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Метод «3К» - формула успіху 

конкурентоспроможної особистості вихованця 

«Учень – не чаша, яку необхідно наповнити,  

а факел, який потрібно запалити».  

Давньогрецький вислів 

 

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. До того ж, радикально змінюється державна освітня 

політика в Україні. 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, високим 

адаптаційним потенціалом, вмінням вирішувати складні задачі, здатність 

швидко адаптуватися до нових умов та інші якості й здібності. 

Відповідно до Закону України «Про освіту», Концепції Нової української 

школи особистість дитини розглядається: 

- як цілісна особистість, усебічно розвинена, здатна до критичного 

мислення; 

-  як патріот з активною позицією, який діє згідно з морально-етичними 

принципами і здатний приймати відповідальні рішення, поважає гідність і 

права людини; 

- як інноватор, здатний змінювати навколишній світ, розвивати економіку, 

конкурувати на ринку праці, учитися впродовж життя. 

Вищезазначене є визначальними орієнтирами сучасної освіти. 



За експертними оцінками, найбільш успішними на ринку праці в 

найближчій перспективі будуть конкурентоспроможні фахівці. 

Конкурентоспроможність – це новий якісний стан фахівця, який можна 

віднести до сфери головних стратегічних цінностей особистості, який має 

багато складових. У всіх сферах діяльності все більшого значення набувають 

такі якості, як соціальна відповідальність, адекватне сприйняття і мобільне 

реагування на нові фактори, самостійність і оперативність у прийнятті рішення, 

креативність, критичне мислення, готовність до демократичного спілкування, 

соціально активної дії, включаючи захист своїх прав, здатність швидко 

адаптуватися до нових умов та інші якості, що визначають 

конкурентоспроможність особистості. 

Конкурентоспроможність - соціально орієнтована система здібностей, 

властивостей і якостей особистості, що характеризує її потенційні можливості в 

досягненні успіху в навчанні, професійній та непрофесійній життєдіяльності. 

Для формування соціально орієнтованих якостей особистості  необхідні  нові,  

інноваційні  за своєю  сутністю  умови, які  можна створити у позашкільному 

просторі на гурткових заняттях. В цьому полягає актуальність визначеної 

проблеми. А позашкілля – це благодатне підґрунтя для вирішення цієї 

проблеми, особливо гуртки, студії художньо-естетичного напряму. 

У  зв’язку з цим, запропоновано розглянути авторський метод навчання – 

метод «3-х К»: К – креативність, К – критичне мислення, К – комунікативність. 

Мета роботи: полягає в розкритті змістового наповнення поняття 

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

ефективності авторського підходу навчання й виховання успішної, 

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 за допомогою запропонованих у досвіді форм, прийомів та 

методів ефективному розвитку та формуванню механізму як творчого так і 

критичного  мислення дитини; 

- 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. 

 Провідна наукова ідея досвіду: визначення формули успіху 

конкурентноспроможної особистості дитини – Креативність + Критичне 

мислення + Комунікативність = Успіх, яку можна ефективно запроваджувати в 

освітній процес. 

Інноваційна практична значущість досвіду: застосування інноваційного 

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

напряму, що 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. 

Науково-теоретичним підґрунтям досвіду є нормативна-правова база 

системи освіти, наукові праці вітчизняних і зарубіжних фахівців, педагогів-



практиків щодо складових методу «3-х К»: креативність, критичне мислення, 

комунікативність. 

В основу роботи покладено ціннісні орієнтири Законів України «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», Концепції нової української школи.  

Складові методу: креативність, критичне мислення, комунікативність, які 

визначають конкурентноспроможність особистості, є достатньо вивченими 

науковцями і висвітлені. Так, термін «креативність» у педагогіці та психології 

набув поширення у 60-ті роки XX століття. Психолого-педагогічні аспекти 

формування творчої особистості та креативності розглядаються в дослідженнях 

вітчизняних учених: Б.Ананьєва, В.Андрєєва, Ю.Бабанського, І.Беха, 

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 Теорія Рішення Винахідницьких Задач (далі – 

ТРВЗ). ТРВЗ - це надбання технічно-математичної галузі знань, що має свій 

предмет дослідження - закони розвитку технічних систем. По-перше, ТРВЗ із 

1946 року завдяки російському вченому-досліднику Г. Альтшуллеру почала з 

успіхом використовуватися в соціальних системах, у тому числі й педагогічній. 

По-друге, ТРВЗ – це теорія, що вчить думати творчо. Але, як і кожна теорія, 

вона має конкретні принципи, правила тощо. ТРВЗ пропонує певний набір 

прийомів мислення кінцевою метою яких є свідоме досягнення стану 

«осяяння», підказок інтуїції тощо. Те, що раніше вважалося незалежним від 

волі людини, певним «даром», у ТРВЗ стає зрозумілим і свідомим. Досягнення 

дитиною творчого рівня можна вважати найвищим результатом будь-якої 

педагогічної технології, але саме в ТРВЗ розвиток творчих здібностей є 

пріоритетною метою. 

Але, поняття «критичне мислення» відоме вже понад 50 років і прийшло 

до нас зі США, де активно впроваджується в освітній процес, починаючи з 



другої половини минулого століття. Це явище всебічне і фахівці різних галузей 

освіти сприймають його по-різному.  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.  

Критичне мислення сьогодні є темою надзвичайно популярною. Різні 

аспекти формування критичного мислення відображені в працях вітчизняних 

науковців. Серед українських педагогів відомі такі, як 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. У працях О.Пометун подано характеристику 

розвитку критичного мислення, однієї із сучасних технологій навчання, що 

тісно пов’язана з інтерактивним навчанням. 

Огляд психолого-педагогічної літератури показав, що проблема 

комунікативних здібностей підлітків перебуває у центрі уваги вітчизняних та 

зарубіжних науковців, особливо на сучасному етапі становлення нової 

української школи. Отже, 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. 

Технологія досвіду. Вже понад 10 років у структурному підрозділі Мала 

академія управління бізнесом Позашкільного навчального закладу 

«Комунарський районний центр молоді та школярів Запорізької міської ради 

Запорізької області (далі – МАУБ ПНЗ «КРЦМтаШ») функціонує гурток 

дизайну художньо-естетичного напряму.  Пріоритетною метою діяльності 

гуртка є виховання компетентної, духовно розвиненої та, найголовніше – 

конкурентоспроможної творчої особистості із сформованим критичним 

мисленням та розвиненими комунікативними компетенціями (рис.1). 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1 

Особливість запропонованого методу «3-х К» полягає в тому, що за 

допомогою  комплексу вправ та тренінгів, декілька з яких буде представлено 

до уваги, освітній процес на заняттях гуртка спрямовано не тільки на 

здобуття фахових знань та навичок з образотворчого мистецтва, а головним 

чином, на формування й розвиток  компетенцій, що відповідають схваленій  

у січні 2018 року Європейським парламентом і Радою Європейського Союзу 

 

Креативність 

 

Комунікативні 

компетенції 

 

Критичне 

мислення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Креат́ивність —творча, 

новаторська діяльність; новітній 

термін, яким окреслюються «творчі 

здібності індивіда, що 

характеризуються здатністю до 

продукування принципово нових 

ідей і що входять в структуру 

обдарованості як незалежний 

фактор 

Крити́чне ми́слення — 

«мистецтво аналізувати, судження»

— це наукове мислення, суть якого 

полягає в ухваленні ретельно 

обміркованих та незалежних 

рішень. Головними ознаками є такі 

властивості, як усвідомленість та 

самовдосконалення 

Комунікативна компетентність 

-  це здатність встановлювати і 

підтримувати необхідні контакти 

з іншими людьми, сукупність 

знань, умінь і навичок, що 

забезпечують ефективне 

спілкування.  
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програмі щодо оновлення ключових компетентностей, Концепції нової 

української школи, Закону України «Про освіту». Усі тренінги та вправи, що 

входять до описаного авторського методу, застосовуються комплексно та 

послідовно, але за трьома напрямками. 

І. Креативність.  

Креативність тісно пов'язана з поняттям творчості. Зокрема, за 

словниковим виданням, креативність (англ, creativity) – творчі можливості 

(здібності) людини, які можуть проявлятися в мисленні, почуттях, 

спілкуванні, окремих 

різновидах діяльності, 

характеризувати особистість 

загалом та її окремі сторони, 

продукти діяльності, процес їх 

створення.  Виникає запитання: 

чи відрізняється креативність 

від творчості? Можливо це синоніми? Та це не так. Є суттєві нюанси. 

Творчість – це створення чогось принципово нового, зазвичай такого, що має 

художню цінність. Креативність – це дещо більш приземлене. Це не 

написання поем чи створення скульптур, це  вміння знаходити раціональне 

розв'язання життєвих і ділових задач. Творчість завжди первинна і 

фундаментальна, однак у креативному продукті вона підпорядкована 

прагматичній цілі. Деякі визначення креативності відносять її до показників 

творчого мислення наряду з гнучкістю, швидкістю тощо.  

Конкурентоспроможна особистість в умовах сучасного світу – це перш 

за все різнобічно розвинена особистість: людина, що є 

мультифункціональною та володіє навичками як креативного так і 

критичного мислення. 

 Розвивати критичне мислення – не означає вчити дітей Що думати, а 

скоріше ЯК думати, розвивати навички аналізу, пошуку, синтезу та 

переосмисленню інформації, вміти ставити перед собою правильно 



сформовані питання та завдання, аналізувати свої вчинки та дії, знаходити 

нестандартні рішення. 

Знайомство з особливостями роботи головного мозку людини – 

важливий крок  до звільнення потенціалу людини. Нервова система людини 

пов’язана з головним мозком навхрест. Ліва півкуля контролює правий бік 

тіла, а права – лівий бік. Через цей перехресний зв'язок ліва рука пов’язана з 

правою півкулею, а права рука з лівою півкулею . 

Дивлячись на те, що мовні функції тісно пов’язані з мисленням,  

свідомістю та вищими психічними функціями, які відокремлюють людину з 

ряду інших живих істот, вчені ХІХ століття називали ліву півкулю 

головною, «великою» півкулею, а праву – підлеглою або «малою». Ще 

нещодавно превалювала загальна думка, що права півкуля мозку менш 

розвинена, ніж ліва, такий собі німий близнюк, наділений здібностями 

нижчого рівня, що підкоряється вербальній лівій півкулі, отримує від неї 

підтримку. Але в середині минулого століття було проведено дослідження, 

що довели повноцінність правої півкулі. Також, було доведено, що обидві 

півкулі беруть участь у пізнавальній діяльності, причому, кожна з них 

взаємодоповнюючим образом спеціалізується на різних способах мислення і 

обидва ці способи доволі складні та важливі. 

Отже, на основі цих досліджень, можна зробити висновок, що кожна 

здорова людина має можливість використовувати обидва режими мислення, 

навчившись контролювати їх. 

Накопичені дані свідчать про те, що режим лівої півкулі є вербальним 

та аналітичним, в той час як режим правої півкулі є невербальним та 

комплексним. Кожен з нас володіє двома режимами обробки  інформації. 

Але так сталося, що в більшості випадків ліва півкуля домінує, подавляє 

іншу півкулю. Ліва півкуля аналізує, абстрагує, підраховує, відмічає час, 

планує процедури крок за кроком, вербалізує, робить раціональні висновки, 

основані на логіці, тобто можна сказати, що режим роботи лівої півкулі  - 



аналітичний, вербальний, послідовний, символічний, лінійний та 

об’єктивний. 

З іншого боку, у нас є інший спосіб пізнання – режим правої півкулі. 

Знаходячись у «Правомозковому» режимі обробки інформації, ми 

використовуємо інтуїцію та переживаємо спалахи осяяння. Тобто можна 

сказати, що режим правої півкулі  інтуїтивний, суб’єктивний, синтетичний, 

цілісний, не пов’язаний з часом.  

Образотворче мистецтво, його методи і засоби  є найбільш доречним 

для створення системи розвитку та активізації правої півкулі мозку людини. 

Така система, звісно, буде включати поглиблене навчання навичкам 

малювання як найефективнішого методу доступу до функцій правої сторони 

мозку. Однією зі вже створених, апробованих та популярних методик є 

методика викладання образотворчого мистецтва, що розроблена 

професором, викладачем образотворчого мистецтва Каліфорнійського   

університету Бетті Едвардс, яку було адаптовано для дітей та підлітків, 

створено інноваційну розробку щодо формування творчого мислення 

засобами образотворчого мистецтва і впроваджено в  навчально-виховний  

процес гуртка дизайну. Задля виявлення 

рівня ефективності даної методики було 

проведено педагогічний експеримент: 

створено експериментальні групи 

вихованців, яких протестував на 

показники творчого мислення 

практичний  психолог закладу на початку навчального року та наприкінці. 

За результатами діагностики, прийшли до висновку, що за навчальний рік 

показники, а саме: швидкість і гнучкість думки, оригінальність, 

допитливість, точність та сміливість, збільшились в середньому на 20%. 

Сутність методики полягає в тому, що вихованці гуртка не тільки 

навчаються за програмою, а й виконують вправи та тренінги, які націлені на 

активізацію "правого режиму" мислення, поліпшення показників творчого 



мислення.   Більшість вправ та тренінгів необхідно виконувати саме лівою 

рукою, яка пов'язана з правою півкулею мозку.  Пропонуємо кілька  

найпростіших, але ефективних  вправ. 

1. Кольорова вправа. Діти отримують набори кольорових олівців, 

потім з них обирають 4-6 олівців певних кольорів. Олівці  у вільній 

послідовності розкладаються на столі. Дітям пропонується закрити олівці 

аркушем паперу, а лівою рукою дістати ті кольори, які називає педагог. 

Завдання має тенденцію ускладнення, починаючи з 4 кольорів та повільного 

темпу, поступово переходити до 7 кольорів та більшої швидкості. 

Завдання має за мету розвиток зв’язку зір – сприймання кольору – ліва 

рука – права півкуля, тобто вправа виконує тренувальну функцію, поступово 

привчає дітей задіювати до роботи мозку саме правої півкулі.  

2. Кольорова вправа. Це ускладнений варіант попереднього завдання. 

Використовуючи той самий набір олівців, але кольори тепер розкладені у 

певному та заданому педагогом порядку. Умова завдання: діти сидять 

«ланцюжком», за командою педагога, який називає колір, дитина повинна 

взяти лівою рукою олівець даного кольору та передати сусіду зліва, 

одночасно правою рукою взяти у сусіда справа олівець. Дуже важливою 

умовою є одночасність передачі, адже при цьому потрібно одночасно задіяти 

обидві руки та активізувати обидві півкулі головного мозку. 

       3. Малювання аналогій.   Сутність вправи полягає в тому, що для 

виконання завдання активізується саме права півкуля, адже отримати 

результат за допомогою логічного, лінійного мислення майже неможливо. 

Головним завданням вправи є зобразити власні, особисті асоціації на 

загальноприйняті поняття. Наприклад, дітям може бути запропоновано 

намалювати пори року, але не використовуючи загальноприйняті символи, 

наприклад: зірка, серце, сльоза тощо.  Зображення можливо створювати 

тільки   абстрактними лініями, виражаючи своє відношення до предмету, або 

явища за допомогою характеру ліній, плям та кольору.  



Ще один з варіантів – запропонувати вихованцям намалювати  казкових 

героїв, добрих та злих, прослухати різні музичні уривки від класики до 

сучасних напрямків, таких як рок, реп, етнічну, народну музику, а потім 

намалювати мелодію кожного з них. Одним з найцікавіших завдань може 

стати малювання асоціативного автопортрету, портрету найкращого друга. 

Дуже важливим моментом цієї вправи є обговорення та пояснення дітьми 

власних малюнків. Також важливо, щоб дитина усвідомила, що ці малюнки 

ніхто не оцінює і тут немає невдалих, негарних малюнків, кожен  є 

унікальним і неповторним, цінним.  

4. Перевернуте малювання. Умовою завдання перевернутого 

малювання є достатньо високий рівень цікавості дітей, тому звичайний 

варіант перевернутого малювання не підходить. Чим довше не зрозуміло, що 

зображено на малюнку, тим краще. А маючи високий рівень цікавості діти 

будуть намагатись підгледіти, що ж саме зображено на малюнку. Найкращим 

виходом буде не просто перевернути малюнок, а ще й порізати його на 

частини, відокремивши їх одна від одної та пронумерувавши. Тобто, отримав 

завдання, дитина повинна: 

- розкреслити аркуш паперу, намалювати квадрат; 

- поділити його  на 16 однакових частин; 

- зверху пронумерувати частини, зліва проставити літери; 

- поступово перемалювати заданий малюнок, розміщуючи пронумеровані 

частини у відповідні  комірки. 

Для створення дидактичного матеріалу до цього завдання було 

використано звичайні дитячі розмальовки із тваринною тематикою. Ця 

вправа теж може мати тенденцію до ускладнення. Спочатку можна 

використовувати дуже прості малюнки на одну постать, поступово 

ускладнюючи, використовуючи більш складні композиції. До того ж, після 

кількох тренувальних занять можна починати  виконувати завдання лівою 

рукою, чим підсилюється ефект від вправи. Перевернутий, ще й поділений 



малюнок, вже не вписується в логічні рамки лівої півкулі, а діючи лівою 

рукою, ми не лишаємо виходу правій півкулі як стати домінуючою. 

         5. Дзеркальне малювання. Дане завдання обов’язково має певний 

алгоритм ускладнення. Для початку можна пропонувати дітям  домалювати 

на малюнках симетричну частину, якої не вистачає (метелик, листок, жук та 

ін.), поступово ускладнюючи малюнок, з переходом до виконання його лівою 

рукою для покращення результату. Доречно буде, якщо з кожним разом 

малюнок набуватиме все більше деталей. 

Окрім обов’язкових вправ дітям пропонуються ігри з елементами вправ, 

які прийшлись їм до вподоби, у які вони активно та із задоволенням грають. 

Наприклад: на невеликих листочках записано прості слова - назви рослин, 

тварин, їжі тощо.  Методом жеребкування визначається перший учасник гри, 

який виходить до дошки або просто великого аркуша паперу, закріпленого на 

вертикальній площині (на мольберті, як варіант), витягує навпомацки з купки 

папірців з надписами один та намагається намалювати те слово, що йому 

дісталося.  Інші учасники гри намагаються відгадати якомога швидше, що 

саме малює дитина. Той, хто відгадав першим, виходить малювати 

наступним, за кожне намальоване слово учасники отримують паперову 

фішку, зірочку, будь-яку відзнаку, а три дитини, що наберуть більшу 

кількість фішок отримують наприкінці заняття подарунки. Ще одна 

улюблена гра – «Домальовки». Для цієї гри вихованців краще розділити на 

команди по три, чотири дитини. За допомогою жеребкування у кожній 

команді визначається учасник, який буде розпочинати гру, надалі 

послідовність учасників визначається довільно. Сутність гри в тому, що 

перший учасник за свій хід розпочинає створювати малюнок, інші учасники 

доповнюють та домальовують його, але виконують малюнок лівою рукою. За 

один хід можливо намалювати що завгодно, але головною умовою є те, що 

малювати можна тільки одним дотиком. Якщо олівець чи ручка відірвались 

від паперу, хід надається наступному учаснику.  Ще одна умова гри – не 

обговорювати ідею малюнка, кожен домальовує за власною уявою та 



баченням. Коли малюнок закінчено (зазвичай він виходить доволі 

абстрактним та смішним), кожна команда отримує 5 хвилин на обговорення, 

а потім презентує колективний малюнок.  Перемагає та команда, чий 

малюнок буде більш образний та цікаво презентований (діти розповідають 

історію, пов’язану з сюжетом малюнку, дають імена героям тощо). 

Найголовніше  - проявити якомога більше фантазії та креативу. 

Вправи та ігри можна спрощувати або ускладнювати, адаптувати під 

будь-який вік та рівень практичних навичок вихованців. Головне,  

виконувати вправи регулярно, знаходити кілька хвилин на початку або 

наприкінці заняття для їх виконання. 

ІІ. Критичне мислення. 

Як вже було зазначено вище, за мету було поставлено всебічний 

розвиток особистості, а отже роботу спрямовано не тільки на активізацію 

правої півкулі та формування креативності, а й критичного мислення також, 

тобто гармонізацію, повноцінну активність обох півкуль мозку вихованців. 

Саме тому, до запропонованого методу було  включено елементи технології 

ТРВЗ.  

ТРВЗ - теорія рішення винахідницьких задач, автором якої є винахідник, 

письменник-фантаст – Генріх Саулович Альтшуллер. Вперше ТРВЗ було 

апробовано в 60-ті роки ХХ століття в гуртках технічної творчості, де 

проводилося навчання інженерами та педагогами, які пройшли підготовку на 

семінарах Г.С.Альтшуллера. Саме тоді, вперше було поставлено під сумнів 

твердження, що творчий потенціал – це вроджений талант. ТРВЗ-педагоги 

стверджували, що будь-яку дитину можна навчити творити та винаходити.  

ТРВЗ-технологія, що вийшла з технічного середовища, а сьогодні 

успішно реалізується в гуманітарній сфері і, в першу чергу, в освіті. 

Незважаючи на солідний вік, ТРВЗ-педагогіку сміливо можна назвати 

актуальною. «Вчись мислити сміливо!» - ось основна ідея даної педагогічної 

технології. Крім навчання творчій діяльності, до завдання ТРВЗ-педагогіки 

входить  й ознайомлення вихованців з прийомами творчої уяви, розвиток 



уміння і навички розв'язання винахідницьких завдань. Описані у даній 

розробці вправи та завдання увійшли до комплексної системи оптимальних 

інтерактивних методів та прийомів, що є практичною складовою методу «3-х 

К», наряду з класичними для ТРВЗ, такими як вирішення відкритих завдань і 

та інше. 

1. Піратський квест.  Завдання на створення головоломки, 

вирішувати які полюбляє майже кожен, а при виконанні даного завдання 

дитина отримує  можливість створити власну. Всім учасникам пропонується 

уявити себе капітаном піратського судна, на борту якого знаходиться дуже 

цінний скарб та яке переслідують військові. Але успішний пірат – це пірат 

винахідливий, тому він завжди знайде вихід як залишити скарб собі, а тут ще 

й дуже доречно на шляху корабля трапився невеличкий безлюдний острівець. 

Виконуючи завдання, вихованці складають та замальовують приблизну карту 

острова,  перетворюють її на карту скарбів, роблячи на зворотному боці 

примітки-підказки, як саме знайти скарб. Головною умовою  даного завдання  

є створення головоломки, тобто просто відмітити скарб на карті 

неприпустимо, він має бути неочевидним, прихованим. Наприкінці заняття 

діти міняються картами та розгадують таємниці скарбів один одного, 

голосуючи за найцікавіший та найскладніший квест. Найхитріший пірат 

отримує приз (будь-який подарунок або грамоту). 

2. Гра у ДаНетку. Сутність виконання даного завдання полягає в 

тому, щоб навчитись правильно формулювати питання, висловлювати власні 

думки, вміти поважати думки суперників, виховувати поважне ставлення 

один до одного. Данетка може бути як предметною, так і ситуаційною. 

Вихованці по черзі задають питання, маючи за мету вгадати слово, або 

відповісти на питання до ситуації, але питання обов’язково формулювати 

таким чином, щоб відповідати можна було так або ні. В процесі гри, для 

найкращої результативності пропонується ознайомити дітей з принципом 

«Леза Оками», тобто спрощення, відсічення зайвого. 



3. Гра у детектива. Це завдання є по суті ускладненою 

«Данеткою», різниця в тому, що відповідь на питання може бути 

розгорнутою, а не тільки так чи ні. Для початку всіх учасників необхідно 

ознайомити з певною історією, в якій описується місце уявного злочину. У 

процесі гри необхідно визначити ведучого (свідка злочину), який буде 

володіти більш розгорнутою інформацією, ніж було озвучено іншим, для 

того, щоб він міг відповідати на питання щодо ситуації. Кожен з учасників 

може спробувати себе в ролі детективу та розкрити злочин,  допросивши 

свідка. Але кількість питань до свідка має бути обмежена (від 7 до 12). Той, 

хто розкриває злочин при найменшій кількості питань до свідка і є 

переможцем у грі. Гра також може бути командною, тобто питання формує 

команда з кількох учасників. 

4. Вправа «Робінзон» (на використання очевидних та 

прихованих ресурсів). Вправа складається з двох етапів. На першому етапі 

учасникам запропоновано уявити, що вони раптово виграли путівку у круїз 

до теплих країв. Єдиною умовою їх поїздки є те, що не можна брати з собою 

великий багаж, отже вони мають створити список з 10-12 пунктів, за умовою 

що все це має міститись у невелику валізу. На другому етапі вправи 

виявляється, що корабель затонув і вийшло так, що учасник опинився на 

невеличкому безлюдному  тропічному острові, де він має вижити і подати 

сигнал рятівникам про своє місцезнаходження, використовуючи тільки ті 

речі, що є з собою та ресурси, що можуть бути на острові (клімат вологий, 

хижаків та великих тварин немає). Результати власних міркувань можна 

оформити у вигляді алгоритму дій або у вигляді щоденнику чи розповіді. З 

досвіду виконання даної вправи хотілося б зазначити, що іноді варіанти 

використання звичайних речей та їх скритих ресурсів є приголомшливо 

оригінальними та дієвими, тому така вправа завжди до вподоби для дітей 

абсолютно різних вікових категорій. 

 

 



ІІІ. Комунікативність. 

Формування та розвиток комунікативності – процесу взаємодії між 

людьми, в ході якого виникають, виявляються і формуються міжособові 

стосунки, що також  передбачає обмін думками, відчуттями, переживаннями 

тощо і є невід'ємною частиною, 

одним із найголовніших 

пріоритетів діяльності гуртка 

загалом та описаного методу. 

Більшість, як не всі,  з 

представлених вище вправ, ігор та 

завдань включають в себе 

елементи, що сприяють розвитку 

комунікативних навичок, такі як: необхідність формулювати та озвучувати 

власну думку, обговорення, аналіз результатів, робота в команді тощо. Також 

до даного напрямку можна включити низку виховних заходів, що є 

невід'ємною частиною  діяльності гуртка. Це проведення «Креатив-боїв», 

командного змагання з рішення відкритих задач. Робота клубу випускників 

та тісна взаємодія випускників гуртка з дійсними вихованцями у вигляді 

бесід, майстер-класів (низку майстер-класів з комп’ютерної графіки 

здійснила випускниця «Школи дизайну», а нині успішний графічний 

дизайнер Пархоменко Марина), доповідей тощо. Одним з найулюбленіших 

вихованцями заходів є дні ігор, що зазвичай проводяться на канікулах або у 

вільний час. В такі дні вихованці з різних груп гуртка мають можливість 

грати в настільні або рухливі ігри, звикаючи до командної роботи, 

взаємоповаги та толерантності. А такі ігри, як «Зрозумій мене», «Активіті» та 

подібні чудово впливають на розвиток вміння формулювати та доносити до 

інших власну думку, створення атмосфери довіри та розкутості серед 

вихованців гуртка. 

 

 



Результативність впровадження досвіду: 

 забезпечення та створення сприятливих умов для   самореалізації 

особистості дитини відповідно до її інтересів та можливостей;  

 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. 

Шляхи поширення 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 досвіду роботи на майстер-класі в рамках міського проекту 

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

- випуск статті в інтернет-журналі «Позашкілля Запоріжжя» 

Отже, можна дійти висновку, що представлений метод «3-х К»  є 

ефективною  формулою до розвитку, навчання й виховання 

конкурентоспроможної особистості дитини на заняттях гуртка художньо-

естетичного напряму (образотворчий профіль). Завдяки сформованому 

комплексу вправ, ігор та завдань, різноманітним формам та методам роботи 

на заняттях гуртка відбувається активізація формування механізму  творчого 

і критичного  мислення дитини, її комунікативних здібностей, що і було 

поставлено за мету. Також, значно підвищилася мотивація вихованців до 

подальшого навчання в гуртку, виникло бажання до розвитку і саморозвитку, 



прагнення до досягнення успіху. А це і є основними ознаками 

конкурентноспроможної особистості в майбутньому. 
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