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ВСТУПНЕ СЛОВО 

 

Розвиток здібностей - це актуальна тема, яка 

останнім часом цікавить багатьох людей. Творчі 

люди домагаються успіху в багатьох сферах. Як 

розвивати творчі здібності у дітей? Таке питання 

часто чують педагоги та вихователі. 

Щоб зрозуміти, як саме організувати процес розвитку, слід з'ясувати, 

що розуміють під позначенням «творчий потенціал». Це поняття позначає 

цілу сукупність творчих якостей та можливостей особистості. За допомогою 

таких якостей людина може виразити себе і стати щасливим. 

Мабуть, кожному з батьків 

хотілося б, щоб її дитина 

виросла творчою особистістю. 

Нічим не обмежена уява, вільний 

політ фантазії, хороша інтуїція - 

всі ці чинники є необхідною 

умовою творчості, яка потім 

перетворюється в різні відкриття 

та винаходи. Тому, якщо батьки 

хочуть бачити своє чадо творчою 

особистістю, вони повинні стимулювати розвиток творчого потенціалу у 

дитини. 

Не доводиться сумніватися в тому, що успішність у творчості ховається 

в особистому емоційному сприйнятті та емоційному досвіді, отриманому в 

ранньому дитинстві. Зародки творчості криються за дитячими фантазіями, 

емоційними враженнями, індивідуальним сприйняттям відбувається. Однак 

дорослим таке особливе сприйняття реальності здається досить примітивним 

і не вартим особливої уваги.  

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtIb9xMjLAhUCGZoKHev8ArIQjRwIBw&url=http://junior.edunsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=608&psig=AFQjCNHrQCMigxNQ4j-6DhXhPA5DVZLbFQ&ust=1458332195030757
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Часом можна спостерігати картину, коли дорослий малює предмет, або 

просто показує картинку малюкові і озвучує назву предмета, який 

зображений. А малюк бачить це своєрідно. Дитині здається, що машинка 

схожа на дворову добру собачку, а чайник - на рибку. Але доросла вимагає 

від дитини, що той запам'ятав правильна назва з точки зору батьків. Батько 

намагається навчити своє чадо шаблонного соціального сприйняття і 

розуміння речей, і пропускає повз те, що дитина належить до світу творчо.  

Батькові потрібно змінитися самому, перш за все, для розвитку 

творчого потенціалу дитини. Сучасні дорослі не вміють грати, фантазувати, 

як дитина, вони хочуть виглядати серйозними, замість того, щоб веселитися 

або пустувати. Вони бояться порушити соціальні правила поведінки. Однак, 

прекрасні терапевтичні засоби, які можуть дати можливість відпочити, 

розслабитися, надихнутися - це гра, творчість, вільний політ фантазії.  
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2. ЗНАЧЕННЯ ПЕРІОДУ ДИТИНСТВА ДЛЯ 

РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 

 

Чи у всіх дітей є творчі здібності? Існують різні 

точки зору на цю тему. Більшість фахівців вважає, що 

креативність дитини - це заслуга його батьків. У дитячих садках і школах 

дітей обмежують певними нормами і рамками. Тому наявність 

нестандартного мислення у малюка - це завдання батьків. 

Є думка, що задатки особливих здібностей повинні бути у дитини від 

природи. Під задатками розуміють ступінь розвитку 1-й і 2-й сигнальної 

систем мозку. Таким чином, розрізняють художній тип (переважає перша 

сигнальна система), розумовий тип (переважає друга сигнальна система) і 

середній тип (системи врівноважені). 

Діти, яких можна віднести до першого типу, отримують яскраві 

безпосередні враження від навколишніх об'єктів. Вони здатні мисліть 

образами. У них живе і багата уява. Це емоційний тип. Люди, у яких 

переважає друга сигнальна система (розумовий тип) добре аналізують і 

систематизують інформацію. Вони схильні до абстрактного мислення. У 

будь-якому випадку задатки треба розвивати. Самі по собі вони можуть 

проявитися лише в незначній мірі. 

Починати слід з самого 

раннього віку. Фахівці 

стверджують, що оптимальний 

час для початку - період з 

дитинства до 5 років. 

Розвинувши здібності у 

дитини, ви допоможете йому 

стати цікавою особистістю. 

Будь-яке якість формується тільки в процесі активної діяльності. Не 

можна зробити висновок про наявність будь-яких здібностей у людини, що 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtIb9xMjLAhUCGZoKHev8ArIQjRwIBw&url=http://junior.edunsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=608&psig=AFQjCNHrQCMigxNQ4j-6DhXhPA5DVZLbFQ&ust=1458332195030757
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не спостерігаючи його в практичній діяльності. Якщо дитину ще не навчили 

музиці, то не можна говорити про його здібності у цій галузі. Тільки в ході 

правильного навчання можна зробити той чи інший висновок. Адже людина 

не народжується здатним до певної діяльності. Навички у нього формуються 

протягом життя. Тому правильна організація діяльності малюка має 

величезне значення. 

Під впливом виховання і навчання дитина почне проявляти схильність 

до визначених сфер діяльності. Якщо є задатки і оптимально організовані 

заняття, то розвиток творчих здібностей у дитини відбувається дуже швидко. 

У такому випадку створюється ілюзія уроджених здібностей. 

Всі батьки вірять, що їх дитина особлива, наділений талантом або 

неабиякими розумовими здібностями. Але не всі батьки розуміють, що 

народити дитину - це всього лише пів справи. Його треба ще правильно 

виховати. І кожен батько повинен звернути увагу на розвиток творчих 

здібностей у дітей. 

Розвиток творчих здібностей у дітей слід 

починати мало не з самого їх народження. Адже 

в цей час дитина вчиться всьому, що бачить і 

чує. Але навіть якщо ви пропустили цей час, не 

варто зневірятися. Головне, щоб ви вчасно 

почали займатися з вашою дитиною в більш 

пізньому віці. Адже розвиток креативності у 

дитини найчастіше є заслугою батьків, а не 

дитсадків чи шкіл. 

Отже, з чого ж почати розвиток творчих здібностей дошкільників? 

Кожен батько може сам вибрати, по як саме йому слід займатися з дитиною. 

Можливо, ви хочете, щоб ваша дитина грав на музичних інструментах або 

добре малював. А ось інші можуть подумати, що непогано було б навчити 

дитину мислити креативно, тим самим знаходячи нестандартні виходи з 



7 
 

проблемних ситуацій. Давайте трохи поговоримо про кожному аспекті 

розвитку творчих здібностей у дитини. 

Почнемо з музичного слуху. Відомо, що дитина чує голоси людей і 

музику, ще перебуваючи в утробі матері. У період вагітності жінці найкраще 

слухати класичну музику, тим самим даючи дитині звикнути до мелодійним і 

красивим звукам. Але й після народження можна і далі продовжувати 

розвивати музичний слух у 

дитини. Наприклад, ви можете 

використовувати для цього ваш 

власний голос. Не обов'язково 

співати, просто розмовляйте з 

дитиною, використовуючи для 

цього різну тональність голосу. В 

залежності від емоцій, які ви відчуваєте або хочете передати, міняйте 

тональність і мелодійність вашого голосу. І не забувайте стежити за своїм 

обличчям: ваші емоції не повинні дублюватися мімікою, щоб не 

завантажувати зорове сприйняття дитини. 

Творчі здібності у дітей дошкільного віку розвиваються дуже швидко. І 

головне - не пропустити той самий пік художньої творчості. У дітей він 

припадає на вік 3,5-4 років. Починаючи з цього віку слід всіляко 

підтримувати бажання дитини малювати. Часто батьки не хочуть давати 

маляті малювати фарбами лише з причини того, що доводиться потім 

відмивати від різнокольорових розлучень робочу поверхню. Природно, 

особисто обмеживши дитини від доступу до фарб або олівців, батьки потім 

нарікають, що їх дитя не вміє малювати. А насправді вимагалося лише 

заохочувати старання дитини. 

Отже, що потрібно для розвитку творчих здібностей у дітей в цьому 

випадку? Головне - це забезпечити дитину фізичними умовами для творчості. 

Також буде необхідна участь дорослих у будь-яких спробах дитини 

малювати. Не слід нав'язувати малюкові вашу власну точку зору. Не кажіть, 
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як було б гарніше, адже це ваша власна думка. Якщо ви поступите таким 

чином пару-трійку разів, ваша дитина перестане проявляти ініціативу. 

Просто корегуйте його у виборі квітів. 

Також не забувайте, що за будь-які творчі експерименти не можна 

карати дитину. Розмалювати ваше дитя штори? Нехай. Можете висловити 

своє невдоволення, але не варто карати. Також варто відзначити, що всі 

художні заняття з дитиною повинні проходити в атмосфері любові. Ваше 

чадо мусить відчувати, що йому нічого не загрожуватиме, якщо щось піде не 

так. 

Важливо також розвиток 

творчого потенціалу у дітей 

дошкільного віку. Ви запитаєте, як 

розвинути фантазію дитини? А для 

початку спробуйте відгородити його 

від телевізора і пограти з ним в різні 

творчі ігри. Це можуть бути ігри з 

різними предметами, які ви будете наділяти тими чи іншими 

характеристиками. Ви завжди можете уявити, що прості палички або 

камінчики - це солдати, машини, тваринки ... 

Важливо також звернути увагу на розвиток мовного потенціалу 

дитини. Для цього найкраще грати в словесні ігри. Наприклад, можна почати 

з простих асоціацій. Покладіть в коробочку невеликий предмет і дайте дитині 

вгадати, що в ній лежить. Нехай ваша дитина задає питання, дізнаючись 

форму, колір, розмір, смак чи інші властивості цього предмета. 

На розвиток творчих здібностей у дітей впливають різні питання, на які 

їм доведеться відповісти. Справа в тому, що діти завжди задають однотипні 

питання про те, що трапилося, з ким або коли. В активному запасі дитини 

знаходиться невелика кількість слів, за допомогою яких він буде формувати 

свої питання. І ось, розповівши історію, не поспішайте відповідати на 

чергове запитання дитини. Замість цього самі задайте питання, що стосується 
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вашої розповіді. Нехай ваш малюк подумає, що він міг би відповісти. До речі, 

цією технікою користуються в дитячих садках і школах, таким чином 

змушуючи дітей розвивати свою мову. 

Цікава статистика 

Креативність досягає піку у віці від 3,5 до 4,5 років, а також зростає 

у перші три роки навчання в школі; знижується протягом наступних року-

двох і потім отримує новий поштовх, можливо, у зв'язку з підвищенням рівня 

фізичного розвитку. 

Креативність неоднозначно залежить від освіти. Більшість дітей 

втрачає свою спонтанну відвагу, коли вони стають "окультуреними". 

Період життя людини від 2,5 до 7 років психологи називають другим 

віком запитань (перший вік — від 1 року до 2,5 років). На кінець цього 

періоду спостерігається "пік допитливості" — найбільша кількість 

запитань в мовленні дітей, після чого відзначається спад. 
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3. РОЗВИТОК ІНТЕРЕСУ ДО ТВОРЧОСТІ 

 

Які умови слід створити для оптимального 

розвитку творчих здібностей дитини? 

Однозначної відповіді на ці питання психологи 

ще не дали. Американський психолог Дж. Сміт запевняє, що навчання 

творчості стане можливим, якщо будуть створені такі основні умови: 

1. Фізичні, тобто наявність матеріалів для творчості і можливість в 

будь-яку хвилину діяти з ними; 

2. Соціально – економічні, за яких дитина має відчуття зовнішньої 

безпеки, тобто знає, що її творчі вияви не отримали негативної оцінки з боку 

дорослих; 

3. Психологічні. У дитини формується відчуття внутрішньої безпеки, 

розкутості і свободи за рахунок підтримки дорослими її творчих починань. 

Але умови створені для дітей – це ще не все. Американський психолог 

Дж. Гауен розробив корисні рекомендації. Ось найцікавіші з них. 

1. Створити дитині затишну і безпечну психологічну базу для її 

пошуків, до якої вона могла б повертатися, якщо буде налякана власними 

відкриттями. 

2. Підтримуйте схильність дитини до творчості і виявляйте співчуття 

до невдач. Уникайте несхвальних оцінок 

її творчих ідей. 

3. Будьте терпимі до дивних ідей, 

поважайте допитливість, запитання і ідеї 

дитини. Намагайтеся відповідати на всі 

запитання. Дитина повинна навчитися 

жити в інтелектуальній напрузі. 

4. Давайте дошкільняті побути 

одному і дозволяйте, якщо він того хоче, 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtIb9xMjLAhUCGZoKHev8ArIQjRwIBw&url=http://junior.edunsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=608&psig=AFQjCNHrQCMigxNQ4j-6DhXhPA5DVZLbFQ&ust=1458332195030757
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самому займатися своїми справами. Надлишок опіки може пригальмувати 

його творчість. 

5. Допомагайте дитині вчитися будувати її систему вартостей, не 

обов’язково засновану на її власних поглядах, щоб вона могла поважати себе 

і свої ідеї поряд з іншими ідеями та їх носіями. 

6. Допомагайте дитині у задоволенні основних людських потреб 

(почуття безпеки, любові, поваги до себе і оточуючих), оскільки людина, 

енергія якої скована основними потребами, менше здатна досягти висот 

самовиразу. 

7. Виявляйте симпатію до її перших незграбних спроб виражати свої 

ідеї словами і робити їх таким чином зрозумілими оточуючим. 

8. Знаходьте слова підтримки для нових творчих починань дитини, 

уникайте критикувати перші спроби – якими б невдалими вони не були. 

Ставтеся до них з теплом: малюк прагне творити не лише для себе, але й для 

тих, кого любить. 

9. Допомагайте дитині стати «розумним авантюристом» і часом 

покладатися в пізнанні на ризик та інтуїцію; найвірогідніше, саме це 

допоможе зробити справжнє відкриття. 

10. Підтримуйте необхідну для творчості атмосферу, допомагаючи 

дитині уникнути суспільного несхвалення, зменшити соціальні тертя і 

подолати негативну реакцію однолітків. Чим більше ви надаєте можливостей 

для конструктивної творчості, тим щільніше закриваються клапани 

деструктивної поведінки. Дитина, позбавлена позитивного творчого виходу, 

може спрямувати свою творчу енергію у 

зовсім небажаному напрямку. 

Для дитини основною діяльністю, 

в якій виявляється її творчість, є гра. 

Але гра не лише створює умови для 

такого вияву. Як свідчать дослідження 

психологів, вона в значній мірі сприяє 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRqY7CxsjLAhUiQJoKHT8xBq8QjRwIBw&url=http://detki.co.il/training/2015/02/16/kak-rasshirit-krugozor-rebenka/&psig=AFQjCNH_r0PvJItA3vO_OulJOCBWswNnsA&ust=1458332576597607
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розвиткові творчих здібностей дитини (стимулює його). У самій природі 

дитячих ігор закладені можливості розвитку гнучкості й оригінального 

мислення, здатність конкретизувати та розвивати як свої власні задуми, так і 

пропозиції інших дітей. 

Ще одна винятково важлива властивість ігрової діяльності – це 

внутрішній характер її мотивації. Діти граються тому, що їм подобається сам 

ігровий процес. І дорослим залишається лише використати цю природну 

потребу для поступового залучення дітей до більш складних творчих форм 

ігрової активності. При цьому дуже важливо мати на увазі, що під час 

розвитку їх творчих здібностей важливіше значення має сам процес, 

експериментування, а не прагнення досягнути якогось конкретного 

результату гри. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjkseC5x8jLAhWLZpoKHUPoCZ8QjRwIBw&url=http://detochki-doma.ru/veselyie-i-podvizhnyie-igryi-dlya-detey-ot-4-let/&bvm=bv.117218890,d.bGQ&psig=AFQjCNFUEwZwvPNLUT4_7KEBWgYYlU58CQ&ust=1458332868984806
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4. ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ДИТИНИ  

 

Психологи розрізняють загальні та спеціальні 

здібності. Перша група включає в себе ті якості, які 

допомагають людині досягти успіху в різних видах 

діяльності. Це точність рухів, хороша пам'ять, 

кмітливість, хороша мова та ін. До другої групи входять здібності, необхідні 

для досягнення успіху в якійсь певній області: музичної, літературної, 

образотворчої і т. д. У дитини можуть бути добре розвинені загальні та 

спеціальні здатності разом. 

У дітей виділяють наступні основні групи здібностей: 

 творчу уяву (фантазія, інтуїція); 

 творче мислення (жвавість розуму); 

 практичне застосування методів організації творчої 

діяльності (прагнення пізнавати нове, прагнення до успіху і відкриттів). 

Якщо діяльність малюка пов'язана з творчістю, то вона стає 

привабливим заняттям. У процесі такого 

заняття дитина починає думати і розвиватися. 

Діяльність такого роду пов'язана з новими 

відкриттями і можливостями. Малюк починає 

проявляти раніше приховані здібності. 

Перші успіхи в діяльності стають 

потужним стимулом для дитини і батьків. 

Вони відчувають наснагу і з задоволенням продовжують заняття. Творча 

діяльність допомагає дитині зміцнити свою самооцінку, сприяє впевненості в 

собі і підвищує планку домагань.  

Для правильного розвитку велике значення має уяву. Маленькі діти 

завжди виявляють його в процесі гри. Діючи з предметами в реальності, 

дитина придумує нереальні історії. Не варто припиняти такі ігри, так як в цей 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtIb9xMjLAhUCGZoKHev8ArIQjRwIBw&url=http://junior.edunsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=608&psig=AFQjCNHrQCMigxNQ4j-6DhXhPA5DVZLbFQ&ust=1458332195030757
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj33ffvyMjLAhVEM5oKHb0-CqYQjRwIBw&url=http://planetadetstva.net/vospitatelam/prazdniki/proekt-festival-detskogo-tvorchestva-vesennie-golosa.html&psig=AFQjCNEv2mTrsG3pwaQB_KsIphwQZ_LKdA&ust=1458333189506610
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період відбувається зародження уяви. Склавшись в грі, воно перейде і на інші 

сфери діяльності малюка. 

Діти не брешуть, вони просто 

фантазують. Уява проявляється в творі казок, 

віршиків, малюванні. Психологи рекомендують 

дорослим розвивати цю якість. Адже воно є 

основою для фантазії та креативного мислення. 

Існують різноманітні прийоми для розвитку уяви. Наприклад, можна 

розглядати лінії, хмари, тріщини або плями, намагаючись знайти в них 

схожість з певними предметами. Придумуйте дитині завдання на твір казок, 

віршів і цікавих історій. 

Творче начало добре проявляється в процесі малювання. Заохочуйте 

ініціативу малюка. Просто чудово, якщо дитина додає якісь свої деталі до 

готового малюнку, придумує сюжет, змінює кольору і т. Д. Ваше позитивне 

ставлення до таких дій формує відмінний стимул для подальших занять. 

Три способи прискорення творчого розвитку 

1. Створення гармонійної і сприятливої атмосфери, доброзичливість. 

Батьки повинні всіляко заохочувати креативні ідеї дитини. Частіше хваліть 

малюка, не лайте його за помилки в процесі діяльності. 

2. Створіть гарну матеріальну базу для творчого розвитку. У дитини 

повинна бути можливість практикуватися і вправлятися. 

3. Стимулюйте розвиток здібностей, допомагаючи малюку вирішувати 

творчі проблеми. Відповідайте на питання дитини, не відмахується від них 

під приводом зайнятості. 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmh4ClycjLAhWoAJoKHRDHCrYQjRwIBw&url=http://www.ddt48.ru/?page_id=8361&bvm=bv.117218890,d.bGQ&psig=AFQjCNH87NIt5dxi8BZ8V8s-dY7PWxor3Q&ust=1458333342072908
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5. МЕТОДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ 

ЗДІБНОСТЕЙ У ДІТЕЙ 

 

Як відомо в дитячому віці дуже велику роль 

грає фантазія і уява дитини. Але чи багато хто 

замислюються над тим, що творчі здібності дітей 

необхідно розвивати. На жаль, більшість дорослих не приділяють належної 

уваги розвитку дитячої уяви, чим значно обмежують можливості дітей в 

майбутньому. Творчість грає дуже важливу роль в житті кожної людини. 

Уява і фантазія допомагають людям і у відносинах, і в роботі, але що саме 

головне – творчі люди вміють висловлювати свою індивідуальність, що 

допомагає досягти успіху в будь-якій справі. Так що навіть якщо дитина і не 

страждає відсутністю уяви, батьки повинні приділити належну увагу 

розвитку її творчих здібностей. 

Здібності – індивідуально – психологічні особливості, які 

забезпечують легкість і швидкість набуття знань, умінь і навичок, але не 

прирівнюються до них.  

Здібності можуть існувати тільки у постійному процесі розвитку. Якщо 

здібність не розвивається, людина її не використовує на практиці – з часом 

вона втрачається. Тільки завдяки постійним вправам, пов’язаним із 

систематичними заняттями такими складними видами людської діяльності, 

як музика, технічна та художня творчість, математика, спорт тощо, 

особистість підтримує та розвиває в собі відповідні здібності. Тому чим 

раніше батьки почнуть розвивати здібності дитини, тим більше в неї шансів 

на успіх у подальшій діяльності й самореалізації. 

Перші роки життя дітей – найблагодатніший час, 

коли батьки мають можливість виховувати, 

розвивати їх, готуючи до життя. Якщо не починати 

робити це. Коли дитина ще, як кажуть, 

лежить упоперек лавки. Надолужити 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtIb9xMjLAhUCGZoKHev8ArIQjRwIBw&url=http://junior.edunsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=608&psig=AFQjCNHrQCMigxNQ4j-6DhXhPA5DVZLbFQ&ust=1458332195030757
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втрачене згодом буде майже неможливо. 

Саме в родині треба починати формування тріади базисних якостей: 

 моральність – як повагу до інших людей та природи; 

 відповідальність за свої вчинки; 

 вольові якості, потрібні для досягнення своєї життєвої мети. 

Якщо у родині створено умови, що випереджають та стимулюють 

розвиток малюка – розширюються його можливості пізнавати навколишній 

світ та проявляти себе у найрізноманітнішій діяльності. 

Виявлення і формування творчих здібностей 

У повсякденному житті основний 

розвиток творчих здібностей відбувається 

через гру. У грі діти найбільше проявляють 

свої нахили, так само по улюблених ігор 

можна судити про те, яка сфера діяльності 

найбільш цікава дитині. Тому гра є одним з 

основних методів виявлення творчих здібностей. Психологами спеціально 

розроблені особливі тести в ігровій формі, які дозволяють визначити, на 

якому рівні розвинена уява і як влаштовано мислення дитини. Деякі діти 

оперують образами уяви, інші більше схильні обігравати образи пам'яті. Іноді 

діти відмовляються брати участь в подібних іграх, що свідчить про 

необхідність особливого підходу до дитини. Створення правильних умов для 

розвитку творчих здібностей дітей так само відіграє велику роль. Батьки 

повинні не тільки надати дитині можливість розвиватися, а й брати в цьому 

активну участь. Ні в якому разі не можна використовувати тиск на малюка, 

змушувати його грати в розвиваючі ігри або займатися прикладним 

мистецтвом. Особливо часто таку помилку допускають при розвитку 

музичних здібностей. Чи не попрацювавши досить над тим, що б у дитини 

з'явився інтерес до музики, батьки поспішають віддати її в музичну школу. 

Для формування будь-яких творчих здібностей у дітей необхідно не тільки 



17 
 

виявити нахили малюка, але і виконати серйозну роботу, що б прищепити 

бажання розвиватися в потрібному напрямку. 

Методи і засоби розвитку творчих здібностей дітей 

В якості засобів розвитку творчих здібностей можна використовувати 

практично всі навколишні предмети і ситуації. Творчість увазі під собою 

вміння створювати, творити. Тому основна мета 

занять з дитиною навчити його створювати 

образи, а з часом і реалізовувати придумане. 

Іноді ми, навіть не підозрюючи, розвиваємо 

творчі здібності дітей за допомогою ігор та 

спілкування. Але для гармонійного розвитку 

необхідна послідовність і методичність. Наприклад, граючи в розвиваючі 

ігри, не варто доводити дитини до пересичення. Як тільки ви відчуваєте, що 

інтерес починає слабшати гру краще відкласти. Але й довгі перерви робити 

теж не можна. Правильніше всього скласти програму розвитку творчих 

здібностей дітей. Програма повинна включати в себе всі методи розвитку – 

наочні, словесні та практичні. До наочним методів відноситься перегляд 

будь-яких картинок, намальованих або реальних. Наприклад, розглядаючи 

хмари, визначати, на що вони схожі. До словесних методів належать різні 

форми спілкування, оповідання, бесіди. Наприклад, спільне твір казок, коли 

по черзі кожен вигадує пропозицію по заданому сюжетом. До практичних 

методів відносяться ігри, створення і використання різних моделей, і 

виконання розвиваючих вправ. Поєднуючи всі методи можна домогтися 

різнобічного розвитку дитини, що позитивно позначиться на його 

інтелектуальних здібностях. 

 



18 
 

Розвиток художньо творчих здібностей дітей 

Розвиток художніх здібностей можна починати вже 

з 1 року. У цьому віці діти вивчають предмети і їх 

властивості. Рекомендується, що б у поле зору малюка 

траплялися різні предмети для малювання – папір, 

яскраві олівці та фломастери. До 2-3 років 

відбувається ознайомлювальний період, діти 

малюють довільні лінії і форми, а також їх дуже 

приваблюють кольору. На перших порах батьки повинні тільки стежити за 

безпекою дитини. До 3 років, коли малюки починають виводити каракулі, 

батьки беруть участь. У першу чергу рекомендується розшифровувати лінії, 

наприклад гурток схожий на яблуко, лінія на дорогу. Це закладає в дитині 

асоціації малюнка з образами, відбувається перехід від довільного чирканья 

на папері до прагнення намалювати осмислений малюнок. У цей період 

важливо заохочувати і підтримувати малюка і надавати йому свободу у 

творчості. Віддавати дитину в художню школу рекомендується тоді, коли 

досить розвинеться інтерес до малювання. 

Розвиток музично творчих здібностей дітей 

Розвиток музичних здібностей можна 

починати з перших днів життя дитини. Малята 

дуже чутливі до звуків, по голосу й інтонації вони 

легко вгадують настрій і стан батьків, а при 

тривалому впливі звуків музики або телевізора 

стають дратівливими і неспокійними. Адже 

знайомство з музикою у дітей починається з 

колискових пісень. У більш старшому віці 

використовується прослуховування дитячих 

творів, спільне розучування пісеньок, ритмічні вправи з музичними 

інструментами. Гармонійний розвиток музичних здібностей малюка можливо 

лише за активної участі та інтересі батьків. 
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Основа розвитку творчих здібностей дітей – це в першу чергу свобода. 

Батьки не повинні нав'язувати і примушувати дитину до дій. Для успіху в цій 

справі потрібно терпіння і певна тактовність – батьки повинні прислухатися 

до думки дитини, стимулювати і заохочувати його інтерес до будь-якої 

творчої діяльності. 

Можливість розвивати дитину існує 

постійно, важливо тільки правильно це робити. 

Кожна, навіть зовсім буденна ситуація з життя 

дитини – чудова нагода для розвитку її творчих, 

інтелектуальних здібностей. Батькам лише треба 

спрямувати малюка, підштовхнути його до 

самостійного відкриття. 

Маленька Світланка грається з м’ячиком. Він закотився за ніжку 

дивана, мама не поспішає на допомогу донечці, та нахиляється і зазирає під 

диван. М’ячик близько – простягнула руку, але не змогла взяти його, він 

відштовхнувся від руки і покотився ще далі, зовсім майже біля стіни. 

Світланка намагається дотягнутися, але це їй не вдається. Мама 

непомітно для доньки кладе на підлогу лінійку. Коли дівчинка помічає лінійку 

– вона замислюється, а потім пробує дістати м’яч лінійкою. Не одразу 

виходить підштовхнути м’яч, але коли він нарешті викотився - Світланка 

радісно і задоволено посміхається – перемога! 

Не варто робити за малюка те,що він і сам може зробити, 

не думайте за нього, якщо він може додуматися сам. 

Існує багато ігор та вправ, які сприяють розвитку фізичних, 

інтелектуальних, художніх і творчих здібностей, деякі з них доступні навіть 

наймолодшим. 

Веселий м’ячик. 

Нехай малюк пострибає на місці та покаже, як 

стрибають м’ячики: маленькі – швидко – швидко, великі – 

повільніше. 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjAt_uL18jLAhXTZpoKHZF-Dq8QjRwIBw&url=http://www.doctortut.ru/news/samostoiatielnyie-dieti-razvity-intielliektualno&psig=AFQjCNEbQCtZhRKBPLXRM5PGy4rP6z8fFA&ust=1458337022603300
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Глибокий струмок. 

Покладіть на підлогу дві мотузки на відстані 5 

см. Допоможіть малюкові перестрибнути 

«струмочок», поступово збільшуючи його 

ширину, а потім нехай дитина самотужки 

справляється із завданням. Щоб ускладнити 

завдання, візьміть розтріпаний жмуток вати, 

покладіть його посередині «струмка» та запропонуйте малюкові 

перестрибувати з одного берега на інший, наступаючи на «купину», щоб не 

замочити ніг. 

Вередлива мушка. 

Приготуйте «мушку» (блискучий папірець закріпіть на мотузці 

завдовжки 10 – 15 см. до довгої палиці). Варто дати дитині можливість 

упіймати «вередливу мушку», що кружляє навколо нього. 

Хованки з лялькою 

Заховавши улюблену іграшку малюка, попросіть його знайти її. 

Коригуйте напрям руху легкими підказками. 

Різноколірні кубики 

Доберіть кубики за кольорами (не більше трьох кольорів водночас: 

червоні до червоних, сині до синіх, зелені до зелених), за величиною 

(маленькі до маленьких, великі – до великих). Спочатку виконуйте завдання 

разом з дитиною а потім нехай вона виконає ваші вказівки самостійно. 

Умілі пальчики. 

Виліпіть разом з малюком із 

пластиліну «ласощі» для ляльки: 

бублики, колобки, коржики, 

булочки, цукерки, тортики, тощо. 

Предмети мають бути дрібні, але 

різної форми. 
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Більшість батьків, на жаль, зайняті та втомлені повсякденними 

життєвими клопотами, неуважні до проблем своїх дітей, тому обмежують 

свій виховний вплив лише заборонами та проявом невдоволення поведінкою 

дитини. Інша крайність – занадто амбітні, не в міру заклопотані успіхами 

своїх дітей. У таких сім’ях вимоги до малят завищені, їхніх можливостей не 

знають та не розуміють. Імовірно, що такі батьки самі колись не реалізували 

себе в якійсь сфері діяльності й настирливо нав’язують свої нездійсненні мрії 

синові чи доньці. Дитині водночас наймають кількох репетиторів, щоб була 

ще розумнішою, навчають її музики, щоб розвинути слух, водять до 

танцювального класу, щоб насолоджувалася гармонією рухів, і в басейн, щоб 

була здоровою і дужою. Здавалося б, усе добре, але ж чи не забагато для 

однієї дитини? 

Тож варто шукати золоту середину: намагатися піднятися до свого 

малюка, зрозумівши його душу, рости разом з ним і завдяки йому, 

виховувати його, виходячи зі здорового глузду та його індивідуальних 

особливостей. Потрібно розширювати свої педагогічні знання й уміння, 

звертатися до спеціальної літератури, встановлювати тісний і постійний 

контакт з педагогом, психологом, іншими батьками і разом розробляти єдину 

стратегію розвитку дитини. 

Маємо розуміти: задатки дитини можуть не стати визначними 

здібностями, якщо батьки своєчасно не помітили їх, не допомогли дитині 

розвинутися. Тож піднімаймо своїх дітей на шляху їх успішного зростання й 

особистісного становлення! 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwixg_CI3MjLAhWhJ5oKHW5yDJ4QjRwIBw&url=http://dnepr-forum.com/topic3124.html&bvm=bv.117218890,d.bGQ&psig=AFQjCNHix_HZjsUBEWO0iBD-somvf4GbpA&ust=1458338363826045
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6. РОЗВИТОК ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ (ЦІКАВІ ЗАВДАННЯ 

ДЛЯ БАТЬКІВ ТА ДІТЕЙ) 

ОКЕАН В ЗАВИТКАХ  

 

Чудова ідея для розвитку дитячої фантазії. Запропонуйте дитині 

намалювати фломастером довгу заплутану лінію, що складається з петельок і 

завитків. Якщо малюк ще малий, намалюйте її самостійно. Покажіть, як петлі 

можна перетворити у веселих рибок, крабів, восьминогів, підводні рослини. 

За допомогою кольорових олівців і уяви завитки оживають і перетворюються 

в наповнений життям океан! 

 

ВГАДАЙ, НА ЩО СХОЖА ХМАРИНКА  

Запропонуйте дитині подивитися на хмаринки і придумати, на що вони 

схожі. Можливо, це буде собачка або кішечка, а може жираф з довгою шиєю. 

Тільки важливо пам’ятати, що і ви повинні активно брати участь у цій грі. 

Фантазуйте разом з малюком. 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/d0bcd0b0d0bbd18ed0bdd0bed0ba.jpg
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Для натхнення пропонуємо роботи іспанського художника Мартіна 

Фейо. Він фотографує хмаринки і створює на цих фото асоціативні малюнки. 

Ви з малюком можете теж створити свою колекцію “живих” хмаринок. Слід 

лише сфотографувати їх і фантазувати! 

 

 

 

 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/21.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/4.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/10.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/12.jpg
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ФОТОГРАФІЇ ДЛЯ РОЗВИТКУ! 

             

       

       

      

 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/d0bed0b1d0bbd0b0d0bad0be-6.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/d0bed0b1d0bbd0b0d0bad0be-7.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/d0bed0b1d0bbd0b0d0bad0be-8.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/d0bed0b1d0bbd0b0d0bad0be-9.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/d0bed0b1d0bbd0b0d0bad0be-4.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/d0bed0b1d0bbd0b0d0bad0be1.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/d0bed0b1d0bbd0b0d0bad0be-2.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/03/d0bed0b1d0bbd0b0d0bad0be-5-e1427327968343.jpg
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БОЖЕВІЛЬНИЙ АРХІТЕКТ ОР  

 

 

Дана гра спрямована на розвиток креативності, творчого мислення 

та вмінню поєднувати непоєднувані речі. 

Інструкція: «Давайте намалюємо будинок. Але перед тим як 

приступимо до цього завдання, виберіть 10 будь-яких слів. Уявіть, що вам, як 

архітекторові замовили проект будинку. Але замовник виставив 10 

обов’язкових вимог. Це і є вибрані слова. Тут може бути що завгодно. 

Наприклад, «апельсин» – і дах вашого будинку може бути помаранчевим, 

«тарілка» – зробіть круглі вікна у ванній і т.д. Малюючи на папері, одночасно 

уявляйте, як це могло б виглядати в реальному житті». 

Слова можна підбирати методом мозкового штурму кожен сам собі, 

або один для одного. Ще можна написати на аркуші і тягнути їх по черзі поки 

не назбирається 10 слів. 

Протягом малюнку можна коментувати процес, що сприяє ще 

більшому розвитку названих якостей. 

В кінці діти демонструють один одному малюнки і розповідають про 

них історію. 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/08/d0b1d0bed0b6d0b5d0b2d196d0bbd18cd0bdd0b8d0b9-d0b0d180d185d196d182d0b5d0bad182d0bed180-2.jpg
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ГРА «В ЗАЧАРОВАНОМУ ЗАМКУ»  

 

Дана гра спрямована на розвиток уяви, вміння бачити світ в живих 

образах. За допомогою неї дитина може вчитись вмінню передавати 

особливості “характеру”, які могли б бути у предметів. 

Перед заняттям можна нагадати дітям казку про Красуню і Чудовисько. 

Зауважте, що в замку Чудовиська всі предмети були живими: вміли 

розмовляти, ходити, співати. «Звичайно, це були люди, яких зачарували. 

Скажіть, а чи можуть розмовляти справжні речі?». Запропонуйте: «Давайте 

станемо добрими чарівниками і спробуємо оживити предмети».  

Приготуйте заздалегідь кілька малюнків звичайних предметів: яблуко, 

комод, гілка дерева … Попросіть дітей домалювати до цих предметів очі, 

руки, ноги, тобто оживити їх. Кожна дитина отримує кілька пробних 

малюнків. Перший малюнок оживляє дорослий, показуючи, як може 

змінитися неживий малюнок, як у неживого предмета з’являється характер, 

емоції. 

Потім діти беруть аркуші формату А4 і простими олівцями малюють 

сюжетні картинки, на яких всі речі і предмети живі, а потім оздоблюють. 

Наприклад, якщо дитина малює кімнату, значить всі меблі в ній з очками, 

носиками і т.д. Попросіть дітей створити картини, в яких речі будуть 

взаємодіяти один з одним. 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/07/1354789788.jpg
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ЧУДОВІ КАРТИНИ АМЕРИ КАНСЬКОЇ ХУДОЖ НИЦІ ТА 

РОЗМАЛЬОВКИ ДЛЯ ДІТЕ Й І  ДОРОСЛИХ  

Американська художниця Карла Жерар пише свої картини акриловими 

фарбами. Через це вони такі яскраві і веселі. Вона з дитячою безпосередністю 

та щирістю змальовує пейзажі міст, сіл, а також вона малює птахів, дерева, 

квіти та інші рослини. Її картини радують око, оскільки вони дихають 

оптимізмом і позитивом. Кожна її робота – це окрема казка з безліччю 

елементів. 

Ці картини точно сподобаються вам і вашим дітям. За мотивами її 

творчості були створені серії розмальовок для дітей. Пропонуємо вам 

сьогодні провести вечір разом з малюком цікаво і відправитися в 

захоплюючу подорож по розмальовках та картинах художниці. 

Розфарбовування насправді є дуже навіть корисним заняттям для 

дитини. 

У чому ж користь розмальовок? 

 Розфарбовування допомагає дитині розслабитися, заспокоїтися, 

відпочити фізично. 

 Дитина вчиться пізнавати кольори, форми, розміри. 

 Розвиває фантазію (підібравши колір, дитина може 

звичайнісінький персонаж перетворити на казкового і унікального). 

 Розвиває посидючість, концентрацію уваги, вчиться 

зосереджуватися. 

 Розмальовки допомагають потренувати ручку і пальчики дитини, 

навчать малюка координувати рухи олівцем, малювати чітко, не виходити 

за лінію. 

Нижче ви знайдете картини художниці для натхнення та розмальовки 

для дітей і дорослих. 
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РОЗМАЛЬОВКИ ДЛЯ ДРУКУ 

      

 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/04/d180d0b0d181d0bad180d0b0d181d0bad0b8-d0bad0b0d180d0bbd0b0-d0b6d0b5d180d0b0d180.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/04/d180d0bed0b7d0bcd0b0d0bbd18cd0bed0b2d0bad0b8-d0bad0b0d180d0bbd0b8-d0b6d0b5d180d0b0d180-1.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/04/d180d0bed0b7d0bcd0b0d0bbd18cd0bed0b2d0bad0b8-d0bad0b0d180d0bbd0b8-d0b6d0b5d180d0b0d180-18.jpg
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8  ВПРАВ ДЛЯ РОЗВИТКУ  ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ  

Завдання 1 

Склади якомога більший список речей, які є важкими, твердими і білими 

(характеристики можна змінювати). Спробуй придумати якомога більше 

відповідей. 

Завдання 2 

Придумай якомога більше слів, близьких за значенням до слова ТВЕРДИЙ. 

Завдання 3 

Потренуйся в «мозковому штурмі» за допомогою олівця й паперу: 

«Запиши всі способи, якими ти міг би вдосконалити олівець, щоб зробити 

його зручнішим для використання. Пам’ятай, що підходять всі відповіді, 

https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/04/d180d0bed0b7d0bcd0b0d0bbd18cd0bed0b2d0bad0b8-d0bad0b0d180d0bbd0b8-d0b6d0b5d180d0b0d180-14.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/04/d180d0bed0b7d0bcd0b0d0bbd18cd0bed0b2d0bad0b8-d0bad0b0d180d0bbd0b8-d0b6d0b5d180d0b0d180-13.jpg
https://dytpsyholog.files.wordpress.com/2015/04/d180d0bed0b7d0bcd0b0d0bbd18cd0bed0b2d0bad0b8-d0bad0b0d180d0bbd0b8-d0b6d0b5d180d0b0d180-5.jpg
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якщо їх реально здійснити. Створюй свої ідеї у відповідності з твоїм 

бажанням». 

Завдання 4 

«Мозковий штурм» стає набагато продуктивнішим, якщо в нього 

включається декілька чоловік. Утворіть в класі невеликі групи і дайте кожній 

групі завдання придумати, що можна зробити, комбінуючи такі предмети: 

а) пробку і пружинний матрац; 

б) порожні пляшки з-під води і губки; 

в) м’яч для пінг-понгу, пару труб, метр сталевого дроту. 

Завдання 5 

Нижче наводиться кілька запитань, на які необхідно відповісти. Зафіксуйте, 

скільки хвилин витрачається на кожне запитання. Можна або зазначити, на 

скільки запитань відповідаєте за 3 хвилини, або час відповідей на всі 10 

запитань. 

«Назвіть якомога більше способів, видів, характеристик: 

1. Як може виглядати будівля? 

2. Як може гарчати тигр? 

3. Як можна відчути холодний вітер? 

4. Скількома способами людина може спілкуватися? 

5. Як можна відчути кору? 

6. Як може пересуватися кінь? 

7. Скількома способами можна видавати крик? 

8. Скількома способами можна нюхати квіти? 

9. Скількома способами можна зробити тісто для піци? 

10. Скількома способами може плавати дельфін?» 

Завдання 6 

Уяви собі надзвичайно довге мовчання. Якби ти був кожним з наступних 

людей, що б воно тобі нагадало? 

Якби я був залізничником. 

Якби я був диригентом оркестру. 
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Якби я була класним керівником. 

Якби я був конструктором. 

Якби я був на рятувальному плоту в морі. 

Якби я був первісною людиною. 

Якби я була моєю мамою. 

Якби я був космонавтом. 

Якщо я є самим собою ». 

Завдання 7 

Придумай принаймні 30 способів використання звичайної цеглини, окрім 

будівництва будівель. 

Завдання 8 

Назви 5 винаходів, які могли б вдосконалити світ, крім тих, що вже 

винайдені. 

Придумай кілька кращих способів збору сміття для того, щоб уникнути 

непривабливості сміттєвих відер і контейнерів на обочинах. 

Напиши телеграму з 30-ти рядків друзям, в якій розповідатиметься про один 

день у школі. 
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7. ІНФОРМАЦІЯ, ЯКА МОЖЕ БУТИ 

КОРИСНОЮ 

Шановні батьки! Дуже сподіваємось, що цей випуск 

журналу допоможе Вам виховати всебічно розвинену та 

творчу дитину. В допомогу пропонуємо Вам перелік корисних посилань на 

интернет-сайти для батьків та список літератури щодо розвитку дитячої 

творчості. 

 

1. Дитячий психолог Перший український сайт для батьків та дитячих 

психологів - http://dytpsyholog.com/ 

2.Сайт дбайливих батьків - http://ditvora.com.ua/ 

3. Дитячий портал "Солнышко" www.solnet.ee 

4. Дитяча психологія для батьків http://psyparents.ru 

5. "Почемучка" - Сайт для дітей та їх батьків http://pochemu4ka.ru 

6. «Фантазариум - рисовать может каждый», Жофи Барабаш и Жужа Мойзер  

7. «Творческое воспитание Искусство и творчество в вашей семье», Джин 

Ван’т Хал 

8. «Книга моих историй», Луи Стоуэлл  

9. «Айсберг на ковре, или Во что поиграть с ребенком?», Ася Ванякина 

10. «Дошкольное творчество», Кол Мэри-Энн 

 

http://dytpsyholog.com/
http://dytpsyholog.com/
http://ditvora.com.ua/
http://www.solnet.ee/
http://psyparents.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/zhofi-barabash/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/zhuzha-mojzer/
http://www.mann-ivanov-ferber.ru/authors/stowell/
http://www.labirint.ru/authors/31262/
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqtIb9xMjLAhUCGZoKHev8ArIQjRwIBw&url=http://junior.edunsk.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=608&psig=AFQjCNHrQCMigxNQ4j-6DhXhPA5DVZLbFQ&ust=1458332195030757
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