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У статті висвітлено теоретичні засади технології розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку 
на заняттях із малювання, розкрито її структуру, описано основні елементи, представлено особливості 
змісту та розподілу матеріалу, що використовується в навчально-виховному процесі на заняттях із ма-
лювання. Автором зазначено, що завдяки розподілу освітнього матеріалу за модулями діти кожної вікової 
групи набувають можливість зануритися в певну тему, вирішити завдання модулів і виконати різні види 
малюнків: предметні, сюжетні, декоративні. Ефективність технології забезпечується двома основними умо-
вами: професіоналізмом педагога як сукупності психолого-педагогічної, технологічної та культурологічної 
компетенцій, і мотивацією дитини до художньої творчості.
Ключові слова: педагогічна технологія, розвиток, творчі здібності, діти дошкільного віку, заняття з 
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Постановка проблеми. Успішність розвитку
творчих здібностей дитини в системі до-

шкільної ланки освіти пов’язується науковцями 
з організацією освітнього розвивального простору 
ДНЗ, залученням малюка до художньо-творчої 
діяльності з опорою на його власний досвід, ін-
дивідуальні особливості, потреби, інтереси, вікові 
психічні новоутворення. При цьому останнім ча-
сом і психологи, і педагоги констатують наявність 
недооцінки природи дитини, спрямованість освіт-
нього процесу на розвиток лівої півкулі головного 
мозку, відсутність активної позиції дітей в освіт-
ньому процесі. У зв’язку з цим перед сучасною 
дошкільною освітою постає питання розробки 
технології розвитку творчих здібностей дітей.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-
слідження сучасних науковців психології та пе-
дагогіки проблеми розвитку творчих здібностей 
(Б. Ананьєва, Д. Богоявленської, Л. Виготського, 
Дж. Гілфорда, Ю. Гільбуха, В. Дружиніна, Г. Кос-
тюка, В. Кудрявцева, Н. Лейтеса, О. Леонтьєва, 
О. Матюшкіна, В. Моляко, О. Музики, Я. Поно-
марьова, Дж. Рензуллі, В. Рогозіної, В. Роменця, 
С. Рубінштейна, С. Сисоєвої, Б. Теплова, та ін-
ших) дозволяють розглядати творчі здібності як 
інтегративну властивість індивіда, яка форму-
ється на основі задатків у процесі його взаємодії 
з навколишнім середовищем і є результатом роз-
витку психічних процесів (сприйняття, відчуття, 
мислення, уяви, пам’яті) та умовою успішної 
життєдіяльності особистості.

Концепція креативності як універсальної 
пізнавальної творчої здібності набула популяр-
ності після виходу в світ роботи Дж. Гілфорда 
(J.P. Guilford, 1967), де він вказав на принципо-
ве розходження між двома типами розумових 
операцій: конвергенцією і дивергенцією. Конвер-
гентне мислення актуалізується в тому випадку, 
коли людині, яка вирішує задачу, потрібно на 
основі множини умов знайти єдине вірне рішен-
ня. Дивергентне мислення визначається як «тип 
мислення, який іде в різноманітних напрямках» 
(Дж. Гілфорд) [1] і припускає варіювання шля-
хів рішення проблеми, призводить до несподі-
ваних висновків і результатів. Гілфорд вважав 
операцію дивергенції основою креативності як 
загальної творчої здібності, що надалі дало змогу 
науковцям дійти висновку про слабкий зв’язок 

творчих здібностей з інтелектом. Подальші роз-
відки в цьому напрямі, здійснені російськими 
та українськими психологами (Л. Виготський, 
Ю. Гільбух, Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінш-
тейн та ін.), довели, що розвиток дивергентного 
мислення забезпечується залученням дитини до 
художньої діяльності, де вона здатна виявляти 
свій природний потенціал через створення непо-
вторних, своєрідних образів, не обмежуючись за-
даними формами [5].

Дошкільний вік у психолого-педагогічних на-
уках вважається сенситивним щодо розвитку 
творчих здібностей, а чинниками розвитку нази-
ваються природні особливості дитини і соціальні 
умови, до яких відноситься розвивальне матері-
ально-предметне середовище, сприятливий пси-
хологічний клімат, високий рівень фахової ком-
петентності педагогів, їх взаємодія з батьками 
вихованців. Н. Ветлугіна, Л. Виготський, В. Кли-
менко, О. Некрасова-Каратєєва, О. Чепур, С. Ар-
хипова та інші надають перевагу таким особли-
востям дошкільного віку щодо розвитку творчих 
здібностей, як: високий ступінь активності (гіпе-
рактивність) дитини в її діяльнісних контактах із 
реальністю; сенcитивність (переважання чуттє-
вої сторони) і синкретизм (цілісність, нерозчле-
нованість) сприйняття [3, с. 63]; чутливість дити-
ни, яку ототожнюють із творчістю і пов’язують із 
«величезними таємничими силами»: мисленням, 
почуттям, уявою, психомоторикою та енергопо-
тенціалом [2, с. 12].

Виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Аналіз існуючих підходів до 
вирішення проблеми розвитку творчого потенці-
алу дошкільників засобами образотворчого мис-
тецтва в педагогічній практиці дав можливість 
стверджувати, що розроблені й упроваджені 
в практичну діяльність методи й форми роботи 
з дошкільниками на заняттях із малювання не 
повною мірою використовують сенситивні мож-
ливості даного вікового періоду і здебільшого 
спрямовані на розвиток лише окремих складових 
творчих здібностей особистості.

Мета статті: розкрити структуру і зміст тех-
нології розвитку творчих здібностей дітей до-
шкільного віку на заняттях із малювання.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з повним обґрунтуванням отриманих наукових 
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результатів. Виходячи з трактувань поняття пе-
дагогічної технології В. Беспалька, Б. Ліхачова, 
В. Монахова, Г. Селевка, ми розглядаємо техно-
логію розвитку творчих здібностей як модель 
організації художньо-естетичної діяльності до-
шкільників, що спрямована на розвиток у них 
емоційно-чуттєвого сприйняття оточуючого сві-
ту, формування естетичного ставлення до його 
об’єктів і яка забезпечує художньо-творче са-
мовираження кожної дитини.

Структурними компонентами технології роз-
витку творчих здібностей дітей дошкільного віку 
на заняттях із малювання є модулі: концептуаль-
но-цільовий, змістовий, технологічний і резуль-
тативний, реалізація яких дає змогу ефективно 
впливати на основні компоненти розвитку твор-
чих здібностей дітей дошкільного віку: емоційно-
ціннісний (здатність до емоційного переживання 
і відчуття краси, вираження естетичних емо-
цій, переживань, почуттів); образно-асоціатив-
ний (розвиток уяви і творчого мислення, вміння 
встановлювати різноманітні асоціативні зв’язки, 
вміння фантазувати, імпровізувати); діяльнісно-
естетичний (застосування необхідних спеціаль-
них якостей, умінь та навичок оволодіння засо-
бами художньо-творчої діяльності).

.Концептуально-цільовий модуль відображає 
мету, завдання, методологічні підходи та прин-
ципи технології. Метою розробленої технології 
визначено: розвиток творчих здібностей дітей 
дошкільного віку на заняттях із малювання; за-
вданнями є: розвиток у дошкільників чуттєвого 
сприйняття світу, формування естетично-цінніс-
ного ставлення до краси; розвиток асоціативно-
образного мислення, уяви, творчих здібностей; 
художньо-творче самовираження дошкільників 
на основі ознайомлення їх із художніми засобами 
та прийомами зображення.

В основу розробленої технології покладено 
сучасні методологічні підходи: синергетичний, 
аксіологічний, особистісно орієнтований, діяль-
нісний, компетентнісний, технологічний.

Для досягнення визначеної мети та завдань 
ми спиралися на основоположні принципи, які 
є підґрунтям ефективності технології розвитку 
творчих здібностей дітей дошкільного віку:

– принцип цілісності, який виражається
в системності, структурності, сталості, самостій-
ності цілого і вимагає врахування всієї сукупнос-
ті матеріальних, соціальних, моральних, куль-
турних, психолого-педагогічних та інших умов, 
що мають вплив на розвиток творчих здібностей 
дитини дошкільного віку;

– принцип дитиноцентризму, реалізація
якого в технології відбувається на основі про-
ведення занять на демократичних засадах, опо-
рі на активну позицію дітей, їх самостійність 
та ініціативу;

– принцип природовідповідності реалізуєть-
ся через урахування вікових особливостей дітей 
дошкільного віку, розвиток природних задатків 
кожної дитини, забезпечення успіху в художній 
творчості;

– принцип поліхудожності в технології пе-
редбачає інтегрування різних видів мистецтва, 
впровадження в дошкільну практику занять із 
малювання комплексу мистецтв, що дозволяє 
розширювати асоціативні уявлення дошкільни-

ків, розвивати сенсорну, емоційну та інтелекту-
альну сфери особистості;

– принцип культуровідповідності передба-
чає нерозривний зв’язок виховання з культурни-
ми надбаннями свого народу, визначає відносини 
між вихованням і розвитком особистості дитини 
як людини культури, зміст виховання складають 
універсальні загальнолюдські і національні цін-
ності, відносини до дитини будуються на сприй-
няття її як вільної, цілісної особистості, здатної 
до самовизначення в світі культури і творчої са-
мореалізації;

– принцип системності вимагає від педаго-
гічної технології наявності всіх ознак системи: 
логіки процесу, взаємозв’язку його частин, ціліс-
ності і розвиток у дитини системного мислення, 
що дозволяє встановлювати зв’язки між різними 
об’єктами навколишнього світу;

– принцип комплексності в навчальному про-
цесі передбачає використання комплексу мис-
тецтв та ігрових прийомів при знайомстві та спіл-
куванні з твором живопису, створенні дитиною 
власного художнього образу, у виховному проце-
сі – спільної зацікавленості та взаємодії педагогів 
і батьків щодо творчого розвитку дитини.

Змістовий модуль відображає особливості зміс-
ту матеріалу з розвитку творчих здібностей дітей 
дошкільного віку на заняттях із малювання.

Освітній матеріал у технології розподіляється 
за модулями: «Художній матеріал», «Колір», «Об-
разотворче мистецтво» («Краса декору», «Пей-
заж», «Натюрморт», «Анімалістика», «Портрет»), 
що забезпечує його глибоке оволодіння дітьми 
на рівні ознайомлення (з художніми матеріала-
ми і виразними засобами; кольором і його спо-
лученнями; природою, предметами оточуючого 
світу, тваринами, людиною та створенням їх об-
разів у мистецтві), емоційно-чуттєвого пізнання, 
активної ігрової взаємодії, художнього самовира-
ження. Заняття з дітьми молодшого дошкільного 
віку відбуваються в модулях: «Художній матері-
ал», «Колір»; для дітей середнього дошкільного 
віку – «Художній матеріал», «Колір», «Образот-
ворче мистецтво» («Краса декору», «Пейзаж», 
«Натюрморт»); для дітей старшого дошкільного 
віку – «Художній матеріал», «Колір», «Образот-
ворче мистецтво» («Краса декору», «Пейзаж», 
«Натюрморт», «Анімалістика», «Портрет»).

Освітній матеріал модулів реалізується на те-
матичних циклах занять із малювання в кожній 
віковій групі, що дає дітям можливість занури-
тися в певну тему, вирішити завдання модулів 
і виконати різні види малюнків: предметні, сю-
жетні, декоративні. В кожному циклі розподіл 
освітнього матеріалу відбувається в залежності 
від дидактичної мети: ознайомлення, повторен-
ня, закріплення і реалізується на наступних 
видах занять: пізнавальних (здобуття худож-
ньо-естетичного досвіду); технічних (технічне за-
стосування художнього досвіду); творчих (творче 
застосування особистісного досвіду) [4].

Усі заняття спрямовані на розвиток творчих 
здібностей дошкільників, формування в них на-
вичок художньо-продуктивної діяльності, есте-
тичне сприйняття світу. Втім, кожний вид занять 
має й пріоритетні завдання.

На пізнавальних заняттях (здобуття ху-
дожньо-естетичного досвіду) збагачується 



«Young Scientist» • № 10 (50) • October, 2017 485
художньо-естетичний досвід дітей емоційно-
чуттєвим сприйняттям графіки, українського 
декоративно-прикладного мистецтва, творів 
різних жанрів живопису (портрет, пейзаж, на-
тюрморт, анімалістичний, побутовий), відбува-
ється знайомство з творами видатних вітчиз-
няних та світових художників.

На технічних заняттях (технічне застосуван-
ня художнього досвіду) вирішуються завдання 
з формування елементарних художньо-продук-
тивних навичок, здобуття дітьми практичного 
досвіду з орієнтування в розмаїтті властивостей 
предметів, усвідомлення різних способів ство-
рення художніх образів, самостійності, культури 
художньої діяльності.

На творчих заняттях (творчого застосування 
особистісного досвіду) пріоритетним завданням 
є розвиток творчих здібностей дитини, її творче 
самовираження, застосування особистісного емо-
ційно-почуттєвого, художньо-естетичного досві-
ду в створенні художнього образу.

Технологічний модуль реалізується через 
етапи впровадження технології, форми і методи 
роботи з дітьми щодо розвитку їхніх здібностей 
на заняттях із малювання.

На початковому етапі здійснюється створен-
ня художньо-розвивального середовища та про-
фесійна підготовка педагогів ДНЗ.

Враховуючи сутність понять «середовище», 
«розвивальне середовище», «предметно-ес-
тетичне середовище», розглянутих у роботах 
Я. Корчака, І. Беха, Ю. Мировської, О. Леонтьє-
ва, С. Новосьолової та інших, художньо-розви-
вальне середовище в межах нашої технології ми 
визначаємо, як комплексний компонент, який 
забезпечується організаційно-художньою, ди-
дактично-художньою та інформаційно-худож-
ньою складовими і впливає на розвиток у дітей 
потреби в творчій діяльності, стимулює їхню 
емоційно-почуттєву сферу та полімодальність 
сприйняття оточуючих предметів і явищ, забез-
печує прояв свободи, уяви і фантазії у творчому 
самовираженні.

Професійна підготовка педагогів ДНЗ на під-
готовчому етапі технології складатиметься з ан-
кетування вихователів із метою аналізу їхньої 
готовності до розвитку творчих здібностей ді-
тей на заняттях із малювання, ознайомлення їх 
із сутністю технології, формування в педагогів 
практичних навичок її застосування через про-
ведення науково-практичних семінарів, круглих 
столів, тренінгів, проектів, майстер-класів, квік-
налаштувань, рольових ігор, творчих груп, коу-
чинг-сесій тощо з використанням бесід, дискусій, 
дебатів, тренувань, комунікативних вправ, ігор, 
методу case-study.

Другий етап реалізації технології – осно-
вний – базується на принципах системності 
та комплексності як першочергових і полягає 
в організації системи занять із малювання в до-
шкільному навчальному закладі.

Система занять із розвитку творчих здібнос-
тей дітей складається з тематичних циклів, ко-
жен із яких дає змогу дитині зануритися в певну 
тему: пережити емоційно і чуттєво, осмислити 
її, виразити свої почуття і враження в довільній 
формі через емоцію, міміку, слово, дію, рух тощо, 
втілити образ у малюнок.

Кожен цикл включатиме два-три заняття, по-
єднаних темою, жанром або художньою техноло-
гією. Перше заняття циклу (пізнавальне) вирішує 
завдання мотивування дітей до втілення власних 
вражень в образотворчій діяльності на підставі 
інтересу до малювання, активізації сприйняття, 
прояву емоційно-естетичного відгуку. Воно спря-
моване на розвиток внутрішньої мотивації дітей 
до подальшого занурення в тему та активізацію 
бажання виразити своє ставлення до неї. Друге 
заняття циклу (технічне) передбачає створення 
в практичному досвіді дітей художньо-зображу-
вальних умінь і навичок через ознайомлення їх 
із прийомами зображення. Третє заняття циклу 
(творче) спрямоване на створення дитиною влас-
ного образу, спочатку в уяві, потім – в образот-
ворчій діяльності. Воно має на меті самовиражен-
ня дошкільника та отримання ним задоволення 
від творчого процесу. Внаслідок такого занурення 
кожна тема стає емоційно-почуттєвим та інтелек-
туальним відкриттям, що знаходить вияв в осо-
бистісному образо творенні дошкільника і забез-
печує розвиток його творчих здібностей.

Перші заняття циклів (пізнавальні) склада-
ються з мотиваційного, чуттєво-пізнавального, 
художньо-комунікативного, творчо-діяльнісного, 
рефлексивно-ціннісного етапів.

Другі заняття циклів (технічні) забезпечу-
ються мотиваційним, пошуково-дослідницьким, 
художньо-діяльнісним і рефлексивно-технічним 
етапами.

Треті заняття циклів (підсумкові, творчі) 
включають етапи: мотиваційний, емоційне під-
несення, художньо-імпровізаційний, художнього 
самовираження і рефлексивно-ціннісний.

Методика кожного заняття з малювання 
в технології розвитку творчих здібностей ді-
тей дошкільного віку – це справжня педагогічна 
драматургія, в якій гармонійно поєднані форма 
і зміст, сюжет і композиція, методи і прийоми, 
яка допомагає створити креативний простір для 
спілкування з красою, отримати відчуття при-
сутності художніх образів, сприяє розвитку фан-
тазії, імпровізації, асоціативного мислення, реа-
лізації власних задумів.

Педагогічними інструментами для реаліза-
ції завдань з упровадження технології розвитку 
творчих здібностей дітей нами визначено на-
ступні форми занять: заняття-зустріч, заняття-
подорож, заняття-дослідження, заняття-казка, 
заняття-фантазія, заняття-пригода, заняття-гра, 
заняття-свято тощо.

У технології розвитку творчих здібностей ви-
користовуються інформаційно-рецептивні, ре-
продуктивні, пошукові, ігрові методи та прийоми. 
Ігри (ситуації, вправи) інтегруються з різними 
арт-засобами (кольором, лінією, словом, видами 
і жанрами мистецтва тощо) і виводять дітей на 
рівень дослідження, асоціювання, фантазування, 
інтерпретації, імпровізації.

Запропонований змістовий компонент техно-
логії дозволяє використовувати ігри на різних 
етапах заняття з малювання: при ознайомленні 
з художнім матеріалом, творами мистецтва, ви-
разними засобами, новим словом, у процесі роз-
глядання натури, при входженні в образ, під час 
образотворчого процесу, при розгляданні твор-
чих робіт.
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Третій етап технології – результативний, 
пов’язаний із оцінюванням результатів упрова-
дження технології розвитку творчих здібностей 
дітей дошкільного віку на заняттях із малю-
вання і реалізується через організацію виста-
вок, фестивалів дитячої творчості, обговорення 
художньо-естетичних досягнень дітей із ними 
самими, педагогами, батьками. На цьому етапі 
узагальнення досвіду педагогів з упроваджен-
ня технології розвитку творчих здібностей до-
шкільників відбувається її популяризація через 
майстер-класи, семінари, конференції тощо.

Ефективність упровадження технології роз-
витку творчих здібностей дітей дошкільного віку 
залежить від низки взаємообумовлених педа-
гогічних умов: професіоналізму педагога як су-
купності психолого-педагогічної, технологічної 
та культурологічної компетенцій, і мотивації ди-
тини до художньої творчості. Ефективність фор-
мування в дошкільників внутрішньої мотивації 
до творчої діяльності на заняттях із малювання 

багато в чому залежить від створення позитив-
ного соціально-психологічного клімату на за-
нятті й урахування вікових та індивідуальних 
особливостей дошкільників.

Основними характеристиками психологічного 
клімату на заняттях із малювання слід назвати: 
позитивний настрій дітей і педагога; зацікавле-
ність дітей змістом діяльності; взаєморозуміння; 
задоволеність взаємовідносинами та результата-
ми діяльності.

Висновки та перспективи подальших розві-
док напряму. Отже, створена технологія розвитку 
творчих здібностей дітей дошкільного віку на занят-
тях із малювання задовольняє потреби сьогодення 
щодо організації художньо-естетичної діяльності 
дошкільників, спрямована на розвиток у них емо-
ційно-чуттєвого сприйняття оточуючого світу, фор-
мування естетичного ставлення до його об’єктів і за-
безпечує художньо-творче самовираження кожної 
дитини. В наступних публікаціях буде висвітлено 
результати дослідно-експериментальної роботи.
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ТЕХНОЛОГІИЯ РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА НА ЗАНЯТИЯХ ПО РИСОВАНИЮ

Аннотация
В статье освещены теоретические основы технологии развития творческих способностей детей до-
школьного возраста на занятиях по рисованию, раскрыто ее структуру, описаны основные элементы, 
представлены особенности содержания и распределения материала, используемого в учебно-воспи-
тательном процессе на занятиях по рисованию. Автором отмечено, что благодаря распределению об-
разовательного материала по модулям, дети каждой возрастной группы приобретают возможность 
окунуться в определенную тему, решить задачу модулей и выполнить различные виды рисунков: 
предметные, сюжетные, декоративные. Эффективность технологии обеспечивается двумя основными 
условиями: профессионализмом педагога как совокупности психолого-педагогической, технологиче-
ской и культурологической компетенций и мотивации ребенка к художественному творчеству.
Ключевые слова: педагогическая технология, развитие, творческие способности, дети дошкольного 
возраста, занятия по рисованию.
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TECHNOLOGY OF DEVELOPMENT OF CREATIVE CAPABILITIES 
OF CHILDREN OF PRESCHOOL AGE IS ON EMPLOYMENTS FROM DRAWING

Summary
In the article theoretical principles of technology of development of creative capabilities of children of 
preschool age are reflected on employments from drawing, its structure is exposed, basic elements are 
described, the features of maintenance and distributing of material which is used in to educational-educate 
process on employments from drawing are presented. It is marked an author, which due to distributing 
of educational material after the modules to put every age-dependent group is acquired possibility to 
submerge in a certain theme, decide the task of the modules and execute the different types of pictures: 
subject, with a plot, decorative. Efficiency of technology is provided two basic terms: by professionalism of 
teacher as aggregates psychology-pedagogical, technological and culture jurisdictions, and by motivation 
of child to artistic creation.
Keywords: pedagogical technology, development, creative capabilities, to put preschool age, employment 
after drawing.


