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АНОТАЦІЯ

Психологічні  умови  розвитку  креативності  молодшого  школяра  в

навчальному процесі.

Досвід роботи психологів-практиків засвідчує пасивність значної частини

учнів у процесі навчання, тому закінчення школи виявляє їх непристосованість,

бездіяльність,  незадоволеність  життям.  Обдарованість  в  основному

визначається  трьома  взаємопов’язаними  параметрами:  випереджаючим

розвитком пізнання, психологічним розвитком і фізичними даними. У зв’язку з

цим  спостерігаються  суперечності  між  гострою  необхідністю  ефективного

розвитку  креативності  в  усіх  суб’єктів  навчального  процесу  і  реальним  станом

освітньої практики, яка спирається на традиційну парадигму освіти, а також рівнем

наукових  розробок  у  напрямку  креативності.  Щоб  зберегти  творчу  тенденцію

молодших школярів, підсилити її новими інтелектуальними, інструментальними

й  методичними  можливостями  необхідним  є  дослідження  креативності  як

основи  розвитку  та  детермінанти  творчого  потенціалу  учнів,  що  актуалізує

заявлену тему магістерської роботи.

КЛЮЧОВІ  СЛОВА:  молодші  школярі,  креативність  школярів,

креативність  особистості,  розвиток  креативності,  психологічний  вплив,

тренінгова програма.


