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Abstract 
The article is devoted to the topical problem of formation of creative abilities of junior schoolchildren in the 

conditions of the New Ukrainian school. The mentioned training under the conditions of introduction of the New 
Ukrainian school and the State standard of primary general education is investigated. Changes in modern education 
and reflected in a number of regulations suggest that the formation of creative abilities of primary school students 
is one of the main tasks of modern Ukrainian school and will be successful if you follow the competence, activity 
and personal approach to the educational process. 

Анотація 
Статтю присвячено актуальній проблемі формуванню творчих здібностей молодших школярів в умо-

вах Нової української школи. Досліджено означену підготовку за умов впровадження Нової української 
школи та Державного стандарту початкової загальної освіти. Зміни, які відбуваються в сучасній освіті та 
відображені в ряді нормативних документів, дають підстави стверджувати, що питання формування твор-
чих здібностей молодших школярів є одним із головних завдань сучасної української школи та буде успі-
шним за дотримання компетентнісного, діяльнісного та особистісного підходу до організації освітнього 
процесу. 
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Сучасні зміни які відбуваються в Україні вима-

гають підготовки конкурентоспроможного моло-
дого фахівця, здатного до навчання впродовж 
життя, до самовдосконалення, саморозвитку, фахі-
вця, який володіє критичним, самостійним та твор-
чим мисленням, вміє ставити цілі та досягати їх, 
конструктивно спілкуватись та працювати в ко-
манді. На жаль, українська школа до сьогодні не го-
тувала молодих людей до самостійного та успіш-
ного життя, не розвивала ряд необхідних у сучас-
ному світі умінь.  

Враховуючи вимоги сьогодення до навчання 
та виховання молодого покоління виникла необхід-
ність у реформуванні системи освіти України. 
Зміни, які торкнулися школи, відображені у Конце-
пції нової школи України, Законі України про 
освіту та інших документах і передбачають її пере-
хід від школи знань до школи компетентностей. 

Серед дев’яти ключових компонентів сучасної 
школи на першому місці знаходиться «новий зміст 
освіти, заснований на формуванні компетентнос-
тей, потрібних для успішної самореалізації в суспі-
льстві» [3]. 

До таких компетентностей відносять: спілку-
вання державною (і рідною у разі відмінності) мо-
вами; спілкування іноземними мовами; математи-
чна компетентність; основні компетентності у при-
родничих науках і технологіях; інформаційно-
цифрова компетентність; уміння вчитися впродовж 
життя; ініціативність і підприємливість; соціальна 
та громадянська компетентності; обізнаність та са-
мовираження у сфері культури; екологічна грамот-
ність і здорове життя [3]. 

Постає потреба в орієнтації освітнього процесу 
на досягнення результату, що відображається клю-
човими компетентностями, але не обмежується 
ними. Як зазначено в «НУШ: порадник для вчи-
теля» нині у світовій практиці ефективність освіти 
пов’язується з реалізацією компетентнісного під-
ходу. Компетентнісні результати навчання учнів 
початкової школи в Україні визначено у попередніх 
документах – Державному стандарті (2011 р.), у ви-
могах навчальних програм (2012 р.), у вимогах до 
контролю та оцінювання навчальних досягнень уч-
нів (2014 р.). Однак, перехід на компетентнісні за-
сади поки не належним чином відображено у дида-
ктичному і методичному забезпеченні навчання, де 
все ще домінує ЗУНівська компонента. Стандарт 
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2011 року переважно орієнтував освітян на форму-
вання в учнів молодшого шкільного віку предмет-
них компетентностей, тоді як новостворювані нор-
мативи націлені на досягнення й ключових [6 с. 12]. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, 
способів мислення, поглядів, цінностей, навичок, 
умінь, інших особистих якостей, що визначає здат-
ність особи успішно провадити професійну та/або 
подальшу навчальну діяльність [3]. У світовому до-
свіді склалось розуміння компетентності як інтег-
рованого результату освіти, присвоєного особисті-
стю. 

Згідно з поглядами розробників концепції 
НУШ, таке досягнення передбачає зміщення акце-
нтів з накопичення нормативно визначених знань, 
умінь і навичок на вироблення і розвиток умінь ді-
яти, застосовувати досвід у проблемних умовах 
(коли, наприклад, неповні дані умови задачі, дефі-
цит інформації про щось, обмаль часу для розгор-
неного пошуку відповіді, коли невідомі причиново-
наслідкові зв’язки, коли не спрацьовують типові ва-
ріанти рішення тощо). Саме тоді створюються 
умови для включення механізмів компетентності – 
здатності діяти в конкретних умовах і мотивів до-
сягти результату 'ного підходу створюються сприя-
тливі умови для розвитку творчих здібностей учнів, 
зокрема, молодших школярів. 

З теорії та практики формування та розвитку 
творчих здібностей стає зрозуміло, що повинен іс-
нувати певний дієвий механізм. Це є креативна 
спрямованість системи педагогічної освіти загалом 
та кожної її ланки зокрема. Тобто у період навчання 
грамоти вчителю важливо орієнтуватися на творчі 
можливості учнів. Вони можуть виявлятися у спіл-
куванні, окремих видах діяльності та її результатах, 
мисленні, почуттях [7, с. 269]. Навчання, яке є про-
блемно- пошуковим, заохочує до оригінальності 
мислення, завжди націлює на творче зростання осо-
бистості, розкриття її творчих здібностей. Для того, 
щоб допомогти становленню такої особистості, не-
обхідно створити належні педагогічні передумови 
для розкриття індивідуальних особливостей кож-
ного учня, використовувати особистісно-орієнтова-
ний підхід до організації педагогічного процесу. Це 
дасть змогу задовольнити пізнавальні потреби та 
інтереси учня. І це є не новим для нас, адже ці важ-
ливі положення проголошені в усіх нормативних 
документах нашої сучасної системи освіти. 

Важливою для нашого дослідження є думка Л. 
Виготського про те, що саме в молодшому шкіль-
ному віці починає складатися самооцінка дитини, 
яка опосередковує її ставлення до себе, інтегрує до-
свід її діяльності та спілкування з іншими людьми. 
В. Савчин наголошує, що хоча для самооцінки мо-
лодшого школяра властиві стійкість і недостатня 
адекватність, несамокритичність, її формування по-
зитивно впливатиме на реалізацію його здібностей 
[4]. 

Розвиток самооцінки молодших школярів, яка 
передбачає певне емоційно- ціннісне ставлення ди-
тини до себе є постійним мотиваційним фактором у 
процесі життєдіяльності дитини. Найкраще діти пі-
знають себе в діяльності, яку виконують. Тому ва-
жливо вчити дітей правильно розуміти себе, бачити 
себе з боку. Це сприятиме формуванню потреби у 
постійному самовдосконаленні. Тому, особливого 
значення у формуванні творчих здібностей набуває 

рефлексія молодшого школяра, тобто осмислення 
своїх суджень і вчинків з точки зору їх відповідно-
сті задуму та умовам діяльності; самоаналіз. Свід-
ченням її наявності є здатність бачити особливості 
власних дій, аналізувати їх, порівнювати з діями ін-
ших людей. 

Серед сучасних підходів до формування твор-
чих здібностей відомою є концепція творчого поте-
нціалу (В. Моляко, Дж. Рензуллі та ін.). Творчий 
потенціал розуміється як ресурс творчих можливо-
стей людини. Дослідники стверджують, що потен-
ційно творчими є всі діти. Тому творчі здібності мо-
жна розвивати у всіх, застосовуючи універсальні 
схеми не тільки для розробки системи навчання 
творчо обдарованих. Такі універсальні схеми є мо-
делями розвитку, в яких творчі здібності аналізу-
ються без відриву від творчого потенціалу [4]. 

Отже, молодший шкільний вік є періодом інте-
нсивного психічного та особистісного розвитку: 
формування мотивів учіння, розвитку стійких пі-
знавальних потреб; розвитку продуктивних прийо-
мів і навичок навчальної діяльності; розкриття ін-
дивідуальних особливостей і здібностей; розвитку 
навичок самоконтролю, самоорганізації та саморе-
гуляції; становлення адекватної самооцінки; розви-
тку критичності в ставленні до себе та оточуючих; 
засвоєння соціальних норм, розвитку навичок спіл-
кування з однолітками, встановлення тісних друж-
ніх контактів. Новоутворення, які виникають у цей 
час, навчальна діяльність, сприятливе освітнє сере-
довище створюють передумови для формування 
творчих здібностей учнів початкової школи. 

Отже, проаналізувавши психолого-педагогі-
чну літературу ми дійшли висновку, що ефектив-
ність формування творчих здібностей молодших 
школярів залежить від реалізації діяльнісного, ко-
мунікативного та особистісного підходів в руслі 
ключових компетентностей НУШ. 

Виходячи із вікових та особистісних характе-
ристик учнів початкової школи, виникає необхід-
ність уточнення структури творчих здібностей мо-
лодших школярів. 

А. Радієвська зазначає, що існує декілька про-
відних компонентів у структурі творчих здібностей 
учнів початкових класів, які відносяться до когні-
тивної, мотиваційно-афективної та діяльнісно-по-
ведінкової сфер особистості молодшого школяра 
[8], а саме: мотиваційно-особистісний компонент, 
когнітивний (інформаційно-евристичний) та діяль-
нісно-поведінковий. 

У структурі творчих здібностей учнів початко-
вих класів провідним вважається когнітивний ком-
понент. Він охоплює процеси репродуктивного і 
творчого сприймання, творчого мислення (О. Лук, 
А. Щербо, Г. Шевченко), творчої уяви (Л. Виготсь-
кий, В. Ражніков, С. Рубінштейн) та творчої уваги. 
[9; с. 267-277]. Центром структури творчих здібно-
стей учнів молодших класів більшість авторів ува-
жають інтелектуально-евристичні здібності (Дж. 
Брунер, Л. Виготський, Дж. Гілфорд). 

Когнітивний (інформаційно-евристичний) 
компонент містить спеціальні знання основних по-
нять, здібності учня до створення, перетворення, 
вміння нестандартно вирішувати завдання. 

Важливе місце у структурі творчих здібностей 
учнів початкових класів посідають спеціальні 
знання та знання способів творчих дій та умінь. 



38 German International Journal of Modern Science №5, 2021 

Наступний компонент – мотиваційно-особис-
тісний. Він відображає позитивну спрямованість 
особистості учня на потребу у самовираженні, са-
мореалізації. Цей компонент включає високу моти-
вацію особистісних та навчально-творчих досяг-
нень, а також емоційність. 

Третій компонент діяльнісно-поведінковий мі-
стить систему окремих умінь, дій та операцій, що 
характеризують здатність до пошуку нових оригі-
нальних рішень. 

На думку І. Загурської, актуальним є питання 
виховання рефлексивного аспекту когнітивного 
компонента творчих здібностей, оскільки він де-
монструє рівень самовираження, та самооцінки 
творчих дій молодших школярів (І. Загурська), цін-
нісне ставлення до власного творчого розвитку [1, 
с. 267-277]. Проте ми вважаємо доцільним визна-
чити у структурі творчих здібностей молодших 
школярів рефлексивний компонент, як самостій-
ний. 

Проблема розвитку дитячої обдарованості, 
творчої особистості, формування творчих здібнос-
тей набула широкої популярності у системі на-
вчально-виховного процесу. На практиці часто спо-
стерігаємо картину, коли успіхи школярів не зав-
жди збігаються з їхніми творчими здібностями. 
Школа сама нерідко гальмує процес становлення 
творчої особистості. Завдання вчителя навчити ди-
тину самостійно мислити, а не давати великий об-
сяг непотрібної для дитини інформації, використо-
вувати творчі, а не репродуктивні методи навчання, 
стимулювати пізнавальну активність школярів, а не 
привчати до шаблонності у виконанні завдань. Це 
призводить до зниження активних процесів мис-
лення, зокрема творчих [2]. 

Заклад загальної середньої освіти почав ро-
бити нові кроки у напрямку формування творчих 
здібностей учнів, відчуваючи потреби суспільства 
на сучасному етапі. 

Проблему формування творчих здібностей до-
сліджувала І. Демченко. З точки зору теорії і прак-
тики початкової школи вона інтерпретувала це як 
динамічний процес формування особистості, спря-
мований на розширення спектру здібностей та осо-
бистісних якостей, які проявляються і збагачуються 
у практиці різних видів конструктивної діяльності, 
результати її характеризуються новизною та оригі-
нальністю. Вивчаючи поняття творчого розвитку 
учнів початкової школи засобами образотворчого 
мистецтва, І. Демченко визначила такі функціона-
льно- структурні компоненти моделі творчого роз-
витку молодших школярів: емоційний, когнітив-
ний, мотиваційний та діяльнісний [2]. 

Загальний розвиток і творчі здібності розвива-
ються як паралельно, так і взаємопов’язано. У про-
цесі навчання молодший школяр повинен мати мо-
жливість отримати знання і розвинути свої здібно-
сті, в тому числі творчі. До програм з різних 
предметів вносяться корективи. Формування твор-
чої особистості, розвиток індивідуальних здібнос-
тей і таланту є пріоритетним напрямом навчально-
виховної роботи школи на сучасному етапі її розви-
тку [4]. Формування творчих здібностей та їх роз-
виток є певним цілеспрямованим процесом і здійс-
нюється в спеціально створеному освітньому сере-
довищі, за допомогою системи педагогічного 
впливу, шляхом спеціально організованої взаємодії 
з учителем. Тому проблема формування творчих 
здібностей учнів початкової школи стає особливо 
актуальною в умовах Нової української школи. 
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