
                                                    «ІНСАЙТ НАВЧАННЯ» 

                                                                             

 

 Пояснювальна записка. 

 

Курс «Інсайт-навчання»  завдяки поєднанню різноманітних систем творчого та креативного 

пошуку створює сприятливі умови для реалізації основної мети: формування творчих 

підходів до вирішення різноманітних нестандартних завдань (творчих завдань), формування 

стиля творчого мислення, розвиток мислення, здатного продукувати нестандартні, креативні 

ідеї. 

 

Мета курсу реалізується через завдання: 

- формування у учнів гнучкого мислення, здатного бачити предмети явища з різних 

боків 

-  формування варіативного мислення, здатного пропонувати кілька варіантів рішення 

завдання 

- формування гнучкого мислення, здатного змінювати функцію об’єкта, предмета, 

здатного  до створення аналогій на основі певних форм, предметів 

- розвиток мислення, здатного оперувати протиріччями, бачити предмети з двох сторін 

- формування  у учнів основ системного  мислення, а саме: бачення явищ, предметів у 

розвитку, бачення явищ предметів у взаємозв’язку, бачення явищ, предметів у системі 

«Ціле, частина цілого» 

- розвиток у учнів творчої уяви та фантазії  

- розвиток креативних навичок мислення: гнучкість, швидкість, оригінальність, 

розробленість ідеї. 

 

  Основними структурними елементами курсу «Інсайт навчання» є формування творчого 

підходу до життя, формування активної творчої позиції учня, формування  таких рис 

мислення, як самостійність, оригінальність та продуктивність мислення, що є все більш 

затребуваними рисами мислення у сучасному світі.  

  Курс «Інсайт навчання»  має вагому теоретичну базу. З одного боку він  поєднує у собі 

підходи до розвитку мислення у ТВВЗ (творче вирішення винахідницьких завдань) – 

педагогіки, яка в свою чергу склалася із всесвітньо відомої системи пошуку ідей для 

винахідництва Г.С. Альтшулера. З іншого боку курс містить найбільш відомі  підходи 

розвитку креативного мислення як такого. Тут витоки курсу опираються на роботи 

Дж.Гілфорда, А. Осборна, Е. Торренса, У. Гордона  та інших. Таке поєднання підходів 

має під собою розуміння ,що творчий процес є синтетичним по суті. В ньому у рівній мірі 

поєднуються, як раціональні та і ірраціональні здатності мислення. Зрозуміло, що чим 

мислення учня буду ширшим, здатним, як до абстракцій та к і до конкретизації, як до 

розсудливості так і до креативних кроків, тим більше можна очікувати конкретних, 

творчих результатів від нього. 

 

 Зміст курсу «Інсайт навчання» розкривається через такі лінії навчання: 

 

Спостережливість - основа для творчості. 

Ця лінія формує  первісні творчі звички дитини уважно вдивлятися у навколишній світ. 

Древні греки казали, що: «Природа любить ховатися». Це означає, що не поверхневе, а 

більш глибоке занурення у оточуючий світ дає  можливість для творчого пізнання цього 

світу . Лінія пропонує задіяти  різні органи сприйняття, аби зібрати більше інформації 

про світ. Це формує звичку  свідомо направляти свою увагу у навколишній світ. Через 

переключення із побутового рівня на фантазійний,  лінія дає можливість  творчо 

обробити інформацію, задіяти фантазію  та зробити «незвичайне із звичайного».  

 

Ракурс візуальний та змістовний. Варіативність. 



Ця лінія є продовженням попередньої, де формується звичка вдивлятися уважніше в 

оточуючий світ. Так зміна ракурсу , погляду на предмети із оточуючого світу дає 

можливість побачити ці предмети у «новому світі» або ракурсі. Зміна ракурсу ,як 

візуального так і змістовного привчає  роздивлятися предмет з різних боків, сенсів, що 

важливо для творчості і є антитезою до  сприйняття світу у сталих образах.. Ця лінія 

доповнюється невеликими практичними заняттями, які є першими творчими проектами 

учня. Зміна погляду, ракурсу на речі та предмети також формує таку рису, як гнучкість, 

пластичність мислення, яка, в свою чергу, є базовою рисою креативності. Ця лінія має 

продовження у темі «Варіативність». Вміння бачити предмет, явище з різних сторін 

доповнюється навиками вирішувати різноманітні завдання багатьма способами. Така 

варіативність є творчою звичкою «мати багато ідей» для вирішення проблеми, що в свою 

чергою є рисою креативності (визначення Дж. Гілфорда). 

 

Протиріччя 

Як відомо, оперування протиріччями є здатністю діалектичного мислення. У сенсі 

розвитку творчих навичок ця лінія робить мислення більш ширшим, розробленими, 

таким, яке здатне протистояти штампам. За допомогою казок, де зустрічаються такі 

приклади, ігрових вправ  лінія формує мислення здатне об’єднувати і бачити протиріччя 

в предметах та явищах. В свою чергу така робота теж сприяє розвитку гнучкості 

мислення, що впливає на загальну креативність учня. 

 

Елементи системного бачення світу, ознаки предметів. 

Системне бачення світу  включає у себе 3 основні складові. Перша – це бачення явищ, 

предметів у зв’язках і взаємовідносинах. Друге – бачення явищ, предметів у динаміці 

розвитку( минуле - дійсне - майбутнє) Третє – бачення предметів, явищ, як «ціле» або 

елемент «цілого». Такий підхід  системного бачення світу формує звичку дивитися на 

речі у динаміці їх розвитку, бачити складові елементи у їх структурі, проводити аналогії 

між ними. Ця лінія на самому простому, початковому рівні вчить сприймати світ, як 

динамічну, змінну, взаємопов’язану структуру. Ще з часів Древньої Греції до нас дійшла 

традиція описувати предмети за їх ознаками. У рамках інсайт навчання оперування 

ознаками дає можливість до розвитку таких функцій, як узагальнення, виділення 

головного та другорядного. Перехід у світ фантазійний при описуванні предмета за 

ознаками є вже відомим у цьому підручнику засобу активації фантазії учнів. Ця лінія 

продовжується у темі «Символ», де розвивається лаконічність мислення, вміння 

узагальнювати та знаходити значущі образи для будь  чого. 

 

Креативність. 

Ця лінія формує у учнів поняття про креативність, як рису мислення, що прагне до 

оригінальності думки. Креативність у підручнику подається ,як  здатність протистояти 

рутинному, ординарному мисленню, яке сприймає світ у сталих формах, та зразках. Для 

цього  лінія знайомить учнів із певними креативними прийомами, завдяки яким  буденні 

речі стають незвичайними. Так формується гнучкість мислення учня, яка є базовою у 

розвитку креативного стилю мислення. Завдяки формуванню звички розробляти, 

вдосконалювати ідею, або інсайт, формується вміння бачити практичну сторону творчої 

думки. Необхідно зауважити, що уроки з розвитку креативності активно інтегрують у 

собі таку дисципліну, як розвиток мовлення. (Учням пропонується розробляти креативні 

речення, свої міні-історії, казки, писати невеликі твори на задану тему) Також на 

початковому рівні тема креативності відображається  у розділі із вирішення побутових 

винахідницьких задач. 

 

Розвиток уяви та фантазії. 

Уява та фантазія – є базовими  властивостями креативного мислення. У підручнику лінія 

розвитку цих рис мислення має свою особливість. Основний підхід розвитку уяви та 

фантазії у підручнику – це подолання  учнями у спеціальних завданнях певних  творчих 



складнощів, які  її стимулюють. (Скласти цілу картину за елементом, запропонувати 

ідею, не спираючись на банальні очевидні речі і т.д.) У рамках розвитку  фантазії лінія 

знайомить учнів із певними прийомами фантазування, які з давніх часів 

використовуються у казках та фанатичних історіях. Завдяки прийомам фантазування 

учень отримує інструменти для власної  творчості. Окрім цього розвиток фантазії та уяви 

у підручнику є механізмом для долання певних інерційних стандартів мислення, звичок, 

що заважають креативності. 

 

«Розумні задачі». 

 Термін «розумні задачі» прийшов до нас із ТВВЗ – педагогіки. (Творче вирішення 

винахідницьких завдань) Ця лінія у підручнику підтримує традицію розвитку творчого 

мислення через вирішення завдань «із життя». Такі задачі розвивають саме творчі 

підходи учня та використовують надбані  у курсі якості – розсудливості, свободи 

мислення, гнучкості, практичності та лаконічності ідеї, долання протиріч. Задачі для 

учнів початкової школи звісно надані у формі казок та цікавих історій, але завжди в них є 

Неочевидна складність, яку треба виявити, та вирішити. Ця лінія  спрямована  розвивати 

самостійність учня у мисленні, сміливість, впевненість у мисленні поза певним 

шаблоном, моделлю, або зразком. Кожна з «розумних задач» потребує власного 

вирішення, але однаково творчий підхід, який і формувався від теми до теми у 

підручнику. 

 

Даний курс «Інсайт-навчання» пропонується для дітей молодшого шкільного віку. 

Програма  розрахована для викладання у школах   та  у розвиваючих освітніх закладах. У 

загальних середніх школах «Інсайт-навчання» може викладатися як предмет на вибір. 

 

    

2 клас. 

(одна година на тиждень) 

 

    Очікуванні результати навчання       Зміст навчання 

1.                                                     Творча увага. Спостережливість. 

Здобувач освіти: 

 - знає органи сприйняття людини 

-  має досвід їх  творчого застосування 

- вміє направляти свою увагу та 

отримувати інформацію про світ 

- отримує позитивний досвід  від уважного 

спостереження за природою завдяки 

органам сприйняття 

- вміє перемикати  з побутового рівня 

спостережень на фантазійний 

- може застосовувати фантазію для  творчої 

розповіді на тему 

Творчість починається з уваги. З вміння 

придивлятися до навколишнього світу, 

спостерігати – є основою для розвитку 

творчого мислення. Органи сприйняття, як 

канали для інформації про світ. 

 



Очікуванні результати навчання Зміст навчання 

1.1.                                                    Творча увага. Аналогія форми. 

 Здобувач освіти 

- знайомий із поняттям аналогії, або 

подібності 

- вільно вбачає в формі одного предмета 

форму іншого («на що це схоже»?) 

- вільно проводить аналогії між 

однаковими формами  предметів, але 

різними за розміром (апельсин –сонце) 

- вільно проводить аналогії між  

однаковими формами предметів у різні 

часи (лист дерева – відбиток ніг 

стародавньої тварини) 

-  вільно перемикається у побудові 

аналогії форми з рівня побутового на 

фантазійний (лінії на листі дерева - це 

послання, що пише ліс). 

 Формування гнучкості мислення завдяки 

вмінню проводити аналогії між формами 

предметів – бачити в формі одного форму 

іншого. 

Практикум:  

1.користуючись схемою-моделлю «РОЗМІР та ЧАС» визначити, на що  ще схожа мушля. 

2.  Роздивитись схему київського метро, та знайти аналогії різних форм. 

 

Очікуванні результати навчання 

  

 

Зміст навчання 

1.2. Творча увага. Ракурс. Варіативність. 

Здобувач освіти 

- розуміє, що таке  візуальний ракурс 

- розуміє, що погляд на предмет, 

залежить від ракурсу, або точки зору 

на нього 

- переконаний що зміна ракурсу робить 

сприйняття предмету свіжим, 

незвичайним. 

- розуміє, що таке контекст 

- вміє змінювати контекст у бесіді 

- вміє дивитися на предмет з різних 

точок зору (що в ньому добре, що 

погано) 

-  може дивитися на речі «очами різних 

людей» 

- вміє пропонувати різні варіанти 

вирішення нескладних завдань. 

Знайомство із візуальним ракурсом. 

Розвиток спостережливості для навичок 

знаходження цікавого ракурсу предметів у 

навколишньому світі. Знайомство із 

ракурсом змістовним, або контекстом. 

Приклади зміни контексту. 

Практикум:  Учням пропонується вправа - пригадати свою дорогу у школу у подробицях.  

Мета - направити увагу учня на подробиці того, що ,як правило залишається по за увагою. 

Допомогою у такій розповіді можуть бути питання – Що цікавого було сьогодні по дорозі? 

Чим дорога відрізнялася від звичайної? Які запахи ти помітив? Які емоції людей ти 

запам’ятав?  



       Практикум:  

1. Учневі пропонується знайти у природі приклад незвичного ракурсу чого не будь. 

Зробити за допомогою телефону фото. Мета завдання – побачити цікаве у звичному. 

Гілка  дерева у ракурсі, коли вона щось нагадує, листок, який якось цікаво лежить, і 

теж щось нагадує, форми калюж, хмар, тощо. 

2. Розбір задач  із прикладом зміни ракурсу. Розбір прикладу зміну контексту із 

літератури.( Марк Твен «Пригоди Гекльберрі Фіна та Тома Соєра»). 

3. День творчого малюнка – намалювати фантастичну рибу, використовуючи форми 

предметів із навколишнього світу, власної квартири. 

Очікуванні результати навчання Зміст навчання 

2. Системне мислення. Ознаки предметів. Протиріччя. 

 

Здобувач освіти 

- Розуміє, що таке бачення явищ 

предметів у часі. Може навести 

приклади. 

- Розуміє, як речі у світ 

взаємопов’язані між собою, може 

привести приклади. 

-  розуміє, що предмет може бути 

або чимось «цілим» або частиною 

«цілого». Може привести приклади.  

-  Може описати предмет за 

ознаками. Вміє складати паспорт 

предмета за ознаками. 

- Відрізняє головні та другорядні дії 

що до певних завдань. 

- Розуміє ,що таке протиріччя. Може 

визначити протилежні властивості 

предмета. 

-  Виконує  завдання на знаходження 

речей, предметів із протилежними 

властивостями. 

 

 

Світ – динамічна структура, де все пов’язане між 

собою. Погляд на світ крізь системне бачення. 

Три елементи системного бачення. Ознаки 

предметів, як  спосіб описати предмет. 

Знайомство із протиріччями. 

 

 

Практикум:  

1.Розбір казок, де зустрічаються протиріччя, та способи їх подолання. 

2. Знайомство із морфологічною таблицею, як способу знаходження креативних ідей. 

3. Новорічний практикум – «Вигадай ідею для новорічної іграшки». 

 

Очікуванні результати навчання Зміст навчання 

3. Креативність. Ідеї для навколишнього світу. 



Здобувач освіти 

- розуміє, що таке креативність 

- відрізняє банальну ідею від 

креативної 

- розуміє, що таке стереотип 

- вміє долати стереотип завдяки  

спеціальним вправам 

- знає прийоми креативних 

перетворень 

- вміє застосовувати їх для 

створення цікавих міні-історій, 

казок 

- вміє змінювати функцію 

предмета 

- пропонує нові ідеї із життя, де 

змінена первісна функція 

предмета 

Що означає бути креативним? Чим 

відрізняються звичайні ідеї від креативних? Як 

розвивати собі креативність? Креативні прийоми 

допомагають створювати незвичайні ідеї. 

Навколишній світ чекає яскравих ідей! 

Практикум: 

1. Побудова асоціацій на тему. 

2. Складання казкової креативної історії, користуючись прийомами креативності 

3. Розбір винахідницьких задач із життя. 

Очікувані результати навчання Зміст навчання 

                    3.1.  Активація уяви та фантазії. Прийоми фантазування.        

    

 

 

 

 

 

Здобувач освіти 

- розуміє роль уяви та фантазії для 

яскравих ідей 

- відрізняє фантазію від уяви 

- виконує вправи на розвиток 

фантазії та уяви 

- пропонує цікаві ідеї на задану тему, 

використовуючи свою уяву та 

фантазію 

- знає прийоми фантазування 

- користуючись прийомами 

фантазування, складає фанатичні 

міні – історії 

Уява та фантазія – головна , рушійна сила  для 

креативних ідей. Як активувати фантазію та 

уяву? Які є прийоми фантазування? Цікаві ідеї 

завжди живуть, там, де є розвинута  уява та 

фантазія. 

Практикум: 

1. Фантазійне моделювання тварини, або птаха за допомогою форм фруктів. 

2. Фантазійна гра «Скульптура» групами класу. 

3. Ігри на розвиток уяви «Уявляшки», «Інопланетянин», «Незвичні питання». 

4. Складання фантазійних міні – історій , користуючись прийомами фантазії. 

Очікувані результати навчання Зміст навчання 



                                      3.2. «Розумні задачі». «Відкритті» питання. 

Здобувач освіти 

- Знає що таке «Розумні задачі». 

- Знає прийоми вирішення задач. 

- Вміє аналізувати умови задачі. 

- Розуміє, що таке ресурси для 

вирішення задачі. 

- Вміє уточнювати головне завдання 

та ціль задачі. 

- Пропонує різні шляхи її вирішення. 

- Вміє виділяти головне протиріччя 

в задачі. 

- Застосовує різні прийоми 

вирішення задач. 

- Пропонує різні варіанти відповідей 

на «відкриті» питання. 

 Що таке «розумні задачі»  і  як їх вирішувати? 

 Прийоми для вирішення  «Розумних задач». 

Знайомство із «Відкритими питаннями». 

Практикум:  

1. Розбір казкових «Розумних задач». 

2. Знаходження у життя цікавих «відкритих питань». 

 

 


