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Наш час відзначається стрімким розвитком інформаційних технологій, 

які істотно перебудовують практику повсякденного життя. Система сучасної 

дошкільної освіти потребує постійного впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес. Одним з пріоритетних напрямів діяльності 

закладів дошкільної освіти є створення умов для навчання дітей старшого 

дошкільного віку із застосуванням комп’ютера та інформаційних технологій. 

Мета дослідження полягала у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальному визначенні психолого-педагогічних особливостей та 

умов розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами 

комп’ютерних ігор, розробці та апробації програми їх розвитку.  

Відповідно до мети дослідження сформульовано такі завдання:  

1. Визначити теоретичні підходи до вивчення проблеми розвитку 

творчих здібностей старших дошкільників засобами комп’ютерних ігор.  

2. На основі теоретичного аналізу визначити критерії, показники 

творчих здібностей старших дошкільників.  

3. Емпірично дослідити психологічні особливості та гендерні 

відмінності розвитку творчих здібностей старших дошкільників.  

4. Теоретично обґрунтувати модель та розробити й апробувати 

психологічну програму розвитку творчих здібностей старших дошкільників 

засобами комп’ютерних ігор.  

5. Розробити методичні рекомендації батькам, психологам та 

працівникам закладів дошкільної освіти щодо використання авторської 

програми розвитку творчих здібностей старших дошкільників засобами 

комп’ютерних ігор.  

Об’єкт дослідження – творчі здібності старших дошкільників.  

Предмет дослідження – розвиток творчих здібностей старших 

дошкільників засобами комп’ютерних ігор.  

Проведене дослідження дозволяє зробити наступні висновки:  

1. Виховання творчої особистості починається з раннього та 

дошкільного віку. Розвиток творчої особистості дошкільника – одне з 



пріоритетних завдань дошкільної освіти. Розвиток творчої особистості 

розглядається як процес вирішення індивідуально-значущих та соціально 

детермінованих, творчих завдань, в процесі яких дитина оволодіває 

необхідним комплексом якостей, пов’язаних з різними аспектами її 

життєдіяльності. Творчі здібності дитини виявляються та активізуються у тих 

випадках, коли вона діє не за шаблоном, пропонує і реалізує оригінальні 

способи рішення практичних та ігрових завдань, виявляє творчість та 

отримує такі її продукти, як малюнок, казка, оповідання, конструкція.  

2. Критеріями творчих здібностей старших дошкільників є: творча 

легкість (показники: здатність до всебічного розгляду предмету, здатність 

ураховувати при прийнятті рішень різні фактори, здатність до легкого 

засвоювання нового матеріалу, здатність до швидкого та вільного 

переключення думок, здатність до легкого вирішення проблемних завдань); 

творча оригінальність (показники: здатність придумувати нові ідеї, уміння 

вносити щось нове у відоме завдання, відхід від зразків, здатність виходити 

за рамки заданої іншими ситуації, самостійний вибір виду діяльності, 

матеріалів, вміння створювати новий продукт); творча гнучкість (показники: 

здатність вільно переходити від одного способу розв’язування поставленого 

завдання до іншого, здатність переносити способи дій з одного виду 

діяльності на інший, використання предметів-замінників, багатозначних слів, 

розвинена здатність створювати різноманітні ідеї у дещо обмеженій 

ситуації); творча продуктивність (показники: здатність до утворення нових 

слів, рим, створення нових сюжетів, ролей, створення виробів, зображень, 

здатність переконструйовувати елементи в нових комбінаціях); творча уява 

(здатність подумки сполучати образи в нові поєднання і комбінації, уявляти 

можливі зміни дійсності, здатність до створення фантастичних ідей, 

прогнозування, передбачення, висування гіпотез, виділення сутнісного в 

межах однорідних явищ та його втілення в образі, грі).  

Виділені критерії та показники дозволяють охарактеризувати дуже 

високий, високий, середній, низький та дуже низький рівні розвитку творчих 



здібностей старших дошкільників. Емпірично встановлено переважання у 

старших дошкільників середнього та низького рівнів розвитку творчих 

здібностей, що зумовлює пошук шляхів, методів і засобів розвитку 

досліджуваного феномену.  

3. Ігрові технології і техніки займають значуще місце у педагогічному 

процесі закладів дошкільної освіти. Комп’ютерні ігри внесені до програми 

виховання старших дошкільників як засіб розвитку інтелекту та пізнавальних 

здібностей, оскільки їх змістовою частиною передбачено конструювання 

різноманітних ситуацій, творчого пошуку, оригінального варіанта 

розв’язання проблемного завдання, гнучкого застосування різноманітних 

вмінь та навичок. Унаочнення уявної ситуації сприяє перетворенню 

абстрактних образів у більш реальні. Ці властивості комп’ютерної гри 

забезпечують розвиток творчих здібностей за критеріями творчої 

оригінальності, творчої уяви, творчої гнучкості. Ігрова ситуація з 

пригодницьким або казковим змістом полегшує хід вирішення проблеми, 

робить його захоплюючим та емоційно привабливим для дитини, що 

позитивно впливає на розвиток творчих здібностей за критеріями творчої 

легкості та творчої продуктивності.  

4. Модель розвитку творчих здібностей старших дошкільників 

засобами комп’ютерних ігор, віддзеркалює структуру творчих здібностей, 

умови їх розвитку, ігрові жанри відповідно до критеріїв творчих здібностей. 

У відповідності до неї розроблена програма розвитку творчих здібностей 

старших дошкільників засобами комп’ютерних ігор, яка передбачала 

проведення роботи у двох напрямках: робота з дорослими (практичними 

психологами, педагогами та батьками) та безпосередня робота з дітьми 

старшого дошкільного віку. Розвивальна програма розвитку творчих 

здібностей старших дошкільників засобами комп’ютерних ігор втілена через 

впровадження комп’ютерних ігор у жанрах: циклічні, логічні, пригодницькі, 

стратегії та покрокові стратегії у старших дошкільних групах закладів 

дошкільної освіти.  



5. Ефективність програми розвитку творчих здібностей старших 

дошкільників засобами комп’ютерних ігор виявилась у збільшенні кількості 

дітей з дуже високим, високим та середнім рівнем їх прояву, здатності в 

уявній ситуації самостійно здобувати та активно засвоювати пізнавальний 

матеріал, знаходити найбільш оригінальні варіанти рішень, здійснювати 

вибори дієвих ігрових операцій та процедур, розвитку вмінь користуватися 

комп’ютером, формуванні етики поведінки за комп’ютером. Найбільш 

ефективними виявились комп’ютерні ігри, що спрямовувались на 

формування у дітей внутрішньої мотивації, стимулювання до активної 

позиції, виявлення й розкриття наявних і потенційних можливостей щодо 

якісного перетворення творчих проявів у напрямку підвищення 

оригінальності дій, гнучкості, результативності тощо.  

 

 


