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РОЛЬ ГРИ У РОЗВИТКУ КРЕАТИВНОСТІ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Зозуля І.М. Роль гри у розвитку креативності дітей дошкільного віку. У статті 
висвітлено результати теоретичного аналізу ролі гри у розвитку креативності дітей 
дошкільного віку. Проаналізовано позиції науковців щодо дефініції понять «креативність» 
та «гра». Обґрунтовано розвивальний потенціал творчої гри дошкільників та розкрито її 
вплив на формування креативності дітей. Зазначено, що гра включає в себе і 
наслідування значущого дорослого, що є одним із механізмів формування креативності, 
і власне експериментування. Визначено основні характеристики гри як провідного виду 
діяльності у період дошкільного дитинства. Розглянуто специфіку динаміки гри як 
механізму розвитку креативності. Відмічено, що в онтогенезі процес розвитку креативних 
якостей дитини починається на мотиваційно-особистісному рівні. 

Ключові слова: креативність, мотиваційно-особистісний показник креативності, 
наслідування, діти дошкільного віку, гра, ігрова діяльність, творча гра, сюжетно-рольова 
гра. 

Зозуля И.Н. Роль игры в развитии креативности детей дошкольного возраста. 
В статье отражены результаты теоретического анализа роли игры в развитии 
креативности детей дошкольного возраста. Проанализированы позиции ученых о 
дефиниции понятий «креативность» и «игра». Обоснован развивающий потенциал 
творческой игры дошкольников и раскрыто ее влияние на формирование креативности 
детей. Отмечено, что игра включает в себя и подражание значимого взрослого, 
являющимся одним из механизмов формирования креативности, и собственно 
экспериментирование. Определены основные характеристики игры как ведущего вида 
деятельности в период дошкольного детства. Рассмотрена специфика динамики игры 
как механизма развития креативности. Отмечено, что в онтогенезе процесс развития 
креативных качеств ребенка начинается на мотивационно-личностном уровне. 

Ключевые слова: креативность, мотивационно-личностный показатель 
креативности, подражание, дети дошкольного возраста, игра, игровая деятельность, 
творческая игра, сюжетно-ролевая игра. 

Постановка проблеми. На сучасному етапі розвитку суспільства більш актуальною 
стає потреба у креативних особистостях, які будуть професійно компетентними, 
соціально мобільними, відкритими всьому новому, здатними до самовдосконалення та 
творчої самореалізації, вмітимуть знаходити нестандартні рішення у різних ситуаціях і 
зможуть реалізовувати себе у будь-якій сфері діяльності. Закономірно вирішувати 
зазначену проблему, починаючи ще з дошкільного віку, оскільки цей період є 
сенситивним для формування і розвитку креативності. Діти цього віку, з одного боку, 
готові до соціалізації (сформованість мовлення), а з іншого – ще не соціалізовані. Для 
дошкільників світ ще загадковий і проблемний. Вони допитливі, відкриті всьому новому, 
здатні до імпровізацій, переповнені бажанням створювати власні творчі продукти.  

Оскільки провідною діяльністю цього вікового періоду є гра, то саме у процесі ігрової 
діяльності доцільно створювати сприятливі умови для розвитку креативності. Адже гра 
включає в себе і наслідування значущого дорослого, що є одним із механізмів 
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формування креативності у цей період, і власне експериментування. Саме у процесі гри 
розвивається мислення та уява дітей, проявляються їхні вікові та індивідуальні 
особливості, розвиваються творчі здібності. Й. Хейзінга зазначає, що гру і креативність 
поєднує свобода. Гра звільняє від стереотипів, «ламає гнітючі цінності», вивільняє 
життєву енергію, дарує смак до життя [23]. У зв’язку з цим виникає потреба у вивченні 
ролі гри у розвитку креативності дітей дошкільного віку. 

Аналіз останніх публікацій. Початок розробки теорії гри зазвичай пов’язують з 
іменами Г. Спенсера і Ф. Шиллера. На їхню думку, гра є вивільненням «надлишку 
життєвих сил» дитини, її природним прагненням до естетичної насолоди. К. Бюлер 
зауважує, що до гри дітей спонукає задоволення; Д. Дьюі доводить, що гра – це 
реалізація дитиною видів поведінки, отриманих на основі інстинктів наслідування і 
навчання; на думку З. Фройда, гра є засобом символічного задоволення дитиною 
бажань, які незадоволені в дійсності. М. Лацарус, М. Шаллер і Дж. Штейнталь у своїй 
«теорії активного відпочинку» розуміють під грою психологічний відпочинок, метою якого 
є відновлення фізичних сил. Проте В. Зеньковський зауважує, що «дитячій грі 
притаманний такий же характер серйозності, яким відмічена і праця». К. Гросс розглядає 
гру як підготовку до подальшого дорослого життя, як засіб самовиховання дитини. 
За допомогою гри діти тренують і удосконалюють свої здібності. Він вважає, що «саме 
для того і дане дитинство, щоб ми могли грати» [5, с. 72]. 

Проблема розвитку креативності у процесі гри нині має у своєму арсеналі велику 
кількість наукових праць (Д. Ельконін, Р. Жуковська, О. Запорожець, О. Леонтьєв, 
Д. Менджерицька, О. Усова та ін.). Зокрема Б. Ананьєв, Ю. Аркін, Л. Венгер, 
Л. Виготський, Д. Ельконін, О. Запорожець, В. Зеньківський, О. Леонтьєв, Г. Люблінська, 
І. Сікорський, С. Рубінштейн вивчали роль гри в психологічному розвитку дитини. 
Є. Аркін, Л. Венгер, О. Дьяченко, О. Кравцова, Н. Непомняща, М. Подд’яков, А. Рояк 
висвітлювали розвиток творчих здібностей у сюжетно-рольовій грі. Л. Божович, 
Р. Жуковська, К. Зворигіна, Н. Короткова, 3. Ліштван, Т. Маркова, Д. Менджерицька, 
Н. Михайленко, С. Новосьолова, Є. Флерина займалися дослідженням педагогічного 
керівництва сюжетно-рольовими іграми в інтересах розвитку дитячої творчості. Т. Рєпіна, 
А. Рояк, В. Мухіна у своїх працях описували характер соціальної активності та 
ініціативності дошкільнят у творчій сюжетно-рольовій грі. Однак, незважаючи на істотний 
доробок науковців, залишається нез’ясованою роль гри у розвитку креативності дітей 
дошкільного віку. 

Формулювання мети і завдань статті. Викладене вище визначило мету 
дослідження, а саме: дослідити роль гри у розвитку креативності дітей дошкільного віку. 
Для досягнення мети було поставлено такі завдання: 1) обґрунтувати розвивальний 
потенціал гри та розкрити її роль у розвитку креативності дітей дошкільного віку; 
2) проаналізувати позиції науковців стосовно дефініції понять «креативність» і «гра»; 
3) розглянути специфіку динаміки гри як механізму розвитку креативності. 

Виклад методики і результатів дослідження. Дослідження здійснювалося 
методом теоретичного аналізу літературних джерел щодо визначення ролі гри у розвитку 
креативності дошкільників а також передбачало охоплення наукових напрацювань різних 
сфер знань (етнографія, педагогіка, соціологія, фізіологія, філософія тощо) задля 
формування його міждисциплінарного континууму. 

Розпочинаючи свій аналіз ми, перш за все, звернулися до визначення самих понять 
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«креативність» і «гра». Креативність часто трактують як пошук і знаходження виходу з 
наявної ситуації, подолання її суперечностей, побудову для себе нового з опорою на 
знання індивідуального досвіду [15, с. 12].  

Т. Баришева і Ю. Жигалов під креативністю розуміють системне багаторівневе 
психічне утворення, складовими якого є інтелектуальний потенціал, мотивація, емоції, 
рівень естетичного розвитку, екзистенційні та комунікативні параметри, 
компетентність [2].  

В. Козленко визначає креативність як потребу в дослідницькій діяльності, яка 
властива кожній людині від народження і проявляється рефлекторно [8].  

На думку С. Макшанова і Н. Хрящєвої креативність – це здатність особистості до 
конструктивного, нестандартного мислення та поведінки, а також до усвідомлення та 
розвитку свого досвіду [10]. Н. Хрящєва додає, що креативність проявляється в багатій 
уяві, почутті гумору, прихильності до високих естетичних цінностей, умінні деталізувати 
образи проблеми [24].  

У своїх теоретичних висновках В. Дружинін обстоює думку, що креативність – це 
загальна здібність до творчості, яка характеризує особистість в цілому, проявляється у 
різних сферах її активності і розглядається як відносно незалежний чинник обдарованості 
[6]. Дж. Гілфорд і Е. Торренс також визначають креативність як універсальну пізнавальну 
творчу здібність, здібність до усвідомлення протиріч і проблем, як відмову від 
стереотипних способів мислення, здібність продукувати нові ідеї та знаходити 
нетрадиційні способи вирішення завдань [20].  

За словами Т. Рібо, креативність є одним із різновидів гри. Творчі процеси дітей, які 
проявляються змалечку, найкраще розкриваються в їхніх іграх. Він стверджує, що кожній 
людині властиві творчі інстинкти (інтуїція, нахили до гри, безкорисливість, гедонізм), які 
спочатку реалізуються у грі, а згодом у творчості. Т. Рібо вважає, що не всяка гра є 
творчістю, проте вся творчість є грою [16]. 

О. Мелік-Пашаєв і З. Новлянська порівнюють дитячу гру з найдавнішими формами 
мистецтва, до того як воно розділилося на творчість літературну та музичну, драму і 
танець, авторство і виконавство. Дитина, в яку б гру вона не грала, завжди одночасно є і 
автор, і виконавець, і режисер в одній особі [11]. «Обираючи гру, дитина підбирає тему, 
будує, проєктує сюжет, визначає ролі, віддзеркалюючи свої інтереси та захоплення. 
У ході гри вона демонструє своє ставлення до тих чи інших об’єктів, речей, програє уявні 
ролі та відображає емоції» [25, с. 123]. 

За твердженням К. Нойшюц унікальність ігрової ситуації полягає у тому, що в ній 
дитина, з одного боку, веде себе відповідно до своїх бажань, а з іншого – добровільно 
підпорядковується існуючим у грі правилам. Змінюючи ролі, дитина ніби розвідує межі 
свого «Я» [12, с. 9]. 

За словами К. Ушинського «для дитини гра – реальність, і реальність, набагато 
цікавіша, ніж та, яка її оточує. Цікавіша вона для дитини саме тому, що є зрозумілою; а 
зрозуміла вона їй тому, що частково є її власним творінням. У грі дитина живе, і сліди 
цього життя глибше залишаються у ній, ніж сліди дійсного життя, в яке вона не може ще 
увійти за складністю його явищ й інтересів» [21, с. 278]. В. Сухомлинський доповнює: 
«у грі відкривається перед дітьми світ, розкриваються творчі здібності особистості. Без 
гри немає і не може бути повноцінного розумового розвитку. Гра – це величезне світле 
вікно, через яке в духовний світ дитини вливається цілющий потік уявлень, понять – це 
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іскра, що запалює вогник допитливості» [18, с. 95].  
К. Гросс, В. Стерн, К. Ушинський та ін. вважають, що гра є наслідком розвиненої 

творчої уяви дитини, яка проявляється у її фантазії [5; 17; 21]. Їм опонують Л. Виготський 
і Д. Ельконін вважаючи творчу уяву не причиною, а наслідком розвитку ігрової діяльності 
[3; 27]. Л. Виготський зазначає, що уява, будучи вищою психічною функцією, є складним 
і більш пізнім утворенням ніж гра. У ній особливим чином поєднуються емоційні і 
мисленнєві процеси. Уява дозволяє дитині встановити зв’язки між реальним світом і його 
символічною репрезентацією. 

Г. Чистякова підкреслює, що за безпосереднім відношенням дитини до гри, її 
поведінкою у процесі гри та виконанням ролей можна простежити і проаналізувати 
розвиток дитячої уяви. Крім того, важливим елементом оцінки та аналізу є матеріальні 
продукти творчості дошкільників (малюнки, казки, фантастичні історії тощо) [26]. 

У ігровій діяльності створюються сприятливі умови для формування багатобічного 
уявлення про предмети, об’єкти і явища оточуючого світу. У грі формуються просторові 
й часові сприймання, тривалість і послідовність навколишніх явищ. Діти навчаються 
виділяти різні властивості об’єктів, відносити їх до певних груп, порівнювати, 
узагальнювати, осмислено сприймати, виокремлювати від інших і визначати дії з ними 
[14, с. 128].  

У проведеному Дж. Брунером дослідженні проблеми ролі гри у процесі навчання 
було виявлено, що діти, які мали можливість попередньо пограти з матеріалом, який 
потім їм був запропонований для навчальної роботи, впоралися з навчальним завданням 
швидше і запропонували більш оригінальні відповіді, ніж ті діти, які такої можливості не 
мали. Вони були більш впевненими в собі, завдання розглядали як початок творчої гри, 
у якій відчували себе розкутими, проявляли винахідливість, краще сприймали пояснення 
і пропозиції дорослих. За словами Дж. Брунера, гра виступає «не лише як засіб 
дослідження, але і як форма прояву винахідливості» [28, с. 71]. 

Л. Галігузова, досліджуючи творчий аспект гри на моделі ігрової ситуації «Догляд за 
лялькою», відмітила, що практично всі діти можуть легко і самостійно знайти серед 
поліфункціональних предметів реально відсутні, але необхідні їм об’єкти і вільно 
включити їх у гру. «Такі показники, як: а) самостійний вибір предметів-замінників; 
б) гнучкість у зміні функції предметів; в) оригінальні назви і дії; г) критичність до 
заміщення партнера, яка свідчить про наявність свого особливого бачення 
навколишнього, у сукупності свідчать на користь того, що уява у цьому віці набуває 
творчого характеру» [4, с. 22]. 

Д. Ельконін зазначає, що у грі діти використовують не ті предмети, які 
застосовуються у діяльності дорослого, а інші, які лише нагадують їх і дозволяють 
виконувати ігрові дії, наштовхують дітей на шлях пошуку відповідних замінників; один і 
той самий замінник може використовуватися для позначення різних предметів і навпаки 
[27]. Наприклад, на запитання: «Чим буде у грі повітряна кулька?» діти пропонують 
різноманітні відповіді: «куля», «м’яч», «сонце», «барабан», «вітрило», «голова», «змія», 
«мішок із золотом», «крокодил» тощо. Проте, постає запитання: «Які з цих відповідей є 
креативними?».  

Для визначення креативних відповідей В. Дружинін радить у процесі тестування 
керуватися смисловим критерієм, який дає змогу розділити відповіді досліджуваних на 
відтворювальні (стереотипні), оригінальні (творчі) і неусвідомлені (девіантні). За його 



Збірник наукових праць Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України 

271 

словами, основними операціями творчого процесу є порівняння і встановлення між 
елементами смислових зв’язків, які встановлюються на основі репродукції, смислового 
синтезу і випадкового поєднання без знаходження семантичних зв’язків.  

Оригінальні відповіді виникають у процесі абстрагування (виділення) одних аспектів 
предмета й ігнорування інших його аспектів. Виділення латентних, неочевидних ознак 
змінює смислову ієрархію їхньої значущості й дозволяє побачити предмет під іншим 
кутом зору. Наприклад: відповідь «барабан» пов’язана з виокремленням таких ознак 
повітряної кульки, як туго натягнута оболонка, «пустота», та нехтуванням ознак легкості, 
округлості тощо. Відповіді «куля» і «м’яч» є відтворювальними, стереотипними 
відображеннями значення стимулу «повітряна кулька», а відповіді «змія» і «крокодил» – 
неусвідомленими, семантично не пов’язаними зі змістом предмета-стимулу. Оригінальна 
асоціація, продовжує В. Дружинін, характеризується помірною віддаленістю від стимулу 
[6, с. 202].  

Д. Ельконін пише, що граючись, дитина, максимально реалізує свої можливості та 
здібності, які вона засвоїла у процесі взаємодії з дорослими. Гра для неї є захопливою 
діяльністю. Вона дає дітям можливість проявити власну активність і самостійність [27]. 

За словами Т. Титаренко, якщо у ранньому дитинстві малюк лише побачив і відчув 
привабливість оточуючого світу, то у дошкільний період у нього вже з’являються засоби 
оволодіння навколишньою дійсністю. Йому хочеться бути таким, як значущий дорослий: 
керувати автомобілем, ходити на роботу, телефонувати бабусі тощо – усе це цілком 
досяжне в ігровій діяльності. Гра розкриває перед дошкільником неосяжний зовнішній 
світ дорослих, робить його можливості майже безмежними. Світ не змінився, іграшки ті 
самі, але малюк уже інший: він маніпулює ними, не просто наслідує дії дорослих, а 
моделює у грі людські стосунки, перевтілюючись у того, хто йому зараз цікавий. 
З реаліста він перетворюється у фантазера, який приміряє за день безліч ролей [19, 
с. 88]. 

Розвинена уява, мовні здібності й відчуття форми, на думку В. Дружиніна, є базою 
для розвитку одного зі психологічних механізмів формування креативності – 
наслідування. Він стверджує, що для креативного розвитку дитини потрібні: 1) відсутність 
зразка регламентованої поведінки; 2) наявність позитивного зразка творчої поведінки; 
3) створення умов для наслідування творчої поведінки і блокування проявів агресивної і 
деструктивної поведінки; 4) соціальне підкріплення творчої поведінки. 

За його словами креативність актуалізується у середовищі, яке має високий рівень 
невизначеності й потенційної багатоваріантності (безлічі можливостей). Невизначеність 
стимулює пошук власних орієнтирів, замість прийняття готових, а багатоваріантність 
забезпечує можливості для їхнього знаходження. 

Щоб креативність сформувалася як глибинна якість особистості, продовжує 
В. Дружинін, у процесі гри потрібно: 1) створювати ситуації мінімальної регламентації 
поведінки – дозволяти дітям будь-які способи поведінки (окрім відкритої агресії), рухові 
дії, вибір тематики гри, використання у грі предметів, які знаходяться у приміщенні; 
2) застосовувати різні за формою, розміром, кольором і вагою предмети, які 
забезпечують багатоваріантність використання і які можна змінити без великих зусиль; 
3) надавати зразок креативної поведінки – вигадувати ігрові події, які містять певну 
проблему і відтворювати її у грі, заздалегідь продумувати всілякі лінії розвитку сюжету і 
способи застосування предметів-замінників, уникати у грі позиції лідера [6].  
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Т. Авдулова зазначає, що надмірне керівництво призводить до руйнування 
структури гри, позбавляє дітей самостійності та ініціативності. Регламентованість ролей 
та дій відбиває смак до спонтанної творчості, яка є рушійною силою ігрової активності 
дітей [1, с. 7]. 

К. Карасьова і Т. Піроженко зробили спробу розкрити специфіку динаміки розвитку 
творчих ігор. У молодшому дошкільному віці, за їхніми словами, відбувається 
становлення спільних ігор з однолітками. Гра «поряд», яка притаманна ранньому 
дитинству, замінюється грою «разом». Ці ігри, незважаючи на відсутність ігрових правил, 
мають уже певний сюжет, який розкривається через відповідні дії. У цей період діти 
вчаться узгоджувати свої дії з діями інших дітей, розуміти бажання товариша [7, с. 13]. 

Т. Піроженко зазначає, що завдяки досвіду спільної з однолітками гри дитина 
отримує величезний потенціал психологічних досягнень. Якщо індивідуальна гра дитини 
будується як реалізація її афективних внутрішніх програм і зміна сюжетних подій може 
бути випадковою і неусвідомленою, то спільна гра вимагає ігрової ситуації. Дошкільнику 
потрібно не тільки усвідомити свій задум, але й зрозуміти задум партнера. Складність 
спільної гри обумовлена тим, що кожна дитина має своє уявлення про розгортання 
сюжету, яке відповідає її особистим інтересам, досвіду й можливостям. Зміна власного 
задуму і прийняття ігрового задуму партнера для того, щоб виробити загальну сюжетну 
лінію, вимагають від дитини певної гнучкості мислення, вміння оперувати образами 
персонажів і подіями. Таким чином, у багатьох ситуаціях взаємодії між однолітками 
відбувається перетин смислових просторів учасників взаємодії, що призводить до 
створення нового смислового простору, який сприяє породженню, кристалізації нового 
смислу, який буде прийнятий усіма учасниками взаємодії.  

У дітей п’яти років гра безпосередньо пов’язана з формуванням рольового 
поводження. Передумовою для розвитку рольової поведінки є формування дії у плані 
голосної мови. Поступово предмети замінюються «словами-назвами», а дії – жестами, 
які супроводжуються поясненнями, у ході цих процесів формується образно-мовне 
мислення. Ігрові дії поступово позначаються словом, жестом, переходячи у внутрішній 
план, стають більш символічними. 

У старшому дошкільному віці роль стає основою гри. Дошкільники не лише 
послідовно змінюють ігрові ролі у рамках одного сюжету, а й використовують поєднані 
ролі. У цей період проявляється здатність дитини позначати дії словом, рухом, мімікою, 
пантомімою. Розвиток ігрової діяльності у цьому віці залежить від уміння дошкільників 
розігрувати декілька послідовно пов’язаних між собою сюжетів. Згодом, творчі ігри з 
відкритим сюжетом та прихованими правилами переходять на новий етап розвитку – ігри 
з прихованим сюжетом та відкритими правилами, що створює передумови для 
оволодіння новими продуктивними видами діяльності [13]. 

Н. Хазратова висунула припущення, що найбільшу креативну значущість має 
сюжет, який містить якусь проблему, вирішення якої може дати поштовх для подальшого 
розвитку гри (Наприклад: «У печері знаходяться робот-будівельник і робот-руйнівник, 
яких неможливо відрізнити один від одного, доки не увімкнеш»); креативними є 
оригінальні і несподівані модифікації сюжету, які логічно не випливають із попередніх 
подій, але дають змогу вийти із проблемної ситуації (Наприклад: «Зла відьма викрала 
принцесу, принцеса виявилася злішою за відьму і скинула її з мітли під час польоту»); 
некреативним сюжетом є модифікація сюжету з очевидним продовженням попередніх 
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подій (Наприклад: «Поліцейські переслідують злочинців – злочинці тікають; поліцейські 
стріляють – злочинці падають і помирають») [22]. 

На думку Т. Комарової, саме завдяки грі дитина проявляє більший інтерес до 
творчої діяльності, яка викликає у неї насичені емоційні відчуття. Крім того, за її словами, 
саме гра породжує мотив, який викликає інтерес [9]. В. Дружинін і Н. Хазратова 
вважають, що в онтогенезі процес розвитку креативних якостей дитини починається саме 
з мотиваційно-особистісного рівня. Мотиваційний показник передбачає особистісну 
значущість для дитини проблемної ситуації, яка виникає у процесі гри, включення самої 
гри у систему особистісних смислів дитини. На їхній основі формується мимовільна 
концентрація уваги на ігровій проблемі, здібність знаходити зв’язки між «новими» 
смисловими утвореннями і культурним контекстом. Вони зазначають, що креативом є не 
той, хто першим вигадав ідею, а той, хто провів смислові зв’язки, опрацював цю ідею, її 
функції по відношенню до інших елементів семантичного простору знань, які існують у 
даній культурі [6]. 

Діагностуючи креативність у процесі гри, Н. Хазратова виявила, що для дітей 
чотирьох років є характерним зростання продуктивного і мотиваційно-особистісного 
показників креативності. У дітей трьох років було виявлено зростання мотиваційно-
особистісного показника креативності, а у п’ятиліток – продуктивності. 

Суттєве зростання мотиваційно-особистісного показника креативності у трирічних 
дітей Н. Хазратова пояснила емоційним включенням дітей у пошук, постановку і 
осмислення ігрових проблем, зменшенням мотивації схвалення, зростанням 
автономності поведінки та появою стійкого бажання продовжувати подібні ігри. Вона 
висунула припущення, що за умови підтримання досягнутого рівня мотивації зростання 
креативності досліджуваних проявиться також у їхній поведінці і відобразиться на 
креативному продукті. 

Зростання показника продуктивності у дітей п’яти років Н. Хазратова пояснила тим, 
що вони значно більшою мірою соціалізовані та вже засвоїли нормативні (соціально 
фіксовані) засоби самовираження (мова, певні поведінкові стереотипи). Вони краще 
розуміють вимоги дорослого і адаптуються до них. Проте настанова на пристосування 
своєї поведінки до вимог дорослого перешкоджає глибокому емоційному включенню 
дітей у процес пошуку вирішення ігрових проблем і, як наслідок, їхня мотиваційна основа 
є недостатньо задіяною. У цих дітей виявилося досить складно знизити мотивацію 
схвалення. Н. Хазратова констатувала той факт, що навіть маючи бажання грати у творчі 
ігри, діти з низьким рівнем мотиваційно-особистісного показника рідко можуть 
організувати таку гру самостійно [22]. 

Т. Піроженко застерігає, що відсутність творчої гри у дошкільному віці гальмує 
активний розвиток психічних процесів. «У дітей, які не мають інтересу до спільної з 
ровесниками творчої сюжетно-рольової гри та відповідного досвіду спостерігається 
зниження здатності творчо мислити, гальмується засвоєння норм спілкування із 
однолітками» [13, с. 7]. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Таким чином, креативність – це 
творча здібність, здібність до конструктивного, нестандартного мислення та поведінки, 
здібність продукувати нові ідеї та знаходити нетрадиційні способи вирішення завдань. Її 
складовими є інтелектуальний потенціал, мотивація, емоції, рівень естетичного розвитку, 
екзистенційні та комунікативні параметри.  
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Розвиток креативних якостей дитини починається на мотиваційно-особистісному 
рівні, який передбачає особистісну значущість для дитини проблемної ситуації, що 
виникає у процесі гри і включення самої гри у систему особистісних смислів дитини. У грі 
формується мимовільна концентрація уваги на ігровій проблемі, здатність знаходити 
зв’язки між «новими» смисловими утвореннями і культурним контекстом. Гра включає в 
себе наслідування значущого дорослого та експериментування. У процесі гри діти не 
лише вчаться виділяти різні властивості предметів, а й вигадують безліч способів 
незвичайного їхнього використання (шлях пошуку відповідних замінників). Не лише 
оволодівають моральними нормами і правилами, а й вчаться знаходити вихід із 
проблемної ситуації. Найбільшу креативну значущість мають сюжетно-рольові ігри, в 
яких сюжет розвивається навколо певної проблеми та ігри з оригінальними і 
несподіваними модифікаціями сюжету, які логічно не випливають із попередніх подій, але 
дають змогу вийти із проблемної ситуації. 

Перспективним напрямком подальшої роботи може бути розробка методичних 
рекомендацій, які сприятимуть розвитку креативного потенціалу особистості, та 
впровадження їх у освітньо-виховний процес. 
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Zozulia I.M. The role of game in the development of creativity of children of preschool 
age. The article presents the results of the theoretical analysis of the role of the game in development 
of creativity of children of preschool age. The opinions of scientists regarding the definitions of the 
concepts of «creativity» and «game» are analyzed. Creativity is defined as creative ability, the ability 
to constructive, non-standard thinking and behavior, the ability to generate new ideas and find 
unconventional ways of solving problems; the game is defined as a form of unproductive activity, the 
impetus to which is not the result, but the process itself. Developmental potential of creative game of 
preschoolers and its influence on formation of children's creativity is justified. It is noted that the game 
includes the imitation of a meaningful adult, which is one of the mechanisms of formation of creativity 
and experimentation. During the game, children not only learn to distinguish different properties of 
objects, but also invent many ways of unusual usage (search for appropriate substitutes). Moreover 
during the game the thinking and imagination of children develops, their individual and age 
characteristics manifest, creative abilities develop. The specificity of game dynamics as a mechanism 
of creativity development is considered. It is noted that in ontogeny the process of development of 
creative qualities of a child begins at the motivational and personal level that implies personal 
importance to the child of the problematic situation that arises in the process of playing and 
incorporating the game itself into the child's personal meaning system. The unconscious concentration 
on the game problem, ability to find connections between «new» semantic entities and cultural context 
are formed during the game.  

Key words: creativity, motivational and personal indicator of creativity, imitation, preschoolers, 
game activity, creative game, story-role-playing game.  


