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Анотація 
В статті розкриті особливості розвитку творчого мислення дітей дошкільного віку. 

Розглянуто вплив художньої діяльності на психічний розвиток дошкільників. Проаналізовано 
дефініції «творчість», «мислення». Автором доведено, що заняття художньою діяльністю 
позитивно і всебічно розвивають творче мислення дитини, збагачують світогляд, розвивають 
психічні процеси. 
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Abstract 

The features of development of children’s creative thinking during the preschool period had 
been investigated.The influence of artistic activities on the mental development of preschoolers 
was observed. Such defenitions as «creativity» and «thinking» were analyzed.The author proved 
that artistic activities positively and fully develop the child's creative thinking, enrich philosophy, 
and develop mental processes. 
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Кожна дитина народжується з творчими задатками. Але у дорослому 
житті творчими особистостями стають лише ті люди, умови виховання 
яких дали можливість розвинути ці здібності. Починати розвивати у 
дитини естетичні почуття, смак, виховувати любов до прекрасного 
потрібно з дошкільного закладу. З раннього віку дитині властивий потяг 
до прекрасного. Маленьку дитину приваблюють ритмічні звуки музики, 
вірші, казки, яскраві кольори, виразна міміка. Таке чуттєве сприймання 
довкілля стає основою для розвитку творчої особистості дитини. 

З раннього віку дитині властивий потяг до прекрасного. Маленьку 
дитину приваблюють ритмічні звуки музики, вірші, казки, яскраві кольори, 
виразна міміка. Таке сприймання творчості стає основою для розвитку 
творчої особистості дитини. За даними наукових досліджень 
найактивніше у період дошкільного дитинства творчі здібності 
виявляються у віці п’яти років. Але розвитком творчості потрібно 
займатись і до цього часу, вчити дитину бачити прекрасне, 
експериментувати. 

На розвиток дитини, формування її особистості впливають багато 
чинників. Одним із таких чинників є творчість. Дитина знайомиться із 
культурною спадщиною людства, прилучається до неї, цим самим 
збагачуючи свій життєвий досвід. Поступово дитина вчиться не лише 
застосовувати цей досвід, а винаходити з нього нові ідеї, застосовувати 
набуті знання по-новому, творчо. Відповідно дитина розвиває уяву, 
мислення, навички спілкування і найголовніше вчиться мислити 
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креативно. 
Творчість є невід’ємною складовою частиною системи дошкільної 

виховання, вона є основою успішного засвоєння знань, умінь і навичок. 
Тому основним завданням дошкільного закладу є виховання творчої 
особистості, творчого мислення дітей.  

Розробкою проблем творчості займались такі вчені: Ананьєв, 
Баррон, Дружиніна, Гілфорд, Моляко та ін. 

А. З. Рахімов визначає творче мислення як безпосереднє 
мисленнєве бачення зв’язків у предметі, який вивчається, в результаті 
якого виникає або предметна реальність або суб’єктивно нове знання. 
На думку Дж. Ніренберга, творче мислення є складовою частиною 
людського інтелекту і означає пізнання чогось нового [6, с. 7]. 

В. Кремень визначає є поняття «творчість мислення» як «здатність 
перетворювати наявні теоретичні і практичні знання в стратегії 
розв’язання проблем,методи перетворення нового знання на власне, 
особистісне мислення та відчуття» . 

Дж. Гілфор вважав що творчість мислення пов’язана з домінуванням 
у ньому чотирьох особливостей: 

1. Незвичайність і оригінальність ідей, прагнення знайти своє 
власне, відмінне від інших рішення. 

2. Гнучкість, здатність бачити об’єкт під новим кутом зору. 
3. Здатність змінити сприйняття об'єкта таким чином, щоб бачити 

його нові, приховані 
4. Здатність продукувати різноманітні ідеї у невизначеній ситуації.  
Всі вище перераховані особливості тісно пов’язані з творчістю з 

творчою діяльністю. Творчість є складним психічним процесом, він 
пов'язаний з характером людини, інтересами і вподобаннями. В 
результаті творчості створюється щось нове. Творча діяльність 
допомагає розвивати всі психічні процеси дошкільника, такі як пам'ять, 
уява, увага, мислення. Займаючись творчою діяльність розвиваються 
почуття дитини, вона отримує багато позитивних емоцій, як від процесу 
діяльності так і від отриманого результату. 

Базовий компонент дошкільної освіти зазначає, що основним 
завданням розвитку цього віку, є виховання у дошкільника потреби і 
готовності виявляти елементи творчості в різних видах та умовах 
організації діяльності; надання йому можливості експериментувати, 
вигадувати, проявляти творчу ініціативу [1, с. 15]. Важливим чинником 
який визначає розвиток творчого мислення є досвід дитини. Творча 
діяльність уяви залежить від різноманіття вражень і досвіду. Тому для 
того щоб забезпечити розвиток творчого мислення насамперед треба 
забезпечити широкий кругозір дитини. 

Розвиток творчого мислення відбувається у процесі виховання і 
навчання, формується через взаємодію дитини зі світом, внаслідок 
оволодіння змістом матеріальної і духовної культури, з допомогою 
мистецтва. Тобто формування творчого мислення має системний і 
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цілеспрямований характер. 
Творче мислення – це психічний процес, результатом якого є 

відкриття принципово нового чи удосконаленого вирішення того чи 
іншого завдання яке спрямоване на створення нових ідей [3 с. 154]. 

Творче мислення розвивається на основі уяви, яка у дошкільників 
дуже розвинена. Ігри, які вони вигадують і розігрують є плодом їхньої 
уяви. Значення уяви у розвитку творчого мислення дуже вагоме, вона 
має сприяти психічному розвитку, а не переростати у пасивну форму і 
замінювати реальне життя на фантазії. 

Сприятливий розвиток творчого мислення залежить від правильного 
підходу вихователя до організації творчої діяльності дошкільників. 
Велике значення має як педагогічна майстерність вихователя, так і його 
власна творчість. 

Зокрема для розвитку творчого мислення дошкільників потрібно 
створювати певні педагогічні умови: надання дитині свободи у виборі 
діяльності , головною умовою є те, що ця свобода вибору має бути у 
рамках розумного і не перетворюватись на вседозволеність; створення 
сприятливої атмосфери в групі, атмосфера у групі має бути насамперед 
спокійною, та разом з тим такою, щоб надихала дітей на пошуки і 
експерименти. Важливо проявляти співчуття, якщо дитину спіткала 
невдача, терпляче ставитись до питань і ідей дитини. 

Зацікавленість вихователя у творчості дитини справедлива оцінка 
творчості – оцінка дитячої творчості має формуючий вплив на 
особистість дитини, тому важливо відмічати старанність, наполегливість 
а не оцінювати «добре» або «погано». 

Одноманітність у творчій діяльності не сприяє творчому розвитку. 
Аби розвивати у дошкільників вміння мислити творчо потрібно 
забезпечити різноманіття видів діяльності – ліплення, малювання, 
вироби з паперу, солоного тіста використовувати різні нетрадиційні 
техніки. 

Важливою умовою є ставлення до творчості дитини, як до цінності. 
Сприятливий розвиток творчого мислення дошкільників неможливий без 
дотримання принципів: гуманізації, національної спрямованості, 
доступності, наступності, наочності, діалектичної взаємодії, 
індивідуального підходу [4, с. 8]. 

Розвиток творчого мислення дітей дошкільного віку неможливий без 
розвитку фантазії. В основі фантазії лежать такі психологічні якості як: 
гарна зорова і слухова пам'ять, здатність подумки співставляти 
предмети, порівнювати їх, комбінувати частини різних об’єктів та 
створювати їх з новими якостями. На перших стадіях розвитку творчого 
мислення фантазія ще не зовсім розвинена. Розвивати фантазію можна 
методами незакінчених малюнків, опис незвичайних якостей предметів. 
Невизначені образи, типу чорнильних плям також є хорошим методом 
стимулу фантазії, що у свою чергу сприяє розвитку творчого мислення 
дошкільників.  
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Для розвитку творчого мислення дітей дошкільного віку потрібно 
стимулювати пізнавальну діяльність вихованців. Одним із засобів 
стимулювання пізнавальної активності є загадки. Така діяльність 
приносить дитині задоволення, змушує мозок працювати над пошуком 
відгадки. Можна використовувати гру «Так чи не так» яка розширює і 
впорядковує пізнавальний досвід дитини, активізує мислення, пам'ять, 
увагу. Для розвитку пізнавальної активності дітей, потрібно ставити 
перед ними такі завдання, які запалювали б їх, захоплювали, змушували 
думати і шукати вирішення задачі.  

Саме художня діяльність всебічно є одним із улюблених видів 
дитячої творчості. У процесі створення зображення у дитини формується 
спостережливість, художній смак, творче мислення. Така діяльність дає 
дитині можливість через творчість висловити свій емоційний стан, 
ставлення до навколишнього світу, малюки вчаться створювати 
прекрасне і бачити його. Художня діяльність дає великі можливості для 
творчого розвитку дитини. Для того, щоб діти відчули красу, необхідно 
перетворити звичайне заняття малювання на милування і залучити до 
цього всі органи чуття. Чим більше органів чуття беруть участь у 
сприйманні навколишнього світу, тим повнішими будуть уявлення, 
глибшим пізнання. Яскраві і виразні твори образотворчого мистецтва 
допомагають дітям глибше сприймати явища життя і проектувати це у 
свою власну творчість.  

Зберегти бажання і мотивацію дітей до образотворчої діяльності 
допомагають заняття з використанням нетрадиційних технік малювання. 
Такі нестандартні підходи захоплюють дітей. Такі техніки глобальніше 
розкривають творчість дітей. Різноманітність роботи на заняттях є 
важливою умовою успішного розвитку дитини. 

Ліплення – один із видів образотворчої діяльності, який подобається 
дітям будь – якого віку. За допомогою ліплення дошкільники можуть 
створити об’ємні та рельєфні образи, сюжетні композиції, також 
експериментувати з прийомами ліплення, вигадувати і створювати нові 
оригінальні вироби. Ліплення цікавий вид діяльності для дітей ще й тому, 
що вони можуть взяти свій виріб до рук, змінити його, доповнити. 

Дуже добре на творчість дітей впливає використання музичних 
творів у навально-виховному процесі. Музика сприяє емоційній 
чутливості, гармонії, стимулює творчість, розвиває уяву, надихає тому 
доречно використовувати музику на заняттях з образотворчої діяльності. 
Музика впливає на психологічний стан людини, та на стан нервової 
системи – може заспокоїти або навпаки розбурхати. Музика, як і будь – 
яке мистецтво здатне впливати на всебічний розвиток особистості 
дитини, спонукати до морально – естетичних переживань, вести до 
перетворення навколишнього, до активного мислення. 

Образотворча діяльність дає великі можливості як для естетичного і 
творчого розвитку дитини. Чим більше органів чуття беруть участь у 
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сприйманні навколишнього світу, тим повнішими будуть уявлення, 
глибшим пізнання. Художня діяльність – є основним способом розвитку 
творчого мислення. Питанням формування інтересу до зображувальної 
діяльності займались такі педагоги О. Запорожець, Н. Морозова, 
Д. Ельконін та ін. У процесі створення зображення у дитини формуються 
такі якості як спостережливість, естетичний смак. Зберегти 
зацікавленість і мотивацію до образотворчої діяльності допоможе 
використання нетрадиційних технік. У дошкільних начальних закладах 
нетрадиційні техніки використовують рідко, не враховується їхня 
значущість для загального психічного розвитку дітей. Ці техніки 
особливими є тому, що тут неможливо скопіювати готовий зразок, тут є 
простір для фантазії. Серед таких технік: малюнки з солі, малювання по 
склі, відбитки губкою, використання вушних паличок, вати, круп, 
макаронів, робота з паперовою масою, розмивання, набризк, 
використання відбитків пальчиків, листя, гілочок, квітів, пісочні картини, 
розмальовування камінчиків, об’ємна аплікація, малюванням пір’ям, 
малювання соскою, робота з солоним тістом. Використання таких технік 
зробить діяльність дитини цікавою, захопить її і подарує позитивні емоції 
і буде сприяти розвитку творчого мислення.  

Таким чином заняття художньою діяльність позитивно і всебічно 
розвивають творче мислення дитини, збагачують світогляд, розвивають 
психічні процеси.  

Отже, творчість є важливим аспектом життя людини. Вона збагачує 
духовний світ, розвиває художній смак, вчить насолоджувати 
прекрасним. Заняття творчістю сприяє розвитку всіх психічних процесів 
дитини, удосконалює їх. Розвивати творчу, ініціативну, активну 
особистість, особистість яка вміє нестандартно мислити, приймати 
неординарні рішення, творчо підходити до вирішення поставлених задач 
є основним завданням сучасної системи дошкільної освіти. 

 

Список використаних джерел 
1. Базовий компонент дошкільної освіти України: А. М. Богуш – К. : 

Видавництво, 2012. – 26 с.  
2. Выготский Л. С Избранные психологические исследования / 

Л. С. Выготский // М. : ООО «Попурри»,1956 – 125 с.  
3. Лоюк О. Творче мислення як чинник розумового розвитку школярів / 

О. Лоюк // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи. – 
2013. – № 47. – С. 148–153. 

4. Моляко В. А. Актуальні соціально-психологічні аспекти проблеми 
обдарованості / В. А Моляко. // Обдарована дитина. – 1998. – № 1. – 
С. 3–5.  

5. Рахимов А. З. Формирование творческого мышления школьников в 
процесе учебной деятельности: учебное пособие по спецкурсу / 
А. З. Рахимов. – Уфа, 1988. – 168с. 


