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ПЕДАГОГІЧНИЙ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ТВОРЧОЇ ІНІЦІАТИВИ І 

ХУДОЖНЬО-ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УЧНІВ У ПРОЦЕСІ 

ВИВЧЕННЯ МИСТЕЦТВА ПИСАНКОВОГО РОЗПИСУ 

Анотація. У статті розкрито педагогічний взаємозв’язок творчої 

ініціативи і художньо-трудової діяльності учнів у процесі вивчення 

мистецтва писанкового розпису. Узагальнено наукові підходи на природу 

понять «ініціатива» і «творчість», на основі чого сформульоване визначення 

поняття «творча ініціатива учня». Запропоновано структуру процесу 

формування творчої ініціативи учнів у процесі вивчення писанкового 

розпису. Здійснена порівняльна характеристика традиційної і художньо-

трудової діяльності учнів. Зроблено узагальнення, що художньо-трудова 

діяльність має педагогічний потенціал для формування творчої ініціативи 

учня. Запропоновано положення для формування творчої ініціативи учня у 

процесі вивчення писанкового розпису. 
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художньо-трудова-діяльність, писанковий розпис. 
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ВЗАИМОСВЯЗЬ ТВОРЧЕСКОЙ 

ИНИЦИАТИВЫ И ХУДОЖЕСТВЕННО-ТРУДОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ 

ИСКУССТВА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ РОЗПИСИ ЯИЦ 

Аннотация. В статье раскрыто педагогическую взаимосвязь творческой 

инициативы и художественно-трудовой деятельности учащихся в процессе 

изучения искусства художественной розписи яиц. Обобщены научные 

подходы на природу понятий «инициатива» и «творчество», на основе чего 

сформулировано определение понятия «творческая инициатива ученика». 

Предложена структура процесса формирования творческой инициативы 

учащихся в процессе изучения художественной розписи яиц. Осуществлена 

сравнительная характеристика традиционной и художественно-трудовой 

деятельности учащихся. Сделано обобщение, художественно-трудовая 

деятельность имеет педагогический потенциал для формирования творческой 

инициативы ученика. Предложено положение для формирования творческой 

инициативы ученика в процессе изучения художественной розписи яиц.  

Ключевые слова: инициатива, творческая инициатива ученика, 

деятельность, творчество, художественно-трудовая-деятельность, 

художественная розпись яиц. 
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Annotation. The article deals with the pedagogical relationship of creative 

initiative and art-work of students in learning the art of Easter egg painting. Were 

overviewed scientific approaches to the nature of the concepts of "initiative" and 

"creativity", as the base for the definition of the concept of "creative student 

initiative." Was proposed the structure of process of formation of creativity 

initiative of students in the study of Easter egg painting. Was made comparative 

characteristics of traditional and art-work of students. Was made generalizations 

that artistic and work activity has the pedagogical potential to form student 

creativity. Was proposed the statement for the formation of creative initiative of 

student in the process of Easter egg painting. 

Keywords: initiative, creative student initiative, activity, art, artistic- 

employment-activities, Easter egg painting. 

Актуальність теми дослідження. 
Одним з пріоритетних напрямів навчально-виховного процесу у 

загальноосвітніх навчальних закладах є створення умов для 

інтелектуального, соціального, морального та фізичного розвитку і 

саморозвитку особистості учня, а в стратегічному плані — закладення 

фундаменту для формування демократичного суспільства, для якого 

освіченість, вихованість, культура — найвищі цінності.  

Державною національною програмою «Освіта» України ХХІ століття 

наголошується на національному спрямуванні освіти, її тісному 

взаємозв’язку з національною історією і народними традиціями, про 

необхідність запровадження народних ремесел у навчально-виховний процес 

середньої загальноосвітньої школи, а також залучення школярів до витоків 

національної культури. 

У свою чергу в Національній доктрині розвитку освіти України у ХХІ 

столітті підкреслюється, що освіта України ґрунтується на культурно-

історичних цінностях українського народу, його традиціях і духовності. 

Духовне відродження суспільства вимагає конкретних змін у діяльності 

загальноосвітніх шкіл, які викликані необхідністю формування суспільно 

активної, творчої особистості, що, на відміну від людини-виконавця, здатна 

самостійно мислити, генерувати нові ідеї, приймати сміливі, нестандартні 

рішення. Нова освітня філософія визначила головну стратегію педагогічної 

діяльності — спрямування навчально-виховного процесу на формування 

духовного світу особистості, утвердження загальнолюдських цінностей, 

розкриття потенційних можливостей та здібностей учнів, здатних знаходити 

нові шляхи розв’язання практичних завдань, творчо застосовувати набуті 

знання у майбутньому.  

Розв’язання цих актуальних проблем можливе лише на основі широкого 

запровадження нових педагогічних технологій, спрямованих на розвиток 
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творчих здібностей та нахилів особистості, а також формування творчої 

ініціативи учня. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 

 На основі проведеного аналізу філософської (В. Шинкарук), 

психологічної (К. Абульханова, Д. Богоявленкська), соціологічної 

(Е. Еріксон) і педагогічної (О. Матющкін, М. Махмутов, О. Нісімчук, 

М. Чепіль) літератури з проблеми пошуку, встановили, що у представників 

різних напрямів погляди на природу поняття «ініціатива» дещо різняться. 

Подібна ситуація склалася довкола поняття «творчість». У контексті 

міркувань щодо сутності творчої ініціативи, базовим стало визначення 

С. Рубінштейна. 

Питання творчої діяльності піднімали у своїх дослідженнях 

Г. Альтшуллер, І. Волощук, В. Амелькін та ін. 

Проблема діяльності отримала ґрунтовне вивчення у працях 

Д. Абульханової-Славської, Б. Ананьєва, Л. Божович, Г. Костюка, 

О. Леонтьєва, С. Рубінштейна, Г. Щукіної та ін. 

Питання методики писанкового розпису досліджується у працях 

Л. Гриценко, Г. Кисіль, О. Кисіль, Ю. Сліпіч, В. Титаренко та ін. 

Мета статті: розкрити педагогічний взаємозв’язок творчої ініціативи і 

художньо-трудової діяльності учнів у процесі вивчення мистецтва 

писанкового розпису. 

Виклад основного матеріалу. 
Дослідження проблеми формування творчої ініціативи учнів передбачає 

виявлення сутності базових понять «ініціатива» та «творчість» у площині 

різних поглядів і підходів з метою створення необхідних умов для організації 

творчої художньо-трудової діяльності в умовах загальноосвітньої школи. 

Низка дослідників розводить поняття «ініціатива» і «творчість», 

встановлюючи відмінності між ними в соціолого-філософському 

(Н. Маркіна, Ю. Харін), психологічному (К. Абульханова-Славская, 

Д. Богоявленская, В. Моляко, Л. Попов) і педагогічному (І. Волощук, В. Кан-

Калік, Н. Пихтіна, С. Сисоєва) аспектах. 

Проведений аналіз дає підстави для висновку, що на тлі глибоких і 

різнобічних наукових досліджень, феномен ініціативи, й зокрема, творчої 

ініціативи є недостатньо вивченим. 

З’ясувавши, що ініціатива (від лат. initiare – починати, франц. initiativ – 

перший крок у справі) – почин; здатність до самостійних активних дій; 

керівна роль в яких-небудь діях [10, c. 236]. 

Дане поняття дає можливість розглядати як учень об’єктивує себе у 

спілкуванні, пізнанні та діяльності. Важливо наголосити, що ініціатором 

нового, передового завжди стає особистість, яка перебуває в постійному 

творчому пошуку. 

Поняття «ініціатива» розглядається у філософії, психології, соціології і 

педагогіці під різними кутами. 
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У філософії ініціатива розуміється як самостійна розумова або практична 

дія, що виконується суб’єктом з метою ефективного розв’язання порівняно 

новим способом актуального суспільно значущого завдання [12]. 

У психології ініціатива – це вільна, така, що відповідає потребам 

суб’єкта, форма самовираження, спонукальний аспект діяльності, спілкуван-

ня, знання [1, с. 20].  

У соціології ініціатива зумовлюється необхідністю отримати принципово 

нове об’єктивно-істинне знання, що сприяє розв’язанню важливого 

соціального завдання [2]. 

У педагогічному контексті ініціатива – внутрішнє спонукання до нових 

форм діяльності, керівна роль в будь-якій дії [11, с. 212]. Ініціативу належить 

розглядати як протилежність необхідності, прояв потенційної можливості 

творчості, реалізованої суб’єктом навчання. У творчій системі навчання, до 

якої належить художньо-трудова підготовка школярів, ініціатива має 

системоутворювальне значення. У низці психолого-педагогічних праць 

поняття «ініціатива» розкривається через здатність до самостійного здобуття 

знань і позначається як «пізнавальна самостійність», спроможність людини 

до самостійного пошуку завдань, проблем, нових способів дій (народжується 

всередині самого ініціатора і цілком залежить від його здібностей) [4;5; 6; 

13]. 

Досліджуючи природу поняття «творчість», з’ясували, що це у прямому 

розумінні є створення нового, оригінального, яке при цьому входить не лише 

в історію розвитку самого творця, а й історію розвитку науки, мистецтва і т. 

ін. [9]. 

Творчості дитини передує мотивація, прагнення та творча ініціатива, що 

проявляється як самостійний вихід за межі заданої ситуації, спосіб 

самоствердження, самовираження, самореалізації у вільній формі, бажання 

виразити і заявити про себе в діяльності, спілкуванні та пізнанні [8, с. 28]. 

Виходячи з проведеного аналізу понять «ініціатива» і «творчість», 

вважаємо, що творча ініціатива учня – це інтегративна властивість (якість) 

особистості, що проявляється в діях суб’єкта навчання, які випереджають 

зовнішні вимоги, спонукають до самостійності, самовираження, 

самореалізації у вільній творчій формі, зумовлюють новизну, унікальність, 

неповторність, оригінальність характеру діяльності. 

Дослідження творчої ініціативи учнів – проблема складна та 

суперечлива. Складність полягає у тому, що вона передбачає розв’язання 

найважливіших методичних питань: природи, джерел формування творчої 

ініціативи, співвідношення у цьому процесі індивідуального і колективного, 

об’єктивного і суб’єктивного тощо. Складно і те, що предметом тут виступає 

явище, внутрішня сутність якого недоступна для прямого дослідження. 

Відповідно до процесу діяльності учнів, що пов’язані з творчістю, творча 

ініціатива є явищем неоднорідним, яке містить мотивацію, уяву, самостійне 

формулювання проблеми і мети. У контексті особистісного підходу в 

структурі творчої ініціативи виділяються такі домінанти, як інтерес, досвід і 
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здібності, в яких зафіксовані не лише природні ресурси творчої ініціативи, а 

й ті утворення, які формуються в результаті соціалізації. Народження творчої 

ініціативи зумовлене цілеспрямованою дією передовсім на мотиваційну 

сферу особистості, стимулюванням інтересу до творчого процесу [9, с. 130]. 

Структурно процес формування творчої ініціативи учнів при вивченні 

мистецтва писанкового розпису можна представити у вигляді трьох 

компонентів, зокрема, емотивного, когнітивного, діяльнісного. 

Емотивний компонент є «пусковим механізмом» для формування 

творчої ініціативи. В його структуру входять емоційно-ціннісне відношення 

до творчості та пізнання, а також мотиви досягнення в творчій художньо-

трудовій діяльності, які є джерелом активності особистості школяра. 

Когнітивний компонент містить специфічну систему знань й уявлень про 

сутність творчої художньо-трудової діяльності, її роль в житті людини, про 

етапи та способи творчого процесу, знання основ образотворчої, художньо-

проектної грамоти, технологій виготовлення писанок тощо. 

Діяльнісний компонент відображає систему умінь як способів здійснення 

творчої художньо-трудової діяльності. Ця система містить уміння ставити 

мету та підпорядкувати свою діяльність її досягненню; планувати і 

самоконтролювати перебіг творчого процесу; здійснювати рефлексію творчої 

діяльності; створювати образи, імпровізувати, концентрувати увагу, 

використовувати прийоми і способи як інтелектуальної (узагальнення, 

абстрагування, аналіз ситуацій і образів, диференціація ознак, виділення 

головного, синтез отриманих результатів і т. ін.), так і практичної (розроб-

ляти орнаментальні композиції, переносити їх на писанки, виконувати 

відповідні технологічні операції та дії, проводити кінцеве опорядження 

тощо) діяльності. 

Представлена сукупність компонентів фіксує внутрішні психологічні 

механізми, необхідні для актуалізації і формування творчої ініціативи 

школярів у процесі художньо-трудової діяльності. 

Також відзначимо, що формування творчої ініціативи розглядається як 

невід’ємна складова загального процесу розвитку особистості школяра; 

закономірна, цілеспрямована зміна структури творчої ініціативи; 

саморегульований процес, тобто внутрішньо необхідний рух, «саморух» від 

наявних потенційних можливостей до вищих рівнів творчої самореалізації. 

Творчий розвиток особистості відбувається завдяки її участі в 

різноманітних видах діяльності. 

Ураховуючи творчий характер і специфіку навчальної діяльності на 

уроках трудового навчання, зокрема у галузі оволодіння мистецтвом 

писанкового розпису, в дослідженні обґрунтовується дефініція «творча 

художньо-трудова діяльність школяра». Під нею розуміється навчальна 

діяльність творчого характеру, спрямована на набуття теоретичних знань, 

формування вмінь і навичок розв’язання художньо-трудових завдань, 

результат якої має суб’єктивну новизну та значущість для розвитку 

особистості школяра, зокрема його здібностей і творчої ініціативи. 
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Аналіз літератури з питань організації творчої художньо-трудової 

діяльності, вивчення передового педагогічного досвіду та шкільної практики 

дозволили зіставити основні характеристики традиційної і художньо-

трудової діяльності школярів (на основі рекомендацій Л. Оршанського [7]) 

(див. табл. 1). 

Ланками художньо-трудової діяльності, яка містить самостійну і творчу 

складові, є суб’єкти діяльності (учень і педагог) та її об’єкти (реальні 

предмети – вироби декоративно-ужиткового мистецтва). В самостійній 

творчій діяльності школяра чітко проявляються дві її сторони: одна – 

полягає у прагненні виступати в ролі дослідника творчої художньо-

трудової діяльності (у нашому випадку – мистецтва писанкового розпису); 

інша сторона полягає в умінні нетрадиційно спрямовувати перебіг 

діяльності в русло, яке відповідає заданим цілям навчання писанкарству. 

Щоб мати можливість проявляти творчу ініціативу в творчій художньо-

трудовій діяльності, учень має володіти не лише відповідною підготовкою, 

а й уміти швидко орієнтуватися в мінливих ситуаціях, моделювати процес 

власної творчої діяльності, передбачати її результати. Доведено, що чим 

ближчий рівень творчої діяльності суб’єктів навчання до рівня 

самостійного дослідження, тим вищий освітній результат, зумовлений 

проявом творчої ініціативи [7]. 
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Таблиця 1. 

Порівняльна характеристика навчальної діяльності учнів 

Зміст 
Види навчальної діяльності 

Традиційна Творча художньо-трудова 

1 2 3 

Загальна 

мета 

Дати міцні знання, уміння і 

навички. Підготовка учня до 

виконання тих чи інших 

функцій в суспільному житті. 

Розвиток особистості – 

безпосередній (тобто 

стихійний) внаслідок навчання. 

Оптимальний загальний  

розвиток учнів. Формування в 

учнів уміння аналізувати, 

порівнювати, класифікувати 

тощо. Розвиток особистості – 

прямий, а неопосередкований 

результат. Знання в цій системі 

є не самоціллю, а лише засобом 

розвитку. 

Психолого-

педагогічні 

засади 

Розвиток здійснюється 
спонтанно за внутрішніми 
законами, а навчання 
«плентається в хвості 
дитячого розвитку»(В. 
Давидів). Опора на зону 
актуального розвитку. Усе 
навчання зводиться до 
вправлянь пам’яті, уяви, 
сприйняття. Переважає 
заучування правил, способів 
розв’язання репродуктивних 
завдань. 

На передній план висувається 

становлення учня як суб’єкта 

різноманітних видів діяльності. 

Накопичення інформації 

відбувається з опорою на 

творче мислення. Психічний 

розвиток особистості 

відбувається у процесі різних 

видів діяльності: навчальної; 

ігрової; квізідослідницької; 

художньо-естетичної; 

проектної; технологічної; 

трудової та ін. 

Схема 

навчально

го процесу 

Інформаційно-пояснювальний 

спосіб навчання. Навчальний 

процес здійснюється через 

передачу навчальної інформації 

вчителем, завдяки 

демонструванню та 

тренувальним вправам. 

Художньо-трудова діяльність 

містить три основні 

компоненти: навчальне 

завдання (орієнтовна 

діяльність); навчальні дії 

(виконавські); навчальні дії з 

контролю й оцінки творчої 

діяльності. 

Відносини 

вчителя та 

учня 

Учень – об’єкт навчання, на 

якого спрямована дія вчителя. 

Організація пізнання, 

діяльність, управління, 

контроль здійснюється 

педагогом. 

Учень – суб’єкт навчальної 

діяльності, здатний самостійно 

ставити навчальні цілі, 

проводити аналіз власних дій, 

домагатися наміченого 

результату. Він – партнер 

учителя, а процес навчання – це 

процес гармонійної співпраці. 
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Продовження таблиці 1. 

1 2 3 

Методи 

навчання 

Знання, уміння і навички 

засвоюються здебільшого через 

вербальний спосіб, 

демонстрування, тренування та 

повторення. Використання 

словесного (питально-

відповідного) методу з 

переважанням конкретних 

запитань, мета яких – 

відтворення засвоєних знань. 

Перехід від знання до уміння, 

а потім – до навички. 

Метод навчання – 

квазідослідницький. Поняття 

подаються не в готовому 

вигляді, а у формі визначень, 

засвоєння розпочинається не з 

правил роботи, а з самостійного 

розв’язання навчально-

практичного завдання. Перехід 

від уміння до знання, а потім – 

до навички. 

Співпраця 

вчителя та 

учнів 

Мета діяльності вчителя та 

учнів –засвоєння певного 

способу дій через показ і 

тренування. Педагог викладає 

інформацію, а учень її 

поступово засвоює і 

використовує в практичній 

діяльності. 

Учитель повинен домогтится 

того, щоб учень «перейняв» на 

себе навчальне завдання, 

сформулював його, а для цього 

потрібно створити таку 

ситуацію, в якій він виявить 

дефіцит своїх здібностей та 

проявить творчу ініціативу. 

Система 

оцінюван-

ня 

У традиційній системі 

використовується поурочні 

бали для зовнішньої мотивації 

навчальної діяльності, контроль 

відбувається через оцінку 

абсолютної успішності, тобто 

відповідність досягнень учня 

нормативним вимогам. 

Оцінка робіт учнів –

диференційована. Вчитель 

подає школярам чіткі критерії 

оцінювання результатів творчої 

художньо-трудової діяльності. 

Самооцінка учня передує оцінці 

учителя.  

 

Зовні будь-яка діяльність, у тому числі художньо-трудова, виступає у 

вигляді послідовних, здебільшого елементарних операцій. Звідси, процес 

воскового писанкового розпису передбачає послідовне виконання 

традиційних, стандартних операцій: підбір орнаменту, нанесення писачком 

воскових ліній, занурення яйця у фарбу та ін. Власне творчість 

розпочинається тоді, коли виконання цих операцій здійснюється не за 

заздалегідь заданому алгоритму, шаблону, а є творчою ініціативою учня, яка, 

з одного боку, виступає регулювальником творчої діяльності, а з іншого – 

механізмом творчості. Тому характер творчої художньо-трудової діяльності 
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у галузі писанкарства вимагає від учня розвитку певних здібностей, 

спеціальних (специфічних) якостей сприйняття, мислення і творення. 

Для педагогічного вивчення взаємозв’язку творчої ініціативи та 

художньо-трудової діяльності в навчальному процесі важливим є урахування 

її перетворювального характеру, а також побудова логічних, взаємо-

зумовлених компонентів на кшталт: мета – мотиви – способи – результат. 

Дослідження на цій основі важливої особистісної якості, якою є творча 

ініціатива, звісно вимагає ґрунтовного вивчення міжсуб’єктних відносин, які 

виникають у творчій художньо-трудовій діяльності та сприяють 

утвердженню суб’єктної позиції школяра. 

Проте, слід зазначити, що, з одного боку, художньо-трудова діяльність є 

процесом «збирання» особистісного духовного світу, перетворення 

різнорідних якостей і властивостей, різноспрямованих людських імпульсів та 

енергій в образ розуміючої, діючої, соціально відповідальної особистості, 

тому є потужним ресурсом у формуванні творчої ініціативи учня, а з іншого 

– це форма прояву творчої ініціативи, рівень сформованості якої визначає її 

якісні характеристики. 

Отже, рівень сформованості творчої ініціативи визначає зміну характеру 

художньо-трудової діяльності: від виконавської й активно-виконавської до 

самостійної та творчо-самостійної (за Б. Юсовим [14]). Причому, 

перетворення здійснюється на основі поступового переходу від навчального 

завдання (орієнтована діяльність) до навчальних дій (виконавська 

діяльність); від активної художньо-трудової діяльності до позиції активного 

суб’єкта цієї творчої діяльності. 

Аналіз теорії і шкільної практики свідчить, що художньо-трудова 

діяльність володіє значним педагогічним потенціалом для формування 

творчої ініціативи учня. Виявлення діапазону можливостей вимагає, з одного 

боку, опори на увесь арсенал засобів традиційної психології і педагогіки, з 

іншого – пов’язано зі специфікою декоративного мистецтва та його 

зверненням саме до людської особистості, що вимагає використання як 

традиційних, так і нетрадиційних форм і методів роботи з учнями в умовах 

загальноосвітньої школи. 

Стратегія педагогів у художньо-трудовій діяльності, націленій на 

формування творчої ініціативи учня в сенсі цілепокладання, реалізації 

змістовної та процесуальної сторін, спирається на низку важливих 

принципів, зокрема, принцип особливої значущості особистості вчителя як 

професіонала у процесі формування творчої ініціативи учня; принцип 

суб’єктивної значущості художньо-трудової діяльності для розвитку 

особистості учня. 

Висновок. 
Таким чином, усе викладене вище дозволяє сформулювати такі висновки: 

Творча художньо-трудова діяльність, як форма і чинник прояву творчої 

ініціативи учня, забезпечує набуття ним власного досвіду створення твору 

декоративного мистецтва (писанки), що відрізняється оригінальністю та 
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суб’єктивною новизною розробки орнаментальної композиції, використаної 

техніки розпису тощо. Створення нового стилізований образу, розроблення 

модерного знаку-символу на основі традиційного, нестандартне розв’язання 

технологічної проблеми, пов’язаної з використанням сучасних матеріалів 

і т. ін. стають невід’ємною складовою успіху школяра в творчій художньо-

трудовій діяльності. 

Педагогічний потенціал художньо-трудової діяльності у формуванні 

творчої ініціативи учня конкретизується у вигляді таких положень: 

1) художньо-трудова діяльність школяра, будучи як самостійною, так і 

коригованою вчителем, пов’язана з діяльністю інших учнів; у цьому процесі 

здійснюється обмін творчим досвідом, видами та способами художньо-

трудової діяльності; учень є партнером учителя технологій, тому їхня 

співтворчість ґрунтується на творчій ініціативі учня й освітній діяльності 

педагога, а також супроводжується розв’язанням навчальних завдань із 

використанням знань на практиці, самостійним їх набуттям, 

конструюванням задуму, створенням проекту індивідуального творчого 

продукту та реалізацією його в матеріалі; 

2) варіативна складова навчальної програми «Український писанковий 

розпис» забезпечує створення середовища самостійного пошуку та вибору 

оптимальних варіантів руху до поставленої мети, в якому максимально 

реалізуються здібності школяра, необхідні для здійснення художньо-

трудової діяльності, а також проявляється творча ініціатива; 

3) творча художньо-трудова діяльність учнів на уроках трудового 

навчання інтегрує оптимальні методи та форми диференціації й 

індивідуалізації, сприяє народженню в індивідуальному досвіді кожного 

учня оригінального задуму, ідеї, а також способу їх оптимального втілення; 

4) перетворення характеру художньо-трудової діяльності (за Б. Юсовим) 

здійснюється на основі поступового переходу від навчального завдання 

(орієнтована діяльність) до навчальних дій (виконавська діяльність); від 

активної художньо-трудової діяльності до позиції активного суб’єкта цієї 

творчої діяльності; 

5) зміна суб’єктної позиції школяра зумовлена саморегуляцією учіння, 

яка супроводжується інтуїцією, фантазією, уявою, творчим мисленням, 

підвищеною сприйнятливістю й емоційністю. 
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