностей дітей. Психологи стверджують, що розвивати творче мислення дітей потрібно 

якомога раніше. В Японії дітей починають навчати пошуковому мислення з трирічного 

віку. 

 Продуктивне мислення розвивається тоді, коли дитина намагається самостійно 

освоювати навколишній світ та його закономірності, переживає при тому радість пошуку, 

здогадки, відкриття, перемоги над проблемою (задачею), вчиться розв’язувати нетипові 

завдання, виходити за межі стандартних способів розв’язування, шукає інші способи 

вирішення знайомих проблем, самоутверджується в розробці та здісненні доповідей з 

цікавих та актуальних учням певного регіону тем.  

 Вказане  особливо актуально для обласного регіону, де більшість учнів (та батьків 

учнів) не мають можливостей мешканців мегаполісу обирати спеціалізовані школи, 

гімназії та ліцеї. 

  Таким чином на перший план у шкільній освіті виступає проблема формування 

творчо орієнтованої особистості з нестандартними підходами до розв’язування проблем, 

здатної до самостійних суджень та самоосвіти, яка вміє працювати не тільки з 

літературою  а й використовувати інші ресурси інформації, зокрема всесвітньої 

інформаційної мережі Інтернет.  

 Це вимагає  переорієнтації вчителів з типових способів навчання учнів на методи 

розвиваючого навчання, розробки пакету відповідних пропозицій щодо подання 

конкретних тем, перебудови системи МАН, залучення інтерактивної складової в 

спілкуванні вчителів й методистів.   

 Зауважимо, що досягнути вказаної раніше мети можливо лише за умови творчої 

переробки вчителем пропонованих для нього методичних пакетів. Тільки вільна й творча 

людина може сформувати вільну й  творчу особистість!  

  Звідси маємо, що починати треба саме з формування відповідної особистості 

вчителя, заохочення його до творчої роботи, створення умов до поваги професії вчителя. 

Тільки  тоді творча молодь захоче вчителювати.    

 


