Гнатюк Лілія Богданівна, вчитель початкових класів
Рівненської ЗОШ І-ІІ ст. № 16 Рівненської міської ради
Тема: «Розвивальне освітнє середовище у початковій школі як чинник
становлення успішної особистості у соціумі».
АННОТАЦІЯ: основним завданням школи є підготовка школярів до життя
в суспільстві, надання їм необхідних знань та навичок. Виходячи з цього,
педагогам і батькам необхідно розглядати формування комунікативної
компетентності школярів як основи для успішної соціальної активності
особистості.
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І. Вступ
Входження України в Європейский і світовий простір вимагає проведення
модернізації змісту освіти в контексті її відповідності сучасним потребам.
Реформа серед освіти в Україні орієнтована на те , щоб випустити зі школи
всебічно розвинену, здатну до критичного мислення особистість, патріота з
активною позицією, інноватора, здатного змінювати навколишній світ та вчитися
впродовж життя.
Сучасний світ складний. Дитині недостатньо дати лише знання, а ще
необхідно навчитися користуватися ними. Знання та вміння взаємопов’язані з
ціннісними установками учня, формують його життєві компетентності, необхідні
для успішної самореалізації у житті, навчанні та праці.
Перед сучасною школою стоїть завдання повноцінного розвитку особистості,
який передбачає всебічне виявлення її потенціалу, здібностей, талантів;
стимулювати до саморозвитку, підвищення пізнавальної активності та позитивної
мотивації навчання. Акцент педагогічної та психологічної науки переноситься на
особистісний чинник, забезпечення особистісно значущого навчання, виявлення
та реалізацію здібностей людини. А тому на часі не лише перебудова методів і
форм роботи, а й принципів та підходів до виховання і навчання учнів. Власне,
повноцінна освіта повинна створюватися на основі поєднання процесу набуття
нових знань із формуванням життєвої стратегії, що дозволятиме оволодіти
життєвими та соціальними ролями задля повноцінної життєдіяльності в умовах
інтегрування до світового освітнього простору. На цьому акцентуються
нормативні документи такі, як: Закон України «Про освіту», Національна
програми «Освіта»(Україна ХХІ століття), Національна програми «Діти України»,
Державна цільова програми роботи з обдарованою молоддю та ін. Ото ж,
розв’язання низки ( методологічних чи прикладних) проблем, пов’язаних із
широким використанням та реалізацією творчого потенціалу особистості
потребує створення освітнього середовища, яке б слугувало ефективному
навчанню, розвитку, індивідуалізації та соціалізації.
Аналіз наукових досліджень з означеної теми (проблеми) доводить, що
фундаментальні передумови розвитку особистості у контексті «Людина –
навколишній світ», були закладені у працях Б. Ананьєва, Л. Виготсьгоко, В.
Давидова, Д. Ельконіна, Г. Костюка, Н. Менчинської. Значний внесок у вивчення
освітнього середовища, як одного із чинників навчання та розвитку дітей
пов’язуємо з дослідженнями С. Деребо, Т. Іванішиної, Г. Ковальова… Особливого
значення набуває питання проектування та експертизи різних типів освітнього
середовища у напрацюваннях І. Якиманської, В. Ясвіна та ін. Натомість, праці
українських дослідників присвячені здебільшого аспектам удосконалення
навчання та виховання учнів ( С. Максименко), створенню комфортних умов
розвитку творчості ( О. Моляко, О. Кульчицька), створення інтелектуального
середовища ( М. Смульсон), творчо-освітнього середовища ( К. Приходченко),
«виховного середовища» (Т. Алєксєєнко , Л. Новікова, В. Семенов), «особистісно
орієнтованого виховного середовища» (І. Бех), етновиховного (О. Будник, Н.
Лисенко) та ін.
ХХІ сторіччя потребує від молодої людини самостійно навчатися; вільно

орієнтуватися у різноманітних потоках інформації та правильно оперувати нею;
опановувати нові знання згідно з потребую суспільства та часу; розвивати власні
здібності й таланти. Разом із тим, формування нового освітнього середовища, має
на меті створення своєрідної системи забезпечення можливостей для ефективного
особистісного
саморозвитку
кожної
дитини
(навчання;
творчого,
інтелектуального та духовного потенціалу), що є показником його якості. Відтак
для сучасної системи освіти характерне співіснування освітніх парадигм
традиційного, особистісно зорієнтованого, розвивального навчання, кожна з яких
має свої специфічні ознаки та властивості, які дають можливість саморозвитку.
Проте стрижневими положеннями у них є особлива увага до кожної особистості,
забезпечення її розвитку та саморозвитку, підбір методів та засобів навчання та
виховання, які б слугували підвищенню їх ефективності.
Науково-психологічні умови організації освітньо-розвивального середовища,
як невід’ємної частини освіти молодшого шкільного віку досліджувалися в
працях Л. Виготського, Д. Ельконіна, о. Запорожця, А. Леонтьєва, С. Рубінштена
та інших вчених. У психолого-педагогічній літературі значна увага приділяється
вивченню особливостей середовища предметно, ігрового, творчого (М. Басов, П.
Блонський, Д. Узнадзе та ін.). Ці дослідники доводять, що середовище – це
оточуючі соціально-побутові, суспільні, матеріальні та духовні існування дитини.
Критерієм якості розвивального середовища (В. Панов) виступають
можливості щодо ефективного саморозвитку особистості учня. Причому,
особливого значення за такого підходу набуває єдність властивостей освітнього
середовища і самого суб’єкта. Так, з метою використання усіх власних і
об’єктивних можливостей, особистість схиляється до активності, стаючи
суб’єктом, як освітнього процесу, так і власного розвитку. Саме ця ознака
відокремлює розвивальне середовище від розвивального навчання, за якого
особистість залишається об’єктом впливу умов і факторів освітнього середовища.
У працях Дж. Дьюї, А. Маслоу, К. Роджерса та ін. відстоюються ідеї
неповторності й унікальності кожної особистості, віри у позитивну і творчу
природу людини, її соціальну спрямованість, що своєю чергою, є умовою
партнерства , співіснування людей. Освіта на думку Дж. Дьюї, є частиною
внутрішнього розвитку дитини, а, отже, ні сам розвиток, а ні освіта не повинні
ставити перед собою жодної цілі окрім самих себе – розвитку і освіти. Вчений
стверджує, що розвиток – головна мета освіти, а тому пов’язує його із
самовдосконаленням та самореалізацію особистості. За такого підходу необхідно
створювати таке освітнє середовище, у якому дитина долучатиметься «до
скарбниці спільної діяльності» у навчальному процесі; саморозкриття та вияву
властивих їй унікальної і неповторної сутності; визначення напрямів і ресурсів
особистого зростання.
Ми розглядаємо сьогодні умови формування і становлення особистості під
впливом освітнього середовища. Це дає підстави відокремити основні завдання
сучасного загальноосвітнього навчально-виховного закладу, а саме:
- створення сприятливих умов і можливостей для повноцінного розвитку
кожної дитини;
- варіативність навчальних програм;
- оновлення змісту освіти;
- орієнтованість навчання і виховання особистості на духовний світ дитини;

- культуро відповідність освіти;
- адаптацію учнів до соціальних змін…
Заслуговує на увагу й проблема формування у дітей мотивів, що вливають на
умови досягнення, як особистого успіху, так і ефективність усього навчальновиховного процесу школи. Механізм реалізації освітніх траєкторій полягає у
розробці для кожного учня проекту власного розвитку ( з урахуванням
індивідуальних рис, задатків), освітнього плану, що дозволятиме і передбачатиме
індивідуальний розвиток кожного.
Розвивальний освітній простір повинен передбачати проектування
індивідуальних режимів життєдіяльності дитини з урахуванням її даних про
здоров’я, психологічні та вікові особливості, інтереси, нахили. Уподобання,
життєві плани. Так, на відміну від традиційної, освіта в умовах розвивальноосвітнього простору визнає за учнем пріоритет його індивідуальності, значущості
як суб’єкта пізнання, його повного занурення в освітній простір, який, своєю
чергою буде спеціально організованим і налаштованим щодо розвитку кожного.

ІІ. Школа – заклад становлення успішної особистості
Навчально-виховна діяльність школи сьогодні повинна будуватись на
принципі: «не діти для школи, а школа задля кожної дитини». Такий підхід до
педагогічної діяльності ми розглядаємо, як вищу форму педагогічної творчості.
Зрозуміло, сучасний педагог повинен слідувати певним вимогам часу,
дотримуватись відповідних норм і правил діяльності, слідувати мені і завданням
сучасної освіти. Саме тому, учитель навчає і виховує кожного школяра за
законами творчої поведінки, чим піднімає питому вагу інтелектуальної свободи в
активній самостійно-творчій діяльності учнів. Все це уможливлює досягнення
високих результатів у формуванні особистості.
Розвиток особистості в умовах розвивального освітнього простору має
власні пріоритети, одним із яких виступає повнота інтелектуального життя,
духовна єдність, утвердження поваги, гідності, справедливості у взаєминах. З
іншого боку, учням необхідно надавати права і можливості вибору, створювати
ситуації успіху та забезпечення освітнього простору. Іншими словами, сучасна
школа покликана формувати життєві концепції учнів, слугувати реалізації їх
творчих планів та задумів, допомагати вибудовувати власну стратегію життя, яку
ми розглядаємо як ідеальну, динамічну модель свідомої побудови і здійснення
дитиною власного життя з урахуванням життєвої перспективи, що відображає
ключові цілі особистості.
Так, використовуючи створені комфортні умови, дитина має змогу робити
вибір власного способу, цілей життя та шляхів їх досягнення, тобто розвиватись
за індивідуальним графіком, за траєкторією власного бажання. Натомість
правильних підхід до означеного процесу дозволяє вчасно скерувати, скорегувати
вибір учнів; надати йому потрібні не лише освітні послуги, а й допомогти у
процесі саморозвитку та самореалізації.
Доречними, на мій погляд, є слова видатного психолога Л. Виготського
про те, що «… життя розвивається як система творчості, постійної напруги,
подолання, постійного комбінування і створення нових форм поведінки. Таким
чином, кожна думка, кожний рух і переживання є прагненням до створення нової
дійсності, проривом вперед до чогось нового».
Життєвий задум наповнюючись змістом переростає у життєву програму –
сукупність певних дій, направлених на досягнення поставленої мети особистості.
У
процесі
життєвого
самовизначення
відокремлюємо
самопізнання,
самовиховання і життєвий вибір, визначення яких також обумовлюється
оточуючим освітнім простором. Отже, розвивальне освітнє середовище має
слугувати не лише освіті та навчанню, а й вихованню особистості як суб’єкта
власного життя і успіху, оволодіння дитиною життєвої компетентності.
Метою навчально-виховного процесу сьогодні є формування особистості з
позитивною мотиваційною спрямованістю і високим рівнем потреби у досягненні
успіху. Важливим, на мій погляд, є молодший шкільний вік. Під час якого у
дитини формуються уявлення про власні можливості, перші бачення того варто
добре вчитися ( мотиваційна сфера), а також активне включення у пізнавальну
діяльність.

2.1. Вплив мовного спілкування на розвиток дитини.
Саме в ранньому віці дитина вперше відкриває для себе чудовий факт, що
все в світі має певну назву. Через мову, якою дитина практично оволодіває в ці
роки, вона отримує прямий доступ до найважливіших досягнень людської
матеріальної і духовної культури. Через мовне спілкування з дорослими набуває в
десятки разів більше інформації про навколишній світ, ніж за допомогою всіх,
даних їй від природи органів чуття.
Для дитини мова є не тільки незмінним засобом спілкування, але й також
відіграє найважливішу роль в розвитку мислення і саморегуляції поведінки. Без
мови не можливі були б ні людські сприйняття дійсності, ні людська увага, ні
розвинена пам’ять, ні досконалий інтелект.
Мовлення дитини. Яким воно повинне бути? Є якісь певні критерії, щоб
оцінити мовлення дитини в 3, 4, 5 років? Чи можливо це залежить від
мікроклімату, в якому живе або знаходиться дитина, від рівня розвитку її батьків
та індивідуальних особливостей самої дитини? Так можна розмірковувати, коли
дитина ще дошкільного віку. А коли вона приходить до школи – то це вже зовсім
інша сторона питання. Саме в школі, і саме вчитель зобов’язаний навчити дитину
мислити, розмірковувати, аналізувати, бесідувати один з одним, вести діалог і
певні свої думки висловлювати вголос. Добре, якщо ці думки виражаються не
одним словом, як часто це трапляється на початку перебування дитини в школі.
Маючи малий словниковий запас, на будь-які запитання вчителя учень в
основному відповідає: «так», «ні», «допомагаю» і таке інше. А побудувати
відповідь у формі речення або невеличкого зв’язного висловлювання на перших
порах учневі дуже важко.
Тому завдання вчителя полягає в тому, щоб розкрити душу дитини,
навчити її без страху висловлювати те, що назбиралося в її свідомості, те, що так
довго там готується і ніяк не може вийти назовні у формі зв’язного
висловлювання. А воно там у голові цієї дитини є! Головне створити такі умови в
класі і на уроці, щоб учень сам поділився своїми враженнями про почуте,, щоб
йому захотілось говорити про це, розвивати цю думку з друзями, з рідними в сім’ї
та в зовсім незнайомому для нього оточенні.
«Немає кращого способу збудити інтерес і розвинути в дітях
спостережливість і самостійність, як поставити їх в становище маленьких
дослідників», – вважав відомий педагог – методист А. Герд.
Сучасні дані зарубіжної і вітчизняної педагогіки свідчать, що в молодшому
шкільному віці можна створити новий тип ставлення до навчання, наприклад,
інтерес до способу здобуття знань (В. В. Рєпкін, В. В. Давидов), хоча у
традиційній методиці вважається достатнім сформований інтерес до змісту
навчання. Але ж не варто забувати, що орієнтація учня на спосіб пізнання має
пряме й безпосереднє відношення до формування прийомів самоосвіти, що дає
можливість дитині самореалізуватись, досягти визначених цілей у житті.
Хоча вікові межі інтересу надзвичайно рухливі, дослідники виділяють
молодший шкільний вік, як найсприятливіший для педагогічного керування.
Природна допитливість дитини зумовлює готовність до пізнання, чутливість до
нового, потребу до самоутвердження. Для педагога це означає заохочення всіх
ініціатив, творчих намірів дитини, необхідність забезпечити творчий, пошуковий

характер її діяльності.
За даними досліджень, пізнавальні інтереси в молодшому шкільному віці
не завжди локалізовані, оскільки обсяг систематизованих знань і досвід їх
одержання є невеликим. Лише поступово, з набуттям досвіду пізнавальної
діяльності, набуваються узагальнені способи дій, з’являється зацікавлене
виконання, що характеризує високий рівень сформованості інтересу. Тому
вчитель повинен все робити для того, щоб поповнювати досвід пізнавальної
діяльності засобами виконання різноманітних вправ.
Працюючи з учнями на уроках, уже в перші дні я підбираю такий матеріал,
подача якого спонукала б учня замислитись, і так зацікавити, щоб думки вголос
самі вибігали без кінця, і дитина на початковому етапі сама не відчувала навіть,
що вона заговорила багато, і не просто словом, а реченням, а то й зв’язним
невеликим текстом.
Формуючи поняття «Батьківщина», порівнюю людей з птахами і на основі
казки про рідний край допомагаю дітям зрозуміти, що таке Батьківщина, і що це
не завжди буває квітуча, з прекрасними краєвидами сторона, а це та земля, яка
дала нам життя, де живуть наші рідні та близькі, це та земля, до якої ми постійно
повертаємось думками, яка нас гріє навіть тоді, коли вона холодна та мерзла.
Всім відомо, що дорослі живуть логікою, а діти – за уявою. І тому на
прикладі життя перелітної пташки створюється казкова ситуація, як пташина,
долаючи моря та океани, проходячи через страшні випробовування в дорозі, лине
весною до рідного краю, де вона навчилася літати та здобувати собі їжу, де милі її
серцю краєвиди, погодні умови і все, що навкруги. Після такого сприйняття
почутого, учні ніколи не будуть відповідати одним словом, що таке для них
«Батьківщина». Вони будуть говорити своєю душею, своїми емоціями та
почуттями. Їхні відповіді приміром такі:
Батьківщина – це мама і тато, це мої близькі та рідні.
Батьківщина - це мальовнича природа мого краю.
Батьківщина – це мій котик та песик, якого я люблю.
Батьківщина – це те, що я маю, чим горджусь, це мова і пісня, це вітерець,
який мене голубить, це гілочка яблуні, яка так ніжно вітається зі мною щодня…
Після такого виходу на відвертість з дитиною сам по собі прийшов час
пояснити учням, що всі вони сьогодні відповідали не просто словом, як маленькі
діти трирічного віку, а вони спілкувались реченнями, дехто невеличкими
розповідями, міркуваннями, а дехто навіть вів діалог, бесідуючи один з одним.
Надалі після таких уроків учням захочеться спілкуватись і на інші теми. Але їх
так само треба підбирати дуже обережно, пам’ятаючи, що тема має дати дитині
такий емоційний заряд, щоб вона захотіла спілкуватись та висловлювати свої
думки.
2.2. Виховання – вирішальний вплив на характер дитини.
Вирішальний вплив на характер дитини має виховання. Не існує дітей,
характер яких не можна було б перевиховати і яким не можна було б прищепити
певні позитивні якості, усунувши, навіть не наче б то, вже укорінені у них
негативні риси.
Які ж шляхи виховання характеру?
Необхідною умовою виховання характеру є формування світогляду,

переконань та ідеалів. Для виховання суспільно-цінних рис вдачі необхідна така
організація ігрової, навчальної, трудової діяльності дитини, при яких вона могла б
нагромадити досвід правильної поведінки.
Я вважаю, що найважливішим засобом виховання характеру є праця. У
серйозній і суспільно значущій праці, зв’язаній з подоланням труднощів,
виховуються кращі риси вдачі – цілеспрямованість, колективізм, наполегливість.
Найважливіша умова правильної організації виховних заходів – тісна
узгодженість навчально-виховної роботи школи з відповідними впливами сім’ї.
На виховання характеру впливають література і мистецтво. Образи
літературних героїв і їх поведінка часто служать для дитини своєрідним зв’язком
з яким вона порівнює свою поведінку.
2.3. Духовність – основа розвитку молодшого покоління як ознака
довершеності особи.
Духовність є основою, на якій має будуватися сучасне суспільство. Разом з
тим сучасний стан духовного розвитку молодшого покоління, на мою думку, не
може викликати занепокоєння. Сучасна система освіти орієнтована передусім на
набуття школярами загальноосвітніх знань, умінь і навичок, а формування ж
духовної культури, набуття підростаючим поколінням загальнолюдських
духовних цінностей відходить на другий план.
Незважаючи на те, що проблема створення творчого освітньо-виховного
середовища в закладах освіти є відносно новою для педагогічної науки, але зараз
вона є актуальною, особливо, в моїй школі.
Вчителі – класоводи мають плани виховної роботи, де розроблений план
заходів щодо напрямків виховного процесу: ціннісне ставлення до держави,
суспільства, до себе, до культури рідного краю, до сім’ї, родини, природи,
мистецтва.
Наш педагогічний колектив керується в своїй діяльності, як
міністерськими так і регіональними програмами національного виховання. Всі
класоводи розробили «Модель випускника початкової школи», в якій
розкривається сутність духовної, патріотичної всебічно розвиненої особистості.
Ось як вона виглядає.

Отже, створення освітньо-розвивального середовища у школі першого
ступеня – це багатоплановий процес, який є результатом думок, зусиль та дій
різних суб’єктивних сторін.

1.4. Творчий розвиток особистості – це довершеність успішної
особистості у соціумі.
У сучасному світі гостро стоїть проблема творчого розвитку особистості.
Адже володіння таємницями краси і творчості допомагає зберегти
загальнолюдські цінності і створити те нове, чарівне і вічне, з чим ми будемо
крокувати по життю. Адже саме життя висунуло суспільний запит на виховання
творчої особистості, здатної, на відміну від людини – виконавця, самостійно
мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рішення.
Досягнення творчого рівня особистості можна вважати найвищим
результатом будь-якої педагогічної технології. Адже творчість впливає і на
розвиток мислення людини, і на виховання. Саме творчості належить життєва

стратегія, розвиток уяви.
Основними показниками творчих здібностей є швидкість і гнучкість думки,
оригінальність, допитливість, точність і сміливість. У кожній дитині, моєму
учню, я бачу творчий потенціал. Тому в своїй практичній роботі використовую
«технології формування творчої особистості».
Основне завдання даної технології для мене – створити максимально
сприятливі умови для творчого розвитку дітей шкільного віку.
Метою моєї діяльності є – забезпечення умов для того, щоб кожен мій учень
міг реалізувати себе, свої індивідуальні здібності, свої схильності та інтереси.
І саме уроки художньо - естетичного циклу сприяють розвитку творчості
дітей. Необхідно розвивати в межах можливого творчі здібності кожної дитини, а
не лише особливо обдарованих. Здатність до творчості не є винятковим явищем,
властивим лише одиницям. Певною мірою творчість властива всім дітям, тому

потрібно створити для кожного учня оптимальні умови навчання, розвивати
мислення, спонукати до проявів творчості і самостійності у виконанні
поставлених завдань.
А як обійтись у своїй роботі без «Педагогіки співробітництва»?
Адже, педагогіка співробітництва, передбачає навчання дітей, не поділяючи
їх за здібностями і надає можливість кожному вчитись в міру своїх сил, що й
призводить до розвитку дитини. Роль учителя полягає не втому, щоб навчити, а у
тому, щоб допомагати учням навчатися. Педагог насамперед повинен бути
творцем середовища, що розвиває і спонукає школярів вчитися.
Саме «педагогіка співробітництва» - це робота в творчих групах, в парах, де
проявляються лідери, де приймаються рішення..
Дуже важливо для вчителя образотворчого мистецтва підтримати вихованця,
який хоче краще працювати, бути зразковим. В.О.Сухомлинський писав, що
кожна дитина йде до школи з гарячим бажанням вчитися з вогником, і тому цей
вогник треба підтримувати.
Школярі вчаться з інтересом тоді, коли їм цікаво, і найголовніше, коли
навчальні дії стають для них особистісно значущі, тобто коли ними рухає
пізнавальна потреба – знати, міркувати.
Схильність до малювання, ліплення, аплікації проявляються не в усіх дітей,
проте заняття залишають у внутрішньому світі глибокий слід в усіх! Тож
неналежна увага до уроків образотворчого мистецтва в системі навчання або
неправильне викладання предмету може негативно позначитися на розвитку
школяра.
Основний закон дитячої творчості за О.Виготським: "Цінність дитячої
творчості слід бачити не в результаті, не в продукті, а в самому процесі."
Велику роль у формуванні творчої особистості я відводжу ігровій технології.
Гра має велике значення. А. С. Макаренко радив проводити гру не заради
гри, а щоб у процесі її в дітей виховувались і розвивались необхідні риси
особистості. Дітям слід давати такі ігри, в яких вони активно проявляють свої
зусилля, проймаються почуттям відповідальності.
Під час використання у своїй роботі технології формування творчої
особистості, дотримуюсь "заповідей" творчої особистості, розроблених
професором К. Вайнцвангом:
- будь господарем своєї долі;
- досягни успіху в тому, що любиш;
- зроби свій конструктивний внесок у спільну справу;
- вибудуй свої відносини з людьми на довірі;
- розвивай свої творчі здібності;
- культивуй у собі сміливість;
- піклуйся про своє здоров'я;
- не втрачай віри в себе;
- намагайся мислити позитивно;
- поєднуй матеріальний достаток із духовним задоволенням.
Результати досвіду моєї практики показують, що під час роботи з дітьми
важливо розвивати не лише інтелект, але й творчі здібності, і, навпаки, під час
розвитку творчих здібностей не слід забувати про інтелект. Адже коли високий
інтелект поєднується з високим рівнем креативності, людина легше адаптується

до навколишнього середовища – активна, емоційна, врівноважена, незалежна.

Фотосесія «Для розвитку успішної дитини немає перешкод»

III.

Висновок

Завданням вчителів і батьків школярів початкових класів є створення такої
обстановки для дітей, в якій їм хотілося б вчитися, розвиватися і діяти. Важливо,
щоб дитина відчувала задоволення від нових знать і можливостей.
Важливу роль в початковій школі грають групові заняття, заходи, ігри.
Вони допомагають учням адаптуватися в суспільстві і відчувати себе частиною
соціального середовища. Такі заняття покращують комунікативні компетенції
молодих школярів, роблять їх більш розкутими і товариськими. Дитина повинна
вміти ділитися враженнями і розповідями, не соромитися висловлювати свої
почуття і думки, а також ставити питання, відповіді на які він не знає.
Відтак, основною рисою освітнього середовища є комфортні умови як для
розвитку, так і саморозвитку усіх учасників педагогічного процесу; належні
можливості для розкриття й удосконалення здібностей особистості школяра;
прояву творчості, індивідуальності; унікальності; включення у різні види
діяльності, як важливої умови задоволення природної та соціальної потреби у
розвитку задатків, нахилів і талантів.
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