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Актуальність теми. Питання особистості у сучасному світі є 

важливою. Необхідність розвитку творчого потенціалу суспільства в цілому і 

кожної людини зокрема є нагальною потребую сучасного світу людей, 

оскільки воно потребує діяльних, обдарованих, творчо розвинених громадян. 

Найбільше цінуються в особистості наявність вмінь самостійно здобувати 

потрібну інформацію, бачити та виділяти проблеми, шукати шляхи їх 

розв’язання. Така активність людини є своєрідним внутрішнім генератором, 

що сприяє становленню наочно-образного мислення. Поведінка набуває ознак 

оригінальності, незвичності та максимальної продуктивності.  

Питання наочно-образного мислення та його розвитку у дітей 5 - 6 років 

постало у зв’язку з необхідністю виховання обдарованих, ініціативних та 

надзвичайно активних осіб, здатних до максимальної активності у творчій 

діяльності. Нині такі властивості найбільше цінуються суспільством і саме на 

них є соціальний заказ. Саме тут у цьому віці вони актуалізуються і є основою 

для подальшого їх вдосконалення. На важливість виховання наочно-

образного мислення вказується в Базовому компоненті дошкільної освіти.  

Водночас відбувається пошук оптимальних шляхів її розвитку.  

Такі питання завжди домінують у дослідників. Зокрема у вітчизняній 

науці вони тісно пов’язані з вивченням здібностей. Так, передували праці Б. 

Теплова, який під ними розумів складне, особистісне, багатокомпонентне, але 

цілісне утворення. Ідеї вченого знайшли своє втілення у працях його 

послідовників, зокрема В. Дружиніна, В. Зінченко, К. Платонова та ін. У 

зарубіжній науковій думці авторитетними вважаються погляди Л. Терстоуна, 

Дж. Гілфорда, Е. Торренса, Дж. Рензулі та ін. на проблему наочно-образного 

мислення.  

На сьогодні акцент досліджень змінився і більш пріоритетним є напрям 

вивчення креативних можливостей, як основ духовного зростання 

особистості. У цьому контексті визначені пріоритетні напрямки досліджень 



Б. Ананьєва, Л. Виготського, Ю. Карпова, Б. Кедрова, О. Леонтьєва, Г. 

Костюка, Г. Уіткіна, С. Рубінштейна, Я. Пономарьова та ін.   

Науковці підкреслюють, що основними ознаками наочно-образного 

мислення дошкільників є рухливість, гнучкість мислення, швидка орієнтація 

у нових умовах, а тому завдання їх розвитку – це одне з найбільш важливих 

завдань у вихованні підростаючої особистості.  

Водночас дошкільне дитинство характеризується тотальною здатністю 

до творчої діяльності.  

Проте не всі питання на сьогодні є остаточно з’ясованими. Так, активно 

продовжується пошук чинників розвитку означеного феномену. На нашу 

думку одним із них може бути образотворча діяльність малюків. Основи її 

вивчення у даному руслі були започатковані у працях Н. Ветлугіної, а нині 

продовжується у працях Н. Гавриш, О. Шевченко та ін. Однак питання 

перебуває у стані розробки. Соціальна значущість проблеми та необхідність 

подальшого наукового аналізу проблеми сприяли обранню тематики 

магістерської роботи: «Розвиток наочно-образного мислення старших 

дошкільників засобами образотворчої діяльності».  

Мета дослідження: здійснити теоретичне обґрунтування й 

експериментальну перевірку педагогічних умов розвитку наочно-образного 

мислення дітей старшого дошкільного віку засобами образотворчої діяльності.  

Завдання дослідження:  

1. З’ясувати сучасний стан вивчення наукою питання наочно-

образного мислення дітей старшого дошкільного віку.  

2. Визначити основні ознаки художньої діяльності та можливості 

впливу на дитячу креативність.  

3. Емпірично дослідити розвиненість даної властивості у дітей 7 року 

життя та визначити рівні її сформованості.  

4. Експериментально перевірити систему роботи з розвитку наочно-

образного мислення дітей 5-7 років засобами художньої діяльності.   

Об’єкт дослідження: розвиток наочно-образного мислення дітей 



старшого дошкільного віку.  

Предмет дослідження: педагогічні умови формування креативності 

дітей старшого дошкільного віку у художній діяльності.  

Ефективність сформованості наочно-образного мислення дітей 

старшого дошкільного віку підвищиться за умов:  

• дотримання поліхудожнього підходу в освітньому процесі ЗДО на 

основі інтеграції мистецтв у контексті розвитку образотворчості;  

• створення предметно-розвивального середовища у процесі 

виховання креативності в образотворчій діяльності;  

• використання навчальних занять з нетрадиційними техніками 

зображувальної діяльності.  

Методи дослідження: теоретичні (аналіз, синтез, класифікація, 

узагальнення, систематизація, конкретизація) емпіричні (тест Вартеги «Кола», 

вивчення оригінальності малюнків (О. Савенков), метод експертних оцінок, 

метод бесіди, вивчення ПРС групової кімнати, аналіз планів роботи 

вихователів, спостереження, педагогічний експеримент); методи кількісної та 

якісної обробки результатів.  

Практичне значення роботи полягає у практичному вивченні та 

перевірці педагогічних умов розвитку креативності дітей старшого 

дошкільного віку у художній діяльності; у можливості використання 

вихователями в освітньому процесі розробленої методики з метою вивчення 

та підвищення ефективності формування креативності дітей 7 року життя 

засобами художньої діяльності.  

ВИСНОВКИ 

За результатами вивчення проблеми розвитку наочно-образного 

мислення дітей старшого дошкільного віку у художній діяльності було 

зроблено такі висновки:  



За першим завданням було з’ясовано, що проблема креативності досить 

успішно розроблялася у вітчизняній психолого-педагогічній науці та у 

зарубіжній психології. Зокрема вагомий внесок у її розв’язання зробили  

Б. Теплов, С. Рубінштейн, В. Дружинін, В. Моляко, О. Матюшкін, Е. 

Кульчицька та ін. За їх твердженнями було зроблено висновок, що 

креативність розуміють як суб’єктивну індивідуальну ознаку особистості, що 

вказує на прояви у її поведінки ознак творчості. Це своєрідний сплав 

здібностей, рис характеру, пізнавальних можливостей, набутого досвіду.  

Вона спрямовує особливості взаємодії зі світом, перетворення дійсності, 

засвоєння людської культури, дозволяючи при цьому проявляти 

інтелектуальну ініціативу, створювати будь-що нове, оригінальне, а також 

дозволяє реконструювати існуючі зразки явищ, об’єктів. Виявлені зв’язки 

креативності з мотивацією особистості, спрямованістю на результат, 

дивергентним і конвергентним мисленням, процесами продуктивної уяви, 

цікавістю.  

У дослідженнях Л. Виготського, О. Матюшкіна, О. Музики та ін. 

зазначено, що розвиток креативності активно відбувається у період 5 -7 років, 

оскільки у цьому тут з’являються сприятливі умови для проявів творчого 

мислення, закладаються основи рис характеру, активно розвиваються процеси 

уяви, виникають нові мотиви діяльності. Питання розвитку та вдосконалення 

дитячої креативності, творчих проявів у поведінці малюків розглядається у 

кількох напрямах: створення належних умов для цілеспрямованої освітньої 

діяльності; вдосконалення процесів мислення, уяви й пізнавальних інтересів; 

пошук методів і прийомів діагностики й навчання; використання певного 

продуктивного виду дитячої діяльності для цілеспрямованого впливу на 

означену властивість.  

За другим завданням було визначено, що одним із найбільш ефективних 

чинників розвитку наочно-образного мислення дітей старшого дошкільного 



віку є художня діяльність. Це унікальна за змістом поведінка малюка творчого 

плану, де він виявляє власні здібності, набутий досвід у вигляді уявлень про 

навколишній світ і за допомогою виражальних засобів передає своє ставлення 

до явищ дійсності, створюючи художні образи. Підґрунтям такої дитячої 

активності є мистецтво, його спонтанна природа, культурна спрямованість і 

естетичні функції. Найбільш поширеним видом таких практичних дій 

підростаючої особистості є зображальна. До неї належить малювання, 

ліплення, аплікація, художнє конструювання з паперу.  

Основою такої діяльності є мистецтво, його спрямованість і функції, які 

виконує воно виконує у соціумі. Такі науковці як О. Дронова, Г. Сухорукова, 

Н. Голота, Л. Янцур, Т. Казакова, Н. Сакуліна, В. Котляр та ін. вказують на 

один із основних факторів розвитку та формування творчості дітей – на її 

продуктивність і цікавість, адже дошкільнята її залюбки виконують, а за 

умови педагогічного керівництва нею – вона є вагомим чинником розвитку 

творчості.   

За третім завданням було здійснено експериментальне вивчення 

наочно-образного мислення дітей старшого дошкільного віку життя в одному 

з видів художньої діяльності - образотворчості й проаналізовано їх за 

критеріями: загальна розумова здатність показником якої є інтерес до 

інтелектуальних дій, творча активність старших дошкільників показниками 

якої є неординарність, гнучкість та мобільність, мислення у творчій діяльності 

показником якого є оригінальність. Було з’ясовано, що загальна 

інтелектуальна спрямованість у більшій мірі характеризується середнім 

рівнем сформованості інтересу до пізнання у дітей 5 -7 років. Найменша 

кількість дітей із високим рівнем зацікавленості, водночас, є значна кількість 

дітей старшого дошкільного віку із низьким рівнем розвитку означеного 

критерію. Зокрема 14% дітей мають високий рівень і, 55% дошкільників – 

середній та 31% вихованців – низький.  



Творча діяльність дітей 7 року життя  за показниками неординарність, 

гнучкість, мобільність характеризується найбільшою кількістю малюків, які 

мають низький рівень сформованості, дещо більша кількість старших 

дошкільників характеризуються середнім рівнем розвитку. За показником 

оригінальності мислення найбільша частина дітей мають низькі показники. 

Показник мобільності (продуктивності) є більш вищим щодо неординарності 

й гнучкості: 21%, 28% та 51% відповідно.  

В цілому дітей 7 року життя  з високими показниками креативних дій у 

образотворчості дуже мало – 16%. Відсоток дітей з середнім рівнем їх 

сформованості 34 %. Проте найбільший відсоток дітей у з низьким рівнем їх 

розвитку 45 %.  

Було з’ясовано, недостатній вплив на образотворчість з боку 

вихователів в освітньому процесі ЗДО, що пов’язано із браком необхідних 

знань щодо її сутності, видів, особливостей. Відчувається проблеми 

опанування ними ефективними методами впливу, що ускладнює 

представленість у виховному процесі різних її видів. З’ясовано, що куточок 

образотворчості художньоестетичного осередку, заповнений не повною 

мірою, що ускладнює його використання дітьми 5 – 7 років.  

За четвертим завданням було з’ясовано педагогічні умови розвитку 

наочно-образного мислення дітей старшого дошкільного віку життя в 

художній діяльності: дотримання поліхудожнього підходу в освітньому 

процесі ЗДО на основі інтеграції мистецтв у контексті образотворчості; 

створення предметно-розвивального середовища у процесі формування 

творчих здібностей в образотворчій діяльності; використання навчальних 

занять з нетрадиційних технік образотворчої діяльності.  

Система роботи з формування наочно-образного мислення дітей 

старшого дошкільного віку життя в образотворчості містила такі напрямки: 

підбір та розробку інтегрованих занять, пошук нетрадиційних технік 



малювання та їх реалізацію у експерименті, робота з педагогами щодо 

використання засобів художньої діяльності в освітньому процесі ЗДО.  

Внаслідок здійснення експерименту було помічено зростання 

показників високого і середнього рівнів креативної поведінки у 

експериментальній групі старших дошкільників. Розподіл дітей на групи за 

рівнем прояву креативної поведінки в образотворчості показав такі 

результати: високий рівень прояву має 28% дітей. 42% малюків виявили 

середній рівень творчих дій. Значно зменшилася кількість дітей 7 року життя  

з низьким рівнем прояву творчих моментів у активності, біля 30%.  

Перспективами подальших наукових пошуків вбачаємо у необхідності 

встановлення взаємозв’язку між образотворчістю іншими видами творчої 


	ВИСНОВКИ

