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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сучасний етап реформування вітчизняної 

освіти спрямовано на пошук найбільш ефективних шляхів гармонійного 

розвитку дитини відповідно до її індивідуальних можливостей як невід'ємного 

соціального права. Сучасне підростаюче покоління має оволодіти наукою 

життя на основі  розвитку  творчих здібностей, які застосовуватимуться у всіх 

сферах життєдіяльності людини. Особливо важливим  в  цьому  контексті  

постає  питання  творчого розвитку дітей з особливими освітніми потребами 

та їх забезпечення рівними з іншими правами для здобуття якісної інклюзивної 

та/чи інтегрованої освіти. 

Актуальність дослідження полягає ще в тому, що творчість позначає 

творення нового як в пізнавальній, емоційній, мотиваційній, діяльнісній та ін. 

сферах розвитку, так і в створених нею продуктах творчої діяльності, що 

відображають процеси самовизначення самореалізації. Тому для дітей з 

особливими освітніми потребами, зокрема, із синдромом Дауна особливо 

важливо розвивати творчі здібності ще  із дошкільного віку. Адже  саме цей 

період визначає максимальні можливості для найбільш дієвого формування 

психологічних якостей і видів діяльності. Від так, у закладах дошкільної освіти 

повинні бути створені оптимальні умови для творчого розвитку дітей 

відповідно до їх індивідуальних особливостей і можливостей. 

Проблема  навчання виховання і розвитку  дітей з  особливими освітніми 

потребами   перебуває  в  центрі  уваги  багатьох  вітчизняних  та  зарубіжних  

учених: В. Андрущенка, Е. Андрєєвої, В. Бондаря, Т. Ілляшенко, 

А. Колупаєвої,  Н.  Сабат,  А. Шевцова, Д. Шульженко, Є.  Ярської-Смирнової 

та ін., і зумовлює необхідність її подальшої розробки, зокрема, щодо 

впровадження інклюзивної освіти. 

Проблема розвитку дітей дошкільного віку з  синдромом  Дауна  

об’єктом  дослідження  багатьох  вчених,  зокрема: В.  Бондар,  С. Волкова, 

І. Іванова, Т. Євтухова, А. Капська, А. Колу, Л. Дольнікова, О. Берянич, 



4 
 

В. Ляшенко,  О.  Савченко,  О.  Столяренко,  А.  Шевчук та  ін.;  проблему  

розвитку  творчих художньо-літературних здібностей у дітей  із  синдромом 

Дауна досліджують: А. Альохіна, М. Беркетова,  П.  Жиянова,  Т.  Медведєва,  

Г.  Ворсанова, І.  Демидова,  Р.  Ковтун; питанням творчого розвитку дітей із 

синдромом Дауна засобами мистецтва присвятили роботи Е. Вознесенська, 

О. Деркач, Г.  Тарасенко  та  інших. Науковці відзначають позитивний впив 

мистецтва на гармонізацію розвитку дітей зазначеної категорії з використання  

методів, засобів арт-терапії та художньо-творчої діяльності в освітньому 

процесі закладів освіти. Проте створенню психолого-педагогічних умов 

розвитку творчих здібностей дошкільників із синдромом Дауна засобами 

художньої педагогіки не було присвячено окремого дослідження. 

Недостатня розробленість проблеми та її важливість для педагогічної 

практики зумовили вибір теми дослідження – «Психолого-педагогічні умови 

розвитку творчих здібностей дошкільників із синдромом Дауна засобами 

художньої педагогіки». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність психолого-педагогічних умов розвитку творчих 

здібностей дошкільників із синдромом Дауна засобами художньої педагогіки. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан дослідження проблеми у психолого-педагогічній та 

спеціальній літературі. 

2. Визначити стан сформованості творчих здібностей дошкільників із 

синдромом Дауна. 

3. Теоретично обґрунтувати, реалізувати та експериментально 

перевірити ефективність психолого-педагогічних умов розвитку творчих 

здібностей дошкільників із синдромом Дауна засобами художньої педагогіки. 

Об’єкт дослідження – творчий розвиток дошкільників із синдромом 

Дауна. 

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови розвитку творчих 

здібностей дошкільників із синдромом Дауна засобами художньої педагогіки 
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та експериментально перевірити їх ефективність. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та 

розроблені психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей 

дошкільників із синдромом Дауна засобами художньої педагогіки можуть 

бути використані у закладах дошкільної освіти з інклюзивним та інтегрованим 

навчанням.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків та списку використаних джерел. 

Отже, у вступі обґрунтовано актуальність вибраної теми дослідження, 

сформульовано мету та завдання, окреслено об’єкт, предмет  і методи 

наукового пізнання, практичне значення одержаних результатів.  

 У першому розділі «Теоретичні засади розвитку творчих здібностей 

дошкільників із синдромом дауна засобами художньої педагогіки» з’ясовано 

ступінь розробленості проблеми розвитку творчих здібностей дошкільників у 

психолого-педагогічній літературі, виявлено психолого-педагогічні підходи 

до розвитку дітей із синдромом Дауна та особливості розвитку творчих 

здібностей дошкільників із синдромом Дауна засобами художньої педагогіки. 

На основі аналізу літературних джерел встановлено, що поняття «творчі 

здібності» слід розуміти як інтегративну, динамічну основу розвитку 

особистості, що включає в себе когнітивний, емоційний, мотиваційний, 

діяльнісний та ін. компоненти, а основою їх виступають творчі задатки. 
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Оскільки, творчий розвиток дітей трактується як динамічний процес розвитку 

творчих здібностей, творчих якостей, що реалізуються в творчій діяльності, то 

розвиток творчих здібностей у дітей є одним із компонентів процесу творчого 

розвитку  особистості, в якій вона може проявити своє розуміння та ставлення 

до оточуючого світу й розкрити свій внутрішній світ, уяву, фантазію, інтереси 

та здібності. Ефективність цього процесу залежить індивідуальних 

особливостей дошкільників, інтересів, уподобань та психолого-педагогічних 

умов їх навчання. Саме в процесі навчання формуються інтелектуальні та 

творчі здібності дитини, адже правильне навчання не гальмує, а навпаки, дає 

дитині можливості для власних творчих проявів.  

Оскільки, дитяча художня творчість є однією з найбільш доступних і 

дієвих форм естетичного сприймання світу дітьми, то художня педагогіка  

визначається як інноваційна технологія особистісно орієнтованого навчання 

та виховання дітей і молоді, метою якої є гармонізація їхнього особистісного 

розвитку у контексті взаємопов'язаної тріади «природа → особистість → 

соціум» шляхом організації конструктивного союзу дитини та мистецтва у 

процесі сприймання вже існуючих або створення власних мистецьких творів. 

художньо педагогічні методи дозволяють максимально оптимізувати та 

покращити процес навчання, оскільки: можуть бути джерелами психофізичної 

підтримки учня; полегшують розуміння та засвоєння навчального матеріалу за 

рахунок «перекодування» інформації з логічно-вербальної в емоційно-

невербальну; створюють комфортну та позитивну атмосферу навчання; 

зменшують опір в сприйнятті навчального матеріалу за рахунок цікавості, 

новизни, парадоксальності; дозволяють діагностувати учня, педагога і 

колектив загалом. Творчість існує не тільки там, де воно створює великі твори, 

а й скрізь, де дитина уявляє, змінює, створює щось нове. Будь-яка дитина 

здатна до такої діяльності. 

Другий розділ роботи «Експериментальне дослідження педагогічних 

умов розвитку творчих здібностей дошкільників із синдромом дауна засобами 

художньої педагогіки» присвячено виявленню рівнів творчих здібностей дітей 
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старшого дошкільного віку із синдромом Дауна необхідно для обґрунтування 

змісту роботи в системі навчання та розробленню і апробації психолого-

педагогічних умов розвитку творчих здібностей у дітей дошкільного віку із 

синдромом Дауна  засобами художньої педагогіки, а також аналізу результатів 

апробації. 

З метою виявлення рівнів творчості дітей старшого дошкільного віку із 

синдромом Дауна та віднесення їх до груп з певним рівнем сформованості 

творчою активністю була застосована діагностична методика Т. Комарової. 

При віднесенні дошкільників до груп з певним рівнем сформованості 

основних компонентів творчої діяльності був обраний такий підхід, при якому 

віднесення дошкільника із синдромом Дауна до даної групи здійснювалося 

шляхом встановлення превалювання певного рівня за показником над іншим. 

Вивчення розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку із 

синдромом Дауна  в ході констатуючого експерименту дозволило отримати 

якісні характеристики творчих здібностей і виділити три якісно різних рівня їх 

сформованості: низький, середній, високий. За результатами 

констатувального експерименту переважна кількість дітей із синдромом 

Дауна має середній і низький рівень розвитку творчих здібностей (60%; 40%). 

Отримані дані підтверджують необхідність створення психолого-

педагогічних умов для розвитку творчих здібностей дошкільників із 

синдромом Дауна, де б такі діти відчували себе психологічно захищеними, 

прийнятими, вільними і  діяльними. 

Визначено психолого-педагогічні умови розвитку творчих здібностей 

дітей засобами художньої педагогіки: знайомство дітей із синдромом Дауна з 

варіантами виконання творчих завдань в художньо-творчій діяльності; 

розширення художньо-творчого досвіду дітей із синдромом Дауна та навчання 

їх способам дії при виконанні завдань творчого характеру; надання свободи у 

творчому виконанні практичних завдань. Використано такі  практичні методи 

розвитку творчого мислення школярів: метод образного бачення – емоційно-

образне дослідження об'єкта; метод символічного бачення; метод 
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символічного бачення полягає у пошуку учнем зв'язків між об'єктом і його 

символом; метод придумування –  це спосіб створення не відомого учням 

раніше продукту в результаті їх розумових дій. 

Доведено, що організована робота з розвитку творчих здібностей дітей 

із синдромом Дауна засобами художньої педагогіки здатна виконувати 

розвивальні, пізнавальні, виховні, психолого-терапевтичні, когнітивні, 

корекційні функції, що інтегруються у процесі художньої творчості та 

проявляються у втіленні, відтворенні або комбінації даних свідомості дитини, 

у (відносно) новій формі – формі малюнка, скульптури, виробу, аплікації, по 

друге, тому що в процесі творчості дані свідомості або підсвідомості 

усвідомлюються дитиною, і дізнаючись щось нове про себе, дитина отримує 

новий досвід, розвивається інтелектуально й емоційно. Позитивним в 

застосуванні методів художньої педагогіки є те, що вона дозволяє 

використовувати невербальну комунікацію, як основу усієї роботи, що є дуже 

важливим у роботі з такими дітьми, оскільки у них порушене мовлення та 

слухове сприйняття. Апробація педагогічних умов засвідчила їхню 

ефективність як дієвого інструменту розвитку творчих здібностей дітей із 

синдромом Дауна засобами художньої педагогіки, оскільки за результатами 

контрольного етапу дослідження зафіксовано позитивну динаміку у рівнях 

творчого розвитку дошкільників із синдромом Дауна (10% – високий; 70% – 

середній; 20% – низький). Отже, мету дослідження досягнуто, окреслені 

завдання виконано. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати висновки.  

1. Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що творчі здібності 

розуміються як успішність освоєння нових видів діяльності і застосування її в 

нових умовах, прагнення вийти за межі заданої проблеми, здатність творчо 
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уявляти, творчо слухати і нестандартно мислити. Розвиток творчих здібностей 

розглядаються як динамічний процес, тобто, вони можуть розвиватися і 

змінюватися протягом життя людини. Ефективність цього процесу залежить 

індивідуальних особливостей дошкільників, інтересів, уподобань та 

психолого-педагогічних умов їх навчання. Оскільки, дитяча художня 

творчість є однією з найбільш доступних і дієвих форм естетичного 

сприймання світу дітьми, то художня педагогіка  визначається як інноваційна 

технологія особистісно орієнтованого навчання та виховання дітей і молоді, 

метою якої є гармонізація їхнього особистісного розвитку засобами мистецтва.  

З’ясовано, що використання методів художньої педагогіки в навчальній 

діяльності дошкільників сприятиме оволодінню художніми навичками, 

спонукатиме дітей до свободи самовираження, творчих проявів, і таким 

чином, сприятиме розкриттю і розвитку творчих здібностей. Завдяки 

застосуванню методів та елементів художньої творчості можна подолати або 

зменшити вплив особливостей розвитку дитини з синдромом Дауна, що 

негативно впливають на процес соціальної інтеграції (погана концентрація 

уваги, порушені мовлення та слух, порушена просторова орієнтація та інше). 

Різновиди цієї технології дозволяють розвивати дитині моторику, що в 

подальшому сприятиме формуванню та вдосконаленню навичок 

самообслуговування, адаптації до середовища проживання.  

2. За результатами констатувального етапу дослідження встановлено, 

що значна частина дітей має середній і низький рівень розвитку творчих 

здібностей (60%; 40%).  Низький рівень розвитку творчих здібностей дітей із 

синдромом Дауна характеризувався відсутньою потребою в творчій 

діяльності, слабкого пізнавального інтересу до творчої діяльності та емоційна 

реакція на завдання творчого характеру. Для середнього рівня розвитку 

творчих здібностей дошкільників із синдромом Дауна характерна 

фрагментарна демонстрація потреби в творчій діяльності, пізнавального 

інтересу та не постійний, ситуативний емоційний відгук на творчі завдання. 

Для подолання труднощів творчої діяльності дітям потрібна була допомога 



10 
 

дорослого. Високий рівень розвитку творчих здібностей характерний для 

дошкільників із синдромом Дауна, які демонстрували постійне прагнення до 

творчої діяльності, стійкий пізнавальний інтерес, виявляли самостійність у 

виконанні робіт творчого характеру та пропонували оригінальні рішення. 

3. Визначено, обґрунтовано та реалізовано психолого-педагогічні умови 

розвитку творчих здібностей дітей засобами художньої педагогіки: 

ознайомлення дітей із синдромом Дауна з варіантами виконання творчих 

завдань в художньо-творчій діяльності; розширення художньо-творчого 

досвіду дітей із синдромом Дауна та навчання їх способам дії при виконанні 

завдань творчого характеру; надання свободи у творчому виконанні 

практичних завдань. Апробація педагогічних умов засвідчила їхню 

ефективність як дієвого інструменту розвитку творчих здібностей дітей із 

синдромом Дауна засобами художньої педагогіки, оскільки за результатами 

контрольного етапу дослідження зафіксовано позитивну динаміку у рівнях 

творчого розвитку дошкільників із синдромом Дауна.  

До подальших напрямів нашого дослідження відносимо розробку 

методичних рекомендацій щодо застосування методів і засобів художньої 

педагогіки під час навчання дітей з синдромом Дауна. 


