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РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ УЧНІВ  

НА УРОКАХ ЕКОНОМІКИ 
 
Тема нашого дослідження є актуальною, в зв’язку з тим, що 

зміни, які відбуваються в економічній, політичній і духовній 
сферах українського суспільства, висувають нові вимоги до 
освіти, які полягають насамперед у вихованні соціально зрілої, 
працелюбної, творчої особистості. Оскільки шкільні роки – це 
роки становлення особистості, то одне із основних завдань 
вчителя і полягає в тому, щоб виявити стрижневі якості учня і, 
враховуючи вікові особливості, створити умови для 
максимальної реалізації його творчих здібностей. Важлива роль у 
вирішенні цього завдання належить організації навчально-
виховного процесу в школі, який повинен сприяти 
інтелектуальному й творчому розвитку кожного школяра. 

Як зазначають дослідники, творча особистість 
характеризується мотиваційною активністю і спрямованістю, 
інтелектуальними здібностями, емоційно-чуттєвими та 
естетичними властивостями, пізнавальною активністю, 
гнучкістю, здібністю до співробітництва, комунікативністю 
тощо. Педагогічний аспект формування пізнавальної активності 
школярів у процесі творчої діяльності розкритий в роботах 
В.І.Андреєва, В.В.Давидова. 

Вітчизняні психологи переконливо довели, що задатки 
творчої здібності властиві будь–якій людині, будь–якій дитині. 
Не менш важливим є висновок психолого–педагогічної науки про 
те, що творчі здібності необхідно розвивати з раннього віку. 
Якщо ж дитину з перших років не привчати до творчої 
діяльності, то втрати від цього важко буде виправити в наступні 
роки. Отже, розвитку творчих здібностей дітей слід приділяти 
увагу з раннього дитинства. 

Учені стверджують, що найбільш сприятливі умови для 
розвитку творчих здібностей створюються у процесі праці. 



Основна праця дітей – навчання. Цілком закономірно, що для 
виховання в учнів творчих рис їх навчання треба зробити 
творчим [1]. 

Як вже вище згадувалось, одним з елементів навчання 
економіки є використання досвіду творчої діяьності. У 
психолого-педагогічній і методичній літературі творча діяльність 
виділяється як самостійний вид діяльності, зумовлений потребою 
самореалізації  і творчим потенціалом , який ще називають 
креативністю [2, 24]. 

Однією з творчих здібностей є творче мислення, яке ще 
називають дивергентним. Основними ознаками творчого 
мислення є спроможність утворювати нове поєднання ідей, 
рухоме мислення, оригінальність мислення, здатність до « 
відкритого мислення». 

Існують такі основні підходи у використанні досвіду творчої 
діяльності. Розглянемо проблемний підхід у навчальній 
творчості. Викладання є проблемним, якщо воно «всім своїм 
змістом і засобом розкриття ставить якесь питання, що вимагає 
вирішення, але прямого розв’язання не надає і спонукає учнів 
шукати відповідь». У цьому випадку виникає проблемна 
ситуація, у якій  виникає суперечність між наявними знаннями, 
засобами діяльності й новими фактами, способами розв’язання 
завдання. 

Основним методом навчання творчості є проблемний метод, 
у межах якого вчитель виявляє і класифікує проблеми, навчає 
учнів способів розв'язання проблемних завдань. І саме тому 
виділено три основні рівні проблемності. Перший рівень 
характеризується тим що, всі етапи розв’язання проблемного 
завдання здійснює власне вчитель. На частково-пошуковому рівні 
окремі етапи розв’язання проблемного завдання здійснюють самі 
учні. На дослідному рівні всі етапи розв’язання проблемного 
завдання здійснює сам учень. Учитель же визначає способи і 
прийоми створення проблемної ситуації, після цього він обирає 
шлях розв'язання проблемного завдання наступними методами: 
проблемне викладання, частково-пошуковий і дослідницький. 
Вибір шляху  розв'язання проблемного завдання визначається 
обсягом і характером теоретичного матеріалу, кількість джерел, 
що використовуються на уроці. Проблемно-пошуковий метод 



навчання недоцільно застосовувати під час вивчення матеріалу, 
насиченого фактами або складного для учнів, а також у разі браку 
часу на уроку. Він не призведе до успіху й у тому випадку, коли 
контакт учителя з учнями слабкий. Однією з форм реалізації 
проблемного навчання є діалогове навчання, яке може бути 
реалізоване в таких формах, як дискусія, диспут, евристична 
бесіда [3, 11]. 

Також не потрібно забувати про те, що життя ХХІ століття 
висунуло суспільний попит на виховання творчої особистості, 
здатної самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, 
приймати сміливі, нестандартні рішення, тому саме щоб навчити 
проблемному баченню, здібностям до висування гіпотез, 
оригінальних ідей, виявлення протиріч, уміння аналізувати, 
інтегрувати та синтезувати інформацію, вміти займатись 
дослідницькою діяльністю, дивергентно мислити, треба перш за 
все урізноманітнити домашні завдання. У дитини з’являється 
захопленість, потяг проникнути у сутність того, що пізнається. 
Важливу роль у стимуляції учнів до праці відіграють завдання, 
що потребують творчої переробки, узагальнення, використання 
ігрових моментів, розв’язання творчих завдань. Це можуть бути 
завдання-головоломки, завдання-парадокси, завдання-анімації, 
завдання на формування проблем [4, 17]. 

Отже, людське мислення, здатність до творчості — найкра-
щий дар природи. Тому на нашу думку, важливо організувати 
процес навчання так, щоб оволодіння знаннями її проходило в 
умовах розвитку пізнавальних здібностей учнів, формування в 
них таких основних прийомів розумової діяльності, як аналіз, 
синтез, абстрагування, узагальнення, порівняння. 
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