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Актуальність теми дослідження. Дошкільний вік – період бурхливих 

інтеграційних процесів психіки. Це також період становлення і розкриття 

здібностей особистості. Обдарованість у дошкільному віці можна розглядати 

як потенціальні можливості подальшого психічного розвитку зростаючої 

особистості - одним з показників цього є особливості її творчої уяви. 

Пошук шляхів психолого-педагогічного супроводу розвитку 

обдарованих дітей, створення умов для розкриття їх унікальних творчих 

можливостей є нині одним з основних напрямків модернізації системи освіти 

в Україні. А одне з пріоритетних завдань національної освіти в Україні – 

ранній вияв, навчання та виховання обдарованих дітей – і зокрема, розвиток 

їх творчої уяви. 

Створенню умов розвитку творчої уяви особливу увагу приділяли: 

Л.С. Виготський, В.В. Давидов, О.М. Дьяченко, Д.Б. Ельконін, 

О.Є. Кравцова, B.Т. Кудрявцев, О.М. Леонтьєв, О.М. Поддьяков й ін. 

Тим часом практика свідчить, що багато обдарованих дітей без 

відповідної підтримки, без стимулювання їх розвитку не можуть досягти того 

високого рівня, на який вони потенційно здатні. Потрібні спеціальна 

допомога та підтримка з боку педагогів і психологів у розвитку обдарованої 

особистості – зокрема, її творчої уяви. Відомо, що обдарованим дітям 

притаманна нерівномірність (дисинхронія) у розвитку, тому виникає потреба 

у використанні комплексних програм розвитку обдарованої дитини, 

спрямованих на надання йому гармонійного характеру. 

Відтак, зазначена проблема дослідження пов’язана з розробкою 

комплексної програми з розвитку творчої уяви обдарованих дітей та її 

реалізацією у практиці виховання та навчання дошкільників. Враховуючи 

складність вирішення проблеми, її соціальну і практичну значущість для 

удосконалення процесів навчання і виховання дітей, а також недостатність її 

вивчення, ми обрали таку тему дослідження: «Психологічні особливості 

розвитку творчої уяви обдарованих дітей старшого дошкільного віку». 

Об’ єкт дослідження - процес створення образів уяви у обдарованих 



дошкільників. 

Предмет дослідження – чинники розвитку творчої уяви у обдарованих 

дітей старшого дошкільного віку. 

Мета дослідження полягає в теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальному дослідженні особливостей розвитку творчої уяви 

обдарованих дошкільників, а також у розробці й апробації комплексної 

програми з розвитку їх творчої уяви. 

Гіпотеза дослідження: стимулювання розвитку творчої уяви 

обдарованих дошкільників є ефективним в умовах розвивального 

середовища, в якому реалізуються такі чинники: активне залучення дитини 

до різних видів діяльності, збалансованість психофізіологічних, предметно-

ігрових та соціальних складників цього середовища, запровадження 

розвивального типу спільної діяльності дитини і дорослого. 

Для досягнення поставленої мети та перевірки гіпотези визначено такі 

завдання дослідження: 

1. Проаналізувати теоретико-методологічні підходи до вивчення 

проблеми розвитку уяви та обдарованості в дошкільні роки. 

2. Здійснити емпіричне дослідження особливостей прояву творчої уяви 

обдарованих дошкільників. 

3. Створити модель комплексної програми розвитку обдарованих 

дошкільників і перевірити експериментально її ефективність. 

4. На основі моделі комплексної програми розвитку обдарованих 

дошкільників розробити програму розвитку творчої уяви обдарованих 

дошкільників, яка б включала психолого-педагогічну просвіту батьків і 

педагогів, котрі виховують обдарованих дітей та систему занять з розвитку 

творчої уяви обдарованих дошкільників. 

5. Апробувати комплексну програму розвитку творчої уяви 

обдарованих дошкільників відповідно до умов створеного розвивального 

середовища. 

Методи дослідження. 



1) теоретичні: історико-порівняльний аналіз, теоретичне 

моделювання; 

2) емпіричні: анкетування та опитування, тестування, лонгітюд, 

спостереження, експеримент; 

3) статистичні методи: метод Краскелла-Уоллеса, параметричний ї- 

критерій Стьюдента (для залежних вибірок), методи математичної 

статистики. 

Під час описування даних експериментального дослідження 

використано візуальні методи (схеми, гістограми). 

Практичне значення дослідження полягає в можливості організації 

практичними психологами гурткової роботи з обдарованими дітьми стосовно 

розвитку їх творчої уяви у сфері дошкільної освіти відповідно до сучасних 

психолого-педагогічних теорій обдарованості, теоретичних засад розвитку 

обдарованих дошкільників, покладених в основу практичної роботи з ними. 

Відповідно до системи занять з гурткової роботи розроблено робочий зошит 

для дошкільників.  

ВИСНОВКИ: 

Результати дослідження підтвердили висунуту гіпотезу й дали підстави 

сформулювати такі висновки: 

1. Визначено загальні тенденції та напрямки, за якими ведуться 

дослідження фахівців у галузі психології обдарованості: упродовж ХХ ст. 

проблема фактично була зведена до питань психології інтелекту та 

креативності. Крім того, після 90-х років ХХ століття переважала тенденція 

до розуміння обдарованості як інтегральної властивості особистості. 

2. Розуміння нами обдарованості не зводиться тільки до здібностей, а 

включає і особистісні якості дитини, які увійшли до запропонованих нами 

критеріїв обдарованості: допитливість, тривалий інтерес до діяльності, якісне 

виконання завдання, нестандартність відповідей дитини, самостійність, 

оригінальність та легкість виконання творчих завдань, внутрішня впевненість 

у правильності виконаних завдань. 



3. Емпіричне дослідження показало, що більша частина старших 

дошкільників мають низькі й недостатні показники обдарованості і тільки 

менша - високі показники. У дітей з високими ознаками обдарованості 

достовірно вищий рівень розвитку творчої уяви. У обдарованих дошкільників 

- порівняно зі звичайними дітьми - не зафіксовано найнижчих показників 

розвитку творчої уяви. У обдарованих хлопчиків рівень розвитку творчої 

уяви вищий, ніж у обдарованих дівчаток. 

4. Модель створеної нами програми дала змогу схематично зобразити 

складний процес, що передбачає реалізацію цих взаємопов’язаних ланок у 

загальній системі нашої експериментальної роботи. 

Розроблена та впроваджена у практику комплексна програма розвитку 

творчої уяви обдарованих дошкільників відповідно до умов створеного 

розвивального середовища спрямована на стимулювання розвитку 

особистості обдарованих дошкільників, розкриття їх індивідуальності, 

забезпечення цілісного світобачення, поглиблення творчого та системного 

мислення, створення сприятливих умов для формування трьох компонентів 

структури обдарованості: пізнавальної активності, розумових здібностей і 

творчого потенціалу, реалізованих упродовж різних видів занять. 

Достовірність відмінностей між рівнями розвитку творчої уяви 

експериментальної групи до і після проведеного формувального 

експерименту підтверджується: середній рівень розвитку творчої уяви 

збільшився.  

Отже, результати контрольного експерименту в експериментальній 

групі підтверджують гіпотезу дослідження і свідчать про ефективність 

запропонованої програми розвитку творчої уяви обдарованої дитини в 

умовах розвивального середовища, в якому реалізуються такі чинники: 

активне залучення дитини до різних видів діяльності, збалансованість 

психофізіологічних, предметно-ігрових та соціальних складників цього 

середовища, запровадження розвивального типу спільної діяльності дитини і 

дорослого. 


