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РОЗВИТОК КРЕАТИВНОСТІ МОЛОДШИХ ШКОЛЯРІВ  

ЯК ПЕДАГОГІЧНА ПРОБЛЕМА 

 
У статті визначено структурно-компонентний склад креативності молодшого школяра: 

креативне мислення, креативна уява, креативна грамотність. Проаналізовані педагогічні умови 

для всебічного розвитку учнів та розкриття їх нахилів і здібностей. У результаті аналізу основних 

педагогічних підходів виявлено напрями розвитку креативності учнів. 
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уява, креативна грамотність. 

В статье определено структурно-компонентный состав креативности младшего 

школьника: креативное мышление, креативное воображение, креативная грамотность. 

Проанализированы педагогические условия для всестороннего развития учащихся и раскрытия их 

наклонностей и способностей. В результате анализа основных педагогических подходов выявлены 

направления развития креативности учащихся. 

Ключевые слова: креативность, развитие, педагогические условия, креативное мышление, 
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The article deals with the compositional analysis of pupils’ creative abilities, such as creative 

thinking, creative fantasy and creative literacy. The research analyzes the pedagogic conditions for 

balanced growth of pupils and revealing their academic abilities. Based on the analysis of the main 

pedagogical approaches the article determines the directions development of the junior pupils’ creativity. 
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creative literacy. 
 

Орієнтація школи на формування в учнів репродуктивної діяльності часто 

призводить до того, що більшість випускників, які на «відмінно» засвоїли зміст шкільної 
програми, не вміють використовувати отримані у школі знання під час розв’язання 

проблемних життєвих ситуацій. Як наслідок, на сучасному етапі життя суспільства 

особливого значення набуває завдання розвитку креативності учнів у школах, яке 

необхідно вирішувати шляхом розробки науково обґрунтованих методик, програм або 

моделей. 

Соціальний запит на креативну особистість відображений у законодавчих актах із 
проблем освіти, в яких наголошується на перспективах формування неповторної унікальної 
людини, що здатна творити. Як зазначається в Законі України «Про освіту», Національній 

доктрині розвитку освіти України в ХХІ столітті, галузевих стандартах вищої освіти, 

Національній стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 рр. та інших державних 

документах, освіта повинна забезпечувати формування в дітей і молоді не лише системи 

знань, наукового світогляду, а й розвиток їхньої креативності, навичок самостійного 

наукового пізнання, самоосвіти і самореалізації школярів. Розвиток креативності 
особистості є пріоритетним напрямом сучасної освіти. 

Зміст Державного стандарту початкової загальної освіти та навчальних програм 

галузей освіти не передбачає вивчення основ творчої діяльності. Проте найвищий рівень 



(творчий) дванадцятибальної системи оцінювання діяльності учнів вимагає визначення 

конкретних орієнтирів, шляхів дослідження динаміки якісних змін в оволодінні 
відповідними вміннями, які б були фактом опанування школярами креативно-практичними 

діями. 

Із урахуванням підходу вчених (В. Клименко, І. Лернер, В. Сухомлинський, 

Н. Юхимчук та інші) визначено, що повноцінний розвиток креативності необхідно 

розпочинати з молодшого шкільного віку, оскільки саме цей віковий період є сенситивним 

для їхнього розвитку. 

Мета статті–визначити структурно-компонентний склад креативності молодших 

школярів. Проаналізувати педагогічні умови: внутрішні та зовнішні.  
Молодший шкільний вік має велике значення для розвитку креативності, адже 

початок системної навчально-виховної діяльності є оптимальним періодом для 

цілеспрямованого розвитку креативних особистісних якостей. Оскільки для учнів 

початкової школи шаблонні, стереотипні форми мислення та дій ще не стали домінантними, 

стає можливим інтенсивне засвоєння ними креативних способів діяльності, складних 

мисленнєвих операцій і форм поведінки, які вимагають творчої діяльності. 
Навчання творчо діяти для молодшого школяра аналогічне навчанню читати, писати, 

рахувати. Готовність учнів до пошуку нового, невідомого, бажання діяти, висока 
адаптивність віднаходять підтвердження в технологіях: розвивального навчання 

(В. Давидов, Д. Ельконін, Л. Занков) творчої самореалізації особистості (І. Волков, Є. Ільїн), 

проектної (Дж. Дьюї), інтерактивної (О. Пометун). 

Розвиток креативності учнів відбувається на всіх етапах шкільного навчання, разом 

з тим найдоцільніше вчити творити школярів із раннього віку, оскільки у початковій школі 
діти опановують способами навчальної діяльності, прийомами вирішення навчальних 

завдань, якими користуються надалі. Розвитку креативності особистості у процесі навчання 

сприяють властиві молодшим школярам відкритість до всього нового, допитливість, 

емоційність, цілісність сприйняття, яскрава уява, образність мислення, активне ставлення 

до дійсності, що їх оточує. 

Молодший шкільний вік – сенситивний період для розвитку креативності учнів, 

оскільки є періодом бурхливих процесів перетворень у фізіології й психіці особистості [3]. 

Ключова роль у розвитку креативності молодших школярів належить школі й учителям 

початкових класів. 

Концепція креативної освіти стала предметом дослідження таких учених, як 

О. Антонова, С. Сисоєва, А. Сологуб, А. Хуторський. Ефективному розвитку особистості 
сприяє навчальна діяльність (В. Рогозина, В. Богоявленська, К. Платонов, В. Глухова, 

А. Петровський та ін.). Навчальні завдання як дидактичний засіб засвоєння знань займають 

чільне місце в колі наукових інтересів Н. Бібік, М. Вашуленка, В. Давидова, О. Савченко, 

О. Умана. Сучасним педагогічним технологіям присвячено наукові праці О. Пометун, 

Г. Селевка, В. Чайки та ін. 

Проблема розвитку креативності молодших школярів торкається величезного 

спектру питань, що пов’язані з феноменом розвитку особистості. Проведений аналіз 
засвідчує, що креативність й творча діяльність є взаємопов’язаними поняттями. Творча 

діяльність є фундаментом, передумовою розвитку креативності, метою розвитку 

особистості. У навчальному процесі творча діяльність учнів виступає як організована 

вчителем навчально-творча або творчо-пізнавальна діяльність. Креативність молодшого 

школяра є складним синтетичним поняттям. Розвиток креативності пов'язаний із 
створенням нового, оригінального продукту в процесі навчально-творчої діяльності. 

Креативність молодшого школяра, за визначенням Т. Воробйової, – це загальна 

характеристика особистості учня, яка виявляється, передусім, у навчально-пізнавальній 

діяльності й зумовлює творчу спрямованість дитини, її здатність до самостійного вибору 

оптимального та оригінального шляху вирішення навчальних завдань, створення нових 

ідей, продуктів, новизна яких може бути як об’єктивною, так і суб’єктивною [2, с. 6]. 



Ядро креативності учня початкової школи утворюють креативні здібності, які є 
складовою загальних здібностей особистості й виявляються у творчому підході до 

навчально-пізнавальної діяльності, пізнавальній активності, критичності тощо. 

Під креативними здібностями молодшого школяра розуміємо комплекс 

індивідуально-психологічних особливостей, що обумовлюють здатність учня успішно 

здійснювати навчально-творчу діяльність. Вони розкриваються і розвиваються в процесі 
цієї ж навчально-творчої діяльності. 

Аналіз значної кількості джерел свідчить, що під здібностями розуміють синтез 
властивостей, що зумовлюють успішне виконання нею діяльності, зокрема креативної. 
Вони розвиваються на основі вроджених задатків індивіда у певному освітньому 

середовищі [4, с.7]. 

У структурі креативних здібностей учені виділяють такі компоненти: дивергентне 

мислення (Г. Альтшуллер, Дж. Гільфорд, В. Моляко, Г. Терехова); здатність генерувати 

велику кількість ідей (Н. Баришева, Дж. Гілфорд); творчу мотивацію (О. Матюшкін, 

Л. Пузеп); натхнення (В. Роменець); володіння прийомами творчості (Г. Терехова, С. Гін) 

тощо. 

Компонентний склад креативних здібностей у сучасній психолого-педагогічній 

літературі тлумачиться неоднозначно. На думку вчених основними креативними 

здібностями учнів, які можуть бути розвинені в процесі навчання є креативний інтерес, 

креативне мислення, уява й інтуїція; енергопотенціал, психомоторика, мислення, уява та 

почуття [9, с.1].Т. Воробйова визначає компонентний склад креативних здібностей дітей 

початкової школи: продуктивна уява, креативне мислення (поєднання елементів творчого 

й критичного мислення), інформаційна грамотність [2. с.4]. 

Систематизація матеріалів досліджень провідних вітчизняних і зарубіжних учених 

дала змогу визначити структурно-компонентний склад креативностіучнів, які можуть бути 

оптимально розвинені в процесі навчання:креативне мислення, креативна уява, 

креативна грамотність. Вони тісно пов’язані між собою і можуть розвиватися в процесі 
навчально-творчої діяльності одночасно. 

Креативна уява є одним із найбільш важливих компонентів здібностей особистості, 
особливо в дитячому віці. Креативна уява визначається, насамперед, володінням такими 

вміннями, як створювати нові образи; встановлювати нові зв’язки між об’єктами, явищами, 

поняттями тощо. 

Креативне мислення визначає творчу спрямованість усіх видів діяльності 
учнів.Критичне мислення – здатність школяра аналізувати, оцінювати інформацію, 

самостійно обирати оптимальні шляхи вирішення завдань. Креативне мислення – це 

здатність до генерування нових і вдосконалення вже існуючих ідей, пошук альтернативних 

шляхів вирішення завдань. 

Креативна грамотність полягає у володінні базовими прийомами пошуку, аналізу, 

продуктивного опрацювання інформації, від якої залежить ефективність творчої діяльності. 
Для оптимального розвитку креативності слід створити умови. Створення даних 

умов залежить від учителя. Але роль учителя у даному процесі не обмежується лише 

створенням психологічного клімату. Вона полягає ще й у тому, щоб активно допомогти 

дитині у розвитку її креативності.  
Поняття «умова» нами розглядається як необхідна обставина, яка уможливлює 

здійснення, створення, утворення чого-небудь або сприяє розвитку чомусь, у нашому 

дослідженні, розвитку креативності [1, с.1506]. 

Дж. Гілфорд твердить, що розвиток креативності стане можливим, якщо будуть 

створені такі основні умови:  створювати сприятливу атмосферу для розвитку креативності;  
уникати критики дитини; сприяти вільному розвитку різноспрямованого мислення; 

збагачувати середовище дитини з різних, нових для неї, об'єктів для розвитку її цікавості; 
допомагати формулювати оригінальні ідеї; забезпечити можливість для використання 



нових ідей на практиці; показувати особистий приклад креативного підходу до вирішення 

проблеми; дозволяти дітям активно задавати питання [5, с.4]. 

Психолог В. Дружинін вважає, що для розвитку креативності необхідні такі умови: 

не обмежувати свободу поведінки; застосовувати форми, методи та прийоми для розвитку 

креативного мислення; створити умови, щоб наслідувати творчі взаємовідносини[8, с.25]. 

Саме в початковій школі мають бути створені сприятливі умови для всебічного 

розвитку учнів, розкриття їх нахилів і здібностей. Узагальнення результатів аналізу 

багатьох джерел дозволило визначити педагогічні умови, сприятливі для розвитку 

креативності дітей молодшого шкільного віку.  

Серед них внутрішні умови:  психофізіологічні надбання (розвиток мовлення, 

сформованість наочно-образного, образно-схематичного, логічного мислення, достатній 

рівень розвитку творчої уяви, довільної уваги, образної та смислової пам’яті); соціальні 
надбання (готовність до впливів дорослих; засвоєння норм і правил поведінки; оволодіння 

способами навчання, пізнання навколишнього світу); інтелектуальний, практичний та 
емоційний досвід. 

Зовнішні умови: створення в класі креативного освітнього середовища для 

діяльності молодших школярів; системне використання вчителем інтерактивних, 

пошукових і дослідницьких методів навчання; розвиток самостійності учнів у креативній 

діяльності; наслідування учнями креативної діяльності вчителя; соціальне оточення 

(сімейне). 

Створення в класі креативного освітнього середовища передбачає: виховання в 

учнів поваги до почуттів та емоцій іншої людини; надання можливості креативного 

розвитку. Результатом створення креативного освітнього середовища є розвиток 

особистісних якостей, необхідних для творчої діяльності учнів. 

Істотною умовою розвитку креативності учні у навчально-виховному процесі є 
розвиток самостійності, оскільки творча діяльність людини передбачає самостійне 

створення нових, оригінальних продуктів. 

Тим не менш, не кожен вид діяльності розвиває креативність. Когнітивна потреба 

реалізується у процесі розумової праці. Розумова робота на уроці відбувається без примусу, 

тобто з власних потреб учнів. Центральне місце в творчості слід надати самостійній 

продуктивній діяльності учнів, спрямованій на отримання нового результату. Щодо учнів 

початкових класів, то їх інноваційна діяльність повинна бути спрямована не стільки на 
технічні рішення, як на вирішення реального завдання: складання прикладів завдань, 

загадок; формулювання вихідної гіпотези; створення казки, метафори, прислів'я; розробка 

фізичної або навчальної гри; опис нових властивостей об'єкта та його практичного 

застосування; оцінка варіантів завдання; генерація шляхів вирішення технічних і 
соціальних проблем; виробництво іграшок, рукоділля, шкільних посібників і т.д. [10, с. 36]. 

Важливу роль у розвитку креативності у навчально-виховному процесі відіграє 
наслідування учнями креативної діяльності вчителя. Педагог повинен володіти такими 

креативними можливостями: креативною уявою й мисленням, розвиненими почуттями та 

високим рівнем працездатності. 
Е. Тоrrans першим помітив, що причиною гальмування креативної діяльності учнів 

є неправильна позиція вчителя. Таким чином, він виробив вимоги щодо поведінки для 

вчителів, щоб вони могли допомогти дітям розвинути креативне мислення: відкритість 

запитань учнів. Учитель повинен слухати навіть дивні, на його думку, питання й адекватно 

реагувати на них; незвичайні ідеї, які виникають у ході заняття, вчитель повинен 

підтримати, не критикувати; давати дітям відчути, що кожна ідея є важливою і цінною; час 

від часу не оцінювати, щоб не осуджувати роботу учнів, оскільки процес пошуку сприяє 
появі оригінальних ідей; оцінка ідеї повинна завжди бути обґрунтована. Учитель повинен 

точно визначити, що дана ідея є цікавою і що вона приносить позитивні наслідки [6, с.146]. 



Дотримання цих вимог у поєднанні з відповідною розвивальною атмосферою в класі, 
де вчитель є координатором уроку, готовий допомогти кожній дитині,- зміцнює віру в 

можливості учнів. 

До складових креативного викладання відносимо: подача сучасного навчального 

матеріалу в широкому контексті, використання метафор, аналогій для встановлення 

міжпредметних зв’язків, часта зміна видів діяльності, варіювання темпу викладання, 

демонстрація впевненості, заохочення учнів до активної, емоційної взаємодії [7, с.9]. 

Учені надають перевагу демократичному типу викладання в порівнянні з 
авторитарним підходом до дитячих прагнень до знань. В умовах демократичного типу 

викладання діти частіше ставлять запитання вчителю, ніж при авторитарному типі. Не 
менш важливим є той факт, що створення сприятливого середовища для творчих дітей 

призводить до зміни соціального статусу учня і це дозволяє змінювати значення «градації» 

всіх учнів у класі, підвищити престиж креативного мислення, а це, в свою чергу, впливає 
на розвиток креативності усіх учнів. 

На розвиток креативності дитини впливають стилі сімейного виховання. Похвала, 

особливо дуже часта, знижує якість і легкість мислення, знижує здатність дитини досягати 

нових результатів. Надмірна допомога батьків при вирішенні будь-якої задачі, також 

знижує гнучкість мислення, що призводить до зниження прояву креативності. 
Для підвищення ступеня прояву у дитини креативності необхідно батькам дати 

дитині можливість робити вибір самостійно (дати їй психологічну свободу), підвищувати її 
самооцінку, знижувати покарання за вчинки і всіляко підтримувати її дослідницьку 

активність. Креативність розвивається у дитини тоді, коли їй при вирішенні задачі не дають 

інструкції і зразка дій. 

Креативність може не допомогти в досягненні результатів, якщо людина не має 
вольових якостей, внутрішньої витримки. Реалізована креативність є наслідком прояву 

сильних особистісних якостей, таких як уміння протистояти суспільству, домагатися 

реалізації поставленої мети і перемагати в боротьбі. 
Також на розвиток і прояв креативності впливає сімейний фактор: порядок 

народження і число дітей у сім'ї. Первістки зазвичай інтелектуальні діти, а креативними 

стають останні, бо до первістка зазвичай пред'являється більша кількість вимог, і 
покладається відповідальність за реалізацію всіх батьківських очікувань. Але креативність 

первонароджених дітей зростає, якщо потім йдуть діти протилежної статі або діти тієї ж 

статі, але з невеликою різницею у віці. 
Також на прояв креативності впливає місце народження. Більш креативні люди 

народжувалися у великих містах, що пояснюється культурним середовищем мегаполісів, 

великою кількістю бібліотек, театрів, філармоній. У великих містах проживає велика 
кількість талановитих батьків, які приділяють велику кількість часу вихованню своїх дітей. 

Зазвичай, креативні люди володіють високим інтелектом і готовністю до ризику, 

тобто креативна людина не боїться висловлювати свої ідеї вголос, і головною особливістю 

таких людей є оригінальність, але без прагнення підкреслити свою незвичність. 

У результаті аналізу основних педагогічних підходів виявлено наступні напрями 

розвитку креативності молодших школярів: у процесі вивчення загальноосвітніх дисциплін; 

за допомогою спеціальних програм; на заняттях, організованих у системі позаурочної 

діяльності. 

Не можемо заперечувати, що розвиток креативності учнів у процесі навчання 

нерозривно пов'язаний зі змістом навчальної програми. Розробники теорії навчання 

наголошують на основних правилах, які сприяють формуванню в класі атмосфери в класі 
креативного розвитку: 

по-перше, вчитель повинен вчитися демонструвати дітям «живі думки». Він не 
виступає в якості передавача готової інформації, а як людина, яка знає, як здобуваються 

знання; 



по-друге, діти не одержують знання в якості готового продукту, це відбувається 

через командне формулювання міркувань, на основі існуючих навичок, попереднього 

досвіду роботи з дітьми; 

по-третє, основна мета уроків не знайти і вирішити певну кількість навчальних 

завдань, не гонитва за високими показниками, а створення такої педагогічної ситуації, такої 
атмосфери, яка повинна сприяти створенню нової думки. 

Основне завдання вчителя не «спілкуватися», «пояснити» і «показати», а 

організувати спільний пошук та рішення навчальних завдань. Ці умови вимагають від 

учителя навички викладання, вислуховування всіх бажаючих учнів, здатності зрозуміти 

логіку міркувань учнів і знайти правильний вихід із навчальних ситуацій; аналізувати 

відповіді та пропозиції дітей і непомітно привести їх до істини. 

Розвиток креативності учнів молодшого шкільного віку здійснюється на уроках й у 

процесі самостійних занять удома. Застосування різних типів уроків зумовлює етапність 

розвитку компонентів креативності. Урок розвитку креативності проходить декілька етапів: 

1.Організаційний (творча зарядка). 2.Цільовий (постановка мети). 3.Проективний (розробка 
ідеї). 4.Практично-дієвий (виконання). 5.Оцінно-рефлексивний (оцінка нового продукту). 

6.Самореалізація (застосування в дії). 
Особливості психо-фізіологічного розвитку дитини в молодшому шкільному віці 

дозволяють ефективно розвивати в неї креативність в процесі навчання в початковій школі. 
Тому предметом особливої уваги педагога сьогодні має бути використання в роботі таких 

форм, методів, прийомів та засобів навчання, що спрямовані на розвиток креативності 
особистості. 

Гармонійність розвитку креативності забезпечується: підбором нових, оригінальних 

форм, методів, прийомів і засобів навчання та виховання, розробкою творчих 

індивідуальних завдань для учнів, які спрямовані на розвиток креативної уяви, креативного 

мислення та креативної грамотності. 
Розвитку креативності сприяють такі форми організації навчально-пізнавальної 

діяльності: загальні(фронтальна, групова, парна, індивідуальна) та конкретні (урок, 

екскурсія, самостійна робота, домашнє завдання). 

Ефективною формою занять з розвитку креативності молодших школярів є 
самостійна робота вдома. Їй слід приділяти особливу увагу для розвитку креативності. З 

цією метою розробляється зошит із творчими завданнями. 

Важливим засобом розвитку креативності молодших школярів є інтеграція 

традиційного програмного навчального матеріалу й завдань із комплексом навчальних 

завдань креативного спрямування, стимулюючий вплив якого посилюється за допомогою 

креативних методів. 

На уроках слід використовувати творчі індивідуальні завдання, які посилюють вплив 

на компоненти креативності. Комплексний вплив на розвиток усіх компонентів 

креативності забезпечується через використання методів: евристичного, дослідницького та 
методу проблемного викладу. Можемо виділити такі групи: 1) методи проблемного 

навчання – основою є створення проблемної ситуації, яка формує пізнавальну потребу 

молодших школярів, забезпечує необхідну спрямованість їх думок на розв’язання 

суперечливих даних; 2) методи продукування ідей (за концепцією М. Боден) – включають 

прийоми розвитку пошукового креативного мислення для розгляду ситуацій із різних точок 

зору (гра «Шість капелюхів мислення», реверсування тощо), для створення стимулювання 

більшої кількості ідей (мозковий штурм, творчий діапазон, банк ідей тощо); 3) розвивальні 
методи – спрямовані на розвиток аналітичних умінь (карти пам’яті, кейс-стаді тощо). 

Отже, для розвитку креативності слід враховувати вікові особливості дітей 

молодшого шкільного віку. 

Учням з високим рівнем розвитку креативності притаманні: висока працездатність; 

прояв власної ініціативності, максимальна самостійність під час вирішення творчих 



завдань; оригінальність ідей та творчих проектів; довготривале утримання уваги; швидке 

та міцне засвоєння нового навчального м матеріалу. 

У молодших школярів із середнім рівнем розвитком креативності спостерігається 

середня працездатність; ініціативність після спонукання вчителя, короткочасне 
переключення уваги; під час вирішення завдань вони радяться з учителем, товаришами, 

батьками, поєднують продуктивну та творчу діяльність, фантазують, але в діях відсутній 

елемент новизни; вагаються при продукуванні нових ідей. 

Дітям із низьким рівнем розвитку креативності властива: низька працездатність; 

безініціативність при висуненні ідей; розсіяна увага; репродуктивна діяльність; трудність 

під час засвоєння нового навчального матеріалу; копіювання ідей товаришів. 
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