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НАУКА – ПРАКТИЦІ

В статье проведен анализ психолого-педагогической литературы касательно проблемы развития творчества детей 
дошкольного возраста в изобразительной деятельности и в игре. Автором представлена игровая технология, используемая 
на занятиях по рисованию, как одно из средств развития творческих способностей дошкольников, активизации их эмоцио-
нально-чувственной сферы.
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In the article the analysis of psychological and pedagogical literature on the problem of development of creativity in artistic  

activity and in the game preschoolers. The author is represented by gaming technology with the activation of emotional and sensual 
sphere of children at the lessons for drawing as a means of development of creative abilities in the educational space of preschool 
educational institution.
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Процес глобалізації надає людині необмежені 
можливості для самореалізації. У цих умовах особ-
ливої значущості набуває наукове дослідження проб-
леми розвитку творчих здібностей та науково-прак-
тичний пошук педагогічних технологій їх розвитку у 
дітей дошкільного віку. 

У дошкільному віці дитина активно пізнає оточую-
чий світ через особисте спілкування з його об’єктами 
та виражає безпосереднє ставлення до нього. Це зна-
ходить відображення у продуктивних видах діяльнос-
ті та впливає на творче самовираження дитини. 

Вивчення проблеми розвитку творчих здібнос-
тей у дітей показало, що перші прояви здібностей та 
творчості спостерігаються під час їхньої самостійної  
діяльності (Л. С. Виготський, В. М. Дружинін, 
Г. С. Костюк, В. Т. Кудрявцев, О. І. Кульчицька, 
Н. С. Лейтес, О. М. Леонтьєв, О. М. Матюшкин, 
М. М. Подд’яков, О. І. Савенков та ін.). Поза увагою 
вчених не залишилися питання щодо:

 • специфіки та способів формування творчості у 
видах продуктивної діяльності (Е. В. Бєлкіна, Л. Г. Ва-
сильєва, О. О. Дронова, Т. Г. Казакова, Т. С. Комарова, 
Л. О. Парамонова, Н. П. Сакуліна, Г. В. Сухорукова, 
О. С. Ушакова та ін.);
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 • розуміння стимулів розвитку дитячої творчос-
ті, характеру взаємин дорослого і дитини в цьому 
процесі (А. В. Бакушинський, Д. Б. Богоявленська, 
В. О. Моляко, Л. О. Пшенічних, О. І. Савенков та ін.);

 • навчання дітей певним умінням та навичкам, 
що є основою творчості (Н. О. Ветлугіна, Т. С. Кома-
рова, В. Б. Космінська, В. П. Котляр, Н. Б. Халєзова, 
Є. О. Фльоріна та ін.);

 • розвитку самостійної художньої діяльності ді-
тей (Г. М. Пантєлєєв, Д. І. Воробйова, І. О. Ликова, 
Н. В. Падашуль та ін.). 

Провідним видом діяльності для дошкільника 
є гра (Л. С. Виготський, Г. І. Григоренко, Р. І. Жу-
ковська, А. М. Леонтьєв, Т. А. Маркова, Н. Я. Ми-
хайленко, Д. В.  Менджирицька, С. Л. Рубінштейн, 
О. П. Усова). На жаль, вплив гри на розвиток твор-
чих здібностей у дітей (наприклад, в образотворчій 
діяльності) розглядається недостатньо. Так, ана-
ліз психолого-педагогічної літератури зі зазначеної 
проблеми показав наявність різних дослідницьких 
підходів щодо розвитку дітей під час використання 
спеціальних малювальних вправ (Є. О. Фльоріна), 
послідовного ознайомлення з різними формами пред-
метів (Т. С. Комарова), розвитку рухових навичок  
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(Т. М. Доронова, В. П. Котляр) та уявлень дітей про 
світ (Є. О. Фльоріна).

Цікавим є підхід Л. О. Пшенічних. Учена розгля-
дає інтеграцію ігрової та образотворчої діяльності у 
вигляді образотворчої гри та ігрових зображень як 
цілісний процес взаємодії, де проявляється загальний 
результат творчого розвитку. Наслідки проведеного 
нею дослідження засвідчують, що взаємозв’язок об-
разотворчої діяльності з іграми створює особистісно 
значущий мотив діяльності для розвитку дітей і забез-
печує вищу її продуктивність. Механізмом, що запус-
кає творчий розвиток особистості у цій інтеграційній 
моделі, є багатоваріативність ігор та зображень [6].

На наш погляд, недостатньо досліджено пробле-
му розвитку творчих здібностей на заняттях з малю-
вання за допомогою ігрових технологій, що спонука-
ють емоційно-почуттєве сприйняття. Ми вважаємо 
обрану тему актуальною, оскільки розглядаємо ігрову 
технологію засобом розвитку творчих здібностей ді-
тей дошкільного віку. Значні резерви впливу гри на 
розвиток творчого самовираження дитини полягають 
у застосуванні образотворчої діяльності.

Метою статті є аналіз ігрової технології з акти-
візації емоційно-почуттєвої сфери дошкільників на  
заняттях з малювання, як засобу розвитку творчих  
здібностей дітей.

Підґрунтям запропонованої у статті ігрової техно-
логії є основні положення досліджень щодо створен-
ня у творчому просторі максимального емоційного 
комфорту, надання дитині права вільного вибору, по-
збавлення її страху перед помилкою, збагачення осо-
бистісного спілкування, звільнення діяльності дитини 
від надмірної регламентації та контролю (О. В. Запо-
рожець, Н. М. Палагіна, Є. Л. Яковлева, О. Л. Кононко 
та ін.) [3; 5; 9]. Тоні Б’юзен, володар вищого у світі 
рівня «коефіцієнта творчого мислення», є автором 
методики творчості про ефективне сприйняття, що 
засновано на принципах синестезії, асоціації, уяви, 
необхідності розвитку та постійного тренування зору, 
слуху, нюху, смакових і дотикових відчуттів та кінес-
тезії [2]. Ученими О. Л. Музики, Т. О. Піроженко, 
Е. В. Бєлкіною було розкрито питання щодо збагачен-
ня досвіду творчості та визнання творчих дій дитини 
з боку найближчого оточення як основних способів 
розвитку творчих здібностей [1; 4]. Вагомими для по-
дальшого дослідження також є твердження К. С. Ста-
ніславського про роль почуттів та відчуттів людини у 
творчості [7]. 

Авторська педагогічна технологія з розвитку твор-
чих здібностей дітей дошкільного віку на заняттях з 
малювання було розкрито у методичних рекоменда-
ціях «Барвиста радість». У поданій технології гра ін-
тегрується з арт-засобами та виводить дітей на рівень 
милування, дослідження, асоціювання, фантазування, 
інтерпретації та імпровізації [8]. Зміст педагогічної 
діяльності становлять ігри, ігрові прийоми, ситуації 
та вправи, що розраховані на активізацію емоційно-
почуттєвої сфери та асоціативно-образного мислен-
ня. Запропонований змістовний компонент ігрової  

технології дозволяє використовувати її на будь-якому 
етапі заняття з малювання: під час ознайомлення з 
художнім матеріалом, творами мистецтва, виразни-
ми засобами чи новим словом; у процесі розглядання 
натури; у процесі входження в образ; під час образо-
творчого процесу; при розгляданні творчих робіт.

У процесі ознайомлення з художнім матеріалом 
ігрова технологія допомагає ввести дитину до ново-
го для неї світу взаємин. Фарби, пензлі, папір, олів-
ці, фломастери для дошкільника, здатного оживляти  
навколишнє середовище, є не просто засобами зобра-
ження. Вони можуть стати справжніми друзями, що 
допомагають передати настрій та стан душі малень-
кого художника. Від того, як вибудує дитина власне 
ставлення до предмета, буде залежати результати по-
дальшої діяльності. Гра допомагає дитині побачити 
в олівці живий об’єкт, дізнатися історію його буття, 
характер, таємницю. Результатом такого знайомства 
стає ціннісне ставлення до матеріалів художника  
і технічна обізнаність дитини щодо використання  
художніх матеріалів.

Під час ознайомлення з виразними засобами ігрова 
технологія дозволяє дітям засвоїти нові характеристи-
ки кольору, лінії, плями, крапки в експериментальній 
діяльності. Так, у грі-експерименті з кольорами діти 
відкривають таємницю народження нового кольору, 
ознайомлюються з відтінками, погодженістю кольо-
рів, налагоджують зв’язок між кольором та запахом, 
настроєм, смаком, звуком, температурою, голосом, 
рухом тощо. У процесі такого ознайомлення з кольо-
ром у дитини розвивається асоціативно-образне мис-
лення, уява і творчі здібності.

Під час ознайомлення з творами мистецтва гра 
допомагає дітям «увійти» в картину, вдихнути аромат 
осені, послухати шелест листя, насолодитися солод-
кістю медової груші, пробігти у гущавину лісу, під-
нятися на крилах птаха високо в небо тощо.

У процесі ознайомлення з новим словом ігрові 
вправи вводять дитину у світ художніх термінів, до-
помагають розгадати їх таємницю, визначити асоціа- 
цію між словом та кольором, запахом, смаком, музи-
кою, рухом, мімікою, образом. До таких ігрових вправ 
можна віднести: «Намалюй слово в повітрі», «По-
кажи слово рухом», «Покажи маску слова», «Якого 
кольору слово?», «Яка музика у слова?», «Чим пах-
не слово?», «Яке слово на смак?» тощо. У процесі 
виконання вправ у дітей є можливість промовляти 
слова з різною силою голосу, емоційною насиченіс-
тю, ритмом та мелодійністю. До таких ігрових вправ 
належать: «Прошепочи слово», «Прокричи слово», 
«Слово стрибає»; «Слово співає»; «Сумне слово»; 
«Здивоване слово»; «Розчароване слово»; «Спокійне 
слово»; «Радісне слово» тощо. Ігрові вправи зі сло-
вами допомагають дитині дошкільного віку швидко 
зрозуміти та запам’ятати нові слова, збагачують емо-
ційне забарвлення мови, розвивають комунікативні 
творчі здібності.

Під час розглядання натури гра вводить дітей у 
царство предметів та допомагає побачити їх очима 
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художника, почути історію, перейняти настрій. Якщо 
гра проходить у формі «Гість у студії», то діти ви-
конують роль гостинних господарів: вітають гостя, 
роблять компліменти, запрошують для відображення 
у малюнку тощо. У компліментах проговорюються 
якісні характеристики предмета: колір, форма, вели-
чина тощо. Наприклад, перед процесом малювання 
гарбуза діти зустрічають його у студії грою «Зроби 
комплімент». Згідно з умовами гри, діти висловлюють 
компліменти за схемою, що починається зі звертання: 
«Ах, шановний пане Гарбуз, який ви …». Далі діти 
по черзі висловлюють компліменти словами-описом 
пана Гарбуза (сонячний, великий, духмяний, круглий, 
щокатий тощо). Такий підхід до опису натури дозво-
ляє в емоційно піднесеній формі розглянути особли-
вості предмета, використовуючи органи сприйняття 
(дотик, слух, нюх, смак, зір), а також фантазію. Це 
допомагає встановити нові асоціації у сприйнятті  
навколишнього світу. Окрім цього, такі ігри виводять 
дітей на рівень імпровізації, що сприяє ефективному 
саморозвитку творчих здібностей.

У процесі входження в образ гра дозволяє перетво-
ритися дитині на будь-якого персонажа та обіграти його. 
Ця гра має імітаційний характер, але дії в ній збагачу-
ються особистісним відчуттям ролі, фантазією дитини 
та емоційним настроєм. Так, у грі «Я – сонце» чоти-
рирічні діти легко перетворюються на Сонечко: проки-
даються, піднімаються над землею, умивають оченята, 
посміхаються, наповнюються теплом, виростають у 
велике сонце та простягають промінчики небу, землі, 
траві, птахам, струмочку, один одному. Входження в об-
раз викликає у дітей позитивні почуття. Імітаційні рухи 
допомагають промальовувати у повітрі образ сонця та 
забарвлюють подальше створення художнього образу 
особистісними враженнями. Використання імітацій-
них ігрових вправ сприяє тому, що для більшості дітей 
зникає потреба у малюванні зразка. Промальований  
у повітрі образ сонечка, його структурних компонентів 
(кола, променів) впливає на вільне та впевнене само-
вираження дітей в художній творчості. 

У підготовці до образотворчого процесу ігрова 
технологія дозволяє програти рух пензлем у повітрі: 
відтворити форму образу, його величину, структурні 
частини. Перед декоративним малюванням ефектив-
ними є вправи: «Пальчик стрибає», «Пензлик на про-
гулянці» тощо. Вони дозволяють програти положення 
пензлика в руці, рух пальчика в повітрі з ритмічним 
чергуванням певних елементів: крапок, мазків, ліній. 
Сенсомоторні ігрові вправи «розкріпачують» руку ди-
тини при малюванні. Так, вправа «Пензлик танцює» 
перетворює пензлик у диригентську паличку, що лег-
ко рухається у повітрі, розкута вільною кистю, пе-
редпліччям та плечем. Музичний супровід емоційно 
забарвлює дії дитини та знімає напругу. Ця вправа до-
помагає підготувати дитину до розфарбовування ве- 
ликих форм, малювання на великих аркушах паперу.

Під час самостійної художньої діяльності гра 
успішно інтегрується з малюванням в силу єдності 

творчого характеру. Діти, програвши власні фантазії  
у вищеописаних іграх та вправах, створюють образ на 
папері, передають засвоєні в ігрових вправах асоціатив-
ні зв’язки за допомогою різних образотворчих засобів.

Таким чином, дослідження проблеми впливу ігро-
вих технологій на розвиток творчих здібностей дітей 
дошкільного віку на заняттях з малювання довело, що 
використання ігор, ігрових вправ і ситуацій активізує 
емоційно-почуттєве сприйняття та створює позитив-
ний емоційний настрій, забезпечує високий рівень мо-
тивації й активну позицію дошкільнят, створює умови 
для вільного самовираження та успішної самореалі-
зації кожної особистості, стимулює розвиток творчих 
здібностей. Разом з тим, проблема інтеграції ігрової 
діяльності з арт-засобами у зазначеній технології по-
требує подальшого дослідження, розроблення тех-
нологічної моделі, методичних рекомендацій і умов 
ефективного впровадження в освітній процес ДНЗ.
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