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Орієнтація на формування, розвиток та самореалізація особистості дитини являється домінуючою 

установкою виховання та навчання в сфері соціально – культурної діяльності. Задачі розвитку суспільства 

висувають нові, високі потреби до людини як головному елементу відтворювальних сил суспільства, означаючи 

необхідність всебічного розвитку самої людини, якісного змісту та кількісної віддачі його сил та можливостей. 

Суспільство все більше починає розуміти, що головне його багатство – людина, а ще точніше – творчість 

особистості [1, с. 49]. Виховати творчу особистість це значить сформувати контекст та установку на творчість з 

однієї сторони та потребу і пробудження до творчості з другої сторони, неможна без спеціальної політики, що 

направлена на цю культурну мету. Дитяча творчість може носити не тільки професійно –  орієнтований 

характер, але і вирішувати задачі соціально – культурного розвитку особистості. В історії та теорії педагогіки 

багато авторів підкреслювали важливість самостійної спостережливої діяльності на особистий розвиток дитини 

[2, с. 10]. 

Цією проблемою займались К.А. Абульханова, М.М. Бахтин, Л.А. Венгер, Л.С. Виготський, В.Н. 

Дружиніна, С.Ф. Одуїв, Я.А. Пономарьова, І.В. Сереброва, Л.Ф. Тихомиров, Л.М. Фрідман та інші. Художня 

творчість є не тільки підвищена здатність до уявлення. Процес творчості– дуже складне психічне вище. Якщо в 

ньому головним чином приймають участь уява, велику долю приймає пам’ять, стільки ж якщо не більше думок. 

А.М.Богуш, у свою чергу, звернула увагу на психологічні аспекти художньої творчості. Він розглядав 

його як деякий процес, засіб до досягнення мети, яке, на його думку, полягало в розвитку індивіда [1, с. 11]. Її 

ідея про те, що розвиток дитячого мистецтва має типовий і передбачуваний характер, зіграло важливу роль у 

звільненні дітей від невиправданих очікувань дорослих. Проблема дитячого малюнка продовжує цікавити 

психологів і педагогів вітчизняної школи. У середині XX ст. ця проблема була розкрита в дослідженнях в. І.С. 

Киреївої, Н.Н. Волкова, Е.І. Ігнатова, Аллан Дж. У цих роботах розкриваються глобальні проблеми дитячого 

малюнка. Аллан Дж., розглядаючи проблему дитячої творчості, вивчає, насамперед, характерні особливості 

дитячого малюнка (своєрідність ліній, форми, кольору, розташування на аркуші), звертає увагу на специфіку 

прояву цих рис у малюнку [2, с. 18]. 

В цілому потрібно відмітити що приведені періодизації дитячого малюнка мало відрізняються один від 

одного не дивлячись на той факт що їх розділяє 42 роки. Багато людей, давно сказали до побачення своєму 

дитинству, зберігають їх в своїх особистих архівах. Хто бував на виставках дитячої творчості мав можливість 

опинитися в дивовижному світі дитячих творів, виражаючи особливе світовідчуття дитини та її чисто щирий 

погляд на життя [6, с. 39]. 

Передова педагогіка мистецтва навчилася цінувати дитяче дітей, вікова своєрідність творчості дитини, 

безпосередність сприйняття життя. Вищим критерієм педагогічної майстерності стає вміння: 

- створювати на уроках атмосферу радості і захоплення; 

- використовувати ігровий досвід дітей – включати в навчальний процес елементи творчої гри і 

перетворювати їх в первинні форми художньої творчості. 

Дитина повинна і хоче дорослішати, це – основна праця його життя, необхідність вікового розвитку. 

Вона відчуває, що наближається до своєї мети, коли освоює зміст і способи діяльності дорослих людей. Коли 



дитина не отримує ключів і засобів посильного прилучення до справжньої художньої діяльності, то відчуває 

незадоволеність і невпевненість, втрачає інтерес до мистецтва, перестає займатися ним. У цьому головна 

психологічна причина підліткової кризи в художньому розвитку і будь – якому іншому виді занять чи форм 

спілкування, які не будуть відповідати уявленням про дорослість. Надалі така людина залишається не  

естетично розвиненим і не сприйнятливим до могутнього виховного впливу мистецтва [4, с. 32]. 

Для досягнення мети успішного художнього розвитку дітей не достатньо отримання знань, умінь і 

навичок, не достатньо і практичної діяльності суто навчального плану. Досвід залучення дітей до художньої 

культури на уроках образотворчого мистецтва, вирішує проблему введення дитини в художню культуру, не 

пригнічуючи його індивідуальну творчість, допомагаючи зрозуміти творчу діяльність через власний досвід 

духовно – практичної роботи. Однак це настільки ж необхідний аспект художнього розвитку, тому що власний 

творчий досвід є кращим ключем до осягнення творчості інших. Щоб дійсно розуміти задуми авторів художніх 

творів, дитині треба самому побути автором [5, с. 16]. 

Дитяча творчість відповідає тим же критерієм, яким має відповідати творчість дорослого– змістовності 

чуттєво сприйманої форми. Різниця у викладанні образотворчого мистецтва в художній школі дитячого садку 

повинна бути лише в тому, що в другому випадку не варто і не повинно стояти питання про придбання в 

майбутньому дитиною спеціальності художника. Специфіка предмета, як творчої  дисципліни  естетичного 

циклу повинна бути збережена, учень повинен зіткнутися з явищем змістовної художньої форми. Але, на жаль, 

сьогодні практичне навчання починається не з того, що потрібно виразити художній задум у образі, і для цього 

оволодіти засобами, а з вивчення засобів, способів виконання, зведених у ранг правил. Правил, які нібито 

існують самі по собі, подібно законами природи, незалежно від тих художніх задач, які вони обслуговують. 

Тому технічна сторона справи підпорядковує собі людину – учня, художника замість того, щоб служити йому в 

якості засобу для досягнення його цілей [1, с. 9]. 

Специфіка творчого виховання полягає в тому, що воно здійснюється при явному переважанні 

відносини і, отже, емоційного фактора, тому так важлива його роль у формуванні творчої особистості. Воно має 

здійснюватися не лише на уроках художнього, але і всіх інших циклів, пронизувати все життя. 

У вітчизняній науці питань психології мистецтва приділялася значна увага. Образотворча діяльність – 

одне з перших і найбільш доступних засобів самовираження дитини, в якій проявляється своєрідність багатьох 

сторін дитячої психіки. Малюнок є потужним засобом пізнання і відображення дійсності, в малюнку 

розкриваються особливості мислення, уяви, емоційно – вольової сфери. Так само як гра, дозволяє більш 

глибоко осмислити цікавлять дитину сюжети. Таким чином заняття художньою творчістю допомагає 

оптимальному та інтенсивному розвитку всіх психічних процесів та розвитку особистості, привчають дитину 

думати та аналізувати, виміряти та порівнювати, створювати та відображати [3, с. 12]. 

Отже, в наш час в українському навчанні проголошені принципи варіативності, що дають можливість 

педагогічним колективам дитячого садку вибирати та моделювати педагогічний процес в будь – якому ракурсі. 

Це направлення являються прогресивними в навчанні, відкриваються можливості для розробки різних варіанті 

змісту творчих процесі та розвитку особистості, використання засобів сучасної дидактики в підвищенні 

ефективності навчальних структурі, навчальної розробки та практичного розуміння нових ідей та технологій. 

Анотація. В статті приведена загальна характеристика та особливості використання використання 

творів мистецтва як засобу розвитку особистості дошкільника. 
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Abstract. The article provides General characteristics and features of use of use of works of art as a 

means of personality development of the preschool child. 
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