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ВСТУП 

 

Актуальність дослідження. Сучасний етап соціально-економічного 

освітнього і культурного розвитку нашої країни характеризується 

переосмисленням цінностей і потреб людини у сучасному світі. Це обумовлює 

підвищення інтересу до формування готовності підростаючого покоління 

творчо мислити, оригінально підходити до вирішення питань, шукати 

нестандартні шляхи вирішення різних проблем, вміло висувати творчі ідеї та 

реалізовувати їх. Тому, основним завданням освіти є виховання гармонійно 

розвиненої, творчої, самостійної та вільної особистості, незалежно від її 

психофізичного розвитку, соціального статусу, релігійної чи національної 

приналежності. В цьому процесі на особливу увагу заслуговує розвиток 

образного мислення підростаючої особистості, яка має особливі освітні 

потреби, зокрема затримку психічного розвитку. 

У спеціальній педагогічній теорії затримка психічного розвитку є 

найбільш поширеним порушенням в психофізичному розвитку дітей 

дошкільного віку, яка супроводжується  слабкою мотивацією до пізнавальної 

діяльності та працездатністю. Різноманіття проявів затримки психічного 

розвитку визначається також глибиною пошкоджень і (або) різним ступенем 

незрілості мозкових структур. Тому розвиток художньо-образного мислення, 

оволодіння розумовими операціями дітьми із особливими освітніми 

потребами є одним з актуальних завдань навчально-виховного процесу в 

закладах дошкільної освіти з інтегрованим та інклюзивним навчанням. 

Проблема розвитку мислення дітей із затримкою психічного розвитку 

актуальна в спеціальній психології та педагогіці. Цій проблемі були присвячені 

роботи вітчизняних та зарубіжних науковців: Л. Виготського, В. Бондаря, 

А. Колупаєвої, В. Лубовського, С. Рубінштейна, М. Шеремет та ін. 

Проблема художньо-образних уявлень особистості висвітлювалася 

вченими Б. Ананьєвим, Р. Арнхеймом, Л. Виготським, О. Костюком, 

В. Роменцем та ін. Методологію розвитку художньо-образного мислення, 
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художньо-творчих здібностей дітей розкрито в працях Е. Абдуліна, Ю. Алієва, 

Н. Батюк, Н. Ветлугіної, Л. Масол, Н. Миропольської, Г. Падалки та ін.   

У галузі спеціальної педагогіки авторами досліджень присвяченого 

розвитку образного мислення дошкільників із особливими освітніми 

потребами є: Т. Андрющенко,  Т.  Карабанова,  Н.  Максимова,  Н.  Менчинська, 

В. Тарасун та ін. Коло  питань  корекції  пізнавального розвитку  дошкільників 

і молодших школярів даної категорії засобами зображувальної терапії, 

музикотерапії, танцювальної терапії, ігротерапії розглядалися в працях С. 

Громбах, І. Дубровіна, С. Єфімова, Н. Коцур  та ін.). Питання розвитку 

образного мислення дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами 

художньої літератури, зокрема, казкотерапії в дослідженнях розглядались 

фрагментарно. 

  Недостатня розробленість проблеми та її важливість для педагогічної 

практики зумовили вибір теми дослідження – «Розвиток образного мислення 

старших дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами 

казкотерапії». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов розвитку образного мислення 

старших дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами 

казкотерапії. 

Завдання дослідження: 

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

спеціальній літературі. 

2. Визначити стан сформованості образного мислення старших 

дошкільників із затримкою психічного розвитку. 

3. Теоретично обґрунтувати, реалізувати педагогічні умови розвитку 

образного мислення старших дошкільників із затримкою психічного розвитку 

засобами казкотерапії та експериментально перевірити їх ефективність. 

Об’єкт дослідження – розвиток образного мислення старших 

дошкільників із затримкою психічного розвитку в освітньому процесі закладів 
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дошкільної освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови розвитку образного 

мислення старших дошкільників із затримкою психічного розвитку засобами 

казкотерапії. 

ВИСНОВКИ 

Результати проведеного теоретико-експериментального дослідження 

дозволяють сформулювати висновки. 

1. Теоретичний аналіз проблеми свідчить, що образне мислення 

дошкільників є пізнавальною діяльністю, що має на меті осягнення образів у 

їх повноті і цілісності та знаходження аналогій між наприклад, художніми 

образами і життєвими враженнями дитини. Образне мислення виявляється у 

вмінні впізнавати спільне і відмінне, зіставляти, бачити і відчувати єдність 

цілісних явищ або окремих ознак життя. Розвиток образного мислення – це 

процес формування у дітей певної техніки оперування образами, який 

характеризується синкретичністю, великою кількістю зв’язків, випадковістю 

у виборі ознак, великою часткою суб’єктивізму з переважанням емоційних 

компонентів. Своєрідність мислення у дітей з ЗПР відзначається слабкістю 

аналітико-синтетичної діяльності, низькою здатністю до узагальнення, 

уповільненням темпу мислення та загальним порушенням мови. Виявлено, що 

основна перевага казкотерапії як корекційного ресурсу в процесі розвитку 

образного мислення дітей дошкільного віку із ЗПР, полягає в засвоєнні певних 

причинно-наслідкових зв’язків у вигляді образів на основі зрозумілих 

казкових історій. 

2. На констатувальному етапі експерименту враховувались критерії 

сформованості образного мислення у дошкільників із ЗПР: розумово-

операційний; причинно-наслідковий; рефлексивний. За результатами 

констатувального етапу дослідження встановлено, що значна частина дітей із 

ЗПР має середній і низький рівні розвитку образного мислення. Це свідчить 
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про недостатню роботу з розвитку образного мислення, яка проводиться з 

дітьми із ЗПР в закладах дошкільної освіти за традиційними методиками. 

3. Визначено, обґрунтовано та реалізовано педагогічні умови розвитку 

образного мислення старших дошкільників із затримкою психічного розвитку 

засобами казкотерапії: підбір казок, відповідно до показників рівнів розвитку 

образного мислення, дітей із ЗПР; використання прийомів роботи з казками 

для розвитку образного мислення у дошкільників із ЗПР; залучення батьків до 

процесу розвитку образного мислення у дошкільників із ЗПР засобами казки. 

Апробація педагогічних умов засвідчила їхню ефективність як дієвого 

інструменту розвитку образного мислення старших дошкільників із 

затримкою психічного розвитку засобами казкотерапії, оскільки за 

результатами контрольного етапу дослідження зафіксовано позитивну 

динаміку у рівнях розвитку образного мислення старших дошкільників із 

затримкою психічного розвитку.  

Подальшими напрямами нашого дослідження вважаємо розробку 

методичних рекомендацій щодо застосування методів казкотерапії під час 

навчання дошкільників із затримкою психічного розвитку. 


