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Актуальність дослідження. Зростаюча потреба суспільства в людях, 

здатних творчо підходити до будь-яких перемін, нетрадиційно і якісно 

вирішувати існуючі проблеми, обумовлена прискоренням темпів розвитку 

суспільства і, як наслідок, необхідністю підготовки людей до життя в 

швидкозмінних умовах. Чим наполегливіше потреба суспільства в творчій 

особистості, тим гостріше постає необхідність в теоретичній розробці 

проблем творчості, вивченні її природи і форм прояву, її джерел і умов.  

Стратегія сучасної освіти спрямована на розвиток  творчого потенціалу 

як необхідної умови самореалізації. Ці позиції відповідають сучасним 

тенденціям розвитку вітчизняної дошкільної освіти, для якої характерна 

орієнтація педагогів на розвиток особистісних індивідуальних особливостей.  

З переосмисленням пріоритетів, цілей і завдань навчання та виховання 

дітей актуальною стає проблема становлення творчих здібностей у дітей 

дошкільного віку, яка знаходить відображення в державних документах. 

Зокрема: «Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ ст.», 

Законі «Про дошкільну освіту» та інших. В них робиться акцент на розвиток 

творчих здібностей дошкільників, індивідуалізацію виховання з врахуванням 

їх інтересів і схильностей до творчої діяльності.  

Одним із засадничих принципів оновлення дошкільної освіти є 

особистісна орієнтація, що передбачає опору на актуальні потреби кожної 

дитини. У зв'язку з цим гостро постає питання про організацію активної 

творчої ігрової діяльності дошкільників, накопиченню творчого досвіду 

дошкільників. До завдань педагога входить організувати творчу діяльність 

дітей, які зможуть шляхом самостійних відкриттів, розв’язання проблемних 

завдань, наочно-перетворюючих дій одночасно оволодівати як новими 

знаннями, так і творчими вміннями та навичками їх самостійного набуття. 

Означеній проблемі присвячені роботи, в яких акцентується увага на 

таких аспектах проблеми, як визначення засобів підвищення продуктивності 

творчої ігрової діяльності дошкільників, організації їх спільної творчої 



діяльності (Л. Артемова, А. Богуш, М. Лісіна, О. Проскура, К.Щербакова та 

інші).  

В значній мірі наше дослідження спирається на роботи відомих 

педагогів і психологів (В. Андрєєв, Л. Виготський, С. Сисоєва та інші), в яких 

розглянути різні аспекти творчої діяльності.  

Проблема визначення складових творчих здібностей дошкільників на 

сьогоднішній день в педагогічній та психологічній літературі залишається 

дискусійною. Спираючись на сучасні дослідження (Л. Артемова, А. Богуш, 

О. Богініч, Г. Бєленька, Г. Гавриш, О. Кононко, Н. Кудикіна, В. Кузьменко, 

О. Павленко, Л. Якименко та інші.  

Багато вчених відзначають, що для розвитку творчого мислення і 

творчої уяви у дошкільників необхідно розвивати уміння вирішувати творчі 

завдання, що передбачають систематично і послідовно перетворювати 

дійсність, сполучати несумісне, спиратися на суб'єктивний досвід дитини, що 

складає основу системного, діалектичного мислення, довільної, 

продуктивної, просторової уяви, вживання евристичних і алгоритмічних 

методів організації творчої діяльності дошкільників.  

Розвиток творчих здібностей дошкільників здійснюється в процесі 

творчої діяльності, в якій вони взаємодіють з довколишньою дійсністю і з 

іншими людьми.  

Однак варто зауважити, що сучасні педагоги ще недостатньо 

зорієнтовані на стиль продуктивно-творчої взаємодії з дітьми, що 

зорієнтований на активну самостійну діяльність, це й обумовлює тему 

магістерської роботи: «Педагогічні умови використання творчих завдань 

у роботі з дітьми старшого дошкільного віку». 

Об’єкт дослідження освітній процес в закладі дошкільної освіти,  

спрямований на розвиток творчих здібностей дітей старшого дошкільного 

віку. 

Предмет дослідження творча діяльність дітей старшого 

дошкільного віку. 



Мета дослідження на основі системного підходу розробити і 

реалізувати систему педагогічних умов використання творчих завдань як  

засобу розвитку творчих здібностей старших дошкільників.  

Завдання дослідження: 

1. Дослідити теоретичні засади розвитку творчої особистості 

дошкільників.  

2. Вивчити стан сформованості творчих здібностей старших 

дошкільників в практиці сучасних закладів дошкільної освіти. 

3. Розробити зміст та експериментально перевірити педагогічні 

умови використання творчих завдань для розвитку творчих здібностей 

старших дошкільників. 

Для розв’язання поставлених питань було використано комплекс 

методів дослідження: теоретичний аналіз наукової літератури, порівняння, 

узагальнення і систематизація здобутих фактів, педагогічне спостереження, 

опрацювання і узагальнення передового педагогічного досвіду. 

Теоретичну основу дослідження становлять положення про процес 

пізнання як активну діяльність, концепція особистісно зорієнтованого 

виховання, положення про роль формування особистості в дошкільному 

дитинстві, діалектичний зв’язок об’єктивних та суб’єктивних факторів 

розвитку дитини,  теорії розвитку творчості особистості. 

Практичне значення дослідження полягає у розробці педагогічних 

умов розвитку творчих здібностей дітей старшого дошкільного віку. 

Отримані результати можуть бути використані в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти. 

Апробація дослідження: Основні положення магістерської роботи 

роботи доповідалися на звітній конференції Уманського державного 

педагогічного університету імені Павла Тичини (2021 р.). 

Актуальність проблеми розробки і реалізації системи творчих 

завдань, орієнтованих на розвиток творчих здібностей старших дошкільників 

обумовлена необхідністю науково обґрунтованого вирішення практичних 



завдань дошкільної освіти, пошуком напрямів вдосконалення організації 

творчої діяльності дошкільників, недостатньою розробленістю проблеми в 

теорії і практиці дошкільної педагогіки.  

В процесі вивчення означеної проблеми використання педагогічних 

умов використання творчих завдань у роботі з дітьми дошкільного віку ми 

дійшли таких висновків: 

1. Досліджено теоретичні засади розвитку творчої особистості 

дошкільників. Основою розвитку творчих здібностей є розвиток уяви у 

дошкільному віці. Спочатку уява спрямовується на предмети, з якими дитина 

діє, потім спирається на ігрові дії у сюжетно-рольовій грі, а наприкінці 

дошкільного віку переходить у внутрішній план. Здатність уявного 

оперування образами призводить до виявів творчої активності дітей у 

різноманітних сферах: у мовленні (складання казок, оповідань, загадок), 

малюванні, конструюванні, музичній діяльності. Зростає довільність уяви, 

що відкриває можливість для створення перших завершених продуктів 

творчості. Розвиток ігрової діяльності, її перехід у дошкільному віці до 

сюжетно-рольової гри – найважливіша умова розвитку уяви. Саме у грі, як і у 

творчості, дитина виражає себе якнайповніше.  

2. Одним із методів розвитку творчих здібностей є творчі завдання під 

якими ми розуміємо впорядковану групу взаємозв'язаних творчих завдань, 

сконструйованих на основі ієрархічно збудованих методів творчості і 

орієнтованих на пізнання, створення, перетворення і використання в новій 

якості об'єктів, ситуацій, явищ.  

3. Вивчено стан сформованості творчих здібностей старших 

дошкільників в практиці сучасних закладів дошкільної освіти В процесі 

проведення констатувального експерименту ми виокремили три рівні 

сформованості творчих здібностей старших дошкільників: високий, середній, 

низький. 

4. Розроблено та експериментально перевірено педагогічні умови 

використання творчих завдань для розвитку творчих здібностей старших 



дошкільників. Теоретичне та експериментальне дослідження довело, що 

найбільш доцільною концептуальною підставою для нашої роботи є 

використання системного підходу до розробки системи творчих завдань, що 

представляє цілісну, рівневу, циклічну, систему.  

Комплекс педагогічних умов включає:  

1) взаємодію вихователя і дитини в процесі організації творчої 

діяльності;  

 2) забезпечення творчої продуктивності старших дошкільників в рамках 

освітнього процесу в закладі дошкільної освіти  

3) забезпечення діагностики рівня розвитку творчих здібностей старших 

дошкільників. 

3. Аналіз ефективності реалізації системи творчих завдань і умов її 

функціонування дозволив зафіксувати позитивні кількісні і якісні зміни рівня 

розвитку компонентів творчих здібностей старших дошкільників. 

Найпоказовішими є результати в ЕГ-4 - 40,0% дітей - на високому рівні, в 

інших групах динаміка склала КГ - 12,0%. 

 


