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Анотація 

Стаття присвячена питанням розвитку дитячої зображувальної 

творчості. У статті розглядаються нетрадиційні техніки малювання, що 

доступні дітям дошкільного віку, розкриваються їх можливості для розвитку 

творчих здібностей дошкільнят. 

Статья посвящена вопросам развития детского изобразительного 

творчества. В статье рассматриваются нетрадиционные техники рисования, 

доступные детям дошкольного возраста, раскрываются их возможности для 



развития творческих способностей дошкольников. 

The article is devoted to the issues of children's imagery development. It also 

deals with the non-traditional drawing techniques available to preschool children; 

reveals the opportunities for developing the creative abilities of preschoolers 

provided by these techniques.  



Постановка проблеми. Завдання формування творчої особистості, 

найбільш повного розвитку здібностей людини, починаючи з дошкільного 

віку, стає все більш актуальним. Великі можливості для всебічного 

гармонійного розвитку особистості, її творчого потенціалу полягають у 

художній діяльності і особливо в образотворчій. 

Аналіз попередніх досліджень. Питанням розвитку дитячої 

зображувальної творчості присвятили чимало спеціальних досліджень такі 

відомі вчені, як Н. Сакуліна, Є. Фльоріна, Н. Ветлугіна, Т. Комарова, 

Т. Казакова, Г. Григор’єва, Т. Доронова, Б. Теплов, В. Ніканорова, 

М. Пономаренко та інші. 

Дитяча зображувальна діяльність розглядається як одна з ефективних 

форм художнього засвоєння дітьми навколишньої дійсності, в процесі якої 

вони зображають предмети і явища. Дитячі малюнки, ліплення, аплікації 

часто дивують цікавим задумом, своєрідною формою вираження, яка при-

вертає увагу дорослих художників. Вони вражені дитячою творчістю, вва-

жаючи її своєрідним мистецтвом.  

Проблема дитячої творчості тісно пов'язана з розвитком зображувальних 

здібностей. Б. Теплов зазначає, що здібності - це такі індивідуальні 

особливості особистості, які забезпечують порівняну легкість і високу якість 

оволодіння тією чи тією діяльністю. Здібності розвиваються на основі певних 

задатків. У їхньому розвитку велику роль відіграє тип вищої нервової 

діяльності: художній чи мислиннєвий. Зображувальні здібності можуть 

досягти вищого рівня у тих, хто належить до художнього типу вищої 

нервової діяльності. Вважається, що для дошкільного віку характерна 

схильність до художнього типу. Чим вищий рівень розвитку як загальних, 

так і зображувальних здібностей, тим більше можливостей відкривається для 

творчої діяльності.  

Мета статті – розкрити можливості нетрадиційного малювання для 

розвитку творчих здібностей дошкільнят. 

Виклад основного матеріалу. Творчість багато в чому залежить від 

розвитку мислення дитини. До старшого дошкільного віку вищого рівня 



досягає аналітико-синтетичне мислення, відбувається перехід від наочно-

дійового до елементів словесно-логічного. Дитина 5-6 років, сприймаючи 

навколишні об'єкти, вже намагається виокремити їх особливості, аналізувати, 

узагальнювати свої висновки, хоч поки що вони поверхові.  

У цьому віці відбуваються зміни в мотиваційній сфері дитини: 

формується система мотивів, які підкоряються один одному і надають загаль-

ної спрямованості поведінці старшого дошкільняти. Необхідно зазначити, що 

до моменту досягнення старшого шкільного віку відбувається інтенсивний 

розвиток пізнавальної мотивації: безпосередня вразливість дитини 

знижується, в той же час дитина стає активнішою у пошуку нової інформації. 

Суттєвих змін набуває і мотивація до встановлення позитивного ставлення 

оточення. Дитину починає цікавити результат роботи. Вона намагається 

отримати оцінку своєї роботи.  

Велику роль відіграють емоції, які сприяють інтересу до зображувальної 

діяльності, концентрації уваги та почуттів дитини на створюваному образі, 

посилюють роботу уяви. Формування уяви безпосередньо залежить від 

розвитку мови дитини. Уява в цьому віці розширює можливості дитини у 

взаємозв'язку із зовнішнім середовищем, сприяє його засвоєнню, слугує 

разом із мисленням засобом пізнання дійсності.  

До шести років розвиток просторових уявлень дитини досягає високого 

рівня. Для дітей цього віку характерні спроби провести аналіз просторових 

ситуацій. Хоча результати не завжди добрі, аналіз діяльності дітей вказує на 

поділ образу простору з відображенням не лише предметів, а й їхнього 

взаємного розміщення. М. Поддьяков зазначає, що у віці 4-6 років 

відбувається інтенсивне формування і розвиток навичок й умінь, які спри-

яють вивченню дітьми зовнішнього середовища, аналізу властивостей 

предметів та впливу на них з метою зміни. Правильно організована практика 

навчання дітей зображувальної діяльності показала: є значні відмінності між 

тим, як уявляє собі три-п'ятирічна дитина той чи той предмет, і тим, як вона 

зображає його.  

Творчий процес багато в чому визначається індивідуальними особли-



востями особистості. Л. Виговський писав, що творчі заняття дітей не 

можуть бути ні обов'язковими, ні примусовими, і виникають лише з дитячих 

інтересів.  

Так, зображувальна творчість дітей нерозривно пов'язана з інтересами 

дозображувальної діяльності, зокрема різнобічними, на основі яких розвива-

ються художні здібності і нахили. М. Поддьяков зазначав, що основне 

завдання дошкільного навчання і виховання полягає не тільки в тому, щоб 

сформувати у дітей повний обсяг знань та вмінь, а переважно в тому, щоб 

розвивати різні форми особистісної активності дошкільнят, їхні 

самостійність, творчість в усіх видах дитячої діяльності, формувати у них 

широкий і стійкий інтерес до пізнання найрізноманітніших сторін 

навколишньої дійсності [4]. 

Про розвиток творчих здібностей до зображувальної діяльності в по-

вному розумінні цього слова, можна говорити не раніше, як зі старшого 

дошкільного віку, коли діти оволодівають графічним досвідом. Розвиток їх 

багато в чому залежить від тих умов, тієї духовної атмосфери, в якій роз-

вивається і формується особистість.  

Для формування і розвитку творчої зображувальної діяльності 

дошкільнят необхідно сформувати їх психологічну і практичну готовність, 

інтерес до певної діяльності. Важливо, щоб усе, що дитина сприймає, 

викликало в неї інтерес, сприяючи таким чином формуванню і втіленню 

задуму. Однак попередні пошуки художніх засобів, планування роботи, 

обдумування для творчої діяльності дошкільняти не характерні. Про зміст 

своєї роботи, про те, як її виконати, за допомогою яких виразних засобів, 

дитина роздумує в процесі роботи, тоді як художник продумує все наперед. 

Той період творчої діяльності художника, в якому визначається весь хід 

роботи і який проходить художник до реалізації задуму, у дитини-

дошкільняти найчастіше збігається з моментом його реалізації. Ця відмінна 

риса дитячої творчості пояснюється недостатньою здатністю дітей до аналізу 

і синтезу, невмінням наперед планувати свою роботу. Однак за 

цілеспрямованої роботи з навчання дітей зображувальної діяльності їх можна 



підвести до деяких елементів попереднього обдумування своєї роботи.  

Зображувальна діяльність дитини набуває художньо-творчого характеру 

в міру оволодіння способами зображення. Продуктом художньо-творчої 

діяльності є художній образ. Шлях до творчості пролягає через позитивні 

емоції, які впливають не лише на ставлення дітей до процесу зображення, 

викликаючи в них інтерес, а й на формування зображувальних здібностей.  

Є. Фльоріна зазначає, що у творчості дитини розкривається її інтерес. 

Вона наголошує на великому значенні в цьому систематичної виховної 

роботи: спостереження, розгляд картин, читання художніх творів, бесіди 

перед заняттями, забезпечення дитини різноманітними зображувальними 

матеріалами для творчої діяльності. Віра педагога в сили дитини сприяє 

розвитку у неї інтересу до зображувальної діяльності.  

В окремих своїх роботах, порушуючи проблему своєрідності навчання 

дошкільняти, Є. Фльоріна вирішує питання про передумови правильного 

керівництва цим процесом; вона завжди турбувалася про те, щоб навчання 

було близьким, цікавим і доступним дітям за змістом, при цьому великого 

значення надавала емоційно-образному слову вихователя, ігровим прийомам 

навчання, ігровим вправам, які є емоційними, цікавими для дитини. Крім 

обов'язкових занять, вона пропонує заняття за вибором, коли дітям надається 

можливість самостійно, за власним бажанням обирати будь-який вид 

діяльності, матеріали для своїх задумів. Заняття такого типу сприяють 

розвитку у дітей нахилів та інтересів. Ці думки Є. Фльоріної ми вважаємо 

особливо цінними на сучасному етапі гуманізації і демократизації 

педагогічного процесу, формування у старших дошкільнят інтересу до 

зображувальної діяльності [3].  

Думки видатних педагогів про роль інтересу в навчанні дітей посідають 

значне місце в побудові системи дошкільного навчання. Як наголошують 

чимало педагогів, воно не повинно будуватися у формі традиційного 

шкільного уроку, а нові знання та вміння повинні засвоюватися в процесі 

предметних занять, в різних видах цікаво організованої практичної 

діяльності. Особливо велике значення це має у навчанні дітей художньої 



діяльності, а саме зображувальної. Ця діяльність є творча, вона пов'язана з 

передаванням дитиною вражень від навколишньої дійсності в художньо-

образній формі. Тому дуже важливо організувати її цікаво. Пам’ятаючи, що 

дітям подобається усе нетрадиційне, їх слід періодично ознайомлювати з 

неординарними методами зображення предметів. Прихильники теорії 

розв'язання винахідницьких завдань стверджують, що зображати можна чим 

завгодно на основі різних матеріалів. Немає межі, повинні бути бажання і 

творчість самого малюка.  

Нетрадиційні техніки малювання, на думку В. Ніканорової та 

М. Пономаренко, дають змогу створити сприятливі умови для розвитку 

творчих здібностей кожної дитини, реалізувати її потребу відображати свої 

життєві враження навіть, якщо вона не володіє зображувальними навичками 

у достатній мірі. На занятті дитина може обрати найбільш прийнятну для 

себе техніку малювання, що дає їй змогу отримати якнайкращий результат 

[2]. 

Малювання в нетрадиційних техніках – дуже цікавий і доступний вид 

самостійної художньої діяльності, де можна створювати художні образи, 

візерунки, предмети за допомогою різноманітних прийомів і матеріалів. В 

такому малюванні особливо добре розвиваються творчі здібності, фантазія, 

уява, самостійність, уміння вільно висловлювати свої думки  на папері та 

сміливість в експериментуванні. Діти з радістю фантазують та 

експериментують з кольорами та формами. 

На думку Д. Кодіної знайомство дітей з новими художніми матеріалами, 

інструментами та техніками допомагає розвивати їх творчість. Вона вважає, 

що пропонуючи дітям нетрадиційні техніки малювання, ми розвиваємо їх 

самостійність і творчу активність. Знання художніх прийомів для досягнення 

найбільшої виразності малюнка і вміння комбінувати різні техніки 

зображення пробуджують фантазію дітей, активізують їх спостережливість, 

увагу і уяву, допомагають виконати задумане, розвивають почуття форми і 

сприйняття кольорів, сприяють вихованню художнього смаку і відводять 

творчість дітей далеко від стандартів і шаблонів [2]. 



В. Ніканорова та М. Пономаренко вказують на те, що застосовуючи під 

час малювання нетрадиційні техніки, діти переживають яскраві позитивні 

емоції, відкривають нові можливості добре знайомих предметів, які 

використовують як художні матеріали. У своїй статті дослідники описують 

такі нетрадиційні техніки як монотипія, малювання на вологому папері, 

малювання пальцями, сухим пензлем, малювання восковими олівцями та 

аквареллю, гратаж, зім’ятий папір, тампонування, крапковий малюнок [3]. 

Деякі зарубіжні педагоги-дослідники рекомендують використовувати в 

малюванні все, що є під рукою: малювання ганчіркою, паперовою серветкою 

(складеною в кілька разів); малювання чайною заваркою, кавовою гущею, 

вижимками із ягід і таке інше. Корисно розфарбовувати банки і пляшечки, 

коробочки, камінчики тощо.  

Для розвитку рецепторів і дрібної моторики рук рекомендують зобра-

жувати через копіювальний папір. Дітям подобається, що колір зображу-

вальних ліній залежить від кольору копіювального паперу. Подобається і 

продовження роботи: адже отриманий малюнок можна обвести, домалювати, 

подарувати.  

Американські дослідники вважають незвичайним прийомом малювання 

крапками. Найкраще крапкові малюнки створювати фарбами, але можна 

також користуватися фломастером чи олівцем. Головне - зацікавити дитину, 

визначити, які предмети краще малювати методом крапкового малюнка.  

Цікавим для дітей е метод монотипії. Це зображення на целофані, що 

переноситься потім на папір. Діти отримують два малюнки, які можна 

подарувати своїм рідним. Кляксографія також дає великий розвивальний 

ефект. Вона полягає в тому, щоб навчити дітей робити клякси (чорні та 

різнокольорові). Дитина, дивлячись на них, може бачити образи, предмети 

або окремі деталі.  

Метод чарівного малюнка люблять і діти, і дорослі. Він реалізується за 

допомогою воскової свічки, акварельної фарби та ватного тампона або 

пензлика. В результаті того, що фарба не накладається на жирне зображення 

свічкою - малюнок ніби з'являється раптово перед очима дітей, 



проявляючись. Можна такий ефект отримати, малюючи спочатку канце-

лярським клеєм або шматочком господарського мила.  

Використання нетрадиційних технік у зарубіжній школі спрямоване на 

самовираження дитиною своїх почуттів. Головне тут - процес, а не кінцевий 

результат.  

Останнім часом зарубіжний досвід використання нетрадиційних технік в 

навчанні дошкільнят образотворчої діяльності став досить поширений у 

практиці роботи наших дошкільних закладів.  

Підвищенню ефективності навчання сприяє інтерес до образотворчої ді-

яльності. Використання нетрадиційних форм роботи у навчанні дошкільнят 

зображувальної діяльності є доцільним і необхідним. Вони сприяють 

підвищенню рівня дитячої уяви, інтересу дітей до художньої діяльності. 

Дитина повинна усвідомлювати сам процес зображення, добирати необхідні 

матеріали, виразні засоби, техніки для створення виразнішого художнього 

образу. Наприклад: «безхмарне небо» - (техніка заливки); «небо з 

хмаринками» - (малювання восковою свічкою, канцелярським клеєм); 

«дощове небо» - (техніка малювання по вологому); «сонячне небо» (техніка 

малювання зубною щіткою і тканиною); «засніжене небо» - (техніка 

малювання зубною пастою).  

Висновки. Таким чином, нетрадиційні заняття допомагають дітям краще 

засвоїти нові знання, сприяють самостійному оволодінню способами 

зображення. Система педагогічної роботи з дітьми, яка передбачає різні види 

зображувальної діяльності, поетапність оволодіння ними, нетрадиційні 

техніки, ігрові прийоми, використання різних зображувальних матеріалів та 

виразних засобів у їхній єдності забезпечує художній розвиток дитини.  

Вирішення цієї проблеми можна розглядати як один зі способів реалізації 

комплексного підходу до художнього виховання, як умову, що забезпечує 

розвиток художньо-творчих здібностей дошкільняти.  
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