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У статті розглянуто питання розвитку умінь креативного письма, конкретизовано поняття «креативне письмо» 

та «творча особистість». Визначені ознаки креативного письма як особливого виду діяльності. Досліджено 

технології, які сприяють підвищенню навичок творчого письма учнів на уроках англійської мови. 
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Постановка проблеми. Оскільки, знання 

іноземних мов — це свого роду ключ, який 

сприяє досягненню успіху в сучасному світі, де 

обмін інформацією іноземною мовою набуває 

все більшого значення. Виникає питання, про 

важливість використання технологій, які будуть 

сприяти розвитку навичок творчої писемної ком-

петенції, що є основою мовленнєвої культури, 

яка формується в процесі вивчення англійської 

мови, адже вміння письмово висловлювати свої 

думки позитивно впливає на усне мовлення, 

удосконалюючи його логічність, чистоту. 

Важливість формування компетенції у письмі, 

ще також обумовлюється вимогами до базового 

рівня володіння письмом випускника школи, з 

його підготовкою до  ЗНО, а також з розвитком 

сучасних телекомунікацій, що дають можливість 

долучитись до світової культури, працювати з 

різними інформаційними й комунікаційними 

технологіями й мультимедійними засобами і 

практичним застосуванням письма в діловому та 

приватному житті людини. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій з 

проблеми. Проблему навчання креативного 

письма було досліджено у працях багатьох віт-

чизняних на іноземних вчених. Серед авторів 

зарубіжних досліджень можна виділити нас-

тупних науковців: І. Бьотхера, П. Вітті, Ф. 

Германнса, Н. Гольдберга, Н.Еверетта, Дж. 

Кемерона, Л. Ла Брантса, А. Ламотта, Є. 

Ліпінську,  М.Марксберрі, Г. Поммеріна, П. 

Портманна, Г. Ріко, А. Серетни, Дж. Ямагачи. 

Питанням розвитку письмової компетенції та 

технологією творчого письма займалися такі 

вітчизняні наукові діячі як О.Гладка, О. Пелі-

щенко, О. Соловова, Н. Станкевич, О.Тарнопо-

льський та ін. Навчання письмового мовлення 

через методи креативного письма широко 

досліджено у зарубіжних роботах таких 

науковців як П. Вітт, В. Еванс, Л. Лабрант. 

Методисти Л. Масттелотто, М. Рінволукрі та П. 

Стойл розглядають технологію «Storytelling». 

Враховуючи те, що існує багато наукових 

напрацювань, перерахованих вище дослідників, 

та не зважаючи на це питання розвитку навичок 

творчого письма на заняттях з іноземної мови у 

вітчизняній методиці викладання іноземних 

мов до нашого часу не отримало належного 

теоретичного обґрунтування. 

Тому, метою статті є дослідити особливості 

розвитку умінь креативного письма на заняттях 

з іноземної мови та описати технології, які 

сприяють їх покращенню. 

Основні результати дослідження. 

Відповідно до Державної національної програми 

"Освіта" ("Україна XXI століття"), стратегічним 

завданням виховання та навчання є "формування 

освіченої, творчої особистості".[3]. Творчою 

особистістю є індивід, який володіє високим 

рівнем знань, потягом до нового, оригінального, 

який уміє відкинути звичайне, шаблонне, 

потреба у творчості для якого є життєвою 

необхідністю, а творчий стиль діяльності - 

найбільш характерний.  

У свою чергу, креативне письмо – це 

особливий вид писемного мовлення, що 

відбувається на рефлексивній основі і результатом 

якого є оригінальний продукт – нарис, розповідь, 

вірш, п’єса тощо. Технології креативного письма 

узагальнюють провідний педагогічний досвід і 

дозволяють перетворити освітній простір у 

творчий. Саме, тому необхідно формувати, творче 

середовище для навчання, що сприятиме розвитку 

пам`яті, спостережливості, уяви, критичного 

мислення. У процесі написання творчих робіт 

відбувається саморефлексія та самоствердження 
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учнів, вони навчаються працювати самостійно та 

співпрацювати з іншими, процес навчання стає 

таким, що стимулює і дає наснагу та можливість 

переживати успіх та позитивне сприйняття 

оточуючих. 

Дослідники виділяють такі ознаки 

креативного письма як особливого виду 

діяльності:  

 головна мета креативного письма – 

самовираження автора; 

 креативне письмо суб’єктивне за суттю; 

 креативне письмо передбачає 

нестандартність мислення автора; 

 креативне письмо передбачає звернення 

до уяви; 

 креативне письмо передбачає свободу 

творчості, можливість реалізації нестандартних 

думок, почуттів, ідей; 

 креативне письмо відбувається на 

рефлексивній основі; 

 креативне письмо реалізується в жанрах 

розповіді, нарису, п’єси, вірша тощо [1]. 

На кожному уроці з іноземної мови можуть 

бути використані письмові творчі завдання, що 

мають суттєвий навчальний потенціал. 

Враховуючи цілі та рівень комунікативних 

умінь учнів, вчитель підбирає та застосовує їх у 

навчальному процесі. Результатом виконання 

творчих завдань на уроках іноземних мов – є 

перетворення навчання з рутини у творчість. 

На заняттях з англійської мови будуть доречні 

наступні технології, які сприяють підвищенню 

навичок творчого письма: 

- технологія «Storytelling» (Оповідання) 

- технологія «Cinquan» 

-діамант 

Технологія «Storytelling» (Оповідання) 

створює умови для організації творчого 

середовище. М. Ріновулкрі виділяє «Sandwich 

story» (англ. sandwich вствляти, поміщати 

посередині ) як один із методів технології 

«Storytelling» (Оповідання / Розповідь історій). 

Підбираючи потрібні слова, правильно 

будуючи речення, щоб їх доповнення 

якнайкраще підкреслювали деталі історії, учні 

вчаться формулювати та оформлювати свої 

думки. М. Ріновулкрі виділяє метод 

«Sandwichstory» у своїй роботі «Storytelling: the 

language teacher’s oldest technique» [4], де 

визначає основні його переваги: 

– половина тексту подається на повністю 

коректній англійській мові; 

– половина тексту - творча робота учнів; 

– учні на підсвідомому рівні сприймають 

текст, що диктував вчитель, як свій власний 

через їх доповнення; 

– зростає впевненість у застосуванні мовних 

одиниць; зникає мовленнєвий бар’єр. 

Метод «Sandwich story» підходить для 

закріплення вже набутого лексичного та 

граматичного матеріалу та є ефективним 

способом формування креативного 

іншомовного письма.Ми вважаємо, що метод 

«Sandwich story» доцільно використовувати 

при навчанні написання оповідань. Наведемо 

приклад застосування методу «Sandwich story» 

для учнів молодших класів по темі «My family», 

зазначаючи кожну дію вчителя: 

– Write down the title of the story: «All about 

my family» 

– Write the next lines: It was yesterday. My 

family and I went to the park. 

– Ask children to describe their family and the 

clothes that they were wearing. 

– Then write the next sentence: The park was 

full of colours. 

– Ask children to describe the trees in the park, 

grass and flowers. 

– Then write the next sentence: There were a lot 

of people in the park. 

– Ask children to describe what people were 

doing in the park. 

– Then write the next sentence: It was a good 

day with my family! 

– Explain why the children liked that walk and 

finish the story in any way you like. 

– Group in threes and read your text to the 

classmates. 

Доцільно зазначити, що цілеспрямована 

робота з розвитку умінь креативного письма на 

уроках з іноземної мови має вплив на розвиток 

особистості учнів у цілому: їхнє мислення, 

формується творчий підхід до виконання 

завдань, фантазії. 

Наступною технологією розвитку творчого 

письма є також «Cinquan» в перекладі з 

французької означає «п’ять» та через це 

«Cinquan poems» складається з п’яти рядків: 

1 рядок – іменник-тема вірша 

2 рядок – 2 прикметника, що описують 

іменник у першому рядку 

3 рядок – 3 слова, що описують дії іменника. 

4 рядок – речення, що містить не більше 4 слів, 

і є влучним висловлюванням з обраної теми. 
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5 рядок – синонім до іменника з першого рядку. 

Family 

Аdorable, preferable 

Trusting, helping, protecting 

Family is of the greatest value 

Treasure 

Ще однією ефективною технологією є 

«Діамант» , яка містить  протилежний концепт, 

що зустрічається на середньому рядку, вірш 

має форму діаманта. 

1 рядок – іменник-антонім до іменника у 7 рядку 

2 рядок- 2 прикметника, що описують 

іменник у першому рядку 

3 рядок – 3 дієслова, що описують дії 

іменника у першому рядку 

4 рядок - 4 іменника, 2 з яких стосується 

першого концепту, наступні два-другого 

5 рядок – 3 дієслово, що описують дії 

іменника у 7 рядку 

6 рядок – 2 прикметника, що описують 

іменник у рядку 

7 рядок – іменник-антонім до іменника у 

першому рядку. 

Love 

Sincere, light 

Inspiring, healing, defending 

Joy, fortune, despair, misery 

Burning, tearing, damaging 

Dissembling, dark 

Hate 

У висновках доречно зазначити, що ціле-

спрямована робота з розвитку умінь креатив-

ного письма на заняттях з іноземної мови має 

величезний вплив на розвиток мислення, твор-

чого підходу до виконання завдань, фантазії, 

тобто на розвиток творчої особистості учня. А 

ефективність використання технологій кре-

ативного письма обумовлюється тим, що учні 

змінюють страх перед письмовою роботою на 

велике бажання її створювати. Учні отримують 

чітку, послідовну схему своїх думок в них ви-

никає мотивація на успіх та негативне став-

лення до письмових робіт поступово зникає. 
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Bartko Tatiana.  

TECHNOLOGIES OF CREATIVE WRITING SKILLS FORMATION IN ENGLISH LESSONS. 

The article deals with developing students’ creative writing skills. The notion «creative writing» and «creative personality» is 

concretized. Identifying the characteristics of creative writing as a special activity. Research technologies that enhance students' 

creative writing skillsin English classes. 
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ТЕХНОЛОГИИ ФОРМИРОВАНИЯ НАВЫКОВ КРЕАТИВНОГО ПИСЬМА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА. 

В статье рассмотрены вопросы развития умений креативного письма, конкретизировано понятие «креативное письмо» 

и «творческая личность». Определены признаки креативного письма как особого вида деятельности. Исследовано 

технологии, которые способствуют повышению навыков творческого письма  на уроках английского языка. 

Ключевые слова: креативное письмо, творческая личность, навыки, развитие, технологии, ученики, формирование. 

 

 

 


