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АКТУАЛЬНІСТЬ ПРОБЛЕМИ ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ  
УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

Суспільство без високого рівня освіти не має майбутнього. Тому, 
ступаючи в ХХІ століття, загальна середня освіта України має ряд 
радикальних змін. Це зумовлено необхідністю виховання нового типу 
особистості з високим рівнем духовності і культури, спроможної самостійно 
приймати нестандартні рішення, здійснювати вільний вибір, творчо мислити, 
гнучко реагувати на зміни обставин і самій їх творити. Ці якості притаманні 
освіченій, творчій особистості. 

Створення умов для формування творчої особистості громадянина, 
реалізації та самореалізації його природніх здібностей і можливостей в 
освітньому процесі – є одним із стратегічних завдань, визначених у 
Державній національній програмі “Освіта (Україна ХХІ ст.)” на перехідний 
період від директивної до особистісно зорієнтованої моделі навчання і 
виховання, що націлює на пошук нових шляхів і засобів, які 
забезпечуватимуть розвиток внутрішніх можливостей учнів, їхніх потреб, 
інтересів, розкриття неповторного творчого потенціалу особистості, на чому 
акцентує увагу й Національна програма “Діти України”. 

Головною метою освіти, визначеною Національною доктриною 
розвитку освіти, є створення умов для розвитку і самореалізації кожної 
особистості як громадянина України, формування поколінь, здатних 
навчатися впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського 
суспільства. [4] 

Формування творчої особистості слід розглядати в єдності трьох 
сторін: навчання, розвитку і виховання. Адже творча особистість, окрім 
ґрунтовних знань, матиме особливі якості мислення: нестандартність, 
оригінальність, своєрідність, асоціативність, емоційність, тобто комплекс 
якостей і властивостей особистості, що сприяє повній реалізації творчого 
потенціалу та потребу в самореалізації. 

Особливе місце у розв’язанні цієї проблеми належить розвитку творчих 
здібностей молодших школярів засобами мистецтва, зокрема образотворчого. 

Творча діяльність учнів початкових класів має свої особливості, 
оскільки вона найбільш органічно допомагає дитині перейти від ігрової 
діяльності до навчальної, де зберігаються елементи ігрового плану. 

Зазначимо, що проблема творчих здібностей є однією із важливих у 
психолого-педагогічних дослідженнях, зокрема психолого-педагогічним 
основам формування художньо-творчої активності особистості (І.Д.Бех, 
Л.С.Виготський, Г.С.Костюк, А.Н.Матюшкін, С.Л.Рубінштейн і ін.); 
виявлення соціальних факторів впливу на розвиток творчості (М.С.Каган, 
О.В.Кудін, Ю.Л.Львова); методам творчої дії та етапам творчої особистості 
(С.В.Діденко, Н.С.Лейтес, В.О.Моляко, О.Н.Рудницька і ін.); дослідження 
умов розвитку та формування творчого потенціалу і активності дітей 



(А.Й.Капська, О.І.Коротеєва, О.Н.Хижна, К.В.Щербакова і ін.) Дослідниками 
вивчалися різні аспекти проблеми творчих здібностей: їх природа, 
компоненти, критерії та показники розвитку, методи і прийоми їх розвитку. 
Проте більшість з цих питань все ще є дискусійними, що свідчить про 
важливість, складність, багатогранність досліджуваної проблеми. 

Особливості творчого розвитку молодших школярів залежить від 
багатьох факторів: вікових і психологічних особливостей дитини, 
особливостей її особистості, багатства життєвого досвіду, уміння 
зосереджуватися на завданні, планувати свою роботу, від характеру взаємин 
з учителем і однокласниками. Якщо існують ці фактори, то дитина 
найповніше включається у творчу діяльність, оскільки “кожна дитина в 
потенціалі – творець різних, у тому числі й естетичних цінностей: будуючи 
будиночки, вона проявляє свою архітектурну творчість, ліплячи і малюючи – 
вона – скульптор і живописець, нарешті, вона має дуже великий потяг до 
хороводу, пісні, танцю і драматизації.” [1] 

У художньо-творчій діяльності молодшого школяра, не можна не 
відмітити необхідність прояву обов’язкових художньо-творчих здібностей 
особистості: спостережливості, рухливості пам’яті, репродуктивної уяви, 
фантазії, уміння аналізувати, порівнювати, оцінювати тощо. Такі якості, на 
нашу думку, призводять до прояву художньо-творчої активності, де є місце 
для “Я”, але не в розумінні творити для себе, а в розумінні творити із себе. 

Для дітей “необхідні умови, що спонукають їх описувати побачене, 
почуттєво реагувати на мистецький твір. Дошкільники і учні початкових 
класів можуть відмічати приємні для сприймання пропорції, наприклад, між 
кольором, текстурою і лініями. Вони також можуть визначати велику 
різноманітність художніх засобів (фарб, музичних інструментів, ляльок для 
театральної вистави тощо) і стилів (реалістичний або уявний, класичний або 
народний). У процесі реагування на мистецькі твори у вихованців 
розвиваються почуття, смаки, формуються ідеали, судження, що позитивно 
впливає на їх власну художню діяльність” [2] 

У творчому розвитку, на думку психологів (Н.С.Лейтес, 
А.В.Петровський, С.К.Шандрук і ін.), велике значення мають риси характеру 
особистості та особливості темпераменту, що виражаються в активності, 
емоційності, особливостях моторики, імпульсивності; готовності до 
інтелектуального ризику, цілеспрямованості, працездатності, самостійності, 
оригінальності, активності та ін. 

Якщо діти сангвінічного складу нервової системи відзначаються 
жвавістю, рухливістю, емоційністю, доброю працездатністю, легкістю 
встановлення асоціативних зв’язків мислення, багатством образних уявлень, 
то їх слід оберігати від зайвої збудливості, нестійкості, легковажності, 
поверхневості. 

Відомо, у дітей флегматичного складу психіки спостерігається 
урівноваженість, спокійна стриманість, неквапливість, впевненість, 
витривалість, здатність до точного виконання завдання, схильність до 
глибоких умовиводів, узагальнень. Та при несприятливих умовах ці діти 



можуть впадати у крайність – пасивність, байдужість, що знижує доступний 
їм рівень активності. 

Діти меланхолічним складом психіки відзначаються глибиною і 
стійкістю почуттів, здатністю тонко диференціювати, розрізняти предмети за 
окремими ознаками, мають багату уяву і фантазію. У роботі – здебільшого 
зосереджені, старанні, уважні, мають досить розвинуте чуття пропорції, 
кольору, проте у незвичайних умовах вони замикаються, уникають 
спілкування, а це знижує працездатність. 

Дітям холеричного складу нервової системи характерні активність, 
енергійність, наполегливість, ініціатива, пристрасть до своєї діяльності, 
кмітливість, винахідливість. Але з перших же днів навчання творчості 
необхідно педагогові виробляти в них витримку, здатність до 
самогальмування, до вирівнювання своєї поведінки. Необхідно привчати їх 
доводити справу до кінця. 

Однією з основних умов розвитку творчої особистості молодшого 
школяра науковці вважають взаємодію між зовнішніми і внутрішніми 
чинниками, між генетичною зумовленістю творчої обдарованості й умовами, 
які пропонує навколишнє середовище. Якщо високий творчий потенціал має 
відповідні умови, він піднімається на ще вищий рівень; у разі менших 
можливостей розбудити творчість можна завдяки використанню відповідних 
навчально-виховних засобів і методів. [3] 

Творчий розвиток молодших школярів в процесі навчально-виховної 
діяльності повинен здійснюватися, на нашу думку, через ряд рекомендацій і 
підходів:  

- визнання безумовної цінності особистості; 
- створення середовища і системи взаємин, які стимулювали б 

найрізноманітнішу творчу діяльність дитини; 
- свобода дитини у виборі діяльності, чергування справ, тривалості 

занять однією справою, у виборі способів творчої діяльності тощо; 
- ненав’язлива, розумна, доброзичлива допомога дорослих; 
- учні повинні вміти накопичувати і обробляти інформацію, бо це 

сприяє творчості; 
- розвиток творчих якостей особистості (емоційність, розвиток уяви, 

фантазії, творчого складу мислення, естетичного смаку.) 
Отже, актуальність проблеми творчого розвитку полягає у визначенні 

нами творчості як:  
1) по-перше, інтегративної характеристики особистості, що 

відображає її властивості та особливості, спрямовує її на перетворювальну 
діяльність і забезпечує творчий рівень цієї діяльності;  

2) по-друге, художня творчість – це особлива форма узагальненого 
відображення дійсності, яка має специфічну мову. Кожен вид мистецтва має 
особливі механізми впливу на особистість: музика – гармонією звуків; 
живопис - лінією, барвами, сюжетом; хореографія, театр, кіно завдяки своїй 
синкретичності інтегрують кілька видів мистецтва, що сприяє 
найсильнішому впливу на психічні і фізіологічні процеси в організмі; 



3) по-третє, творчий розвиток учнів сучасні вітчизняні учені 
розглядають з точки зору особистісно зорієнтованої розвивальної взаємодії 
суб’єктів навчально-виховного процесу як процес сприяння його творчій 
діяльності та активності, розвитку і вихованню особистості. 
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