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ВСТУП 

 

«Мета навчання дитини полягає в тому, щоб зробити її здатною 

розвиватися без допомоги вчителя»  

Е. Хаббард 

«Велика мета освіти полягає в тренуванні, а не завантаженні 

розуму; навчанні його використовувати власні думки, замість того, 
щоб заповнювати колекцією чужих.» 

 Трайон Едвардс 

Метою початкової освіти відповідно до Державного стандарту 

є всебічний розвиток дитини, її талантів, здібностей, компетентнос-

тей та наскрізних умінь відповідно до вікових та індивідуальних пси-
хофізіологічних особливостей і потреб, формування цінностей, роз-

виток самостійності, творчості та допитливості. 

Сьогоднішнє суспільство потребує людей, які вміють творчо і 
креативно мислити, застосовувати набуті знання в складних, часто 

нестандартних ситуаціях, швидко розв’язувати проблеми, створю-

вати нове, працювати в команді. Звісно, для формування такої осо-
бистості треба використовувати у шкільному навчально-виховному 

процесі інноваційні методи і прийоми навчання, особливі завдання і 

вправи, які б реалізовували всі ці потреби. 

Тому , одним із способів вирішення всіх цих завдань, що стоять 
перед початковою ланкою є саме діяльнісний підхід і ігрові методи 

навчання, адже саме в дії діти вчаться застосовувати набуті знання 

на практиці, а дидактичні ігри сприяють досягненню навчальних ці-
лей і підвищенню мотивації до здобуття знань. 

 

  



ОСНОВНА ЧАСТИНА 

Діяльнісний підхід в освіті – спрямованість освітнього процесу 

на розвиток ключових компетентностей і наскрізних умінь особис-

тості, застосування теоретичних знань на практиці, формування зді-
бностей до самоосвіти і командної роботи, успішну інтеграцію в со-

ціум і професійну самореалізацію . 

Під наскрізними уміння ми розуміємо: 

-читання з розумінням;  

 уміння висловлювати власну думку усно і письмово;  

 критичне та системне мислення; 

 здатність логічно обґрунтовувати позицію;  

 творчість, ініціативність;  

 вміння конструктивно керувати емоціями;  

 оцінювати ризики;  

 приймати рішення;  

 розв'язувати проблеми;  

 здатність співпрацювати з іншими людьми 

Ось як раз і вирішити всі ці завдання допоможе організація на-

вчального процесу, через дію, співпрацю, роботу у малих і великих 
групах, виконання проєктної і дослідницької роботи, проведення 

спостережень, STEM –уроки іт.д.  

Існує 5 основних характеристик діяльнісного підходу: 

- Радісна 

- Соціальна 

- Активна 

- Мотивуюча  

- Значуща 

Значуща – діяльність має бути пов’язаною з досвідом, життям 
та середовищем дитини. Значущість – це те, що знаходить відгук у 

дітей, і надає розуміння, що те, що вони роблять, допоможе вирі-

шити певний виклик, а також поєднати знання, вміння, бажання, і 



побудувати цілісну картину світу, а не розфрагментовану на геомет-

ричні фігури, природу, кольори. Значущість – це важливість і актуа-

льність чогось для кожної окремої дитини. 

Соціальна – діяльність відбувається у взаємодії у парах або в 
командах, у взаємодії з дорослим, коли діти діляться думками один 

з одним чи вихователем, обговорюють ідеї, спільно шукають рі-

шення на виклик, домовляються, шукають спільне, підтримують 
один одного і разом радіють. 

Радісна – розвиток і навчання відбувається тоді, коли дитина 

відчуває радість і задоволення від процесу. Це зумовлено тим, що 

коли дитині цікаво і вона є активно включеною в процес, то в орга-
нізмі виділяється допамін – нейромедіатор, який відповідає за моти-

вацію, цілеспрямованість, уміння перемикати увагу, наполегливість, 
творчість 

Мотивуюча – діяльність надає можливість шукати різні варіа-

нти, починати знову з новими ідеями та припущеннями. Ігровий (ді-

яльнісний) підхід не фокусується на фінальному результаті, а надає 
перевагу процесу, що є одним із ключових факторів створення мо-

тивації. Якщо дитина знає, що у неї не вимагають однієї правильної 

відповіді/результату, тоді процес для неї стає мотивуючим. 

Активна – діяльність передбачає можливість для кожної ди-
тини бути як фізично так і ментально включеною у процес. Дитина 

має бути активним учасником процесу, а не пасивним спостерігачем 

чи слухачем. 

Принципи діяльнісного підходу: 

 відкриті запитання і завдання;  

 не давати дитині готових рішень;  

 залучати дітей до співпраці;  

 віддавати ініціативу дітям;  

 пробувати знову і знову;  

 радість пізнання 



Спроможність, здатність робити власний вибір та приймати рі-

шення, щоб впливати на події та світ навколо-це мета навчання вза-

галі, а здобутий досвід агентності в початковій школі є передумовою 
успішної реалізації дитини у дорослому житті оскільки вчить її бути 

відповідальною за власні рішення та управляти своїм життям. 

Аналізуючи сучасні методи навчання , ми переконуємось в 

тому, що вони дієвіші , ніж ті, що були раніше, адже за цей час дуже 
змінились і наші діти, тому не працюють звичні підходи до навчання. 

Психологи вважають, що діти , народжені після 2010 року– це 

діти покоління Альфа, а це означає: 

- це діти, з якими потрібно домовлятись 

- діти, яким необхідно усвідомлювати мету навчання 

- партнерство, співпраця та взаємодія– ключові аспекти відносин з 

оточуючими 

- чітка система мотивації 

- у сфері технологій, вони» як риба у воді» 

- заслужена похвала та заохочення 

В чому ж секрет ігор, які доречно використовувати? Секрет в 

тому, що гра– це шлях самопізнання і спосіб вираження дитини. 

Саме гра : 

– сприяє розвитку уяви, пам’яті, мислення, концентрації уваги 

-допомагає висловлювати та розуміти емоції, співчувати, сприймати 

не тільки перемогу, а й поразку 

-формує певні риси характеру: прагнення до лідерства, комунікабе-
льність 

– розвиває волю дитини, оскільки під час гри вона вчиться долати 

труднощі, з якими стикається. 

Окреме місце в діяльнісному підході слід приділити і STEM – 
технологіям, адже саме взаємодіючи, діти вчаться застосовувати, пе-

ревіряти здобуті знання під час виконання певних завдань. 

Дослідження показують, що випускники STEM користуються 

значно вищим попитом серед роботодавців, тож відповідно – отри-



мують значно вищу зарплатню та можуть вибирати для себе сприят-

ливіші умови праці. Розвиток STEM у світі також є однією з пріори-

тетних цілей стійкого розвитку ООН. 

Тож можна зробити однозначний висновок: той факт, що у всіх 
українських школах до 2027 року планується впровадження STEM-

освіти, – безперечний крок вперед для виховання сучасного, компе-

тентного, конкурентоспроможного покоління. 

Тож, і в початкових класах значна увага приділятиметься вихо-
ванню критичного мислення, розвитку умінь здобувати і аналізу-

вати, перевіряти інформацію, проявляти креативність в роботі, а та-

кож – здобувати навички комунікації та командної роботи. 

STEM заняття легко поєднуються з іншими предметами. Методики і 
обладнання можна використати на уроках математики, образотвор-

чого мистецтва , я досліджую світ, читання. 

Цікавим є те, що під час STEAM-уроків в центрі уваги знаходиться 
не вчитель, а практичне завдання, яке потрібно вирішити. 

Учні ж вчаться вирішувати це практичне завдання шляхом проб і по-

милок, а не вивчають "суху" теоретичну частину. 

Діяльнісний підхід, гра та STEAM-уроки дозволяють вчителям нао-

чніше пояснювати необхідний матеріал, тому що поруч з теорією 
діти відразу бачать як це виглядає в реальному житті, учні вчаться 

працювати разом, рухаючись забувають про втому і час, захоплю-

ються і мають кращу мотивацію ніж просто «треба». 

Дітям вчитись стає по справжньому цікаво. Як показує досвід, 
після таких уроків в класі, вони ще довго обговорюють між собою 

набуті знання і що ще можна зробити. 

Також, слід зазначити, що відбувся Меморандум про взаєморо-

зуміння між Міністерством освіти і науки України та The LEGO 
Foundation щодо упровадження ігрових та діяльнісних методів нав-

чання в освітній процес закладів дошкільної, загальної середньої та 

вищої освіти. Міністерство освіти і науки України та The LEGO 
Foundation (Королівство Данія) , усвідомлюючи необхідність продо-

вження ініціатив щодо упровадження ігрових та діяльнісних методів 

навчання в освітній процес закладів дошкільної, загальної середньої 
та вищої освіти, з метою всебічного розвитку дитини, формування у 



неї наскрізних умінь, що забезпечують у майбутньому здатність осо-

бистості успішно навчатися, мислити креативно, бути відповідаль-

ним громадянином; з метою переосмислення та зміни підходів педа-
гогів, а також з огляду на прагнення досягнути системних змін в 

освіті забезпечило українські школи кубиками «шість цеглинок» для 

використання в навчальному процесі. 

Цього навчального року всіх першокласників державою було 
також забезпечено кубиками lego . Неправильно вважають ті, хто ду-

має, що ці кубики можна використовувати лише для гри. Адже саме 

граючи, діти мимоволі вчаться спілкуватись один з одним. Я вва-
жаю, що однією з проблем сучасного виховання є саме невміння зна-

ходити спільне рішення, поступатись або навпаки доводити власну 

думку. Отож змалечку, починаючи з 1 класу, діти разом вчаться бу-
дувати вежу, ставлячи цеглинки по черзі, розуміти, що треба не зви-

нувачувати один одного, якщо башта впаде, а проаналізувати, чому 
це сталось і спробувати ще раз. Саме зробивши, «роботу над помил-

ками» можна знайти правильне рішення. Не боятись робити помил 

ки – це теж завдання номер 1, адже не помиляється тільки той, хто 
нічого не робить. 

Також проблема сьогоднішніх дітей – це залежність від різно-

манітних пристроїв: смартфонів, планшетів, комп’ютерів. Вчені на-

зивають сьогоднішнє покоління «дітьми двох пальців». І це дійсно 
так. Одними заборонами нічого не вдієш. Треба запропонувати дітям 

альтернативу, і це – кубики lego. Крім того. що вони розвивають фа-

нтазію( адже іноді починаючи щось творити, ще не знаєш, що отри-
маєш в кінці), вони ще розвивають дрібну моторику рук, просторову 

уяву. Кубики приємні на дотик, мають виступи, безпечні для вико-

ристання. 

Скільки разів ми – вчителі намагаємось сприяти формуванню 
дружних відносин між дітьми, але як виявляється – це дуже складно. 

Робота ж з lego сприятиме виробленню таких відносин, адже діти 

мають змогу працювати в парах, малих групах, створюючи вироби і 
підбираючи товаришів за спільними ідеями. А це ж і є вміння пра-

цювати в команді. Часто буває, що є діти, які проявляють лідерські 

якості, але де їх застосувати не знають. Будь ласка, бути спікером 
або капітаном команди – це і почесно, і відповідально.  



Перед сучасною школою встали завдання не тільки забезпечити 

дитину знаннями, а ще сприяти тому, щоб дитина вміла їх викорис-

тати в реальному житті. Кубики lego прекрасно справляються і з цим 
завданням. Наприклад, діти хочуть побудувати літак. Спочатку вони 

розподіляють обов’язки між всіма членами команди( хто, що ро-

бить), потім кожну зібрану частину по черзі приєднують до основ-
ного корпусу, допомагаючи і страхуючи один одного і в результаті 

спільної роботи отримують літачок. А це ж і є аналіз і синтез, вміння 

розподіляти ролі, працювати в одній команді і застосовувати знання 
на практиці – це саме те, що і має навчати сучасна школа. 

Також кубики lego сприяють розвитку просторових уявлень. 

Наприклад, вираз «Відступіть трохи місця» діти погано розуміють. 

Робота ж на спеціальній дощечці допоможе розвинути вміння класти 
предмети ліворуч, праворуч, між, під, над і т. д. 

Ще одне питання, яке є дуже актуальним – це виховання охай-

ності, формування вміння складати в певному порядку свої речі. 
Спробуємо і тут застосувати кубики lego. Щоб навчити прибирати за 

собою, варто використати вправу «Збери башту за зразком». Начебто 

і граємось, а ще і приберемо. 

При роботі з кубиками обов’язково пригадаємо основні пра-
вила: 

– беремо і повертаємо речі на місце; 

– говоримо по черзі, не перебиваємо один одного; 

– думка кожного важлива; 

Скільки разів, особливо на уроках з педагогіки наші вчителі го-

ворили, що дитина краще запам’ятовує, якщо бачить і уявляє. Якось, 

була свідком, коли учні 3 класу не могли порахувати вираз, зате, 
коли мова зайшла про те, щоб перевести долари у гривні – відповідь 

швидко була знайдена. Будь ласка, ілюструйте задачі – і процес ру-

шить з місця. Замість предметів можна використати кубики lego – а 
це і є короткий запис задачі, а розв’язок підкажуть деталі конструк-

тора. 

Ще хотілось би зупинитись на розвитку фантазії. З lego – це 

просто поле для творчості. Наприклад, даємо завдання створити ча-
рівного птаха і розповісти про нього. Іноді, побачиш таке, що птахом 

важко назвати, а коли дитина починає розповідати – дивишся, дійсно 



чарівний птах. А саме головне, напевно те, що діти без примусу, до-

бровільно починають творити дива, розкриваються для дорослих зо-

всім з іншого боку, не бояться говорити. 

Завдяки роботі з конструктором lego діти стають активними. 
Навіть сором’язливі діти хочуть презентувати свою роботу. Їм цікава 

думка однолітків, підвищується їх самооцінка. 

Також робота з кубиками lego сприяє вихованню: 

– терпіння, 

– взаємоповаги,  

– акуратності,  

– цілеспрямованості  

– посидючості.  

  



ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА 

Діяльнісний підхід, кубики лего та дидактичні ігри використо-

вую постійно і систематично на уроках мови, математики, читання 

та я досліджую світ, мистецтв, а також на інтегрованих уроках. Хочу 
запропонувати приклади використання, що якнайкраще демонстру-

ють втілення в життя ідеї про розвиток наскрізних умінь та творчому 

розвитку дитини. 

Розглянемо вивчення теми «Азовське море» на уроці я досліджую 
світ 4 клас 

Прикладом діяльнісного підходу буде : 

- поділ класу на групи( скажімо 3.) 

- складання ментальної карти в групі на основі зібраних час-

тин тексту, які розміщені в різних частин класу на підвіконні, 

під книжкою, за плакатом і т.д. підказки лежать на столі де 
їх можна знайти( участь приймають всі діти групи) . Потрі-

бно зібрати частини тексту, прочитати, записати головні 

слова в ментальну карту, визначити спікера.  
Презентуючи зібрану інформацію, діти вчаться: 

- визначати головне 

- працювати в команді 

- швидко приймати необхідні рішення 

- запам’ятовувати, розвивати уяву, креативність. 

 

 

 



Ще один приклад використання: 

Урок літературного читання : 

Тема : Народні казки. «Вовк і чоловік» 

Можна запропонувати наступне завдання: 

-діти , працюючи в малих групах мають по черзі читати уривок 

твору, заміняючи слово вовк та чоловік певним рухом. 

Таким чином : твір буде прочитаний всіма, діти змінюючи один од-

ного фізично не втомлюються, мотиваційна складова , емоційна та-
кож прослідковується.  

Види завдань підбираються вчителем в залежності від мети, часу на 

виконання, спроможності дітей виконати це завдання. 

Наведу кілька прикладів використання в навчальному процесі кубиків 

лего. 

Під час ранкових зустрічей:  

- для визначення настрою 

- щоб краще запам’ятати віршик 

- для тренування координації 

- для активізації і т.д 

На уроках читання: 

- побудова башт– запитань( чим більше питань складуть , тим 

вища башта) 

- вибір завдань( за кольором ) 

- створення речень за кількістю учасників на обраний колір: 

Наприклад: 
Синій колір, учасників 6. 

Син сьогодні сам склав складну скоромовку. 

На уроках мови: 

- підібрати правильний колір кубика до слова (кожний кубик 

визначає певний відмінок 

- повторення правил, гра «так чи ні» 

- звуко-буквений аналіз( малі кубики лего) і т. д . 

  



На уроці математики під час усного рахунку: 

 

  

  



Навчання грамоти 1-й клас 

Тема уроку: В гостях у казки. Повторення і закріплення вивченого. 

Мета уроку: – на практичних вправах закріплювати знання про ви-

вчені звуки і букви;  

- виробляти навичку швидкого, правильного і свідомого чи-

тання;  

- збагачувати словниковий запас учнів розвивати пам'ять, зв'-

язне мовлення, зосередженість у роботі;  

- сприяти вихованню уміння взаємодіяти, допомагати один 

одному.  

Обладнання: інтерактивна дошка, кубики лего для звукового ана-

лізу; пошукова таблиця (в кожного на парті); малюнки квіток (на кі-
лькох партах);B ілюстрації волошки, ромашки, барвінку, троянди ка-

лини; костюми короля і королеви 

Тип уроку: комбінований.  

Форма: урок-мандрівка.  

Xід уроку: 

I. Організація класу до уроку. Створення емоційного на-

строю. Ранкова зустріч , використовуючи на кожний ря-

док певний колір кубика лего. Діти створюють башту 

Вчитель: – Bсі почули вже дзвінок,  

Діти: – Він покликав на урок.  

Вчитель: – Кожен з вас приготувався,  

 На перерві постарався 

Діти: -Тож тоді часу не гаєм  

 І урок розпочинаєм.  

Завдання-настанова:  

Не просто слухати, а . (чути). 



 



 



 



 



 



 



 

 



Навчання грамоти 1-й клас 

Тема уроку: В гості до Крокодила Гени та Чебурашки. Звук [ч], бук– 

ва «че». 

Мета уроку: -ознайомити дітей із звуком [ч],буквою «че»; 

– вчити правильно вимовляти слова зі звуком |[ч]; удоско-

налювати вміння читати склади, слова з буквою «че»;  

– збагачувати словниковий запас учнів; розвивати увагу, 
пам'ять, вміння порівнювати, фантазію, зв'язне мовлення; 

– виховувати товариські взаємини під час роботи в парах, 

групах.  

Обладнання: інтерактивна дошка, кубики лего для звукового ана-

лізу, м'яч, конверти з фігурами, індивідуальні дзеркала; сигнальні ка-
ртки.  

Тип уроку: урок вивчення нового матеріалу.  

Форма: урок-казка.  

Хід уроку: 

1.Організація класу. Створення емоційного настрою. 

Ранкова зустріч , використовуючи на кожний рядок певний колір 

кубика лего, діти створюють башту  

Вчитель: – Дзвінко дзвоник пролунав.  

Діти: – Час навчатися настав.  

Вчитель: – Тож і ми часу не гаймо. 

Діти: – До роботи приступаймо.  

ІІ. Мотивація навчання.  

Діти, сьогодні якраз перед нашим уроком отримала цікаву SMS. Ось 
послухайте: «Дорогі учні 1-А класу. Запрошую вас до себе в гості. 

Потрібна ваша допомога. Вчу свого друга. Важко. Допоможіть будь 

ласка. Чекаю в країні Букляндії. Крокодил Гена».  

-Цікаво. Ніколи не чула про таку країну. А ви, як думаєте, хто є ме– 
шканцями цієї країни? (Букви) 

 



 



 



 



 



 

  



Урок літературного читання в 2 класі 

Тема уроку: В. Сухомлинський «Нехай будуть соловей і жук» 

Мета уроку: – вдосконалювати навички виразного і свідомого чи-

тання, 

– вчити працювати в групах, складаючи ментальну карту,  

⁃ працюючи над текстом в малих групах, вибирати з нього прави-

льні і хибні твердження 

⁃ за допомогою кубиків LEGO створювати «Башту відповідей»., 
за зразком створювати уривок віршу, використовуючи одну із 

цеглинок працювати над координацією рухів 

⁃ виховувати товариські взаємини під час роботи в групах, вчити 

презентувати свою роботу перед класом  

 

Обладнання:  інтерактивна дошка, дидактичний роздатковий ма-

теріал, кубики LEGO, коробка с сюрпризом, м’яка іграшка «Джме-

лик» 

Тип уроку: комбінований 

 

Хід уроку 

І. Організація класу. Створення емоційного настрою  

( діти з рухами розповідаюсь віршик_) :  

 

Доброго ранку! Доброго дня! 

Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки 

Працюють голівки і сяють усмішки 

Доброго ранку! Доброго дня! 

Бажаєте ви, бажаю вам я! 

 

ІІ. Ранкова зустріч. 

Діти створюють коло.  



 

а) ментальна розминка 

 

– Який зараз день тижня? 

– Який був вчора? 

– Який буде завтра?  

– Назва місяця? 

– Чому має таку назву?  

– Який він за порядком у році? 

– Скільки має днів?  

– Чого може бути 30?  

– Яка пора року? 

– Чому відбувається зміна пір року? 

 

Діти використовуючи кубики LEGO називають ознаки весни: 6 ку-

биків – 6 ознак.  

 

Вправа для координації рухів у колі (виконується з цеглинкою одного 
кольору)  

Я беру у праву руку і сьогодні не зіб’юсь  

Я беру у праву руку і з сусідом поділюсь  

 

ІІІ. Повідомлення теми, мети. Мотивація навчальної діяльності.  

Вчитель тримає коробку із схованим предметом. 

Діти, відгадуючи загадку, «Він веселий і смугастий…, встановлю-

ють, що це -джмелик.  

Потім називають основну властивість комах і наводять приклади ко-

мах. 

4. Усвідомлення нового матеріалу  



 

а) робота з інтерактивною дошкою 

Встанови зайву тваринку у стовпчику 

 

 

 

б)Оголошення автору і назву твору  

в) читання частини тексту вчителем , діти висловлюють припу-

щення, що буде далі (прийом передбачення) 

Після кожної прочитаної частини діти висловлюють припущення, 
що может бути далі 

б) Читання дітей частинами, відповіді на питання за текстом  

в) Діяльнісна робота у групах, складання ментальних карт ( 3 ва-

ріанти: про жука, солов’я, дівчинку)  

 

 

 



 

 

 

5.Закріплення пройденого.  

а) робота у малих групах 

Розподіли фраз з тексту на двох аркушах  

Червоний аркуш – неправда  

Зелений аркуш – правда  

Діти виконують завдання, спікер озвучує результат.  

б) Складання нових заголовків до тексту  

в) робота з кубиками LEGO на інтерактивній дошці: відкриваючи 

улюблений колір, група має відповісти на питання на ньому  

 



 

 

Г) Вибір серед малюнків птахів солов’я, прослуховування його пісні, 
аналіз почутого.  

6. Рефлексія. Підсумок уроку 

-Що найбільше вразило?  

-Що було виконувати легко, важко? 

– Над чим ще потрібно було б попрацювати?  

-Що нового дізналися. ? 

 

STEM – урок «Звуки та вібрації» 

Мета: – дослідити вплив звуку на рух і утворення звуку від вібрації,  

– познайомити зі струнними музичними інструментами,  

– створити музичний інструмент власними руками ,  

– виховувати товариські взаємини під час роботи в групах,  

– вчити презентувати свою роботу перед класом  

І. Повідомлення теми, мети. Мотивація навчальної діяльності.  

Сьогодні наше завдання дослідити утворення звуку від вібрації і пе-

реглянути як звук може рухати окремі тіла. Створити музичний ін-

струмент за допомогою окремих предметів. 

2. Робота над темою 

а) Слайд 1. Інтерактивна дошка, ознайомлення з різними струнними 
музичними інструментами.  

 



 

б) Слайд 2. Перегляд відео, гра на різноманітних предметах (склян-

ках, пляшках) утворення із них відомих мелодій, спостереження за 

зміною крапель води, кольорового піску від музики різної гучності.  

3. Застосування набутих знань.  

а) робота в парах, добування звуку з натягнутої гуми 

 

б) утворення звуку з скляного посуду і води 

 

в) спостреження руху піску від гучної музики (проведення досліду)  

г)Створення музичного інструменту – гітари із коробки, резинок, лі-

нійки 

Демонстрація створеної моделі і утворення звуку на ній. 



 

 

Висновки. Підсумок уроку.  

 

Висновки 

 Систематичне застосування діяльнісного підходу, ігрових тех-
нологій , вправ з використанням кубиків лего на уроках в початковій 

школі дає свої результати: учні стають мотивованими, краще сприй-

мають, використовуть навчальний матеріал, вчаться працювати в ко-
манді, не бояться помилок, вміють відстоювати власну думку. 

 Реформа змісту початкової освіти, НУШ  спрямована на загальний 

розвиток школяра, формування в нього критичного і творчого мис-

лення.  
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