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The article reveals the topical issue of forming creative activity of students. The aim of the work is to
draw the attention of the pedagogical community to such an issue as the framing of learning, which
involves a variety of forms and methods of organizing the educational process by means of updating the
self-correction of students' knowledge. It is established that the formation of creative activity of high
school students by means of framing should be carried out on the basis of personal orientation,
competence approach. In addition to the general characteristics, the specifics of creating frames with
slots are revealed. The research is based on scientific works, which reveals the formation of creative
activity of the younger generation in the process of learning and education, didactic foundations of
these processes. The main results of the work determine the modern conditions in which the
theoretically substantiated process of framing learning works in order to form the creative activity of
students. We pay attention to the fact that the creative activity of high school students is most
successfully manifested during their homework, self-correction of knowledge in the classroom, during
extracurricular activities. Thus, the foundation for the formation of creative activity of high school
students is, first of all, the level of formation of elementary cognitive processes and creativity of
thinking received by them. Having these prerequisites, the teacher directs the student to cognition,
perception, assimilation of information; forms the ability to cooperate and the ability to orient and selfregulate, independence, freedom of thought.
Keywords: learning framing, slots, creative activity of the student, self-correction, creativity, selfassessment, tasks, actualization of knowledge.

Сьогодні особливо гостро постало питання орієнтації освіти на інтенсивні
тенденції побудови процесу навчання і виховання поколінь, що підростають,
оптимізацію конструювання змісту, форм і методів пізнання учнями світу, спрямованих
на формування творчої, активної, духовно та фізично здорової особистості.
Ураховуючи ці тенденції, у змісті Національної доктрини розвитку освіти
України у ХХІ столітті [26], Закону України «Про освіту» [28], Закону України «Про
повну загальну середню освіту» [29], Державної національної програми «Освіта
(Україна ХХІ століття)» [9], Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період
до 2021 року [27], Концепції реалізації державної політики у сфері реформування
загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року [14],
Постанови Кабінету Міністрів України «Про державний стандарт повної загальної
середньої освіти» [25] актуалізовано увагу на тому, що провідною метою навчальної
діяльності є формування та розвиток творчої й соціальної активності особистості,
формування системи її цінностей, оновлення змісту, форм і методів організації
освітнього процесу на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу. Тому
вдосконалення сучасної шкільної освіти передбачає орієнтацію закладів освіти на
творчий розвиток особистості, побудову змісту освіти на новітніх педагогічних
підходах, що забезпечує результативність освітнього процесу, адже рух держави на
шляху інтеграції у європейський і світовий інформаційний простір дедалі більше
потребує творчої особистості.
Отже, перед сучасними вчителями постає завдання розгляду кожного учня як
суб’єкта активної життєдіяльності через призму знань особливостей формування його
активності й розвитку творчості, що багатьма науковцями трактується як творча
активність.
Питання формування творчої активності покоління, що підростає, у процесі
навчання і виховання, дидактичних основ цих процесів схарактеризовано у наукових
працях Ю. Бабанського, І. Беха, Л. Виготського, С. Гончаренка, В. Когана, О. Леонтьєва,
В. Моляка тощо.
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О. Леонтьєв трактує творчість як діяльність, але уявляє її не як процес створення
нового, а як здатність людини «діяти в невизначених ситуаціях» за умови
самореалізації (самовизначення) особистості [16, с. 84]. А. Матейко вважає особистість
творчою, якщо вона здатна: проявляти фантазію; піддавати сумніву наявні істини;
проявляти активний інтерес до проблеми, що вивчається; мати незалежну
інтровертивну позицію, що дає змогу людині стояти на своєму; проявляти готовність
іти на певний ризик, що гарантує творчий успіх; уміє відірватися від реальності й
відійти на деяку відстань, щоб побачити перспективу; має значне розмаїття розумових
здібностей, бажання експериментувати, свободу від внутрішніх самообмежень,
незалежність мислення й дій, високу творчу енергію, прагнення до розв’язання все
складніших проблем [19, с. 12‒15].
Тож творчість за своєю формою є життєдіяльністю в соціумі, обумовлюючись
особистісною діяльністю і впливом соціально-культурного середовища (сім’я, дитячий
садок, школа, суспільство, світове співтовариство тощо). Думку підтримує когорта
сучасних науковців (О. Браславська [4], Т. Волобуєва [5], В. Калошин і колектив
авторів [15], Н. Медведєва [20], С. Мірошник [22] та інші).
Активність особистості як особливість характеру людини знаходить вияв у
енергійній, ініціативній діяльності, у праці, навчанні, у різних видах творчості.
В. Коган наголошує на тому, що «на рівні розгляду й аналізу особистості як суб’єкта
конкретної соціальної діяльності, поняття “активність” уже не тотожне поняттю
“діяльність” і є самостійною й окремою категорією, що характеризує кількісний і
якісний бік діяльності особистості в соціумі» [13].
Формування творчої активності особистості відбувається під час навчання, коли
створюється стан зацікавленості та успіху, упевненості в досягненні результатів, що
стимулюють пізнавальні процеси засвоєння знань і формування ціннісних орієнтацій.
Розгляд сучасних форм, методів, підходів до формування пізнавальної активності
школярів здійснювали науковці, учителі, дослідники (В. Лозова [18], М. Скаткін [30] та
інші). На нашу думку, творча активність формується насамперед у процесі навчання, де
в учнів закладається фундамент глибоких знань, формується світогляд, основи
життєдіяльності.
Таким чином, метою формування творчої активності учнів старшої школи у
закладі загальної середньої освіти є формування в їхній свідомості цілісної наукової
картини світу, ціннісних категорій та ідей, набуття глибоких знань, вироблення вмінь і
навичок, застосування здобутих знань, сформованих умінь і навичок у суспільній та
власній життєдіяльності; розвиток допитливості, упевненості у собі, прагнення до
незалежності, здатності абстрагуватися й зосереджуватися. На думку Г. Щукіної,
перехід школяра на рівень творчої активності – це свідчення значного стрибка в
загальному розвитку особистості, значної сили його внутрішніх процесів, його
саморегуляції і самоорганізації [34, с. 29]. Підтримуючи цю думку, М. Гриньова вказує,
що саморегуляція, самокорекція знань є «організаційною навичкою, яка формується
на основі виконання навчальних операцій у певній послідовності: визначення
мети, орієнтованої основи дій, складання програми дій, оцінки і корекції результатів»
[7, с. 32].
У Національній стратегії розвитку освіти зазначається, що «сучасний ринок
праці вимагає від випускника не лише глибоких теоретичних знань, а і здатності
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самостійно застосовувати їх у нестандартних, постійно змінюваних життєвих ситуаціях,
переходу від суспільства знань до суспільства життєво компетентних громадян» [27].
З огляду на це, актуальними залишаються питання систематизації та впорядкування
методичного забезпечення формування творчої активності старшокласників,
удосконалення механізму самокорекції їхніх знань (фреймізації), її оцінювання.
Мета статті ‒ теоретично обґрунтувати фреймізацію навчання з метою
формування творчої активності старшокласників.
У модернізації національної системи освіти одним зі стратегічних завдань
визначено формування творчої особистості, реалізацію її природних здібностей в
освітньому процесі. Саме тому актуальність дослідження проблеми творчого розвитку
учнів зумовлена потребою формування їх активності в умовах глобалізації суспільства
з акцентуацією саме на творчій активності в усіх сферах життєдіяльності, де творчість
виступає основоположним суб’єктивним й об’єктивним фактором розвитку
особистості.
Активність особистості (від лат. activus – діяльний, активний) – активне
ставлення людини до світу, освоєння суспільно-історичного досвіду людства, що
виникає у творчій діяльності, вольових актах, спілкуванні та виявляється в активній
життєвій позиції людини, у її принциповості, послідовності обстоювання своїх
поглядів, єдності слова і діла. У навчанні суттєва роль належить мотивації учня з
різними рівнями його активності: активність відтворення, активність інтерпретації та
творча активність. Творча активність передбачає прагнення учня до теоретичного
осмислення знань, самостійного пошуку розв’язання проблем, виявлення пізнавальних
інтересів. Стимулювання творчої активності вимагає від педагогів створення таких
умов навчання, які викликають інтерес до нього, потребу в знаннях і в результаті –
свідоме їх засвоєння [10].
Поняття «творчість» розглядається як «діяльність», «процес» тощо. Різні її
сторони характеризують як творчий потенціал, творчу активність, творчі здібності,
творче мислення, творчу діяльність особистості. Великого значення в організації
роботи з розвитку творчості учнів, розгляду питань теорії і практики навчання,
виховання і розвитку дітей мають праці Ш. Амонашвілі [1], Ю. Бабанського [2],
В. Сухомлинського [31] та інших видатних педагогів. Основи творчої активності учнів
досліджували І. Бех [3], Л. Виготський [6], В. Коган [31], А. Леонтьєв [16], А. Матейко
[19], В. Моляко [24], С. Сисоєва [32] та інші.
Різноманітні аспекти діяльності особистості, створення умов для її творчої і
активної діяльності розглянуті у багатьох наукових роботах (Т. Ільїна, М. Данилов,
В. Дружинін, Г. Костюк, О. Матюшкін, В. Рибалка, О. Савченко та інші). У роботі
І. Лернера, Л. Зориної, Г. Батуриної, М. Скаткина, В. Краєвского одним із шляхів
підвищення якості знань учнів визначено формування їх творчої активності [17].
Особливості формування життєтворчості особистості розглядають сучасні українські
дослідники В. Доній, Г. Несен, Л. Сохань, Г. Єрмаков [23] та інші.
Чітка система уроків, позакласна, позашкільна робота, самостійна робота
дозволяють сформувати творчу особистість – індивіда, який володіє внутрішніми
психологічними передумовами (інтелектуальні здібності, емоційний інтелект, мотивація
до навчання), з високим рівнем знань, здатного мислити діалектично, системно, який
має потяг до нового, оригінального, креативного і навіть незвіданого. Крім того,
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глибоке «занурення» у світ знань сприяє формуванню в учнів таких рис, як упевненість
у своїх силах, оптимізм; висока самооцінка; самостійність; здатність правильно
формулювати проблему; здатність до критичного аналізу; схильність до ризику;
відсутність конформності, страху здаватися дивним; толерантність, терпимість до ідей
інших людей; образність мислення; концентрація уваги [15]. Разом з тим, творчу
особистість Ю. Бабанський [2] розуміє як таку, що виявляє внутрішню неповторність,
індивідуальність, унікальність, талант, добропорядність, непересічність. Творчу
активність, на думку вченого, може проявляти людина, якій характерна стійка,
високого рівня спрямованість до творчості, мотиваційно-творча активність, яка
виявляється в органічній єдності з високим рівнем творчих здібностей, що дозволяють
їй досягти прогресивних, соціально й особисто значимих результатів у певних видах
діяльності.
Творча активність розглядається нами як система діяльності старшокласників,
де складовими є результат творчості, суб’єкти взаємовідносин (здібності розуму,
темперамент, вік, характер), середовище (формування задуму та його реалізація) й
умови, які висуває шкільна освіта. Навчання старшокласників передбачає певне
фізичне оточення, діяльність у колективі, що є дієвими чинниками у їх творчій
активності. Сучасні дослідники визначають, що саме у шкільному віці в учнів
починають формуватися творчі здібності, необхідні для подальшого особистісного
розвитку, формування духовної культури, вироблення єдності в розумінні та цілісному
сприйнятті змісту і форми світу. В. Чорноус щодо творчих здібностей констатує, що
вони розвиваються у процесі креативної діяльності та є сукупністю властивостей та
особистісних якостей людини, які відзначаються відповідністю до вимог певного виду
творчої діяльності, що зумовлюють їхню результативність [33]. Потреба ж у їх
формуванні підтверджується положенням про те, що наскрізними в усіх ключових
компетентностях є таке вміння, як діяти творчо, що передбачає креативне мислення,
продукування нових ідей, доброчесне використання чужих ідей та їх доопрацювання,
застосування власних знань для створення нових об’єктів, ідей, уміння випробовувати
нові ідеї [25]. Таким чином, фундаментом до формування творчої активності
старшокласників насамперед є отриманий ними рівень сформованості елементарних
пізнавальних процесів і креативності мислення. Маючи ці передумови, учитель
спрямовує учня на пізнання, сприймання, засвоєння інформації; формує вміння
співпраці та здатності до орієнтації й саморегуляції, самостійності, свободи мислення.
Крім того, учень сам вносить корективи у свою навчальну діяльність, що передбачає
сформованість інтелектуального вміння самостійно виправляти помилки, недоліки в
знаннях, спираючись на наявні норми, правила, стандарти, що і передбачає
самокорекція знань [11].
Усвідомлене, творче розв’язання чітко підібраних і правильно структурованих
завдань допомагає не лише сформувати предметну компетентність учнів, а й є засобом
їх самостійної підготовки до активної життєдіяльності й, зокрема, до вступу у ЗВО.
Досить вдалим, на нашу думку, є застосування фреймінгу як засобу навчання, зокрема
самокорекції засвоєних знань учнями старшої школи.
Поняття фреймінгу виникло наприкінці ХХ століття як елемент вивчення різних
галузей знань. Фрейм (від англ. frame – «каркас», «рамка») – це структура, що описує
складний об’єкт або абстрактний образ, або модель для представлення деякої концепції
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(метод представлення знань), що складається зі слотів. Загальну ідею фреймового
способу подання знань сформулював М. Мінський стосовно зорового сприйняття
об’єктів (фреймів), які можна формально представити деякою структурою [21].
Трансформуючи ідею М. Мінського на складання завдань для самоперевірки й
самокорекції засвоєних знань старшокласниками, ми визначили знаннєву модель, де
верхня вершина відповідає найменуванню об’єкта, а підпорядковані вершини ‒
елементи моделі (безпосередньо завдання), що надходять для розв’язку почергово.
Будь-яка зміна в моделі призводить до формування інших фреймів, оскільки видимими
тут можуть бути інші елементи (слоти).
Фреймізація, або чітко окреслена структура почергових завдань для
самостійного розв’язування, націлена на навчання старшокласників корекційним діям,
що дозволяють працювати самостійніше, творчо та активно. Першочергове призначення
створеної нами системи фреймів – формування в учнів умінь знаходити та виправляти
помилкові рішення, що і передбачає самокорекція як процес самоуправління. Механізм
роботи з фреймами спонукає старшокласників до систематичної самостійної роботи
над навчальним матеріалом за всі попередні роки навчання. Основними рисами
фреймізації (самоконтролю й самокорекції засвоєних знань) є: проведення елементів
індивідуальної роботи та диференційованого навчання, урахування потреб і
можливостей кожного учня, за отриманими кінцевими результатами самооцінювання
знань, усвідомлення ними потреби самостійного вивчення матеріалу, творча активність
школярів у освітньому процесі, суб’єкт-суб’єктна взаємодія учнів між собою і з
учителем. Головним підсумком застосування технології є формування творчої
активності старшокласників у систематичній роботі з опанування знань і навичок та
формування вмінь самокорекції результатів власної навчальної діяльності.
Звертаємо увагу на те, що введення поняття «фреймінгу» в освітній процес,
створення фреймів з навчальною чи виховною метою поки що глибоко не досліджені.
Усе вищесказане підтверджує потребу створення умов для здійснення учнями
самокорекції знань, на що і спрямована фреймізація навчання.
Формування творчої активності учнів насамперед передбачає впровадження в
навчальну практику гуманістичного принципу організації освіти, коли в центрі процесу
знаходиться особистість учня. Учитель же за допомогою різноманітних форм, методів і
засобів стимулює комплекс необхідних умов освітнього середовища. Зважаючи на те,
що кожному зі старшокласників властиві тільки йому притаманні освітні запити,
учителеві необхідно враховувати їх рівень і темп реалізації засвоєних знань і умінь.
Тому будь-яке усереднення в навчанні як на змістовому, так і на процесуальному рівні
є недопустимим. У зв’язку з цим, ми підтримуємо думку дослідників про те, що
сучасний навчальний процес має будуватись не на протиставленні інформаційної і
творчої функції навчання, а на засадах глибокого й ефективного їх поєднання.
Особливо це стосується самоконтролю й самокорекції знань, де є можливість
отримувати знання не механічно чи фактично, а у творчій діяльності.
У зв’язку з цим, вважаємо, що саме фреймізація навчання сприяє засвоєнню
реальної інформації, вивченню шкільних предметів, розвиває здібність до
самостійності думки. Виконання учнями завдань, скомпонованих у фрейми зі слотами,
має переходити від репродуктивного рівня до репродуктивно-творчого, а від нього до
творчого, за умови наявності у них відповідного обсягу знань, а також умінь
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самостійно їх презентувати.
Ми з’ясували, що саме метод фреймізації є досить дієвим у цьому випадку.
І. Гофман [8], розкриваючи механізми деструктивних впливів на групу людей,
розглядає фрейми як «інструмент структурування реальності, де явища і процеси життя
розкладаються на ситуації, що мають сталі, визнані всіма характеристики». Кожен
фрейм має зовнішні та внутрішні просторово-часові обмеження, рольові формули
особистостей, не пов’язані з фреймом деталі, які не мають значення для його
ідентифікації та індивідуалізація виконавця. Крім того, основною функцією фреймів
автор визначив упорядкування навколишнього світу з ідентифікацією подій і
усвідомлення їхнього значення.
У розрізі нашого дослідження, навчання передбачає обов’язковий елемент, який
забезпечує зворотний зв’язок між учителем і учнями – перевірку їх навчальних
досягнень як наслідок самоперевірки й самокорекції виконаних ними завдань.
Сьогодні застосовуються різноманітні методи, прийоми, форми, способи й види
контролю, а фреймінг, як один із видів самоконтролю й самокорекції навчальних
досягнень старшокласників, передбачає будь-яку організацію концептів, пов’язаних
таким чином, що для розуміння одного з них необхідне розуміння всієї структури, до
якої вони входять, при цьому використання одного з елементів такої структури
автоматично активує всі інші [12]. Використання фреймінгу у власне освітньому
контексті сприяє глибшому розумінню учнями ролі всієї системи знань у процесі їх
творчої інтерпретації. Адже фрейм репрезентує «особливу організацію знань, яка
виступає передумовою нашої здатності розуміти пов’язані з ним дані» [35, с. 224], у
нашому випадку – взаємозв’язані різноманітні завдання, які постійно «рухаються» у
просторі й часі.
Пропонуючи для розв’язку певні «порції» завдань – слоти у фреймі, учитель має
змогу визначити в учнів уміння розпізнавати, глибоко розуміти й осмислювати
отриману впродовж навчання інформацію; систематизувати, відбирати найістотніше,
головне і запам’ятовувати його; відтворювати і застосовувати одержані знання на
практиці. Важливо при цьому зазначити, що процес навчання в цих умовах побудовано
так, щоб перцептивні (зорові, слухові, тактильні та інші) і словесно-логічні
(порівняння, аналіз, синтез, абстрагування) операції спонукали учнів до творчої
активності. Для цього вчителем з метою перевірки навчальних досягнень учнів на уроці
створюється невимушена обстановка, атмосфера творчої взаємодії з учнями.
Не лише на уроках, а і під час виконання домашнього завдання, роботи
факультативу, гуртка опосередковано, через сприйняття, усвідомлення й творче
вирішення фрейму відбувалося формування творчої активності учнів відповідно до їх
вікових особливостей з використанням різних методів, форм та засобів освітнього
процесу. Це спонукає старшокласника до постійного пошуку інформації, її обробки,
інтерпретації, засвоєння та корекції знань. Удосконалення процесу самокорекції знань
можливо здійснювати під час вирішення учнями завдань, які скомпоновано у фрейми.
Звертаємо увагу: головною ідеєю фреймінгу є теза про те, що слоти (у нашому
випадку вже розв’язані завдання), які зникають з поля зору, але не зникають з пам’яті, а
запам’ятовуються, що відображається у збільшенні вірогідності правильного
вирішення нових фреймів. Це виражається в тому, що між такими слотами та новими
фреймами встановлюється зв’язок. У результаті ті самі слоти (навіть з незначними
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змінами) можуть повторюватися у різних фреймах. «Запропонована форма запису
фреймів дозволяє не дублювати такі елементи, а використовувати їх як спільні
термінали для певної групи фреймів. Група фреймів, що пов’язані між собою, утворює
систему. Залежно від специфіки тієї чи іншої області діяльності один або кілька видів
опису будуть превалювати над іншими. Наприклад, у математиці формули і графіки
будуть переважати над текстовою інформацією, в юриспруденції домінує текстова
інформація, у мистецтвознавстві переважає текстова та графічна інформація» [36].
Обґрунтоване уявлення про фрейми дозволило нам створити множину конкретних
однорідних завдань (слотів) з географії, використавши такі методи представлення
знань, як мовний опис, графічна інформація й математичні формули.
На думку М. Мінського, у довгостроковій пам’яті людини зберігається великий
набір систем фреймів, що використовуються, наприклад, під час розпізнання людиною
зорових образів. З цією метою в пам’яті активується такий фрейм (або система), який
найбільше відповідає гіпотезі про об’єкт сприйняття, що й забезпечує високу швидкість
його розпізнання та осмислення [21]. Тобто побудовані на засадах фреймінгу завдання
(слоти) для самоперевірки й самокорекції знань сприяють формуванню творчої
активності учнів старшої школи, оскільки їх логічна побудова дозволить за
найкоротший час усвідомити «фронт роботи» у тісному взаємозв’язку з уже
розв’язаним слотом. Це, у свою чергу, вимагає від учителів уміння проєктувати роботу
учнів з фреймами на основі організації навчального середовища життєтворчості;
здатності до інтегрування змісту навчання; здатності організовувати творчий процес
навчання з використанням педагогічних технологій; уміння навчати учнів самокорекції
здобутих знань.
Учитель повинен сам опанувати особливості застосування фреймінгу як засобу
самокорекції засвоєних знань учнями і впроваджувати його у своїй діяльності як
практичний елемент формування їхньої творчої активності. При цьому педагог має
усвідомити зміст та значення кожної ланки фреймізації, бо за цим алгоритмом він
повинен вдатися в ідею, зіставити цей вид роботи зі своїм досвідом, вибрати засоби
нової дії, способи реалізації, порівняння результатів впливу. Важливим є створення
таких умов, коли учень творчо підходитиме до розв’язування завдань, самостійно й
активно прийматиме рішення. У центрі уваги вчителя повинен перебувати кожен
старшокласник, який свідомо ставиться до різноманітних засобів пізнання й, зокрема,
прагне до самокорекції знань.
В основі творчої активності людини лежить здатність переносити способи
розв’язання тих чи інших завдань на умови проблемної ситуації, що постала перед нею,
коли засвоюється не форма, а зміст. Слоти фрейму не передбачають стандартних
рішень, а їх постійний «рух» без видимих логічних суперечностей заохочує оригінальні
судження. Тобто учні активно заглиблюються у пошук, втручаються в розгляд кожного
завдання, усвідомлено приймають розв’язки і на основі порівняння й зіставлення
обирають оптимальні. У результаті з’являється варіант розв’язання, що є продуктом
творчої активності учня, який може бути «правильним і неправильним». Перевірку
правильності розв’язаних слотів учитель доручає учню-виконавцю як домашнє
завдання. Здійснюючи пошук інформації для перевірки фрейму, старшокласник
послідовно виконує мислительні операції за основними етапами активного
пізнавального пошуку, у нього активізується діяльність думки й почуттів.
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Створити ситуацію для формування творчої активності учнів як у класі, так і в
домашніх умовах може вчитель, який уміє вказати лише орієнтири розв’язку,
спрямувати хід думки так, щоб основну частину пошукового процесу вони виконали
самі. Крім того, учитель має сам володіти психолого-педагогічним механізмом творчої
активності.
Перевірку правильності виконання фреймів здійснюють самі учні, отримавши на
електронні адреси, Viber еталонні відповіді для перевірки. Після перевірки виконаних
завдань учні здійснюють самокорекцію знань у позаурочній діяльності (найчастіше в
домашніх умовах), паралельно розв’язуючи новий фрейм.
Основна ідея полягає в тому, що учень, працюючи над удосконаленням власних
знань та розв’язуючи слоти у фреймах, запам’ятовує правильні відповіді, і коли один зі
слотів (або схожий) зустрічатиметься в іншому фреймі – помилка виключена внаслідок
здійсненої самокорекції знань.
Результатом роботи з фреймами є створення учнями фреймінг-кейсів, до яких
входять: початковий варіант виконаного слота з виділеними помилками; список
опрацьованих літературних джерел та короткі конспекти правильних відповідей;
кінцевий варіант виконаного слота, який, на думку учня, виконано правильно. Учитель
оцінює таку самокорекційну роботу учнів різноманітними нагородами, додатковими
балами, похвалою на виховних годинах і батьківських зборах.
Таким чином, педагогічним засобом розвитку творчої активності (фреймізації)
передбачалась постановка перед учнями завдань, що активізують мислення школярів,
формують у них усвідомлення значущості розв’язуваних завдань під час уроків,
позаурочній (домашні завдання) роботі.
Фреймізація навчання може бути однією зі складових процесу формування
творчої активності старшокласників. Потреба у формуванні творчої активності
особистості підтверджується багатьма циркулярами й нормативними документами.
Формування та розвиток творчої активності особистості, формування системи її
цінностей, оновлення змісту, форм і методів організації освітнього процесу мають
здійснюватися на засадах особистісної орієнтації, компетентнісного підходу. Школа
закладає основу творчості особистості завдяки врахуванню вчителем потреб і
можливостей кожного учня за отриманими кінцевими результатами самооцінювання та
самокорекції знань, усвідомлення старшокласниками потреби самостійного вивчення
матеріалу.
Вважаємо за необхідне у дослідженні означеної проблеми розглянути
можливості фреймізації навчання у позакласній роботі старшокласників.
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