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Особливості розвитку естетичних сприймань дітей старшого дошкі-

льного віку полягають в тому, що дитина глибше сприймає твори мистецт-
ва, у неї може розвинутися музичний слух або поетичний хист, вона вияв-
ляє здатність помічати й емоційно відгукуватися на виражально-
зображувальні засоби творів мистецтва, пояснювати особливості, оцінка 
ставитися до музичних, літературних, малярських творів.  

Важливе значення в естетичному розвитку старших дошкільників 
має розвиток уяви, яка забезпечує формування естетичних переживань і 
творчої діяльності дитини. На перших порах уява поширюється на зовніш-
ні дії з предметами, створює образ не до його втілення, а в процесі діяль-
ності [2, 12]. Згодом формуються розумові форми творчої активності: діти 
створюють образ у своїй уяві перед втіленням його у малюнку чи грі. Фо-
рмування естетичного переживання охоплює розвинені емоції, роботу ми-
слення та уяви, потребу в естетичній діяльності [1, 104]. 

Основним шляхом естетичного розвитку дитини є самостійна худо-
жня творчість, у якій вона відкриває нове для себе, а для тих, хто її оточує, 
– нове про себе. Творчість може виявлятися у виконанні художніх творів 
(виразній передачі їх змісту і настрою), у створенні власного продукту 
(малюнка, поробок із пластиліну), музичних імпровізаціях (прагненні вті-
лити у пісеньках свої переживання, ставлення до навколишньої дійсності) 
[1, 97]. Важливим напрямом естетичного виховання дітей дошкільного ві-
ку є художнє виховання – виховання особистості засобами мистецтва, за-
вданнями якого є:  

− систематичний розвиток естетичного сприймання, почуттів і уяв-
лень дітей;  

− прилучення дітей до діяльності у сфері мистецтва, виховання пра-
гнення вносити елементи прекрасного в побут, природу, власну 
діяльність;  

− розвиток художньо-творчих здібностей у різних видах діяльності.  
Естетичне виховання тісно пов’язане з вихованням почуттів. Усі ви-

ди мистецтва, краса природи сприяють розвитку естетично насиченого 
сприймання, яке викликає хвилювання, радість, захоплення, зацікавле-
ність, прагнення створити прекрасне [2, 65].  

Художні здібності виявляються у дітей дошкільного віку індивідуа-
льно у різний час і в різних формах. Тому помилково поділяти їх на здіб-
них і нездібних до художньої творчості. Безумовно, природні задатки дітей 



відіграють у художньому вихованні значну роль, однак без систематичного 
навчання розвиток їх сповільнюється.  

Естетичне виховання сприяє можливості художнього розвитку кож-
ної дитини. Воно формує самостійну художню діяльність, яка виникає з 
ініціативи дітей, відповідає їхнім інтересам та потребам і вимагає особли-
вого ставлення дорослого, непрямого педагогічного керівництва для збе-
реження інтересу до самостійної творчої діяльності.  

Отже, естетичне виховання – це організація життя і діяльності дітей, 
що сприяє розвитку естетичних почуттів дитини, формуванню уявлень і 
знань про прекрасне в житті і мистецтві, естетичних оцінок і естетичного 
ставлення до світу.  
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