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галузей понятійного апарату, бо робота в сфері інновацій потребує обов’язкове 

вміння виокремлювати поняття та категорії. 
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На сучасному етапі розвитку українського суспільства пріоритетним 

напрямом в національній системі освіти є особистісний розвиток, який 

пов’язаний із розкриттям творчого потенціалу і розвитком творчих здібностей. 

Творчий розвиток учнів початкових класів, актуалізація закладених у них 

природою здібностей і задатків сприяють умінню самоорганізовуватися, виявляти 

творчу активність, ініціативність, оригінальність у різнобічній діяльності.  Саме на 

цьому наголошено у Концепції Нової української школи. Творчість дітей 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/526-2019-%D1%80#Text
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необхідно розвивати в процесі всього навчання в початковій школі, зокрема 

через образотворче мистецтва. 

Значний внесок у дослідження проблеми творчих здібностей та виявлення 

передумов їх розвитку у дітей зробили ряд вітчизняних (Г. Костюк, М.Лещенко, 

Л. Масол, В. Неволод, О. Рассказова, С. Рубінштейн, Б. Теплов, 

В. Чудновський, В. Ульянова та інші) та зарубіжних вчених (Айзенк, Біне, 

Векслер, Кеттел, Рамен, Спірмен, Герстоун).  

Творчість – це діяльність, що породжує щось якісно нове і відмінне 

неповторністю, оригінальністю і суспільно-історичною унікальністю. Творча 

самореалізація в широкому розумінні становить основну рису, невід’ємну 

характеристику психічно здорової людини. Молодший шкільний вік – 

сенситивний період для розвитку творчих здібностей, які закладені і існують в 

кожній дитині.  

Під здібностями розуміємо індивідуально-психічні властивості 

особистості, що виявляються в її цілеспрямованій діяльності і зумовлюють її 

успіх. Виявляючись у діяльності, вони водночас у ній розвиваються, 

перетворюючись на стійку особистісну властивість, здатність людини успішно, 

продуктивно діяти в конкретній сфері [3, с. 702-705].  

Творчі здібності молодших школярів розглядаємо як сукупність 

властивостей і якостей особистості, які дозволяють здійснювати пошук, 

використовуючи при цьому нестандартні засоби, поштовх до розв’язання 

інтелектуальної проблеми з установкою на відкриття нового, невідомого для 

себе. До того ж, здібності до творчості – універсальні здібності особистості. Бо 

здобуті здібності в одному виді творчої діяльності можуть удосконалюватись в 

подальшому в іншій [2, c. 91].  

Розвитку творчих здібностей сприяє як змістове наповнення всіх 

навчальних предметів початкової школи, так і позакласна й позашкільна 

робота. Більш детально розглянемо розвиток творчих здібностей на уроці 

«Мистецтво», де учні знайомляться із музичним і образотворчим мистецтвом.  

Образотворче мистецтво сприяє розвитку духовного світу дитини, 

формуванню марально-естетичних якостей її характеру, духовних потреб, 

творчих здібностей; покликане виражати почуття і думки людини, ставлення 

автора до зображуваного світу. Малюнок – вірний шлях до глибин душі 

дитини, єдина можливість побачити, як мислить молодший школяр.  

Для підвищення захопленості уроком та образотворчим мистецтвом у 

цілому учителю початкових класів доцільно використовувати нетрадиційні 

техніки малювання. О. Джафарова виділяє специфічні характеристики 

нетрадиційних технік малювання, серед яких: простота матеріалів, що 

використовуються  в роботі; доступність прийомів роботи з художніми 

матеріалами; можливість творити без специфічних художніх інструментів; 

легкість засвоєння технік [1, с. 39]. Н. Чен виділяє два види техніки: друкування 

та всі інші способи зображування [4].  

Найбільш поширеними техніками нетрадиційного малювання, які 

захоплюються молодших школярів, є монотипія, графографія, кляксографія, 

нитконграфія тощо. Під час використання технік, які потребують 



115 

 

«домалювання» – фарбами  або олівцями – учні набувають можливість 

проявити фантазію і кмітливість у  створенні «образу», розвинути уяву і 

оригінальність мислення, здатність поєднувати елементи різних предметів або 

різні якості предметів або явищ в один образ, здатність генерувати ідеї.  

Посилити емоційне забарвлення під час виконання роботи 

нетрадиційними техніками малювання може доречно підібраний музичний 

супровід. 

Таким чином, на уроках «Мистецтво» учнів не тільки вчаться «творити 

відомими художніми засобами і способами», а створювати образ за власним 

баченням, виражати почуття. Це сприяє розвитку фантазії та уяви, вмінню 

створювати щось нове, що у подальшому сприятиме розвитку творчого 

потенціалу молодших школярів. 
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музики, руху й мови. Карл Орф, створюючи свою музично-педагогічну 

концепцію «елементарного музикування», адресував її, перш за все, педагогам, 

що працюють з дітьми у сфері музичного виховання. Основна мета системи 

полягає у тому, щоб закласти міцний фундамент музикальності дитини, 

розвинути ритмічне відчуття та музичний слух і допомогти дітям емоційно 

переживати й розуміти музику, вільно в ній орієнтуватися і творити.  
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