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Тема досвіду: «Метод «3-х К» - формула успіху конкурентноспроможної 

особистості вихованців». 

Провідна педагогічна ідея досвіду: визначення формули успіху 

конкурентноспроможної особистості дитини – Креативність + Критичне мислення 

+ Комунікативність = Успіх, яку можна ефективно запроваджувати в освітній 

процес. 

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду. У 

технологічному та інформаційному світі третього тисячоліття актуальними є 

людиноцентрична система цінностей (людиноцентризм- один із головних принципів 

освітньої діяльності відповідно до Закону України «Про освіту»), за якою інтелект, 

освіта, професійний досвід, соціальна мобільність – конкурентоспроможність – 

головна складова національного багатства нашої держави, основний ресурс та 

потенціал соціально-економічного розвитку, індикатор здатності і прагнення до 

інновацій у професійній діяльності, соціальному житті. Розпочалося становлення 

нової парадигми освіти, орієнтованої на входження нашої країни у світовий освітній 

простір. Сучасному суспільству і особливо суспільству майбутнього потрібні люди з 

сучасними знаннями, гнучкістю і критичністю мислення, творчою ініціативою, 
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високим адаптаційним потенціалом, вмінням вирішувати складні задачі, здатність 

швидко адаптуватися до нових умов та інші якості й здібності. В цьому полягає 

актуальність досвіду. 

Науково-теоретичною базою досвіду є нормативна-правова база, наукові 

праці вітчизняних і зарубіжних фахівців, педагогів-практиків щодо складових 

методу «3-х К»: креативність, критичне мислення, комунікативність. Актуальність 

та перспективність вищезазначеної проблеми визначені законодавчими 

документами: Закони України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», Концепція 

нової української школи. 

Психолого-педагогічні аспекти формування творчої особистості та 

креативності розглядаються в дослідженнях вітчизняних учених: Б. Ананьєва, 

І.Беха, В.Андрєєва, Ю.Бабанського, Д.Богоявленської, В.Загв’язінського, 

Н.Кузьміної, Г.Сіліної, С.Сисоєвої, Н.Лейтес та в роботах зарубіжних учених: Г. 

Айзенка, Дж. Гілфорда, А.Маслоу, А.Олпорта, К.Роджерса, Д.Шеренберга та ін.  

Основою  розробки «Сприяння розвитку творчого мислення засобами 

образотворчого мистецтва», що входить в структуру досвіду стала методика 

професора Каліфорнійського університету Бетті Едвардс, а також технологія 

Г.Альтшуллера Теорія  Рішення Винахідницьких Задач.  

Поняття «критичне мислення» відоме вже понад 50 років.  Всесвітньо відомими 

є наукові праці таких дослідників критичного мислення, як Б.Блума, М.Ліпмана, 

Д.Клустера, Д.Халперн, А.Кроуфорд, К.Мередіт, С.Метьюз, Р.Пауль, Р.Стернберга, 

Ч.Темпла, Дж. Л.Стіл, С.Уолтера, Д.Дьюї та ін. Дослідженням критичного мислення 

займаються наступні українські педагоги: Т.Воропай, К.Костюченко О.Тягло, 

Л.Терлецька та ін. Українські науковці Л.Велитченко, Г.Липкіна, С.Максименко, 

Л.Рибак, Н.Чернега та ін. вивчають шляхи формування в учнів критичності 

мислення й ознаки такого мислення як психологічного утворення.  

Комунікативні  здібності як чинник успішної самореалізації розглядають 

О.Леонтьєв, К.Платонов, Б.Теплов, К.Роджер, Н.Кузьміна. Комунікативні здібності 

як складову комунікативної компетентності висвітлюють Н.Вітюк, Н.Волкова, Н. 

Завіниченко, Г.Данченко. 



Стисла анотація досвіду. За інноваційним потенціалом представлений 

досвід роботи є авторським. 

Мета роботи полягає в розкритті змістового наповнення поняття методу  

«3-х К», його структурних компонентів, а також доведенні ефективності 

авторського підходу навчання й виховання конкурентоспроможної особистості 

дитини на заняттях гуртка художньо-естетичного напряму (образотворчий 

профіль); створення системи оптимальних інтерактивних методів та прийомів, що 

сприятимуть розвитку дітей нового покоління, які вміють розмірковувати, 

спілкуватися, слухати та чути інших, аргументовано відстоювати власну позицію, 

знаходити цікаві рішення у різноманітних життєвих ситуаціях та обставинах. 

 Завдання: 

- спрямувати  освітній процес на активну діяльність вихованців з осмислення, 

застосування, аналізу, узагальнення, оцінювання інформації, отриманої, шляхом 

спостереження, досвіду, рефлексії, міркувань або комунікації у власній творчій та 

навчальній діяльності; 

- сприяти ефективному розвитку та формуванню механізму як творчого так і 

критичного  мислення дитини за допомогою запропонованих у досвіді форм, 

прийомів і методів; 

- розвивати  універсальні  якості особистості як основи для розвитку її 

творчого потенціалу, уяви, оригінального нестереотипного креативного мислення; 

- за допомогою елементів гри та тренувальних вправ створювати на заняттях 

сприятливі умови для формування розвитку емоційного компоненту 

комунікативної компетентності, що пов'язаний, насамперед, зі створенням і 

підтриманням позитивного емоційного контакту із співрозмовником. 

Інноваційна практична значущість досвіду: застосування інноваційного 

авторського методу навчання «3-х К» на заняттях гуртка художньо-естетичного 

напряму спрямований на розвиток, навчання і виховання дитини відповідно до 

вимог сучасності, світу в цілому та спрямований на вирішення завдань нашої 

держави, сучасної освіти. Це значно підвищить якість  та результативність 

освітнього процесу, додасть певної різноманітності на заняттях, підвищить 



пізнавальну активність вихованців, розвине інтелектуальні, розумові здібності 

тощо. 

Результативність впровадження досвіду:  

- підвищення якості та результативності позашкільної освіти; 

- підвищення мотивації дітей та підлітків до подальшого навчання в гуртку, 

пізнавальної активності, рівня креативності, творчих і комунікативних 

здібностей, креативного мислення;  

- розвиток інтелектуальних і розумових здібностей; 

- популяризація креативних та сучасних професій; 

- реалізація моделі випускника: цілісна особистість, патріот, інноватор. 

Репрезентація досвіду: досвід успішно репрезентований на рівні міста й 

області: 

- пропагування досвіду роботи серед молодих та малодосвідчених педагогів  

образотворчого та декоративно-ужиткового  напрямку в рамках 

методичного об’єднання; 

- представлення досвіду роботи на науково-методичній та педагогічній 

радах; 

- презентація перспективного досвіду на сайті закладу (розділ «Педагогічна 

мозаїка»); 

- презентація досвіду роботи на майстер-класі в рамках міського проекту 

«Міські методичні навчання» (модуль «Позашкільна освіта»); 

- випуск статті в інтернет-журналі «Позашкілля Запоріжжя». 

 

Теги: креативність, критичне мислення, комунікативність, 

конкурентноспроможність, метод «3-х К».  

 

Посилання: http://www.kom-center.zp.ua/?cat=78 
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