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ВСТУП 

Нові умови і перспективи розвитку суспільства, загальні тенденції науково-

технічного й економічного прогресу висувають все нові й нові вимоги до 

підготовки підростаючого покоління, що стане в майбутньому запорукою 

успішного існування людської спільноти. Одним з найважливіших завдань 

педагогічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми 

формування творчої особистості, адже розвиток у людей творчого способу 

мислення давно перетворився у соціальну необхідність. 

Дошкільний вік є унікальним, адже багато складових психіки дитини 

знаходяться в стадії активного формування. Дитину відрізняє підвищена 

пізнавальна активність, розширення обсягу знань, поява нових мотивів діяльності, 

що дозволяє займатися самостійною творчою працею. Але головним є те, що саме 

в цьому віці відбувається інтенсивний розвиток мислення, що визначальним 

чином впливає на всі інші пізнавальні процеси та інтелект у цілому. Суттєві 

зрушення відбуваються і в розвитку самосвідомості, відбувається активне 

початкове становлення особистості. Усе це в комплексі є гарною базою для 

розвитку творчих здібностей. 

Зображувальна діяльність відіграє велике значення для всебічного розвитку 

особистості. У процесі створення зображення в дитини формуються 

спостережливість, естетичне сприйняття, художній смак, творчі здібності. Під час 

зображувальної діяльності дитина має можливість доступними засобами виразити 

свій емоційний стан, своє ставлення до навколишнього світу, вчиться самостійно 

створювати прекрасне, помічати його в повсякденному житті, у творах мистецтва. 

Розвитку у дітей здатності сприймати, відчувати, розуміти прекрасне в 

житті та мистецтві присвячено багато педагогічних досліджень: Н. Ветлугіної  [7], 

Т. Казакової [14; 16; 27], Т. Комарової [18; 23], В. Сухомлинського та багатьох 

інших. Питанням розвитку дитячої зображувальної творчості займалися такі 

відомі вчені, як Н. Ветлугіна, Г. Григор’єва, Т. Доронова, Т. Казакова, 

Т. Комарова, Н. Сакуліна, Б. Теплов, Є. Фльоріна та інші.  

Взагалі, творчість – це діяльність, що породжує нові цінності, ідеї самої людини 
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як творця. На думку Н. Ветлугіної творчість визначається як діяльність, в результаті 

якої дитина створює нове, оригінальне, проявляючи уяву, реалізуючи свій задум, 

самостійно знаходячи засіб для його втілення. Заняття з малювання, ліплення, 

аплікації спрямовані на розвиток у дошкільнят творчості [33]. 

Найбільш ефективний засіб для розвитку творчої активності – образотворча 

діяльність, зокрема нетрадиційні техніки малювання, тому що вони викликають 

позитивні емоції, створюють неординарне бачення задуму. Н. Ветлугіна, 

Г. Григор’єва, Т. Комарова, Є. Фльоріна та ін. зауважують, що малювання є одним 

із основних засобів пізнання світу та розвитку знань естетичного сприйняття, воно 

пов’язане з практичною, самостійною та творчою діяльністю дитини [18, с. 13]. 

Використання нетрадиційних технік малювання на практиці описали 

Л. Шульга [35, с. 17–19], С. Чепурна [34, c. 6–8], Л. Полякова [26, с. 43–50], 

В. Рагозіна [29, с. 27–42], О. Половіна [25, с. 45–50]. 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 [22]. 

Аналіз наукових праць засвідчує, що проблема розвитку творчих здібностей 

засобами нетрадиційного малювання має комплексний характер і недостатньо 

ґрунтовно вивчена, а тому не знайшла повного відображення у психолого-

педагогічній теорії і практиці. Актуальність дослідження її недостатня розробленість 

як в теорії так і в практиці дошкільної освіти, її соціальна значимість зумовили вибір 

нами теми дослідження: «Розвиток творчої активності дітей старшого дошкільного 

віку засобами мистецтва Ебру». 

Об’єкт дослідження: процес розвитку творчих здібностей дітей старшого 

дошкільного віку. Предмет дослідження: організаційно-педагогічні умови 

розвитку творчих здібностей особистості дошкільника засобами мистецтва Ебру. 

Мета дослідження: на основі теоретичного аналізу наукової літератури 

дослідити та створити й апробувати експериментальну методику розвитку розвитку 

творчої активності дітей старшого дошкільного віку засобами мистецтва Ебру. 
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Відповідно до об’єкту та мети визначено такі завдання дослідження: 

− на основі вивчення наукових джерел розкрити сутність і структуру понять 

«творчість» і «творча активність»;  

− виявити критерії, показники, схарактеризувати рівні сформованості творчих 

здібностей старших дошкільників;  

− виявити й обгрунтувати педагогічні умови формування творчої активності 

старших дошкільників засобами мистецтва Ебру; 

− розробити й апробувати експериментальну методику формування творчої 

активності старших дошкільників засобами мистецтва Ебру. 

Для розв’язання визначених нами завдань застосовувались наступні методи 

дослідження: теоретичні: аналіз і синтез, індукція, дедукція, порівняння, 

класифікація; емпіричні: спостереження, бесіди, аналіз творчих робіт дітей; 

методи обробки та інтерпретація результатів дослідження. 

Практичне значення роботи. Матеріали дослідження можуть бути 

використані студентами ЗВО під час проходження педагогічної практики, 

написанні наукових статей та курсових і дипломних проектів, педагогами закладів 

дошкільної і початкової освіти, батьками у роботі з дітьми, а також стати 

теоретичною основою у процесі підготовки майбутніх вихователів закладів 

дошкільної освіти. 

База дослідження: заклад дошкільної освіти ЗДО № 16 «Айболить». У 

дослідженні було задіяно 20 дітей старшого дошкільного віку (контрольна та 

експериментальна групи), вихователі, керівник гуртка з образотворчого 

мистецтва, практичний психолог. Дослідження проводилося за згодою батьків та 

адміністрації закладу. 

Структура роботи. Робота складається із вступу, двох розділів, висновків, 

списку використаних джерел і додатків. Загальний обсяг роботи – 30 сторінки. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ 

СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ НЕТРАДИЦІЙНИХ 

ТЕХНІК МАЛЮВАННЯ 

1.1 Проблема розвитку дитячої творчості в психолого-педагогічних 

дослідженнях 

Проблема розвитку дитячої творчості розглядається в дослідженнях ряду 

педагогів і психологів Л. Васильєвої, Н. Ветлугиной, В. Давидової, Т. Комарової, 

М. Поддьякова, Л. Флерина та ін. Головна причиною цікавості проблемою 

творчості в тому, що вона розглядається як феномен людської діяльності, як 

«найвищий прояв людського буття» (І. Кант, Ф. Шеллінг).  

Здатність творити (придумувати, складати, зображати, конструювати) в усі 

часи, починаючи з перших сходинок розвитку людства, коли з'являлися перші 

наскальні малюнки, скульптури, елементарні споруди, високо цінувалася. У 

Стародавній Греції позначали необхідність надання можливості дітям творити. 

Саме в цей період з'являється безліч трактатів, присвячених проблемі творчості та 

визначення його значущості в життєдіяльності людини. 

Дитяче образотворче мистецтво існує та проявляється завдяки «надрозумовій і 

розумовій діяльності», на які посилався Платон в роздумах про творчість [28]. 

Визначившись із задумом майбутньої роботи, дошкільник вибирає, які йому потрібні 

фарби, яка техніка, як він будуватиме композицію. Все це розумова діяльність. Але 

пояснити, як виникла ідея цього образу, чому саме в цей час, складно. У процесі 

творчості наявний компонент, що не підлягає поясненню раціональним способом. 

Збудники творчості знаходяться в самій особистості, в гармонійному поєднанні трьох 

сфер життєдіяльності людини: фізичної гармонії людини й образу, як якоюсь 

інтеграцією природних і абстрактних форм. 

Думка про те, що в основі образотворчої діяльності лежить художній інстинкт, 

висловлювалася Ф. Фребелем, який говорив, що «творчість є здатністю творити, 

закладена в дитині з народження, що підтверджує прояв її божественної суті [28]. 

Різні прояви яскраво вираженої креативної тенденції психічного розвитку 
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дитини давали привід вважати творчість уособленням загальнолюдського, 

божественного начала (Ж. Піаже, П. Флоренський і ін.). 

Позиції вчених зводяться до того, що творча діяльність – це 

багатокомпонентний процес, спрямований на створення нових реальностей і 

цінностей. У ньому об'єднано об'єктивне, особистісне та суб'єктивне (Є. Ільїн, 

І. Кант, Г. Костюк, В. Моляко, Платон, С. Рубінштейн та ін.) [12]. 

У роботах ряду сучасних авторів (Н. Ветлугіна, Т. Комарова, І. Ликова, 

Є. Фльоріна та ін.) Творчість описується як фактор інтеграції в особистісному розвитку, 

а також як одна з головних рушійних сил розвитку людства, як спосіб буття особистості, 

багатовимірний простір людської культури, сутнісна характеристика людини. Як 

бачимо, вченими, перш за все, підкреслюється значення творчості у становленні 

особистості, створення нового в існуючому світі [14]. 

Багато психологів давали свої визначення творчості, але всі визначення 

зводилися до того, що творчість – це діяльність людини, яка створює щось нове 

оригінальне. Ще в кінці XIX століття дитяча творчість почала притягувати до себе 

увагу вчених всіх напрямків: психологів, педагогів, мистецтвознавців. Це було 

обумовлено розвитком науки і культури, виникненням нового напрямку 

психології – дитячої психології. За кордоном стали з'являтися праці з психології 

дитинства, в яких особливе місце відводилося аналізу дитячого малюнка 

(Н. Браунінг, Р. Лампрехт, Д. Сіли). К. Річі був першим автором, який присвятив 

свою працю «Діти – художники» психологічному аналізу дитячих малюнків [28]. 

Є. Ільїн у своїй книзі «Психологія творчості, креативності та обдарованості» 

пише, що в творчості важливо розрізняти суб'єктивне, коли щось відкривається 

для себе і об'єктивне – коли в процесі творчості створюються нові матеріальні 

цінності для суспільства. Поняття «творчість» має на увазі діяльність певної 

особистості та створені нею цінності, що згодом стають факторами культури [12]. 

Л. Виготський вважає, що діяльність людини може бути розділена на два 

види: 

− відтворюючу (репродуктивну) – діяльність пов'язана з нашою пам'яттю; 

− комбінуючу (творчу) – діяльність, викликана уявою або фантазією [6]. 
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Видатніший психолог Б. Теплов, характеризуючи творчість дітей, писав, що 

одна з важливих особливостей і великих труднощів педагогічної роботи з 

художнього виховання пов'язана з тим, що творча діяльність дитини не може 

мотивуватися як діяльність навчальна, необхідно щоб якась частина художньої 

діяльності дитини була спрямована на створення продукту діяльності, який має на 

когось вплинути [24]. 

Без цього розвиток творчості дитини неминуче підміниться розвитком 

деякого формального вміння. О. Запорожець стверджує, що «дитяча творчість 

існує», але звертає увагу на те, що необхідно навчитися керувати особливостями 

її прояву, розробляти методи, які спонукають і розвивають дитячу творчість. Він 

відводив велику роль заняттям з художньої діяльності, а також всій виховній 

роботі з дітьми з розвитку у них сприйняття краси в нашому житті та в творах 

мистецтва, яке відіграє велику роль в загальному та творчому розвитку дитини. 

У психологічних дослідженнях проблема творчості розглядається з різних 

сторін. Говорячи про продукт творчості, дослідники відзначають, що ним можуть 

бути не тільки духовні та матеріальні цінності, а й великий пласт явищ 

«самотворчості», особистість людини як об'єкт її творчих зусиль, життєтворчість. 

М. Поддьяков підкреслює, що творчість – це свого роду якісний перехід від 

уже відомого до нового, невідомого; творчість – це особлива форма процесу 

розвитку дитини, воно діалектичне і суперечливе. Автор пише про те, що 

творчість дітей носить глибоко особистісний характер і визначається 

неповторністю особистості, накопиченого досвіду діяльності. Тому його розвиток 

вимагає ретельного обліку індивідуальних особливостей дитини. Вчений 

стверджує, що яскраві позитивні емоції – основа формування гострої потреби 

дітей в тому чи іншому виді творчості, і завдяки цьому можливо керувати 

формуванням нових духовних потреб, збагачувати та розвивати особистість 

дитини [10]. 

Психологічний аспект творчості розкриває механізми, закономірності дитячої 

творчої діяльності. М. Поддьяков зазначає, що діти надзвичайно сензитивні до 

сприйняття і розуміння складних об'єктів на основі глобальних психічних утворень. 
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Він стверджує, що цю особливість необхідно підтримувати та всіляко розвивати, і 

що для цього необхідна розробка принципово нового змісту і нових методів 

виховання та навчання [10, с.68–74]. 

Дослідження Л. Виготського, О. Запорожця, О. Леонтьєва та ін. показують, 

що творчий вид діяльності у дітей з'являється в старшому дошкільному віці, так 

як зароджується можливість йти від думки до ситуації, а не навпаки, як було 

раніше. Однак, характеризуючи особливості творчої діяльності дітей старшого 

дошкільного віку, педагоги і психологи підкреслюють її специфічність. Так, 

багато з компонентів творчості в цьому віці тільки починають розвиватися, хоча 

суб'єктивно дитина постійно відкриває щось нове. М. Подд'яков відзначав, що в 

дитячому віці творчість слід розуміти як механізм розвитку різноманітних 

діяльностей дитини, накопичення досвіду, особистісного зростання [31]. 

Л. Виготський зазначав, що в розвитку дитячої творчості, в тому числі і 

образотворчої, потрібно дотримуватися принципу свободи, що є взагалі 

неодмінною умовою будь-якої творчості. Це означає, що творчі заняття дітей не 

можуть бути ні обов'язковими, ні примусовими і можуть виникати тільки з 

дитячих інтересів [6]. 

Творчість – практична або теоретична діяльність людини, в якій виникають нові 

результати. Однак будь-яка діяльність вимагає від людини володіння характерними 

якостями, що визначають її придатність до неї і забезпечують певний рівень 

успішності її виконання. Можна зробити висновок, що більшість дослідників 

характеризують творчість як сукупність індивідуальних особливостей особистості, 

що визначають можливість успішного здійснення конкретного виду творчої 

діяльності і які обумовлюють рівень її результативності [14]. 

Дитяча творчість, на думку дослідників, є процесом створення суб'єктивного 

нового для дитини продукту, в який він вклав свої знання, емоційне ставлення до 

зображуваного, застосувавши засвоєні ним на заняттях під керівництвом педагога або 

знайдені самостійно зображально-виражальні засоби. 
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1.2. Особливості розвитку творчої активності в образотворчій діяльності у 

дітей старшого дошкільного віку в умовах закладу дошкільної освіти 

Найвідповідальніший період в житті людини – дошкільний вік. Саме в цьому 

віці закладаються основи гармонійного розвитку особистості, формуються 

моральні та розумові якості. Унікальні можливості та творча активність 

розвиваються в процесі творчої діяльності, і є одним з найважливіших завдань 

закладів дошкільної освіти. 

У Базовому компоненті дошкільної освіти зазначається, що дитина повинна 

прагнути відійти від шаблону, виявляти видумку та фантазію, винахідливість, 

експериментувати [1, с. 14]. У чинних програмах, зокрема «Дитина», художня 

діяльність розглядається як поєднання тих видів діяльності, які спрямовані на 

розвиток творчої активності, ініціативності, образного мислення, уяви і фантазії, 

вміння сприймати чарівність та унікальність навколишнього світу, берегти і 

творити красу [8, с. 131]. 

В умовах гуманізації суспільства зростає соціальна роль творчої особистості, 

здатної активно мислити, шукати, отримувати й використовувати зібрану інформацію. 

Як зазначено в Базовому компоненті дошкільної освіти, одним із пріоритетних 

напрямів виховання особистості є розвиток її творчості, особливо в дошкільні роки. 

Належний і оптимальний рівень соціальноособистісного розвитку дітей дошкільного 

віку може бути забезпечений через формування почуття краси в різних її проявах, 

ціннісного ставлення до змісту предметного світу та світу мистецтва, розвитку 

творчих здібностей, формування технологічних та художньо-продуктивних навичок, 

самостійності, культури, безпеки праці [1, с. 6]. 

Виховати естетично-розвинену людину неможливо без прищеплення їй 

поваги до духовних цінностей, без формування вміння розуміти, цінувати, 

розрізняти красиве і потворне в житті й у мистецтві. Мистецтво – це творче 

відображення дійсності у конкретно-чуттєвих образах відповідно до певних 

естетичних ідеалів; сфера творчої художньої діяльності. Нині, мистецтво впливає 

на всі сторони духовного життя дитини, пробуджує творчу активність, розвиває 

розум, образно-асоціативне мислення, уяву, фантазію, почуття, емоції, формує 



11 

естетичні уявлення, моральну поведінку. Все це сприяє розвитку творчої 

активності людини. Головним завданням художньо-естетичного розвитку у галузі 

дошкілля є відкриття дитині світу прекрасного, залучення її до скарбниці 

мистецтва, навчання живопису і тощо [15, c. 11].  

Одним із завдань дитячої педагогіки та психології є виховання дитини 

активної творчої особистості. У дошкільному віці діти проходять навчання, 

соціалізацію, підготовку в закладах дошкільної освіти, де педагоги 

використовують різні прийоми для розвитку дитини. 

У старшому віці починає формуватися пізнавальна і творча активність. 

Активність, на думку Л. Виготського – це практична предметно-чуттєва 

діяльність, спрямована на перетворення навколишнього світу і самої 

особистості – найважливіша умова і фактор її психічного розвитку [6]. 

В основу вивчення пізнавальної активності дошкільників входить: 

пізнавальна потреба самої дитини, її інтерес до нового об'єкту та виступає як 

вільне експериментування; вирішення дитиною практичного завдання, 

поставленого дорослим. У цьому випадку пізнавальна активність підпорядкована 

практичній меті. 

М. Поддьяков виділяє три рівня пізнавальної активності у дошкільників: 

− рівень інтересу до зовнішніх властивостей предмета визначається самим 

предметом; 

− рівень інтересу до функціональних якостей предмета та регуляція пошуку 

визначається за допомогою дорослого; 

− активність спрямовується метою досягти бажаного результату [27]. 

Розглянемо особливості творчої активності. Жодна діяльність творчого 

характеру неможлива без включення творчої активності суб'єкта, внутрішня 

природа якої визнається домінантою у творчості. Поняття «творча активність» у 

педагогіці та психології трактується далеко не однозначно і розуміється як: 

− мотивована готовність до діяльності, спрямованість суб'єкта [3, с. 18]; 

− рівень інтенсивності включення людини в творчу діяльність, як 

спрямованість і міра зусиль людини [9, с. 6]; 
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− властивість, особистісне утворення, якість особистості, критерій, показник 

і передумова креативності та творчості [20, с. 7]. 

Джерелом активності особистості є різні потреби. Це потреба в навчанні, 

діяльності, грі, спілкуванні, відпочинку, творча потреба, потреба в самореалізації. 

Потреба – це шлях або засіб її вирішення. 

Дитина, реалізуючи певну групу потреб, розвиває в собі ті чи інші 

властивості й якості, в тому числі і творчу активність. Ці властивості та якості, що 

постійно вдосконалюються і відокремлюються, створюють цілісну особистість, 

що й дозволяє визначити активність як системоутворюючий фактор, основну 

властивість розвитку особистості дошкільника і визначає спрямованість людини. 

А спрямованість орієнтує внутрішні сили організму, його енергію на рівновагу із 

зовнішнім середовищем [10]. 

Потреби є джерелом творчої активності особистості, що визначають її 

спрямованість на творчий процес. Потреба в творчості – показник високого рівня 

розвитку особистості. Прагнучи задовольнити свої творчі потреби, людина в 

практичній діяльності на основі внутрішньої готовності до неї реалізує певні цілі. 

Внутрішня готовність до творчої діяльності проявляється також в особливостях і 

рівні розвитку вищих психічних процесів, пов'язаних з мисленням. Зовнішня 

готовність виражається в самостійної реалізації своїх повноважень у діяльності; в 

активному застосуванні знань, умінь, навичок зі створення нових і вдосконалення 

існуючих ідеальних і реальних (матеріальних) продуктів. 

Для розвитку творчої активності дітей необхідна наявність як об'єктивних, 

так і суб'єктивних умов. Об'єктивні умови: умови предметно-просторового 

середовища, що дозволяють дітям розгорнути свою діяльність і надати їй той чи 

інший характер, вибрати будь-який вид художньої практики; джерела різної 

художньої інформації, що збагачують переживання дітей, заняття, розваги, свята 

в дитячому саду, численні життєві ситуації, що оточують дитину; характер і 

тактика керівництва педагога, його опосередковані дії, його співучасть. 

Суб'єктивні умови: художні інтереси дітей, їх вибірковість, стійкість;  

спонукання дітей, що викликають їх самостійну діяльність на основі прагнення 
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виразити свої художні враження, застосувати наявний художній досвід або 

удосконалити його, включитися у взаємини з дітьми [16]. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо розвиток творчої активності в 

образотворчій діяльності. Л. Виготський зазначав, що образотворча діяльність – 

самий перший, доступний і привабливий для дітей дошкільного віку вид творчої 

праці. Саме тому тактовне та логічне керівництво образотворчою діяльністю 

допоможуть розвинути творчу активність дитини [6]. 

Психологи доводять, що з одного боку – художня творчість формується в 

умовах спеціально організованого педагогічного процесу [31, с. 102–110]. З 

іншого – творчість є умовою повноцінного розвиваючого навчання.  

Процес виховання творчої особистості розпочинається в дошкільному 

дитинстві, коли дитина через спілкування з дорослими й однолітками, в широкому 

контакті з навколишнім світом, мистецтвом, художньою творчістю, освоює 

соціальний досвід. Дошкільний вік є сензитивним до творчої активності, що сприяє 

самовираженню, самоствердженню особистості дитини. 

Проблему розвитку творчої активності неможливо розглядати поза 

питаннями навчання, тому що розумно організоване навчання і виховання 

починається не з передачі готових знань, умінь і навичок, а зі створення умов для 

постановки завдань, у процесі вирішення яких здібності формуються, а знання, 

вміння та навички – засвоюються. 

Аналіз педагогічних досліджень висвітлює різні підходи до організації та 

керівництва творчою діяльністю дітей: 

− розуміння стимулів розвитку дитячої творчості, характеру взаємин 

дорослого та дитини в цьому процесі (А. Бакушинский) [3]; 

− навчання дітей певним умінням і навичкам як основа творчих проявів 

(В. Космінська) [16]; 

− розвиток самостійної художньої активності дітей (І. Ликова) [18]. 

Свобода творчого виявлення визначається не тільки образними уявленнями і 

бажанням передавати їх у малюнку, а й тим, як дитина володіє засобами 

зображення. Засвоєні технічні прийоми, способи зображення, засоби виразності 
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сприяють розвитку творчості Їх різноманітність, рівень розвитку сприйняття, 

запас вражень, ступінь образотворчих здібностей впливають на ступінь виразності 

художнього образу. 

З позицій сучасної концепції освіти, що передбачає особистісно-

орієнтований підхід до процесу навчання, проблема розвитку різнобічних 

інтересів дітей стала однією з найбільш актуальних. В образотворчій творчості 

дитини інтерес багато в чому визначає характер діяльності: чи є вона 

репродуктивною, чи творчою. 

Аналізуючи структуру образотворчої діяльності виділяють три основні 

компоненти: сприйняття, виконання та творчість, що розглядаються в тісному 

взаємозв'язку і є фундаментом продуктивної діяльності. Тільки при розумному 

поєднанні всіх трьох компонентів відбувається художній розвиток дитини. 

Таким чином, особливості розвитку творчої активності в образотворчій 

діяльності у дітей старшого дошкільного віку відображені в завданнях і змісті 

стандарту дошкільної освіти. Сучасна система дошкільної освіти спрямована на 

те, щоб створювати кожній дитині умови, в яких особистість могла б максимально 

реалізувати себе.  

 

 

1.3 Мистецтво Ебру серед нетрадиційних технік образотворчого мистецтва 

Світ образотворчого мистецтва з його напрямками і стилями багатий і 

різноманітний. І чим ширше ми знайомимо з ним дитину, тим більші можливості 

даємо для її розвитку. Дитина, яка тільки починає відкривати для себе загадковий і 

таємничий світ творчості, потребує розмаїття мистецьких зразків: цікавих, 

оригінальних, різностильових. У сучасній практиці дошкільного виховання 

розробляються інноваційні підходи до організації  образотворчої діяльності – новітні 

технології, що пропонують дітям нестандартні й водночас доступні виражальні засоби 

та способи образотворення в різних видах зображувальної діяльності. 

Одним із шляхів роботи з розвитку елементів творчості засобами різних видів 

малювання є застосування педагогами нетрадиційних художніх технік. Нетрадиційні 
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техніки набувають все більшого поширення, стають дедалі популярніші. Це нові 

художні техніки, використання яких може давати цікаві й несподівані ефекти для 

зображення певних образів, слугують розкриттям розвитку дитячої образотворчості. 

На відміну від традиційності, не традиційність дає широкі можливості відійти від 

стереотипного, побачити в кожній роботі індивідуальність дитини. На користь 

нетрадиційних технік говорить швидке їх засвоєння навіть дітьми раннього віку, які 

не мають досвіду роботи з художніми матеріалами. Отримання швидких результатів 

унаслідок застосування нетрадиційних прийомів, надзвичайно радує дітей, що 

стимулює пізнавальний інтерес до образотворчої діяльності [19, с. 4–5]. 

З педагогічної точки зору, нетрадиційні техніки (Додаток А) дають дітям 

унікальні можливості для експериментування, пошуків образів, сміливих втілень 

на папері, незвичних фантазій, передавання вражень. Нетрадиційне малювання, 

як мистецтво доступне як дорослим так і дітям. Адже, по-перше, просте в 

опануванні, а по-друге, потребує лише одного матеріалу – природного, викидного, 

що є доступним для кожного. Впровадження інноваційних технологій сприяють 

полегшенню та прискоренню адаптації дітей до дошкільного закладу, створюють 

психологічний комфорт. Крім того, таке малювання сприяє розвитку 

креативності, образного і логічного мислення, розвитку дрібної моторики, що 

безпосередньо пов’язана з формуванням інтелекту, чітких рухів пальців, окоміру, 

поліпшенню концентрації уваги, зосередженості на очікуваному результаті, 

стимулюванні та розвитку пам’яті (дитина запам’ятовує послідовність виконання 

дій), формуванню трудових навичок (прибирає своє робоче місце), вихованню 

посидючості й зосередженості, самостійності, самоконтролю, сприяє розвитку 

відчуття кольору, кольорового співвідношення, має вплив на загальний і 

художньо-естетичний розвиток дітей. 

Надзвичайно важливою є ще одна функція – арт-терапевтична, яка є 

перспективним і мало розробленим напрямом педагогічної художньо-корекційної 

роботи з дітьми та дорослими. Малювання з використанням нетрадиційних технік 

дарує дітям позитивні емоції, розкриває нові властивості відомих їм предметів, 

дивує непередбачуваністю [25, c. 48]. Таке малювання відрізняється від 
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традиційного оскільки є спонтанним, творчим вираженням почуттів і не вимагає 

художніх здібностей ні від дитини, ні від дорослого. Зменшує напруження, 

допомагає подолати страх не впоратися, стимулює до творчості, відкриває 

приховані можливості, пробуджує ініціативу [13, c. 13–16]. 

Новинкою серед різновидів нетрадиційних технік для дітей дошкільного віку 

є створення візерунків на воді. Це малювання у техніці Ебру. Водна анімація 

Ебру – це мистецтво створення барвистих візерунків на воді з подальшим 

переміщенням аква-орнаментів з води на папір. Техніку Ебру використовували 

понад 1000 років тому в Стародавньому Єгипті, Китаї, Індії і Персії. В ході її 

освоєння діти долучаються до давнього мистецтва Ебру, пізнають культуру своєї 

та інших країн, набувають практичних навичок образотворчої творчості [30].  

Використання техніки Ебру в образотворчій діяльності має ряд переваг. Вона 

дає дітям можливість змінювати творчий задум під час створення зображення, 

виправляти помилки, а головне – швидко досягати бажаного результату. В процесі 

діяльності, у техніці малювання фарбами на воді, можна змінити малюнок, 

намалювати новий, доповнити його деталями, героями і т. ін. Малюючи фарбами 

на воді, не треба чекати, коли фарби висохнуть, не треба користуватися гумкою.  

Техніка Ебру передбачає розвиток плавності, витонченості та точності рухів, 

вміння працювати пензлем і пальцями обох рук, координації руки й ока, оволодіння 

технічними вміннями (регуляція сили рухів, певна амплітуда, швидкість, ритмічність), 

вміння змінювати розмах і напрямок руху руки під час малювання. Крім того, це 

активний вид відпочинку, що приносить дітям задоволення. Використання технології 

Ебру під час образотворчої діяльності сприяє набуттю вміння грамотно будувати 

композицію, виділяти композиційний центр, передавати пропорції зображення, 

відтінки кольору, гармонійно поєднувати плями та лінії. У дітей розвиваються увага, 

логічне мислення, уява, зорове і слухове сприйняття, пам'ять, мова, вміння діяти за 

словесним інструкціями, самостійно досягати задуманої мети, забезпечується 

контроль над власними діями. 

Використовуючи техніку Ебру, безумовно, можна отримати гарну картинку, 

але Ебру це набагато більше, ніж просто техніка заради результату. Це чудовий 
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спосіб навчитися цінувати процес, а не кінцевий результат. Ебру – це можливість 

навчитися відчувати себе щасливим. Це психологія самопізнання – коли бачиш, 

як фарби і вода відповідають на твій внутрішній стан. Це арт-терапія – коли кілька 

годин заняття Ебру стирають сліди тижневого стресу. В традиції Ебру багато 

філософії. Символічність традиційних сюжетів робить їх відтворення не просто 

вправою для удосконалення техніки, а своєрідною медитацією. 

Малювання фарбами, ліплення з пластиліну, аплікація та інші види 

образотворчої діяльності дозволяють керувати тим, що ви створюєте. З Ебру все 

зовсім не так. Техніка Ебру не піддається нашому контролю, і лише дуже 

частково – піддається керуванню. Фарба рухається в заданому напрямку, але 

зупиняється там, де захоче. Хоча фарби у всіх однакові – в малюнках у кожного 

виходить своя інтенсивність кольору. Чим більше пригнічених емоцій і 

незвільненої енергії, тим яскравіше малюнок. Абсолютно неможливо пояснити це 

логічно, але факт залишається фактом. Рідина, до якої торкається дитина, 

синхронізується з рухом рідин в її організмі [30]. 

Малюнки, які виходять в результаті Ебру, можна використовувати для 

розуміння того, що відбувається з дитиною в складні для неї моменти. Але 

найважливіше, що Ебру дозволяє повернути дитині контакт з самим собою, 

допомагає зосередитися на своїх рухах і відчути власне тіло. Заворожено 

спостерігаючи диво води і фарб, що створюють за допомогою нашої руки мінливі 

картини, ми повертаємо собі інтерес до зовнішнього світу і відновлюємо з ним 

контакт, починаємо відчувати життя. 

Техніка не дозволяє копіювати зразок, що дає ще більший поштовх до 

розвитку творчості, уяви, ініціативи, самостійності, прояву індивідуальності. 

Адже самоцінним є не кінцевий продукт – малюнок, а розвиток особистості: 

формування впевненості в собі, у своїх здібностях, самоідентифікація у творчій 

роботі, цілеспрямованість діяльності.  
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Розділ 2 

ДОСЛІДНО- ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ  З РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ У ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗАСОБАМИ МИСТЕЦТВА ЕБРУ 

 

2.1 Діагностична методика виявлення рівня творчої активності дітей 

старшого дошкільного віку 

Констатуючий експеримент проходив на базі ЗДО «Барвистий віночок». До 

експерименту було залучено 20 дітей старшого дошкільного віку (10 у 

контрольній групі (КГ) і 10-в експериментальній групі (ЕГ)), які перебували в 

однакових умовах одного й того ж закладу дошкільної освіти. Дослідження 

проводилося за згодою батьків та адміністрації закладу. 

Методика констатувального експерименту була розроблена на основі 

наступних завдань: 

1. Виявити критерії, показники і рівні розвитку творчої активності у дітей 

старшого дошкільного віку. 

2. Підібрати діагностичний інструментарій для виявлення рівнів творчої 

активності у дітей старшого дошкільного віку. 

3. Вивчити стан роботи в ЗДО з досліджуваної проблеми, визначити рівень знань 

педагогів про творчу активність в образотворчій діяльності дітей старшого 

дошкільного віку. Виявити зацікавленість батьків з означеного питанні. 

Для вирішення цих завдань нами були використані наступні методи дослідження: 

бесіда з дітьми, анкетування педагогів та батьків, творчі завдання для дітей. 

На основі аналізу психолого-педагогічних досліджень і розуміння 

значущості розвитку творчої активності старших дошкільників, нами було 

конкретизовано критерії та показники рівнів розвитку творчої активності у дітей 

старшого дошкільного віку. 

Для визначення рівнів розвитку творчої активності у дітей старшого 

дошкільного віку, нами були виділені наступні критерії та показники. 
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Критерії та показники розвитку творчої активності у дітей старшого 

дошкільного віку 

Критерії Показники Методи 

дослідження 

Інтерес до 

творчої 

діяльності 

(малювання)  

Бажання займатися творчістю; 

інтерес до творчості; 

бажання відкривати нові закономірності 

Бесіда 

Наявність 

творчої уяви  

Перетворення знайомого матеріалу; 

створення нових комбінацій з засвоєних 

раніше елементів; 

самостійність знаходження нових 

способів, швидкість реакції і орієнтування 

в нових умовах; 

індивідуальний «стиль» дитячої продукції, 

своєрідність манери виконання 

Тест  

Е.П. Торренса 

завдання  

«Закінчи 

малюнок»  

Сформованість 

зображуваних 

умінь і 

навичок   

Знаходження адекватних виразно-

образотворчих засобів для втілення образів; 

відповідність результатів творчості 

елементарним художнім вимогам; 

вміння самостійно вибирати задум малюнка; 

вміння правильно передавати форму та 

розташування предметів (дотримуватися 

пропорції між зображуваними 

предметами); 

вміння відобразити в малюнку сюжет і 

його елементи 

Творче 

завдання   

Згідно перерахованих вище критеріїв і показників, нами були визначені 

наступні рівні розвитку творчої активності у дітей старшого дошкільного віку: 

Високий рівень – бажання займатися творчістю, інтерес до творчості, бажання 

відкривати нові закономірності у дитини має постійний характер. Дитина створює 

нові комбінації з засвоєних раніше елементів, наділяє предмет оригінальним образним 

змістом переважно без повторення, веде самостійні пошуки для вирішення завдання, 

доповнює, змінює, перетворює знайомий матеріал, знаходить адекватні виразно-

зображальні засоби для втілення образу. Вона вміє самостійно вибирати задум 

малюнка, відображати в малюнку сюжет і його елементи, правильно передавати 

форму і розташовувати предмети (дотримуючись пропорції між зображуваними 

предметами), її образи живі та виразні. Така дитина має індивідуальний «стиль» 

дитячої продукції і своєрідність манери виконання. 
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Середній рівень – бажання займатися творчістю, інтерес до творчості, бажання 

відкривати нові закономірності носить ситуативний характер. Дитина вносить в свої 

роботи, придумані ним і не схожі на інші, образи, але допускає повторення. Рідко 

доповнює, застосовує відомі способи зображення в нових ситуаціях. Уява досить 

стійка, образи живі. Передає форму та розташування предметів з незначними 

помилками, в малюнку рідко відображає сюжет і його елементи. Повільна реакція та 

орієнтування в нових умовах. 

Низький рівень – відсутнє бажання займатися творчістю, відсутній інтерес до 

творчості, немає бажання відкривати нові закономірності. Дитина не може привнести 

в роботу щось своє, не видозмінює, не доповнює або не може знайти спосіб 

зображення того чи іншого предмета, не оригінальна у домальовуванні форм 

(зображення). Уява нестійка, створювані образи невиразні. Відсутня здатність 

входження в зображуваний образ, не передає форму та розташування предметів. 

На підставі виділених критеріїв і показників для виявлення ставлення та інтересу 

до творчої діяльності (малювання) з дітьми проводилася індивідуальна бесіда у формі 

«питання – відповідь» (завдання № 1) (Додаток Б). 

За результатами бесіди з дітьми нами були виявлені такі рівні прояву інтересу 

до творчої діяльності: 

Високий рівень виявлено у 26% дошкільників, середній рівень у 48%, 

низький рівень – у 26% дошкільників від загальної кількості. Отримані дані 

відображені на діаграмі. 

Рівні прояву інтересу дітей до творчої діяльності 

 

     Високий      середній         низький 

Виконуючи завдання № 2, тест Є. Торенса «Домальовування фігур», що 

використовується для виявлення розвитку творчої уяви та творчих здібностей 

отримали наступні результати. 
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Високий рівень – виявлено у 22% від загальної кількості, середній рівень – 

виявлено у 35%, низький рівень –у 43%. Отримані результати відображені на діаграмі. 

Рівні сформованості творчої уяви у дітей старшого дошкільного віку 

 

            Високий         середній          низький 

Для того, щоб виявити у дітей старшого дошкільного віку сформованість 

зображувальність умінь і навичок нами було проведено творче завдання. 

Завдання №3. «Рукавичка» (малювання за українською народною казкою 

«Рукавичка»). За результатами завдання отримали наступні результати. 

Високий рівень – виявлено у 15% дошкілників від загальної кількості, 

середній рівень – виявлено у 55% дошкільнят, низький рівень –у 30%.  

Отримані дані були відображені на діаграмі. 

Рівні сформованості образотворчих умінь і навичок у дітей старшого 

дошкільного віку 

 

                  Високий         середній          низький  

Підсумувавши результати всіх діагностичних завдань, ми отримали загальні 

відомості про рівні розвитку творчої активності у дітей старшого дошкільного віку. 

Високий рівень – показали 21% дітей. Бажання займатися творчістю, інтерес 

до неї, бажання відкривати нові закономірності у дітей має постійний характер. 

Вони створюють нові комбінації з засвоєних раніше елементів, наділяють предмет 

оригінальним образним змістом переважно без повторення, ведуть самостійні 
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пошуки для вирішення завдання, доповнюють, змінюють, перетворюють 

знайомий матеріал, знаходять адекватні виражально-зображувальні засоби для 

втілення образу. Дошкільники самостійно вибирають задум малюнка, 

відображають у ньому сюжет і його елементи, правильно передають форму та 

розташовують предмети (дотримуючись пропорції між предметами). Діти мають 

індивідуальний «стиль» дитячої продукції і своєрідну манеру виконання. 

Середній рівень – показали 46% дітей. Бажання займатися творчістю, інтерес до 

неї, бажання відкривати нові закономірності носить ситуативний характер. Діти 

вносять в свої роботи придумані та несхожі на інші образи, але повторюють ті, що 

часто зустрічаються у житті. Застосовують відомі способи зображення в нових 

ситуаціях. Рідко доповнюють, змінюють і перетворюють знайомий матеріал. Уява 

досить стійка, образи живі. Передають форму та розташування предметів з 

незначними помилками, рідко відображають в малюнку сюжет і його елементи. 

Низький рівень – показали 33% дітей. Відсутнє бажання займатися 

творчістю, немає бажання відкривати нові закономірності. Діти не можуть 

привнести в роботу щось своє, не видозмінюють, не доповнюють, не оригінальні 

в домальовуванні форм (зображення). Уява нестійка, створювані образи 

невиразні. Не можуть передати форму та розташування предметів. У малюнку не 

простежується сюжет і його елементи. 

Таким чином, ми виявили рівні розвитку творчої активності у дітей старшого 

дошкільного віку та отримали такі результати: 33% дітей показали низький рівень 

розвитку творчої активності. Тому існує необхідність спрямованої роботи з розвитку 

творчої активності у дітей старшого дошкільного віку. 

На наступному етапі констатувального експеременту ми провели 

анкетування педагогів з метою виявлення рівня знань про розвиток творчої 

активності дітей і стан роботи з означеної проблеми в ЗДО (Додаток В). В 

анкетуванні взяли участь 10 педагогів.  

Проаналізувавши отримані відповіді, ми прийшли до висновку, що педагоги 

володіють знаннями з розвитку творчої активності дітей, зацікавлені в розвитку 

дітей, створюють умови та планують заняття з використанням нетрадиційних 
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технік малювання.  

Аналіз результатів анкетування дозволив нам з'ясувати, наскільки педагоги 

володіють знаннями про розвиток творчої активності дітей і використовують їх у 

своїй роботі. Вихователі самі захоплюються малюванням і прищеплюють цю 

любов дітям. Образотворчу діяльність діти сприймають без будь-яких негативних 

емоцій. Під час діяльності у дітей зберігається позитивний емоційний настрій і 

висока активність.  

У процесі образотворчої діяльності вихователі використовують різні методи і 

прийоми: наочні (показ ілюстрацій, зразка), словесні (бесіди на будь-які теми, за 

картинами; пояснення; проблемні ситуації). Використовують дидактичні посібники та 

наочні матеріали. Аналіз календарних планів показав, що педагоги планують заняття 

з образотворчого мистецтва з використанням нетрадиційних технік малювання 1-2 

рази на місяць у старшому дошкільному віці. Нетрадиційні техніки малювання 

найчастіше використовують у спільній діяльності. Але не завжди ця робота носить 

систематичний характер, тому знання дітей уривчасті та не систематизовані. 

Аналіз предметно-просторового середовища показав: відповідність куточків 

образотворчої діяльності віковим вимогам; грамотне розташування зони 

образотворчого творчості: доступність, естетичність, рухливість; різноманітність 

дидактичного матеріалу та відповідність його віковим особливостям, наявність 

обладнання інноваційного характеру (нетрадиційні матеріали); наявність творів 

мистецтва; наявність зразків (іграшки, предмети народного промислу і т. ін.); 

наявність ігрового персонажа. 

Для вирішення третього завдання констатуючого експерименту, нами було 

проведено анкетування батьків, метою якого було виявити зацікавленість батьків 

у творчому розвитку дітей, зокрема з образотворчої діяльності (Додаток Г). В 

анкетуванні брали участь 20 батьків.  

Проаналізувавши анкети ми виявили наступні дані: 

− 30% – батьки зацікавлені в творчому розвитку дитини та розуміють його 

значення. По можливості заохочують творчі прояви своїх дітей. Немає 

необхідності в отриманні консультацій та рекомендацій. 
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− 45% – батьки, що не завжди підтримують розвиток творчої активності своїх 

дітей. Сумніваються в їх образотворчих здібностях, але хотіли б творчо розвивати їх. 

− 25% – батьки не підтримують інтерес дитини до творчих проявів. Вони не 

намагаються розвивати у своїй дитині творчу активність. Такі батьки вважають, що 

заклад дошкільної освіти повинен розвивати творчу активність дітей. 

Таким чином, анкетування показало, що зацікавленість батьків до розвитку 

творчої активності дітей становить середній рівень. Необхідно батькам надавати 

більше інформації що до питань розвитку творчої активності дошкільнят за 

допомогою нетрадиційних технік малювання (консультації та методичні 

рекомендації).  

Аналіз констатуючого експерименту дозволяє зробити висновок: дітей з 

низьким рівнем розвитку творчої активності необхідно активно залучати до 

процесу малювання, використовуючи нетрадиційні техніки. Дітей потрібно 

зацікавити творчою діяльністю, щоб свої результати приносили їм задоволення, 

щоб вони навчилися самостійно вести пошуки для вирішення образотворчих 

завдань, доповнювати, змінювати, перетворювати знайомий матеріал і знаходити 

адекватні виражально-зображувальні засоби для втілення образу відповідно до 

задуму малюнка. 

 

 

2.2. Порівняльний аналіз результатів дослідження та методичні рекомендації 

щодо створення організаційно-педагогічних умов розвитку творчої активності 

дітей старшого дошкільного віку засобами мистецтва Ебру 

На основі отриманих результатів констатуючого експерименту ми поставили 

перед собою наступні завдання: 

1. Розробити заходи, спрямовані на розвиток творчої активності у дітей старшого 

дошкільного віку за допомогою нетрадиційної техніки малювання Ебру. 

2. Розробити заходи для батьків, спрямовані на розвиток творчої активності у 

дітей старшого дошкільного віку за допомогою нетрадиційної техніки малювання 

Ебру. 
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3. Розробити заходи для педагогів, спрямовані на розвиток творчої активності 

у дітей старшого дошкільного віку за допомогою нетрадиційної техніки 

малювання Ебру. 

Відповідно, ми виділили три напрямки роботи з розвитку творчої активності 

у дітей старшого дошкільного віку: робота з дітьми; робота з батьками; робота з 

педагогами. 

Для вирішення цих завдань, ми розробили перспективно-тематичний план з 

розвитку творчої активності дітей старшого дошкільного віку за допомогою 

нетрадиційної техніки малювання Ебру (Додаток Д). 

Проведення заходів із дітьми з розвитку творчої активності передбачало 

вирішення наступних завдань: 

− виховувати у дітей інтерес до малювання з використанням нетрадиційних технік; 

− розвивати уяву, самостійність, творчу активність; 

− формувати вміння виявляти самостійність у виборі теми, композиційного та 

колірного рішення, способів і техніки образотворчої діяльності. 

Також був розроблений перспективно-тематичний план освітньої роботи з 

батьками та педагогами з розвитку творчої активності за допомогою 

нетрадиційної техніки Ебру (Додаток Е). 

Здійснення роботи з батьками з розвитку творчої активності у дітей старшого 

дошкільного віку передбачало вирішення наступних завдань: 

1. Зацікавити батьків взаємодією з закладом дошкільної освіти. 

2. Викликати у батьків бажання до розвитку творчої активності у дітей за 

допомогою мистецтва Ебру. 

3. Підвищити компетентність батьків у питаннях розвитку творчої активності 

у дітей старшого дошкільного віку засобами мистецтва Ебру. 

4. Отримати від батьків позитивний відгук щодо взаємодії з закладом 

дошкільної освіти. 

Робота з педагогами передбачала вирішення наступних завдань: 

1. Донести до педагогів актуальність розвитку творчої активності дітей 

старшого дошкільного віку за допомогою мистецтва Ебру. 
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2. Ознайомити педагогів з сучасними ефективними методиками розвитку 

творчої активності у дітей старшого дошкільного віку. Місце мистецтва Ебру у 

розвитку творчої активності дітей старшого дошкільного віку. 

Заключним етапом нашого дослідження було проведення контрольної 

частини психолого-педагогічного експерименту, метою якого було визначити 

ефективність розробленої нами системи заходів із дітьми, педагогами та батьками 

з точки зору їх впливу на розвиток творчої активності старших дошкільників. На 

цьому етамі повторно було проведене тестування дітей та анкетування педагогів 

та батьків.  

Результати контрольного експерименту дозволили зробити висновок про те, 

що проведення цілеспрямованих формуючих впливів позитивно вплинуло на 

підвищення рівня творчої активності дошкільнят експериментальної групи.  

Аналіз кількісних даних контрольного експерименту, представлений у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1. 

Динаміка формування розвитку творчої активності дітей старшого 

дошкільного віку, % 

Критерії  Рівні  Констатувальний 

експеримент, %  

Формувальний 

експеримент, % 

  КГ ЕГ КГ ЕГ 

Інтерес до творчої 

діяльності 

(малювання) 

В  26 28 28 42 

С  48 44 50 45 

Н  26 28 22 13 

Наявність творчої 

уяви 

В  15 16 17 36 

С  55 50 55 60 

Н  30 28 28 10 

Сформованість 

зображуваних 

умінь і навичок   

В  21 22 29 44 

С  46 46 43 36 

Н  33 32 28 20 

 

Із таблиці видно, що за критерієм «Інтерес до творчої діяльності (малювання)» 

високий рівень виявлено у 28% дошкільників КГ та 42% – ЕГ. Середній рівень 

виявлено у 50% дітей КГ та 45% – ЕГ. Низький рівень виявлено у 22% дітей КГ та 

13% – ЕГ. Кількість дітей з високим рівнем у експериментальній групі значно більша, 
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ніж у контрольній. І, навпаки, відсоток дітей з низьким рівнем в експериментальній 

групі значно менше, ніж у контрольній. 

За критерієм «Наявність творчої уяви» високий рівень виявлено у 17% 

дошкільників КГ та 36% – ЕГ. Середній рівень виявлено у 55% дітей КГ та 60% – 

ЕГ. Низький рівень виявлено у 28% дітей КГ та 10% – ЕГ. Кількість дітей з 

високим рівнем у експериментальній групі значно більша, ніж у контрольній. І, 

навпаки, відсоток дітей з низьким рівнем в експериментальній групі значно 

менше, ніж у контрольній. 

За критерієм «Сформованість зображуваних умінь і навичок» високий рівень 

виявлено у 29% дошкільників КГ та 44% – ЕГ. Середній рівень виявлено у 43% 

дітей КГ та 36% – ЕГ. Низький рівень виявлено у 28% дітей КГ та 20% – ЕГ. 

Кількість дітей з високим рівнем у експериментальній групі значно більша, ніж у 

контрольній. І, навпаки, відсоток дітей з низьким рівнем в експериментальній 

групі значно менше, ніж у контрольній. 

Таким чином, аналіз результатів контрольного експерименту підтверджує 

ефективність проведеної роботи на формуючому етапі психолого-педагогічного 

експерименту. 

Повторне проведення анкетування педагогів з метою виявлення рівня знань 

про розвиток творчої активності дітей і стан роботи з означеної проблеми у ЗДО 

показав наступні результати.  

Педагоги володіють знаннями про розвиток творчої активності дітей і 

використовують їх у своїй роботі. Вихователі самі захоплюються малюванням і 

прищеплюють цю любов дітям. Образотворчу діяльність діти сприймають без 

будь-яких негативних емоцій. Під час діяльності у дітей зберігається позитивний 

емоційний настрій і висока активність. У процесі образотворчої діяльності 

вихователі використовують різні методи і прийоми: наочні (показ ілюстрацій, 

зразка), словесні (бесіди на будь-які теми, за картинами; пояснення; проблемні 

ситуації). Використовують дидактичні посібники та наочні матеріали. Предметно-

просторове середовище відповідає віковим та психолого-педагогічним вимогам.  

Аналіз анкетування батьків після формувального експерименту показав, що 
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кількість батьків зацікавлених  у творчому розвитку дітей зросла з 30% до 60%. 

Вони розуміють значення творчого розвитку дошкільників, заохочують творчі 

прояви своїх дітей. Кількість батьків, що не завжди підтримують розвиток творчої 

активності дітей зменшився з 45% до 40%. А батьків, що не підтримують інтерес 

дитини до творчих проявів не виявили. 

Таким чином, анкетування показало, що зацікавленість батьків до розвитку 

творчої активності дітей експериментальної групи значно зросла.  

Таким чином, з метою розвитку творчої активності дітей старшого 

дошкільного віку розроблений нами комплекс методичних заходів (система 

занять, консультації для педагогів та батьків) сприятиме активному розвитку 

творчої активності дітей старшого дошкільного віку.  
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ВИСНОВКИ 

Сучасний період кардинальних змін життя нашого суспільства вимагає від 

кожної людини прояву гнучкості, нешаблонного мислення, ініціативи, здатності 

продукувати нові ідеї, тобто реалізації творчого потенціалу своєї особистості. Вимоги, 

що пред’являються суспільством, педагогічною наукою (відносяться й до сучасної 

дошкільної освіти) включають, перш за все, необхідність створення оптимальних 

умов для виховання активності творчої особистості, здібностей до повноцінної 

взаємодії з оточуючим середовищем у відповідності зі своїми віковими 

особливостями й можливостями. 

1. На основі вивчення та аналізу наукових джерел, творчість – практична або 

теоретична діяльність людини, в якій виникають нові результати. Однак будь-яка 

діяльність вимагає від людини володіння характерними якостями, що визначають 

її придатність до неї і забезпечують певний рівень успішності її виконання. Дитяча 

творчість є процесом створення суб'єктивного нового для дитини продукту, в який він 

вклав свої знання, емоційне ставлення до зображуваного, застосувавши засвоєні ним 

на заняттях під керівництвом педагога або знайдені самостійно зображально-

виражальні засоби. 

Творча активність – це складна інтегральна якість особистості, яка 

характеризує діяльність людини, спрямовану на вирішення творчих завдань, 

орієнтованих на використання можливостей особистості, результатом якої є певна 

новизна, значимість для особистісного зростання. 

2. Виявлено критерії та показники розвитку творчої активності дітей старшого 

дошкільного віку. Такі як: інтерес до творчої діяльності (малювання) (бажання 

займатися творчістю; інтересо до творчості); наявність творчої уяви (створення нових 

комбінацій із засвоєних раніше елементів; самостійність знаходження нових способів, 

швидкість реакції та орієнтування в нових умовах; індивідуальний «стиль» дитячої 

продукції, своєрідність манери виконання); сформованість зображуваних умінь і 

навичок (знаходження адекватних виражально-образотворчих засобів для втілення 

образів; відповідність результатів творчості елементарним художнім вимогам; вміння 

самостійно вибирати задум малюнка; вміння правильно передавати форму та 



30 

розташування предметів; вміння відобразити в малюнку сюжет і його елементи).   

3. Вивчивши психолого-педагогічну літературу, ми прийшли до висновку, що 

розвиток творчої активності у дітей старшого дошкільного віку буде ефективним, 

якщо педагоги в ЗДО будуть використовувати мистецтво Ебру. Воно сприяє 

виникненню позитивних емоцій, посидючості, зосередженості, самостійності, вмінню 

доводити розпочату справу до кінця. Використання мистецтва Ебру розвиває 

фантазію, уяву, спостережливість, вміння знаходити нестандартні рішення, допомагає 

дитині висловити свої емоції, враження, переживання, розвиває творчу активність. 

Аналіз констатувального експерименту дозволив нам зробити висновок про те, що 

дітей з низьким і середнім рівнем розвитку творчої активності необхідно активно 

залучати до процесу малювання за допомогою мистецтва Ебру, потрібно зацікавлювати 

творчою діяльністю, щоб результати своєї роботи приносили їм задоволення.  

На основі отриманих результатів констатувального експерименту ми 

розробили методичні рекомендації з розвитку творчої активності засобами 

мистецтва Ебру для дітей, батьків і педагогів. Для того, щоб вирішити ці завдання 

за всіма трьома напрямками, ми розробили перспективно-тематичний план роботи 

з дітьми старшого дошкільного віку, куди було включено блок взаємодії з сім'єю. 

Отже, у роботі з дітьми дошкільного віку нетрадиційна техніка Ебру 

використовується для розвитку творчості та фантазії, уяви та зацікавленості до 

образотворчого мистецтва. Дитина відображує свої враження від навколишнього 

світу, передає образи уяви, утіливши їх за допомогою різноманітних матеріалів у 

реальні форми. А головне те, що техніка Ебру допомагає розвивати творчу 

індивідуальність дитини дошкільного віку і з успіхом може використовуватися у ЗДО. 

Таким чином, матеріали дослідження можуть бути використані студентами 

ЗВО під час проходження педагогічної практики, написаннні наукових статей та 

курсових і дипломних проектів, педагогами закладів дошкільної і початкової 

освіти, батьками у роботі з дітьми, а також стати теоретичною основою у процесі 

підготовки майбутніх вихователів ЗДО. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Нетрадиційні техніки малювання 

Малювання рукою, долонею. Перш за все, для цього використовуються 

пальчики дітей. Потрібно запропонувати дитині опустити палець в гуаш і 

помалювати їм, як пензликом. Кожен окремий пальчик руки можна 

використовувати для різних фарб. Дитину просять пофарбувати пензликом 

долоню. Після цього дошкільник залишає рукою відбиток на папері та надає 

отриманому зображенню форму, що можна впізнати. Відбиток можна 

перетворитися в рибку, метелика, букет, птицю, фігуру тварини або яку-небудь 

казкову істоту. Для виконання подібного завдання дітям доводиться 

використовувати різноманітні рухи рук: прихлипуванням, розмазування, 

промакуванням і інші. 

Малювання ватними паличками можна назвати одним із видів 

пуантилізму. Пуантилізм – це унікальна течія в живописі, що в перекладі з 

французької мови означає «писати по точках». Картини такого плану писали 

багато художників. Наприклад, шедеврами визнані картини Жоржа Сера. Він 

вважається засновником цієї техніки. 

Малювання ватними паличками – дуже незвичайна техніка, цікава не тільки 

молодшим школярам, а й дошкільнятам, які тільки-тільки знайомляться з різними 

інструментами для живопису. Дітьми зазвичай з радістю вітається техніка 

малювання ватними паличками, тому що можна одну і ту ж картинку створити 

абсолютно різними способами. 

Але в старшому дошкільному віці ці ж нетрадиційні техніки малювання 

доповнять художній образ, який створюється за допомогою більш складних: 

кляксографії, монотипії і т.п. 

Монотипія є одним з найбільш затребуваних напрямків арт-терапії. У 

перекладі з грецької монотипія – це техніка єдиного відбитка. Щоб його отримати, 

можна застосовувати будь-які фарби та поверхні, а спеціальних навичок 

малювання при цьому не потрібно. Дитина багато в чому копіює поведінку 

оточуючих його дорослих, тому, щоб зацікавити його малюванням, батьки 

можуть пограти в художників і спробувати різні способи образотворчої творчості 

разом зі своїми дітьми. 

На першому занятті можна спробувати зробити малюнок на простому папері. 

Нехай дитина намалює гуашшю те, що вміє. Потім, поки не висохла фарба, 

потрібно швидко накрити картинку іншим листком і розгладити його долонькою. 

Потім верхній листок відліпити від основи, на ньому вийде забавна картинка. Цей 

процес дуже подобається малюкам. 
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З дітьми старшого дошкільного віку можна використовувати предметну 

монотипію для зображення симетрії. Для цього підійде щільний папір типу 

ватману. Потрібно скласти аркуш навпіл і на нижній частині намалювати, 

наприклад, метелика з одним крилом. Потім притиснути верхньою половинкою 

листа. На отриманому малюнку вийде симетричний відбиток, а у метелика 

з'явиться друге крило. У такій же техніці можна малювати відображення пейзажів 

у воді. 

Найпростіший варіант монотипії – кляксографія, подобається дітям 

найбільше. Для розвитку уяви дитини, її творчої фантазії важко переоцінити 

метод кляксографії – це корисне і цікаве заняття. Нетрадиційне малювання 

передбачає використання аркуша паперу, складеного навпіл. На одну з його сторін 

за допомогою трубочки, пластикової ложки або ще чогось гуашшю наноситься 

пляма або кілька плям. Потім листок складається навпіл, притискається долонею 

і знову розкривається. В результаті такої дії з'являється фантастичний малюнок. 

Ось його-то і потрібно перетворити в впізнаваний образ. На завершальному етапі 

роботи дитина може скористатися пензлем, олівцями, фломастерами, крейдою та 

іншими засобами малювання. 

Штампографія. Суть полягає в тому, що при нанесенні малюнка на папір 

замість пензлика використовується який-небудь незвичайний, незвичний для 

цього матеріал. Для печаток можна взяти шматочки поролону або губки, зім'ятий 

папір, листя рослин, пінопласт, зім'яті серветки, вату або будь-який інший 

матеріал, здатний залишати на папері незвичайний відбиток. Така техніка 

малювання дуже добре підходить для зображення тварин, так як завдяки відбитку 

можна показати, як пухнасте  або колюче тіло звірка. Можна показати прозорість 

предмету, витонченість, найбільш точно передати матеріал його виготовлення. 

А. В. Нікітіна в роботі «Нетрадиційні техніки малювання в дитячому садку» 

пропонує використовувати техніку стусан жорсткої напівсухий пензлем стусан 

жорсткої напівсухий пензлем: дитина опускає в гуаш кисть і вдаряє нею по 

паперу, тримаючи вертикально. При роботі пензель у воду не опускається. Таким 

чином заповнюється весь лист, контур або шаблон. Виходить імітація фактурності 

пухнастої або колючої поверхні. 

Нетрадиційні техніки малювання в своєму арсеналі мають такий метод, як 

розбризкування. Для роботи будуть потрібні трафарети, які в потрібному 

порядку розкладаються на папері. На трафаретах можуть бути зображені дерева, 

квіти, фігури тварин, іграшки та інші предмети. Після того як трафарети 

розкладені, на аркуш паперу розбризкується фарба. Вона набирається на щетину 

зубної щітки, по якій потім проводять лінійкою по напрямку до себе. Цяточки, що 

виходять від розбризкування фарби, повинні рівномірно заповнювати весь аркуш. 
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Після того як фарба підсохне, трафарети можна зняти і пензлем домалювати 

необхідні деталі. 

Сучасна творчість і рукоділля пропонує масу дуже цікавих і незвичайних 

технік, в тому числі техніку, коли картини малюють шляхом процарапування по 

воску. Називається така техніка малювання граттаж, або воскографія. 

Буквальний переклад цього терміна – «дряпання» (що походить від 

французького дієслова gratter, в перекладі «дряпати»). Малювання в техніці 

граттаж – це своєрідна імітація гравюри, виконана на картоні або дуже щільному 

папері. Малюнки в такій техніці виконуються злегка гострим предметом (таким 

як перо, спеціальний різець, загострена паличка) на заздалегідь підготовленій для 

картини поверхні. 

Чорно-білий граттаж: дитина натирає свічкою білий аркуш так, щоб він весь 

був покритий шаром воску. Потім на нього наноситься чорного кольору гуаш. 

Після висихання паличкою продряпується  малюнок. 

Кольоровий граттаж: дитина натирає свічею кольоровий картон так, щоб 

він весь був покритий шаром воску. Потім лист замальовується гуашшю різного 

кольору. Після висихання паличкою продряпується  малюнок. Далі можливе 

домальовування відсутніх деталей гуашшю. 

Пластилінографія – це техніка, принцип якої полягає в створенні 

пластиліном ліпних картин на паперовій, картонній або іншій основі, завдяки якій 

зображення виходять більш-менш опукліі. Для початку потрібно перенести 

вподобаний малюнок на лист картону або маркером на скло, заповнити кожну 

ділянку картинки пластиліном відповідного кольору, що можна зробити 

маленькими кульками, джгутиками або цілими деталями, надавши стеком краям 

потрібну форму. 

Регулярна робота з пластиліном дозволяє дитині створювати більш складні 

композиції за допомогою різноманітних і комплексних прийомів. Переваги 

пластилінової аплікації перед ліпленням об'ємних фігур полягає в тому, що на 

площині можна виконати дуже красивий і яскравий сюжет, а матеріалу піде 

набагато менше. 

Узагальнюючої роботою, яка покаже, як діти навчилися застосовувати 

нетрадиційні техніки малювання, може стати колаж. Виконуючи роботу такого 

виду, дитина використовує всі прийоми і методи, яким вона навчився. Це 

найбільш важкий вид діяльності, так як тут необхідно не тільки згадати техніку 

малювання, але і підібрати найбільш поєднувані між собою прийоми. 

Важливо, щоб заняття були послідовними і систематичними, щоб 

образотворча діяльність була включена в цілісний педагогічний процес. 

Необхідним є поєднання навчального компонента з розвиваючим, поєднання 
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навчання з розвитком самостійності, пізнавальної активності, естетичної 

сприйнятливості дітей і їх емоційного ставлення до навколишнього. 

Ще одним способом – нетрадиційного малювання є батик. Назва цього 

унікального мистецтва розпису тканин походить від індонезійського слова 

«batik». Склад «ba» означає «бавовняна тканина», а «tik» – «крапля», «точка». 

Батик для початківців в загальному сенсі слова являє собою ручне розписування 

матерії. Цей тип розпису тканини являє собою особливу технологію обробки, 

фарбування і прикраси відповідного за структурою матеріалу. 

Основи технології розпису батик для дошкільнят ґрунтується на нанесенні на 

тканину контурів нескладних малюнків. При цьому ті місця, які не повинні бути 

пофарбованими, попередньо покривають воском або спеціальним гумовим 

складом. Після занурення обробленої тканини в ємність з барвником, його 

залишки акуратно знімаються. Для досягнення багатошаровості малюнка 

процедуру повторюють кілька разів. Будь-яку тканину перед початком роботи 

необхідно ретельно випрати. 

Таким чином, використання нетрадиційних технік малювання сприяє 

ефективному розвитку творчої активності дітей старшого дошкільного віку. Воно 

розкріпачує дошкільнят, сприяє виникненню позитивних емоцій, посидючості, 

зосередженості, самостійності, активності, вміння доводити розпочату справу до 

кінця. 

При виборі методики навчання нетрадиційним технікам малювання 

необхідно враховувати вік, підготовленість дошкільнят до виконання роботи. 
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Додаток Б 

Завдання №1. Бесіда з дітьми. (Індивідуальна бесіда у формі «питання–

відповідь») 

Дітям задавалися наступні питання: 

1. Чи подобається тобі малювати? 

2. Чи часто ти малюєш? 

3. Що подобатися тобі малювати більше? 

4. Чим тобі більше подобається малювати: фарбами, фломастерами, 

олівцями? 

5. Чи подобається тобі малювати рослини, тварин, людей? 

6. Чи любиш ти малювати героїв казок, мультфільмів? 

7. Який малюнок тобі більше запам'ятався? 

8. Чи брав ти участь у конкурсах дитячих малюнків? 

 

Завдання №2. Тест Є. Торренса методика «домальовування фігур» 

використовується для виявлення розвитку творчої уяви і творчих 

здібностей. 

Методика проведення.  

Кожній дитині давали олівець і аркуш паперу, на якому були намальовані 

незакінчені фігури. Дитині пропонувалося домалювати їх, щоб вийшли закінчені 

картинки, причому створення кожного малюнка може проводитися як всередині 

контуру, так і за його межами. Час виконання малюнків не обмежується. Після 

виконання завдання дитина коментувала свої малюнки. 

Домальовування фігур 

 
Аналізуючи результати оцінюються швидкість, гнучкість і оригінальність. 

Швидкість (легкість і продуктивність діяльності) – оцінюється за загальною 

кількістю домальованих об'єктів і відповідей. За кожен нараховується один бал. 

Гнучкість (здатність пропонувати багато ідей, швидке переключення з 

одного образу на інший) – оцінюється за кількістю використаних категорій в 

змісті малюнка. 

За кількістю набраних балів за швидкість і гнучкість (окремо) малюнки дітей 
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можуть бути віднесені до рівнів: 

Низький – від 0 до 2 балів; 

Середній – від 3 до 4 балів; 

Високий – від 5 до 6 балів. 

Оригінальність малюнка оцінюється: 

0 балів – дитина відмовляється малювати; 

1 бал – домальовування з мінімальною кількістю ліній, фігура стає основою 

задуманого образу; 

2 бали – малюнок складається з додаткових елементів, з'єднаних основним 

контуром, фігура стає другорядною деталлю (елементом); 

3 бали – малюнок містить деяку дію, сюжет. 

Додаткові бали нараховуються за переворот фігури при створенні образу та 

за об'єднання будь-яких двох фігур в єдиний образ. 

За кількістю балів, набраних за оригінальність, малюнки дітей можуть бути 

віднесені до наступних рівнів: 

Низький – від 0 до 5 балів; 

Середній – від 6 до 10 балів; 

Високий – від 11 балів і вище. 

 

Завдання №3. «Рукавичка» (малювання за українською народною 

казкою «Рукавичка»). 

Мета: виявити у дітей сформованість образотворчих умінь і навичок в 

процесі малювання з використанням нетрадиційних технік. 

Методика проведення. Діти залучалися до сюрпізного моменту. Далі 

проводилася коротка бесіда про те, хто і як працює над створенням дитячих книг. 

Що спочатку автори пишуть тексти, а художники малюють ілюстрації. Потім 

пропонувалося підготувати обкладинку для книжки до казки «Рукавичка». Потім 

дітям пропонувалося виконати роботу у нетрадиційній техніці з використанням 

жорстких пензлів, поролону та гуаші. 

Більшість дітей самостійно вибрали сюжет для; правильно передавали форму 

і розташування предметів, дотримуючись пропорції. Інші діти не змогли 

самостійно визначитися з задумом малюнка або просили педагога допомогти 

намалювати ескіз. 
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Додаток В 

Анкета для педагогів 

1. Чи створені у Вашій групі умови для розвитку творчої активності дітей? 

2. Чи є у Вашому ЗДО керівник з образотворчої діяльності? 

3. Чи відвідують діти Вашої групи гурток з образотворчої діяльності? 

4. Які методи та прийоми Ви використовуєте в практиці для розвитку творчої 

уяви та творчої активності у дітей Вашої групи? 

5. Чи підтримуєте дітей Вашої групи в прояві творчості? 

6. Чи діагностуєте Ви дітей на виявлення творчої уяви та творчої активності? 

7. Чи часто плануєте заняття з використанням нетрадиційних технік 

малювання? 

8. Чи відчуваєте труднощі при підготовці (проведенні) занять з використанням 

нетрадиційних технік малювання? 

9. Чи проявляють інтерес діти Вашої групи до результатів творчості своїх та 

однолітків? 

10. Чи хотіли б Ви отримати консультацію щодо розвитку творчої активності 

дітей старшого дошкільного віку? 
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Додаток Г 

Анкета для батьків 

1. Чи займається Ваша дитина творчістю? (постійно, часто, іноді, не 

займається) 

2. Чи відвідує Ваша дитина гуртки, пов'язані з творчістю? (так, ні) 

3. Звідки Ви отримуєте знання про розвиток творчої активності дітей? (зі 

спеціальних книг, із засобів інформації, у закладі дошкільної освіти) 

4. Як себе проявляє Ваша дитина у процесі творчої діяльності? (емоційна, 

уважна, зосереджена, балакуча) 

5. Що подобається Вашій дитині більше – розфарбовувати готовий малюнок 

чи працювати з чистим аркушем паперу та малювати самостійно? 

6. Чи завжди готова Ваша дитина використовувати новий матеріал для 

виготовлення малюнка? (постійно, часто, іноді, ніколи) 

7. Чи відведено Вашій дитині спеціальне місце для творчого прояву? 

8. Чи влаштовуєте Ви вдома виставки творчих робіт дитини? Якщо так, то де? 

9. Чи висловлювали Ви дитині свою думку про її творчі роботи? Чи допускаєте 

Ви критику в адресу її робіт? 

10. Які консультації Ви хотіли б отримати? 
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Додаток Д 

Перспективно-тематичний план роботи з розвитку творчої активності 

засобами мистецтва Ебру 

Водна арт-терапія – один з елементів повноцінного творчого розвитку 

сучасної дитини. Творчість на воді сприяє розвитку уяви і образного мислення. 

Казкові аква-шедеври наповнюють позитивними емоціями, захопленням і 

радістю. За словами педагогів, водна анімація сприяє гармонізації внутрішнього 

стану дитини. 

Водна анімація Ебру – це мистецтво створення барвистих візерунків на воді 

з подальшим переміщенням аква-орнаментів з води на папір. Техніку Ебру 

використовували понад 1000 років тому в Стародавньому Єгипті, Китаї, Індії і 

Персії. В ході її освоєння діти долучаються до давнього мистецтва Ебру, пізнають 

культуру своєї та інших країн, набувають практичних навичок образотворчої 

творчості. 

Використання техніки Ебру в образотворчої діяльності має ряд переваг. Вона 

дає дітям можливість змінювати творчий задум під час створення зображення, 

виправляти помилки, а головне – швидко досягати бажаного результату. В процесі 

діяльності, у техніці малювання фарбами на воді, можна змінити малюнок, 

намалювати новий, доповнити його деталями, героями і т. ін. Малюючи фарбами 

на воді, не треба чекати, коли фарби висохнуть, не треба користуватися гумкою. 

У процесі роботи у дітей підвищується тактильна чутливість, розвивається дрібна 

моторика рук. 

Техніка Ебру передбачає розвиток плавності, витонченості і точності рухів, 

вміння працювати пензлем і пальцями обох рук, координації руки й ока, 

оволодіння технічними вміннями (регуляція сили рухів, певна амплітуда, 

швидкість, ритмічність), вміння змінювати розмах і напрямок руху руки під час 

малювання. Крім того, це активний вид відпочинку, що приносить дітям 

задоволення.  

Ебру відноситься до «правопівкульного» малювання. Це не академічне 

малювання за заданими зразками, а розкриття творчої індивідуальності людини. 

Це малювання емоціями і почуттями. Використання технології Ебру під час 

образотворчої діяльності сприяє набуттю вміння грамотно будувати композицію, 

виділяти композиційний центр, передавати пропорції зображення, відтінки 

кольору, гармонійно поєднувати плями та лінії. У дітей розвиваються увага, 

логічне мислення, уява, зорове і слухове сприйняття, пам'ять, мова, вміння діяти 

за словесним інструкціями, самостійно досягати задуманої мети, забезпечується 

контроль над власними діями. 

Методика дозволяє дітям подолати труднощі, виплеснути негативні емоції, 

розслабитися і отримати багато позитивних емоцій. Ебру-терапія також дозволяє 
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працювати зі страхами, тривожністю, замкнутістю і агресивністю. Допомагає 

зняти напругу, відбувається гармонізація емоційної сфери дитини, підвищується 

здатність до соціальної адаптації, корекція неврозів і неврозоподібних станів. 

Мета – розвиток творчих здібностей, уяви і творчої активності дітей 

старшого дошкільного віку. 

Завдання: 

Навчальні 

Ознайомити дітей з нетрадиційною технікою малювання на воді Ебру. 

Ознайомити з різними художніми матеріалами в техніці Ебру. 

Оволодіння різними технічними навичками при роботі з фарбами Ебру. 

Навчання створенню картин на воді з урахуванням змішування фарб, ритму, 

симетрії. 

Розвивальні 

Розвивати художній смак, здатність бачити і розуміти прекрасне. 

Розвивати уяву, фантазію. 

Розвивати дрібну моторику, пластичність і гнучкість рук. 

Розвивати бажання експериментувати в малюванні. 

Виховні 

Виховувати творчу самореалізацію й індивідуальність. 

Виховання терпіння, посидючості, працьовитості. 

Виховання акуратності. 

 

Зміст 

Знайомство з правилами техніки безпеки і організацією робочого місця. 

Знайомство з історією малювання на воді Ебру. Знайомство з основними 

матеріалами й інструментами для малювання на воді. Знайомство з технікою 

створення малюнка на воді. Знайомство з видами Ебру. Навчання прийомам 

роботи з інструментами. Навчання основним прийомам для створення малюнка 

на воді в кожному виді Ебру. Створення малюнків за зразком. Створення 

малюнків за власним задумом на тему та без теми.  

Опис техніки Ебру 

Існує кілька видів Ебру. 

Баттал Ебру. Найбільш традиційна і проста техніка, при якій від художника 

потрібно тільки розприскати фарбу по поверхні води, а потім, не вносячи жодних 

змін, перенести малюнок на папір або тканину. 

Хвилі або Gel-Git. Навіть новачкові не складе великих труднощів зробити 

таке Ебру. Техніка проста: на підготовленій водної поверхні розбризкується 

фарба, після чого по ній проводяться шилом або загостреною бамбуковою 

паличкою паралельні один одному лінії. 
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Шаль Ебру. Своєрідний стиль малювання, в якому основою служать 

S- подібні лінії та форми. Це видозміни попередньої техніки, при якій візерунки 

повинні малюватися випадково. 

Солов'їне гніздо. Щоб вийшов такий узор, фарбу розбризкують на поверхню 

води, після чого беруть шило і роблять ним кругові рухи. Спочатку малюють 

велику окружність, потім – окружності меншого діаметру. Так виходять 

«гніздечка». 

Ебру Гребенем. Метод простий, він дає можливість працювати за допомогою 

гребеня і створювати орнаменти у вигляді хвиль або просто різноманітних  

повторюваних елементів; 

Akkase Ebru. Коли на один і той же паперовий лист у міру висихання 

наносять, по черзі, кілька шарів фарби. 

Квітковий Ебру. Малювання на поверхні води квітів, найпопулярніший вид 

малюнка на воді. 

Хатіп Ебру. Серед інших технік їй відведено важливе місце, оскільки з її 

допомогою вперше вдалося отримати малюнок, на якому було видно орнамент. 

Фантазійне Ебру. Фантазійне Ебру дає великий простір фантазії художника, 

що видно вже з назви. Квіти, які виходять при застосуванні даної техніки, не схожі 

на справжні. Вони оригінальні, незвичайні і тому дуже привабливі з естетичної 

точки зору. У цій техніці малюють не тільки квіти, а буквально все, що придумає 

художник. Сьогодні фантазійне Ебру – одна з найпопулярніших і улюблених 

майстрам Ебру технік. 

 

Перспективно-тематичний план 

 

 Тема  Завдання  

В
ер

ес
ен

ь
 

1. «Вступне 

заняття» 

(Знайомство з 

фарбами і 

інструментами) 

 

1. Дати уявлення про історію Ебру, про фарби, 

ознайомити з інструментами. 

2. Ознайомитись з правилами роботи з фарбами: 

− чим більше фарби використовується, тим швидше 

забруднюється вода; 

− перед використанням фарби необхідно перемішати; 

− після кожного використання пензля – його 

промивають водою, шило потрібно протирати 

серветкою; 

− не слід занурювати шило в воду. 

3. Ознайомити дітей з технікою малювання – Баттал 

Ебру. 

4. Вчити розбризкувати фарбу на поверхні води за 

допомогою віялової кисті (два кольори). 

5. Вчити переносити малюнок на папір. 
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6. Повторити правила роботи з фарбами Ебру. 

7. Викликати позитивний відгук на результати своєї 

творчості. 

2. «Чарівні 

бризки» 

1. Продовжувати знайомити з технікою – Баттал Ебру. 

2. Вчити змішувати три кольори. 

3. Дати поняття «композиція». 

4. Викликати позитивний відгук на результати своєї 

творчості. 

Ж
о

в
т
ен

ь
 

3. «Тканина для 

плаття» 

1. Ознайомити з новою технікою Ебру-Гель-гіт (Баттал 

що повторюється, вертикальні смуги). 

2. Ознайомити з правилами роботи з шилом (після 

кожного використання витирати серветкою, не 

занурювати у воду). 

3. Викликати позитивний відгук на результати своєї 

творчості. 

4. Виховувати терпіння. 

4. «Килимок для 

котика» 

1. Закріпити навички малювання у техніці Гель-гід 

(горизонтальні смуги). 

2. Закріплювати правила роботи з фарбами, веєрним 

пензлем. 

3. Закріплювати уміння змішувати три кольори. 

4. Продовжувати знайомство з правилами роботи з 

шилом. 

5. Виховувати акуратність, самостійність. 

5. «Золота 

осінь» 

1. Ознайомитись з технікою Соловїні гнізда. 

2. Повторити правила роботи з шилом. 

3. Продовжувати навчати працювати шилом на поверхні 

води. 

4. Розвивати фантазію. 

6. «Осіння пора» 1. Знайомство з новою технікою Ебру-Шаль (повторення 

дібних форм). 

2. Повторити правила роботи з шилом та фарбами. 

3. Продовжувати навчати працювати шилом на поверхні 

води. 

4. Розвивати бажання експериментувати. 

Л
и

ст
о

п
а

д
 

7. «Фантазери» 1. Продовжувати знайомство з технікою Гель-Гіт. 

2. Повторити правила роботи з шилом. 

3. Продовжувати вчити працювати шилом на поверхні 

води. 

4. Розвивати фантазію. 

8. «Листопад» 1. Продовжувати знайомство з технікою Ебру Шаль 

(малювання шилом в різних напрямках). 

2. Вдосконалювати навички роботи шилом та веєрним 

пензлем. 

3. Вчити створювати коло, розтягувати фарбу на воді. 
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4. Вчити виражати свої емоції у малюнку через 

сприйняття. 

9. «Сумний 

дощик» 

1. Продовжувати вчити дітей розбризкувати фарбу 

веєрним пензлем. 

2. Продовжувати вчити створювати коло, вчити 

розтягувати фарбу на воді, створювати краплю. 

3. Розвивати почуття композиції, кольоросприйняття. 

10. «У вирій» 1. Продовжувати вчити дітей розбризкувати фарбу 

веєрним пензлем. 

2. Вчити малювати елементарних пташок у вигляді V. 

3. Закріпляти знання про перелітних птахів нашого краю. 

Г
р

у
д

ен
ь

 

11. «Сніжинки» 1. Продовжувати знайомити дітей з основою 

предметного малювання на воді - кругом і технікою 

його нанесення. 

2. Учити витягати промені шилом. 

3. Розвивати бажання експериментувати. 

4. Виховувати працьовитість. 

12. «Новорічна 

ялинка» 

1. Учити  малювати кола різного розміру. 

2. Продовжувати  вчити працювати шилом і віяловій 

пензлем. 

3. Розвивати фантазію, впевненість в собі. 

4. Виховувати  терпіння. 

13. «Сніговики» 1. Продовжувати  вчити малювати кола різного 

розміру. 

2. Закріплювати  знайомі прийоми роботи фарбами 

Ебру. 

3. Розвивати фантазію. 

4. Виховувати  впевненість в собі. 

С
іч

ен
ь

 

14. «Перо Жар-

птиці» 

1. Ознайомити дітей з новою технікою - Тараклія шаль 

(гребенем в різних напрямках). 

2. Закріпити навички роботи інструментами і правила 

роботи з фарбами Ебру. 

3. Розвивати  дрібну моторику. 

4. Виховувати  індивідуальність. 

15. «Сонечко» 1. Ознайомити дітей з прийомом малювання 

різнобарвного кола, додаючи новий колір в середину 

кола. 

2. Учити витягати промені шилом. 

3. Розвивати бажання експериментувати. 

4. Виховувати посидючість. 

16. «Чарівна 

квіточка» 

1. Продовжувати знайомити дітей з прийомом 

малювання різнобарвного кола, додаючи новий колір 

в середину кола. 

2. Учити  витягати пелюстки шилом. 

3. Закріплювати  знайомі прийоми малювання на воді. 
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4. Виховувати  акуратність. 

Л
ю

т
и

й
 

17. «Зимова 

казка» (вільне 

малювання) 

1. Використовувати при виконанні роботи все вивчені 

види Ебру. 

2. Викликати  позитивний відгук на результати своєї 

праці. 

3. Розвивати творчі здібності. 

18. «Ми 

фантазуємо» 

(вільне 

малювання)  

 

1. Вчити дітей використовувати при виконанні роботи 

все вивчені види Ебру. 

2. Закріплювати знайомі прийоми роботи фарбами 

Ебру. 

3. Розвивати фантазію. 

4. Виховувати  впевненість в собі. 

19. «Морозний 

візерунок на 

вікні» 

1. Продовжувати знайомити дітей з технікою Ебру - 

Солов'їні гнізда (малювання шилом спіральок). 

2. Розвивати бажання експериментувати в малюванні, 

використовуючи 2 кольори фарб (білий, синій). 

3. Продовжувати  вчити працювати шилом по поверхні 

води. 

4. Викликати  позитивний відгук на результати своєї 

творчості. 

20. «Хуртовина-

завірюха» 

1. Продовжувати знайомити дітей з технікою Ебру - 

Солов'їні гнізда (малювання шилом спіральок). 

2. Розвивати бажання експериментувати в малюванні, 

використовуючи 2 кольори фарб (білий, синій). 

3. Продовжувати  вчити працювати шилом по поверхні 

води. 

4. Викликати позитивний відгук на результати своєї 

творчості. 

Б
ер

ез
ен

ь
 

21. «Гроно 

калини» 

1. Викликати інтерес до малювання на воді. 

2. Прагнути передавати виразний образ грона горобини. 

3. Закріпити вміння користуватися пензликом, шилом. 

4. Розвивати акуратність, самостійність. 

22. «Їжачок» 1. Продовжувати вчити дітей користуватись веєрним 

пензлем, шилом. 

2. Розвивати координацію рухів, дрібну моторику. 

3. Виховувати любов до живої природи. 

23. «Морські 

дива» 

1. Ознайомитися з новим видом Ебру – Тараклі або Ебру 

Гребінець, що дозволяє створювати орнаменти з хвиль 

та інших ліній які повторюються. 

2. Вчити малювати хвилі на воді за допомогою гребінця. 

3. Виховувати  

24. «Хатип 

сердечка» 

1. Познайомити з новою технікою - Хатіп Ебру 

(орнамент, візерунок). 
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2. Закріплювати навички роботи з шилом на поверхні 

води. 

3. Вчити малювати однакові елементи для отримання 

орнаменту. 

4. Розвивати почуття композиції, відчуття гармонії. 

К
в

іт
ен

ь
 

25. «Хатип 

квіточки» 

1. Продовжувати  знайомити з новою технікою - Хатіп 

Ебру (орнамент, візерунок). 

2. Закріплювати навички роботи з шилом на поверхні 

води. 

3. Закріплювати знайомі техніки малювання Ебру. 

4. Розвивати почуття композиції, відчуття гармонії. 

26. «Хатип 

листочки» 

1. Удосконалювати  вміння працювати в техніці - Хатіп 

Ебру (орнамент, візерунок). 

2. Закріплювати навички роботи з шилом на поверхні 

води. 

3. Закріплювати знайомі техніки малювання Ебру. 

4. Розвивати почуття композиції, відчуття гармонії. 

27. «Лист 

конюшини»  

1. Продовжувати знайомити дітей з основою 

предметного малювання на воді - кругом і технікою 

його нанесення. 

2. Учіть ділити коло шилом на чотири частини. 

3. Развивати дрібну моторику пальців рук. 

4. Закріплювати  знайомі прийоми малювання на воді. 

28. «Сова» 1. Закріпити  навик малювання в техніці Баттал Ебру. 

2. Продовжувати  вчити змішувати фарби, акуратно 

наносити їх на поверхню води. 

3. Закріплювати правила роботи з фарбами, 

інструментами. 

4. Розвивати творчу уяву. 

Т
р

а
в

ен
ь

 

29. «Восьминіг» 1. Закріпити навик малювання в знайомих техніках 

Ебру. 

2. Вчити створювати образ тварини, використовуючи 

всі знайомі прийоми малювання на воді. 

3. Розвивати творчу уяву. 

4. Виховувати  акуратність, посидючість. 

30. «Метелик» 1. Закріпити навички малювання в знайомих техніках 

Ебру. 

2. Закріплювати правила роботи з шилом (Протирати 

серветкою після кожного застосування). 

3. Вчити дітей змішувати фарби. 

4. Развивати  бажання дітей експериментувати в 

малюванні. 

5. Розвивати фантазію. 

31. «Вільне 

малювання» 

1. Закріпити  технічні навички і вміння малювання на 

воді. 
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2. Розвивати творчі здібності, естетичне сприйняття. 

3. Розвивати уяву, дрібну моторику пальців рук, інтерес 

до пізнавальної діяльності. 

4. Виховувати самостійність. 

32. «Ромашка»  1. Ознайомити дітей з новим видом Ебру – квітковий. 

2. Продовжувати  вчити поділу кола на чотири частини. 

3. Повторити правила роботи з фарбами Ебру. 

4. Розвивати дрібну моторику пальців рук. 

Ч
ер

в
ен

ь
 

33. «Тюльпан» 1. Продовжувати знайомити дітей з квітковим Ебру. 

2. Вчити ділити коло навпіл. 

3. Закріплювати навички роботи шилом на поверхні 

води. 

4. Розвивати фантазію. 

34. «Фіалка» 1. Продовжити  знайомство з одним з видів Ебру – 

квітковий. 

2. Повторити правила роботи з фарбами. 

3. Розвивати  бажання експериментувати в малюванні, 

використовуючи раніше набуті навички. 

4. Розвивати дрібну моторику пальців рук. 

35. «Гвоздика» 1. Продовжити  знайомство з одним з видів Ебру – 

квітковий. 

2. Повторити правила роботи з фарбами. 

3. Вчити дітей поділу кола на безліч рівних частин. 

4. Розвивати  дрібну моторику пальців рук. 

Л
и

п
ен

ь
 

36. «Загадки 

весни» (вільне 

малювання) 

1. Закріпити  технічні навички і вміння малювання на 

воді. 

2. Розвивати творчі здібності,  колірне сполучення. 

3. Розвивати уяву, фантазію та дрібну моторику пальців 

рук, інтерес до пізнавальної діяльності. 

37. «Зіркове  

небо» 

1. Закріпити  навик малювання в знайомих техніках 

Ебру. 

2. Закріплювати правила роботи з шилом (Протирати 

серветкою після кожного застосування). 

3. Вчити дітей змішувати фарби. 

4. Розвивати  бажання дітей експериментувати в 

малюванні. 

5. Розвивати фантазію. 

38. «Космос»  1. Закріпити  технічні навички і вміння малювання на 

воді. 

2. Розвивати творчі здібності, естетичне сприйняття. 

3. Розвивати уяву, дрібну моторику пальців рук, інтерес 

до пізнавальної діяльності. 

4. Виховувати самостійність. 

С
е

р
п

ен ь
 39. «Веселка» 1. Закріпити навик малювання в знайомих техніках 

Ебру. 
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2. Закріплювати правила роботи з шилом (Протирати 

серветкою після кожного застосування). 

3. Вчити дітей змішувати фарби. 

4. Розвивати  бажання дітей експериментувати в 

малюванні. 

5. Розвивати фантазію. 

40. «Кульбабка» 1. Продовжити  знайомство з одним з видів Ебру – 

квітковий. 

2. Повторити правила роботи з фарбами. 

3. Розвивати  бажання експериментувати в малюванні, 

використовуючи раніше набуті навички. 

4. Розвивати дрібну моторику пальців рук. 

41. Підсумкове 

заняття «Літній 

настрій» 

(Вільне 

малювання) 

1. Удосконалювати  всі технічні навички і вміння 

малювання на воді. 

2. Розвивати творчі здібності, естетичне сприйняття, 

колірне поєднання. 

3. Розвивати уяву, фантазію та дрібну моторику пальців 

рук, інтерес до пізнавальної діяльності. 

 

Очікувані результати 

У результаті передбачається досягнення певного рівня оволодіння дітьми 

технікою малювання на воді Ебру. Діти будуть знати спеціальну термінологію, 

отримають уявлення про види цього стародавнього мистецтва, навчаться 

поводитися з основними художніми матеріалами та інструментами. 

До кінця навчання діти будуть знати: 

− коротку історію та техніку малювання Ебру; 

− основні види Ебру; 

− основні та похідні кольори; 

− колірну гамму фарб (теплі, холодні кольори); 

− поняття симетрії; 

− поняття композиції; 

− властивості фарб і графічних матеріалів. 

вміти: 

− вміти організовувати й утримувати в порядку своє робоче місце; 

− дотримуватися послідовності у роботі; 

− вибирати потрібні інструменти та правильно їх використовувати в 

залежності від задуму та виду Ебру; 

− вибирати формат і розташування аркуша в залежності від задуманої 

композиції; 

− змішувати кольори на палітрі, отримуючи потрібні колірні відтінки; 

− використовувати різноманітність виражальних засобів (лінія, пляма, колір); 

− грамотно оцінювати свою роботу, знаходити її переваги і недоліки. 
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Матеріал, що використовується: 

Ебру фарби, пензлі, шило, ємність, загущувач води, папір, гребені, серветки. 

Кисті: в Ебру користуються пензликами з кінського волосся у формі віяла. 

Шило: за допомогою шила можна створювати незвичайні фігури та 

поєднання кольорів. Акуратно рухаючи фарби по густій поверхні, створюються 

абсолютно фантастичні й неповторні образи. 

Гребінь: за допомогою гребеня можна створювати незвичайні візерунки. По 

довжині і ширині гребінь повинен відповідати параметрам ємності. 

Ємність: для роботи використовують ємності різних розмірів. 

Папір: використовуються аркуші паперу різних розмірів, за розміром 

ємності. 

Для зразка використовуються малюнки, створені педагогом. 
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Додаток Е 

Перспективно-тематичний план освітньої роботи з батьками та педагогами 

з розвитку творчої активності за допомогою нетрадиційної техніки 

малювання Ебру 

 

м
іс

яц
ь Зміст  

З батьками  З педагогами  

В
ер

ес
ен

ь 
 Семінар-практикум для батьків на 

тему «Нетрадиційні техніки 

малювання в сімейному 

вихованні» 

Семінар-практикум «Розвиток 

творчої активності дітей за 

допомогою нетрадиційних технік 

малювання 

Ж
о

в
те

н

ь 
 

Майстер-клас «Нетрадиційні 

техніки малювання в розвитку 

творчої активності дітей» 

Консультація «Малюємо без 

пензлика. Мистецтво Ебру»  

Л
и

ст
о
п

ад
  Консультація «Мистецтво Ебру як 

засіб розвитку творчої активності 

дітей старшого дошкільного віку» 

Педагогічна рада «Розвиток 

творчої уяви дошкільників на 

заняттях з образотворчої 

діяльності» 

Г
р
у
д

ен

ь 

Консультація «Що таке творча 

активність особистості?» 

Консультація «Як розвивати творчі 

здібності дітей старшого 

дошкільного віку» 

С
іч

ен
ь Майстер-клас «Мистецтво Ебру в 

розвитку творчої активності дітей» 

Семінар-практикум «Творчі 

здібності дітей – на кінчиках їхніх 

пальців» 

Л
ю

ти
й

 Круглий стіл «Творчі батьки – 

творчі діти» 

Консультація «Сутність, зміст та 

структура творчої активності 

особистості» 

Б
ер

ез
е

н
ь 

Консультація «Творчість у 

становленні особистості дитини» 

Круглий стіл «Від творчого 

педагога до творчої дитини» 

 

К
в
іт

ен

ь 

Круглий стіл «Роль творчої 

активності у підготовці дитини до 

школи» 

Майстер-клас «Ебру – арт-терапія» 

Т
р

ав
ен

ь Консультація «Як вдома розвивати 

здібності дитини» 

Семінар «Творча активність як 

основний чинник розвитку 

особистості» 
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Ч
ер

в
ен

ь Круглий стіл «Роль спільної 

творчості в сім'ї»  

Круглий стіл «Формування творчої 

активності дітей старшого 

дошкільного віку в процесі 

інтеграції різних видів діяльності» 

Л
и

п
ен

ь Круглий стіл «Творчість в житті 

дітей» 

Консультація «Педагогічні умови 

формування творчих здібностей 

дітей старшого дошкільного віку» 

С
ер

п
ен

ь 

Виставка-огляд творчих робіт 

«Чарівний верніаж» 

Консультація «Креативні ідеї для 

творчих вихователів» 
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