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РОЗВИТОК ХУДОЖНЬО-ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ  
В РЕАЛІЯХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ВИМІРІВ

Новоселецька І.Е.
Київський університет імені Бориса Грінченка

У статті висвітлюється питання розвитку художньо-творчих здібностей дітей дошкільного вику. Проведе-
но аналіз останніх джерел та публікацій, в яких започатковано розв’язання обраної проблеми. Уточнено 
поняття «художньо-творчі здібності» дітей дошкільного віку, показано їх вплив на розвиток особистості. 
Обґрунтовано доцільність організації системної роботи з розвитку художньо-творчих здібностей дітей 
з 5-го року життя, оскільки в цей період відбувається активна соціалізація її в соціумі, що супроводжується 
виникненням нових мотивів діяльності.
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Вступ. Сьогодні в усіх прогресивних краї-
нах світу все актуальнішим стає питання 

розвитку творчої особистості починаючи з до-
шкільного віку. Глобальна проблема розвитку 
людського потенціалу, здатного до самореаліза-
ції та інтелектуально-творчої діяльності, стиму-
лює потребу суспільства до виникнення неорди-
нарного бачення вирішення завдань та проблем. 
Наша країна не стала виключенням, й саме тому 
сучасні процеси реформування освіти спрямова-
ні на пробудження художньо-творчої активнос-
ті та розвиток творчої особистості, починаючи 
з дошкільного віку. Відомо, що відсутність умінь 
з естетичного сприйняття творчості, недостатній 
розвиток емоційно-ціннісного ставлення до тво-
рів різних видів мистецтва гальмує прояви твор-
чого потенціалу дітей та, відповідно, розвиток 
їх творчих здібностей. Оскільки Україна обрала 
вектор руху до відкритого європейського соціо-
культурного простору, актуалізувалися пробле-
ми удосконалення системи освіти, безперерв-
ність і наступність якої має сприяти загальному 
розвитку творчої особистості.

Аналіз останніх джерел. Роль мистецтва 
в естетичному вихованні особистості достатньою 
мірою висвітлено в роботах Б. Бриліна, В. Кли-
менко, І. Климук, Л. Побережної, Л. Яковенко, 
Н. Фоломєєвої, О. Михайличенка, Т. Скорик та ін. 
Вплив засобів мистецтва на розвиток особистості 
та значущість мистецької діяльності для стиму-
лювання її творчої активності розкрито в есте-
тико-мистецтвознавчих дослідженнях (В. Кан-
динський, Л. Левчук, М. Каган, М. Киященко, 
О. Оніщенко, Ю. Борєв та ін.), дослідженнях 
з педагогіки мистецтва (Б. Юсов, В. Кудрявцев, 
Г. Падалка, Г. Шевченко, Е. Бєлкіна, Л. Масол, 
Л. Хлєбнікова, Н. Миропольська, О. Комаров-
ська, О. Рудницьката ін.). Думки згаданих авто-
рів узгоджуються в оцінці впливу мистецтва на 
духовний розвиток особистості і його здатність 
пробуджувати творчі сили дитини.

Теоретичне підґрунтя розвитку художньо-
творчої активності дитини закладено А. Ба-
кушинським, Е. Берном, Д. Богоявленською, 
О. Дяченко, М. Лазарєвим, А. Луком, В. Рибал-
кою, О. Савенковим, З. Фрейдом. Це положення 
про зв’язок естетичної та моральної сфери осо-
бистості, залежність художньо-творчої актив-
ності дитини від умов соціального середовища, 

роль дорослого в актуалізації та розвитку її 
творчого потенціалу.

Розвитку художньо-творчих здібностей дітей 
дошкільного віку присвячені роботи Б. Нікіті-
на, Дж. Сміта, Л. Керрола, І. Білої, О. Кочерги. 
І хоча дослідники всебічно розкривають підняту 
проблему, торкаючись питань психофізіологічної 
основи творчого потенціалу людини (О. Кочерга), 
філософії творчості (Дж. Сміт, Л. Керрол), зару-
біжного досвіду розвитку творчих здібностей ді-
тей (І. Біла), можемо говорити про недостатнє її 
висвітлення. Переважно мова в них йдеться про 
дітей старшого дошкільного віку (6-7 рік життя), 
а період від народження до 6 років залишається 
поза увагою дослідників.

Вивчаючи роботи Д. Ельконіна, Л. Виготсько-
го, О. Леонтьєва, О. Запорожця ми переконали-
ся, що дитина середнього дошкільного віку, тоб-
то 5-го року життя, вже має певну базу знань, 
умінь і навичок, що сприяють художньо-творчо-
му розвитку особистості як в родині, так і поза 
її межами. Але на сьогодні проблема розвитку 
художньо-творчих здібностей дітей 5-го року 
життя в початкових мистецьких навчальних за-
кладах не досліджена.

Визначення мети та завдань дослідження. Ме-
тою статті є аналіз джерел та публікацій, в яких 
започатковано розв’язання обраної проблеми.

Результати досліджень. Дошкільний вік – час 
активної соціалізації дитини, розвитку вмінь спіл-
кування з дорослими та однолітками, пробуджен-
ня моральних та естетичних почуттів, входження 
в культуру. Діти висловлюють свої почуття безпо-
середньо й спонтанно: легко плачуть і швидко за-
спокоюються, настрій залежить від обставин, ра-
дість не знає меж, горе невтішне, страх глибокий, 
здивування безмежне, а сміх заразливий. Ефек-
тивним шляхом формування почуттєвої сфери 
дитини є залучення її до творчої діяльності, яка 
включає зображувальну, музичну, театралізова-
ну, художньо-мовну діяльність. Ці види дитячої 
діяльності сприяють емоційному збагаченню осо-
бистості, виникненню почуття радості, захоплен-
ня та натхнення. Поява таких почуттів в дитячо-
му віці завжди передує проявам творчості.

Творчість – діяльність людини, спрямована 
на створення якісно нових, невідомих раніше ду-
ховних або матеріальних цінностей (нові твори 
мистецтва, наукові відкриття, інженерно-тех-
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нологічні, управлінські чи інші інновації тощо). 
Необхідними компонентами творчості є фантазія, 
уява, психічний зміст якої міститься у створенні 
образу кінцевого продукту (результату творчос-
ті) [14]. Крім критерію новизни й оригінальнос-
ті у визначенні творчості важливу роль відіграє 
ціннісний (аксіологічний) критерій. Адже ми не 
можемо відносити до творчої діяльності талано-
вито продумані і здійсненні злочини, або нові ідеї 
й винаходи, які наносять шкоду здоров’ю людини 
або призводять до її смерті. Діяльність людини 
тільки тоді стає творчістю, коли сприяє розви-
ткові людської особистості, людської культури, а 
найголовніше – духовності особистості. Творчість 
завжди обумовлена принципами істини, добра, 
краси, їх синтезом – духовністю.

Систематична, наполеглива і напружена пра-
ця є умовою успіху в творчості. За цієї умови 
виникають ті миті творчого піднесення, які нази-
ваються натхненням і за яких особливо успішно 
з’являються нові способи розв’язання завдань, 
з’являються нові і продуктивні ідеї.

Дитяча художня творчість є однією з найбільш 
доступних і дієвих форм естетичного сприймання 
світу дітьми. Дитяча творчість – перша ланка 
розвитку творчої діяльності, в якій дитина може 
проявити своє розуміння та ставлення до оточую-
чого світу й розкрити свій внутрішній світ, уяву, 
фантазію, інтереси та здібності. Індивідуальний 
характер розвитку та прояву психічних проце-
сів забезпечує індивідуальний темп розкриття 
творчих можливостей дітей. У процесі творчості 
дитина розвивається інтелектуально й емоційно, 
визначає своє ставлення до життя і своє місце 
в ньому, набуває досвіду колективної взаємодії, 
удосконалює навички роботи з різними інструмен-
тами і матеріалами, своє вміння володіти тілом, 
голосом, мовою і т.п.. Чим більша палітра твор-
чих технік у дитини, тим більш різносторонньою 
і вправною вона стає. Творчо розвинена дитина, 
рано починає логічно мислити, знаходити оригі-
нальні рішення поставлених завдань, висувати 
гіпотези. Такі діти простіше знаходять своє місце 
в середовищі ровесників, батькам і вчителям лег-
ше знаходити з ними спільну мову.

В нашому розумінні дитяча творчість – яви-
ще спонтанне, неповторне, безпосереднє, і разом 
з тим природне і дивовижне. Діти все сприйма-
ють по-іншому й виражають у власних малень-
ких творах мистецтва. Саме дитяча творчість 
допомагає побачити і розпізнати, а згодом і роз-
винути таланти малюка. Багато батьків, захо-
пившись формальним навчанням читання, пись-
ма і рахунку, забувають про творчий бік освіти, 
розвиток креативності.

Творчість – обов’язкова умова всебічного роз-
витку людини, вона робить життя багатшими, 
повнішим, радіснішим. В дитини вона пробуджує 
фантазію, вчить мріяти, придумувати щось нове 
і невідоме. Малювання, створення нескладних 
виробів, видумування власних віршиків, наспіву-
вання навіяної пісні – все це розвивають кмітли-
вість, спритність, смак та уяву.

Обираючи вікову нішу для нашого досліджен-
ня ми звернули увагу саме на дітей 5-го року 
життя, оскільки в цьому віці задатки та здібності 
не мають чіткого окреслення та яскравого про-
яву. Вони знаходяться в так званому латентно-

му періоді (лат. – прихований, невидимий) – та-
кий, що ще не має зовнішніх видимих проявів 
[1]. Саме в цьому віці професійний підхід та пра-
вильно сформоване середовище можуть «підняти 
на поверхню» творчі здібності дитини. Тому за-
вдання кожного навчального закладу допомогти 
маленькій особистості знайти свій шлях прояву 
творчого потенціалу, який в майбутньому стане 
хорошим підґрунтям для формування гармоній-
ної, соціально адаптованої дорослої людини.

Тож для швидшого та якіснішого розви-
тку дитячої творчості (як процес прояву інди-
відуальних потенційних можливостей) потрібно 
звернути увагу на розвиток художньо-творчих 
здібностей дитини.

Зупинимося на детальному розгляді ключово-
го поняття «здібності». Так, «Український педа-
гогічний словник» трактує це поняття як «стійкі 
індивідуальні психічні властивості людини, які 
є необхідною внутрішньою умовою її успішної 
діяльності» [2]. Здібності виявляються в процесі 
оволодіння діяльністю у тому, настільки індивід 
за всіх інших умов швидко й ґрунтовно, легко 
й твердо освоює способи організації та здійснен-
ня певного виду діяльності [3]. У тлумачних слов-
никах терміни «здібний», «обдарований», «тала-
новитий» вживаються як синоніми і виражають 
рівень вираження здібностей.

Також поняття здібність (з точки зору психо-
логії) можна трактувати як синтез властивостей 
людської особистості, що відповідає вимогам ді-
яльності й забезпечує високі досягнення у ній [4]. 
С. Рубінштейн стверджував, що здібності – це 
складна синтетична особливість особистості, що 
визначає її придатність до діяльності [5]. Якісний 
рівень розвитку здібностей висловлюється: у по-
нятті талант – сукупність здібностей, що дозво-
ляють отримати оригінальний, досконалий і сус-
пільно значущий продукт діяльності; у понятті 
геніальність – здатність здійснювати принципові 
зрушення в тій чи інший сфері творчості [6; 7].

Здібності, як індивідуально-психологічні осо-
бливості, не можуть бути вродженими. Вони роз-
виваються в процесі творчості, творчої діяльності 
яка розвивається на задатках творчого потенціа-
лу та зацікавленості дитини. Вродженими можуть 
бути анатомо-фізіологічні особливості або задатки 
особистості, що лежать в основі здібностей. Зді-
бності дитини не виявляються а виникають і фор-
муються під час правильного розвитку її задатків.

Формуючи творчу особистість, яка зможе 
гармонійно жити в сучасному соціумі, потрібно 
звернути увагу не просто на розвиток здібностей, 
а на розвиток творчих здібностей. Досліджуючи 
проблему розвитку художньо-творчих здібнос-
тей дітей 5-го року життя ми розглядали поло-
ження Н. Лейтеса та Б. Теплова, щодо враху-
вання індивідуально-психологічних особливостей 
особистості при формуванні та розвитку її твор-
чих здібностей. Вони стверджують, що творчість 
відповідає природним потребам та можливостям 
дитини, і наполягають на ранньому включені ді-
тей саме у творчу діяльність, оскільки це сприяє 
їхньому загальному художньому розвитку [8].

Окремим завданням постає вивчення особли-
востей формування художніх здібностей. По-
няття «художні здібності» – складне й багато-
гранне. Це особлива обдарованість до художньої 
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творчості в межах того чи іншого мистецтва. 
А. В. Кузьменко стверджує, що художня зді-
бність виявляється у схильності, потребі, здат-
ності до художньої творчості, у легкості засвоєн-
ня навичок творчої діяльності [9].

Художні здібності – це здатність не тільки до 
естетичного сприйняття, переживання й оціню-
вання творів мистецтва, а і здатність до ство-
рення художньої цінності [10]. На відміну від 
естетичних здібностей, якими володіє кожна 
нормальна людина, художня здібність – особли-
ва обдарованість, що виражається у прихильнос-
ті, потребі й можливості до художньої творчості, 
у легкості засвоєння навичок творчої діяльності 
в тому чи іншому виді мистецтва.

За твердженням Т. С. Комарової, найважли-
вішим фактором формування у дітей художніх 
здібностей є ставлення до художньої діяльності 
[11]. Для того, щоб з’явилося бажання займатися 
художньою діяльністю, і як наслідок розвивати 
художні здібності, необхідно створити для дити-
ни творчий настрій. Правильно облаштована кім-
ната, доречно підібраний матеріал з яким працю-
ватиме дитина, оформлення робочого місця – все 
це не аби як збуджує дитячу уяву і викликає 
бажання проявити свої уміння в обраній дитиною 
художній діяльності.

Не викликає сумніву той факт, що загальний 
процес розвитку цивілізації залежить від твор-
чих й обдарованих людей. Обдарованість ха-
рактеризується сукупністю індивідуальних рис, 
які допомагають людині досягти значних успіхів 
у певній діяльності. Основою для розквіту твор-
чості та обдарованості є саме діяльність, в якій 
проявляються здібності. Розвиток особистості 
найбільш ефективний тоді, коли спостерігається 
гармонійне поєднання внутрішніх задатків, моти-
вів певної діяльності та зовнішнього середовища. 
Причинно-наслідкові стосунки між особистістю 
та навколишнім середовищем постійно вплива-
ють на формування дитини. Тому дуже важливо 
вірити в її здібності, створювати сприятливу ат-
мосферу для їх розквіту.

На основі аналізу літератури та ключових 
для нашого дослідження понять: творчі здібнос-
ті та художні здібності, ми з впевненістю виді-
лили їх взаємозв’язок. Головним пунктом, який 
об’єднує творчі і художні здібності, є шлях до 
їх розвитку – це обов’язкове перебування дити-
ни дошкільного віку в творчому середовищі. Ди-
тина має перебувати в гармонійному, естетично 
оформленому, творчо спрямованому товаристві, 
будь-то початкові мистецькі навчальні заклади, 
чи просто перша соціальна група дитини – її 
сім’я. Життя малюка, що супроводжується му-
зикою, картинами чи картинками, театральни-
ми виставами, і будь-якою творчої діяльністю, 
що відповідає віковим можливостям спричиняє 
розвиток як творчих так і художніх здібностей. 
Правильне поєднання проявів цих двох видів 
здібностей сприяє виникненню дитячої творчої 
діяльності, та, як наслідок, розвитку дитячої 
творчості. В процесі творчості дитина зможе про-
явити набуті навички й уміння, де чітко можна 
прослідкувати поєднання творчих та художніх 
здібностей та їх практичне застосування.

Вплив мистецтва на дитину, якій виповни-
лося чотири роки, має настільки блискавичний 

прояв, що вже за декілька «зустрічей» малюка 
з мистецтвом можна побачити якісні зміни в його 
поведінці та мовленні. Картини, вистави, музич-
ні твори, вірші, хореографічні постанови – всі 
твори мистецтва справляють на дитину яскраве 
враження, що активізує окремі психічні процеси: 
відчуття, сприймання, пам’ять, уяву, мислення. 
Специфіка мистецтва допомагає дошкільникам 
безпосередньо захоплюватися живими витока-
ми світової культури: пісні, народних промислів, 
класичної музики, живопису, графіки, скульпту-
ри тощо. Саме твори мистецтва звеличують лю-
дину як творця, утворюють духовний ланцюжок 
між поколіннями. Безумовно, висока емоційність, 
яка характерна для дітей дошкільного віку, 
впливає на формування естетичного світогляду 
і передбачає широке використання засобів мис-
тецтва в педагогічному процесі.

Важливо наголосити, що ми говоримо про мис-
тецтво в його «чистому» вигляді, тобто не адапто-
ване до дітей дошкільного віку. Наприклад, в Япо-
нії, що є найбільш економічно розвиненою країною 
світу, естетичне виховання є пріоритетним не 
лише в додатковій мистецькій освіті а й в освіт-
ньому процесі загалом. Діти змалку привчені ми-
луватись явищами природи: першим снігом, ряс-
ним дощем, цвітінням квітів, буянням зелені дерев 
тощо. Отримання задоволення від спостереження 
краси – домінанта в японській освіті. С. Судзукі – 
відомий японський скрипач, музикант та педагог, 
відзначав: «Моя мета – зробити з малюка не му-
зиканта, а добру, шляхетну людину. Полюбивши 
хорошу музику, мої учні будуть прагнути до краси 
і гармонії у всіх сторонах життя». Він наполягав: 
«Я всього лише хочу виховати хороших громадян. 
Якщо дитина з моменту свого народження слухає 
хорошу музику і вчиться грати сама, в ній роз-
виваються глибокі почуття, дисципліна і витрива-
лість. Вона набуває добре серце. Якщо вся нація 
спільно візьметься за виховання дітей, то, можли-
во, вдасться уникнути війни» [12]. Слухаючи «ве-
лику» музику дитина накопичує музичний досвід 
і починає сприймати через неї світ. Вибір музики 
прямо впливає на світобачення дитини.

Доцільно згадати й європейський приклад за-
лучення дітей до вічних творів мистецтв. Ф. Барб 
Галль – французька письменниця, мистецтвоз-
навець, авторка науково-популярних книжок для 
дітей про образотворче мистецтво, консультант 
Міністерства освіти Франції написала відому ро-
боту «Как говорить с детьми об искусстве». Хоча 
книга називається «Як говорити з дітьми про 
мистецтво», мова в ній йде лише про живопис, 
який виступає як найпопулярніший і зручний 
для обговорення вид мистецтва. У книзі опису-
ється як правильно обговорювати з дітьми твори 
мистецтва, як зацікавити дитину до відвідування 
музеїв, як ознайомити з діяльністю конкретних 
митців й взагалі, як отримувати задоволення від 
спілкування з дитиною в заданому напрямку. За-
охочення дітей дошкільного віку до знайомства 
з творами мистецтва спричиняє не лише розви-
ток творчої особистості, але й формує інтелект, 
розвиває мислення, увагу, аналітичні здібності 
дитини, і, звичайно, сприяє наслідуванню дій до-
рослого, виникає спільна діяльність.

Розробляючи концепцію інтелектуального 
розвитку дитини, Ж. Піаже підкреслював роль 
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наслідування у розвитку інтелектуальних зді-
бностей: наслідування дорослого виступає осо-
бливою формою мотивації, що не пов’язана із 
задоволенням органічних потреб, а є джерелом 
ініціативи, розвитку не лише інтелекту, а й твор-
чих здібностей [13].

Країни Євросоюзу спрямовують всі освітні 
програми на розвиток творчості особистості. Пе-
дагогічні теорії, методи та прийоми, що роками 
накопичувались в розвинених країнах Європи, 
зараз успішно використовуються задля вирі-
шення найважливіших проблем, щодо всебіч-
ного та творчого розвитку особистості, а також 
гуманізації навчально-виховного процесу. Укра-
їна, дотримуючись орієнтирів на європейські 
цінності, також рухається у цьому напрямі – 
розширює мережу початкових мистецьких на-
вчальних закладів у яких створюються всі умови 
для формування свідомої, гуманної, винахідли-
вої, творчої особистості, яка зможе відтворити 
«європейський стиль життя» на теренах Укра-
їни. Нині відбуваються непрості трансформації 
в українському просторі, що стимулюють про-
цес становлення дитячої особистості як суб’єкта, 
який в подальшій діяльності зможе перетворю-
вати матеріальний світ, суспільство та самого 
себе. Глобалізація та інформатизація суспіль-
ства наполегливо диктує зміни в процесі люд-
ської діяльності. Безкінечний потік інформації, 
нові відкриття в області фізики, хімії, біології, 
в технологічних науках з’являються кожен день, 
і осягати людині всі ноу-хау цього світу стає все 
складніше, адже годин в добі не збільшилось (на 
відміну від швидкості модернізації суспільства). 
Людство змушене корегувати свою діяльність, 
з’являються нові професії. І, на сьогодні, завдан-
ня освіченої, обізнаної і професійно підготовленої 
людини – уміло варіювати своїми вміннями, оби-
рати до розгляду та використання в подальшому 
ту інформацію, яка буде потрібна для вирішення 
конкретних завдань в обраній галузі діяльності.

Ми фізично не спроможні бути обізнани-
ми в усіх напрямках розвитку всесвіту, а він 
ще й оновлюється, здається, кожного дня. Саме 
тому, творча особистість у сучасному світі – це 
рушійна сила розвитку суспільства та цивіліза-
ції в цілому, вона зможе творчо групувати отри-
манні знання, відсортовувати від усього потоку 
інформації лише потрібну частину та доцільно 
використовувати її у власній діяльності.

Висновки. Отже, аналізуючи все вище зазна-
чене можна стверджувати, що одним з важливих 
завдань освітнього розвитку будь-якої успішної 
держави являється розвиток творчої особистості, 
яка буде здатна до прояву власного потенціалу 
й самореалізації, що стане першим щаблем до ду-
ховного, культурного та естетичного збагачення 
нації. Все згадане, лише маленький приклад того, 
як світ відходить від старих штампів розвитку 
художньо-творчих здібностей особистості дитини 

і прямує до розвитку її творчого потенціалу. Кра-
їни, де головною цінністю є людське життя та са-
мореалізація кожного громадянина, приділяють 
невимовно велику кількість часу на творчість 
й мистецтво. Освітнім завданням кожної з та-
ких країн є формування соціально адаптованої, 
гармонійно розвиненої та впевненої в собі осо-
бистості. Звичайно, вони вивчають загально при-
йняті дисципліни, такі як математика, грамота, 
історія, фізика та хімія, але здобуті знання з цих 
предметів не використовуються в повсякденно-
му житті. Вони не допомагають при знайомстві 
з новими людьми, не стимулюють швидшу адап-
тацію дитини в новому навчальному закладі, не 
навчають гендерної поваги та рівності, а головне, 
вони аж ніяк не вказують шлях самореалізації 
та примінення індивідуальних здібностей і мож-
ливостей дитини в широкому соціальному світі. 
Лише впевненість в власних можливостях та до-
бре розвинуті задатки й здібності роблять з ін-
дивідуальності особистість. Людина, яка зможе 
творчо застосувати власні уміння в будь-якому 
виді діяльності, яка посилаючись на власні зді-
бності знаходить вихід з скрутної ситуації, може 
сміливо називатись соціально затребуваною осо-
бистістю. Саме таких людських якостей і навча-
ють у всіх закладах додаткової мистецької освіти 
в будь-якій прогресуючій країні.

Звичайно, це потребує часу та зміщення пев-
них акцентів в освітньому процесі дошкільних 
закладів України. Актуальним залишається пи-
тання підготовки фахівців до здійснення роботи 
по залученню дітей до мистецтва й розвитку їх 
художньо-творчих здібностей, а також розвиток 
дошкільної освіти в реаліях євроінтеграційних 
вимірів.

Говорячи про самореалізацію дитини важ-
ливо розуміти, що вона є неможливою без за-
кладених раніше творчих начал – формування 
та розвитку художньо-творчих здібностей. Ди-
тина, яка не боїться висловити власну думку, 
бачить своє вирішення проблеми, здатна цілісно 
сприймати твори мистецтва, виявляти емоційну 
зворушливість та власні уподобання, вирізня-
ється особливою допитливістю та спостережли-
вістю, свободою власної думки не матиме жод-
них проблем в подальшому розвитку. Процес 
розвитку дитячої особистості набирає оберту на 
5-му році життя, оскільки це дитина, яка почи-
нає активно соціалізуватися:

• виходить за рамки власного комфор-
ту в процесі знайомства з новими соціальними 
групами (садочок, центри розвитку, арт-школи, 
школи мистецтв та інше);

• активно знайомиться з дидактичними та сю-
жетно-рольовими іграми, що сприяє розвитку ін-
телекту, уяви, уваги, фантазії та, як наслідок, 
художньо-творчих здібностей дитини;

• глибше знайомиться з творами мистецтва 
та мистецтвом загалом.
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РАЗВИТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ  
ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА  
В РЕАЛИЯХ ЕВРОИНТЕГРАЦИОННЫХ ИЗМЕРЕНИЙ

Аннотация
В статье освещается вопрос развития художественно-творческих способностей детей дошкольного 
возраста. Проанализированы последние публикации, в которых раскрываются основы решения оз-
вученной проблемы. Уточнено понятие «художественно-творческие способности» детей дошкольного 
возраста, показано их влияние на развитие личности. Обоснована целесообразность организации си-
стемной работы по развитию художественно-творческих способностей детей 5-го года жизни. В этот 
период происходит активная социализация ребенка в социуме, что сопровождается возникновением 
новых мотивов деятельности.
Ключевые слова: искусство, способности, художественно-творческое развитие, дети 5-го года жизни, 
начальные художественные учебные заведения.
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Summary
The article dwells on the development of artistic and creative abilities of preschoolers. The author studies 
recent publications where the problem is analyzed. The concept of the»artistic and creative abilities 
of preschoolers» is refined. The article outlines the main ways of influence on the preschoolers` personality 
development. The importance of systematic work on developing of artistic and creative abilities of 5-year-
olds is highlightened due to child`s active socialization supported by appearance of new activity motives.
Keywords: art, abilities, artistic and creative abilities, creative development, 5-year-olds, elementary 
artistic educational institutions.


