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УКРАЇНА
У сучасних умовах розвитку суспільства успіх кожної людини залежить від
уміння працювати і адаптуватись до швидко змінюваних обставин: оперативно
реагувати на зміни, аналізувати інформацію і прогнозувати подальший хід подій,
приймати відповідні рішення, діяти згідно них, працювати в команді.
Загальновідомо, соціальну активність, лідерську цілеспрямованість необхідно
починати формувати уже в дошкільному дитинстві. Науково доведеним є
твердження, що саме в цей період закладається фундамент майбутньої
особистості, розвиваються ставлення до людей, самого себе, соціальні навички,
базові якості особистості.
Питання формування лідерських якостей надзвичайно актуальне для
сучасної освіти, зокрема формування базових якостей особистості в дітей
дошкільного віку, серед яких і ті, що відносимо до лідерських, розглянуто у
дослідженнях
Г. Бєлєнької,
С. Васильєвої,
В. Маршицької,
С. Нечай,
О. Острянської, О. Полякової, В. Рагозіної, О. Рейпольської, Н. Шкляр. Трудове
виховання як засіб розвитку лідерських якостей виокремлюється в дослідженні
О. Літіченко, проблеми лідерства в дитячому колективі представлено в роботах
І. Іванової. Розвиток лідерських якостей як цілісний феномен розглядають у
своїх працях Н. Гавриш, О. Безсонова.
Науково обґрунтованим є те, що формування лідерських якостей у дітей
дошкільного віку відбувається у різних видах діяльності, особливо цікавими для
дітей є продуктивні види діяльності, такі як художньо-творча діяльність (І. Біла,
І. Карабаєва, Т. Піроженко). Вчені доводять, що під час художньо-творчої
діяльності відбувається засвоєння норм і цінностей суспільства, відбувається
розвиток уміння спілкуватися і взаємодіяти з дорослими і однолітками,
становлення самостійності, цілеспрямованості і саморегуляції власних дій
(Г. Бєлєнька, Н. Гавриш, І. Іванова, О. Безсонова). Важливим аспектом, що
впливає на формування лідерських якостей є емоційна чуйність, здатність до
співпереживання, це в свою чергу є основою формування шанобливого
ставлення до людей (О. Запорожець, О. Половіна, І. Кондратець).
Серед завдань Базового компонента дошкільної освіти України є
формування таких лідерських якостей як: активність, спостережливість,
ініціативність, самостійність, відповідальність, працелюбність, партнерська
взаємодія, креативність. Ці завдання реалізуються в різних розділах програми
«Дитина», зокрема в розділі «Екопростір розвитку дитини. Соціальний світ: хто
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поруч зі мною», конкретизацію завдання з розвитку лідерського потенціалу дітей
знаходимо в методичних рекомендаціях до програми [1].
Аналіз психолого-педагогічної літератури дозволяє зазначити, що для
формування в дітей лідерських якостей, необхідно створювати відповідне
розвивальне середовище, залучати дітей до різних видів діяльності, надавати
кожній дитині можливість отримати досвід лідерства.
Організація художньо-творчої діяльності дітей дошкільного віку є одним із
засобів розвитку лідерських якостей вихованців. Вона дозволяє виявляти дитині
власні здібності, вподобання, індивідуальність, креативність та інші особисті
якості; розвиває самостійність, ініціативність, комунікативні навички, виявлення
власної лідерської позиції, навички самостійного прийняття рішення,
відповідальність, уміння організовувати самостійну діяльність; збагачує досвід
дітей, стимулює пізнавальну активність, підвищує самооцінку, прояви
внутрішньої свободи; формує уміння взаємодіяти в колективі, організовувати і
планувати спільну художньо-творчу діяльність, сприяє формуванню вміння
підтримувати один одного, слухати і чути, домовлятися, ділитися.
Дослідження свідчать, що за сучасною оцінкою цінних якостей особистості
– лідерські якості належать до суспільно-корисних та входять до переліку
затребуваних якостей людини ХХІ століття. Тому педагоги і батьки все більше
звертають увагу на їх розвиток. Зокрема, у колективній художньо-творчій
діяльності ці якості відображаються: в умінні організувати спільну діяльність у
команді задля досягнення поставленої мети, оцінювати свої можливості,
використовувати раніше набуті знання, розподіляти обов’язки, усвідомлювати
свою відповідальність у команді, оцінювати результат, вирішувати конфліктні
ситуації, доводити справу до кінця та ін. [3].
Дитяча художня творчість, у сучасній літературі визначається як діяльність
дитини, що виявляється у вигляді імпровізацій і створення малюнків, виробів,
літературних творів, тощо [2]. Тож залучення вихованців до різних видів
художньо-творчої діяльності в спеціально створених умовах, стимулює розвиток
їх здібностей, формує здатності до самовираження з пріоритетом розвитку
емоційної сфери, спрямовує на набуття ними життєвих навичок під час освітньої
та самостійної художньої діяльності.
Сучасні науковці вбачають потенціал розвитку лідерських якостей у
реалізації нових підходів до формування мистецько-творчої компетентності у
дітей дошкільного віку. О. Половіна, І. Кондратець вважають, що забезпечення
умов для самовираження кожної дитини в мистецькій діяльності передбачає
емоційне занурення в середовище, наповнене різноманітними матеріалами для
творчості, які дитина вибирає за власним бажанням і які допомагають
реалізувати задуми щодо створення художнього образу [5]. На думку науковців,
педагоги мають організувати вільний доступ до матеріалів, за допомогою яких
дитина виражає свій внутрішній стан (щось сокровенне й особисте), формує
власні уявлення про світ, та допомогти їй усвідомити і запам’ятати власні
відчуття [4].
Формування лідерських якостей дошкільників у процесі художньо-творчої
діяльності передбачає розвиток у дитини таких якостей як спостережливість та
емоційність. Провідним методом, спрямованим на набуття цих якостей,
О. Половіна вважає паузи споглядання та паузи вслуховування [5]. Вони
допомагають відчути радість, здивування, зацікавлюють, дають можливість
пізнати щось нове.
Отже, науковці приділяють значну увагу означеному питанню, їх
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дослідження доводять – дошкільне дитинство сприятливий період для розвитку
базових лідерських якостей, а художньо-продуктивна діяльність може бути
одним із ефективних засобів розвитку лідерського потенціалу, оскільки сприяє
накопиченню відповідного досвіду, формуванню світоглядної лідерської позиції.
Перспективним є теоретичні дослідження та практичні розробки формування
лідерських якостей дітей дошкільного віку в художньо-творчій діяльності.
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