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ВСТУП 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі розбудови української 

системи освіти все більше уваги приділяється всебічному розвитку творчих 

здібностей дітей в інклюзивному середовищі, тому що прогрес суспільства — 

це нестандартні часто несподівані ідеї з нестандартними рішеннями і шляхами 

подолання проблем. Головним завданням при цьому є виховання особистості 

здатної нестандартно переосмислювати набутий досвід і вміти його 

застосовувати в подальшому. 

Проблема творчості та творчих здібностей дітей хвилювала в різні часи 

не тільки видатних педагогів, але й мислителів, дослідників, філософів, 

науковців. Сучасна психолого-педагогічна наука розглядає творчість як 

постійного супутника розвитку дитини (Л.Виготський).[1] 

Ідея унікальності дитини, необхідності розвитку її творчого потенціалу 

знайшла відображення у нормативних актах нашої держави, зокрема у 

Національній доктрині розвитку освіти в Україні, законах України «Про 

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», Базовому 

компоненті дошкільної освіти. [2]. 

         На даний час суспільство спрямоване на формування особистісних 

якостей кожної людини, незалежно від її фізичних, інтелектуальних, емоційних 

та інших особливостей, а також соціального статусу, статі й віку тощо. Це 

пов’язано з освітньою парадигмою самореалізації особистості, що декларує 

систему цінностей і простір для її самовизначення. У цьому  контексті, за 

твердженням М. Ватковської, система освіти повинна бути інститутом 

майбутнього. Адже нині у людини недостатньо виробити лише способи 

адаптації до мінливого середовища. У ній потрібно сформувати здатність до 

творчості, що має стати нормою життя. Однак діти з особливими освітніми 

потребами потребують відповідних умов для творчої самореалізації. 

В інклюзивному середовищі розвиток творчої особистості дошкільника 

потребує значної трансформації, психологізації освітньої діяльності. Високі 

вимоги до організації виховання та освіти дітей з особливими освітніми 

потребами інтенсифікують пошуки нових, більш ефективних психолого-
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педагогічних підходів, націлених на приведення методів навчання у 

відповідність з потребами життя.  

М. Веракс розглядає творчі здібності людини як індивідуальні її 

особливості (специфічні якості), які визначають успішність виконання нею 

творчої діяльності різного роду [34]. 

Стимулювання творчості, проблеми розвитку у дошкільному віці 

кропітка робота. Створення програм, методики неможливе без з’ясування 

психологічної сутності феномену дитячої творчості, умов її виявлення та 

розвитку. 

Сьогодні особливо актуальним є завдання щодо створення сприятливого 

середовища для розвитку творчої особистості маленьких громадян.  

В Україні, на сьогодні, суспільну ситуацію можна назвати критичною: 

знизився престиж творчих спеціальностей, залишає бажати кращого 

сприймання соціальною структурою новаторства нестандартних рішень, 

проявів творчої активності особистості. Постає проблема охорони 

обдарованості людини, що зумовлює потребу вирішення низки проблем, в тому 

числі виявлення засобів формування якостей творчої особистості дитини, 

створення нових методики розвитку цих якостей. За таких умов постає 

об’єктивна потреба вивчення основних категорій, що визначають зміст 

діяльності творчої особистості. 

Вплив  мистецтва особливо ефективний, якщо воно використовується як 

допоміжний засіб при функціонуванні системи профілактичної допомоги, яка 

включає в себе різноманітні методи. 

В загальній системі виховання молодшого покоління важливе місце 

посідає театральне мистецтво. Це важливий засіб пізнання світу і людини, воно 

здатне вести людину за собою. Адже театр — це видовищна організація 

процесу педагогічного впливу, одна з форм розвитку і формування творчої 

особистості. Різні варіанти  видів театру, а також, театральна діяльність дітей з 

особливими потребами долає скутість, сором’язливість, заглиблює в роль, дає 

простір уяві, розвиває об’єми пам’яті, концентрує увагу, розвиває почуття 

гумору, мовлення, спів, танець, дружні взаємини, викликає позитивні емоції. 
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 Творча діяльність, творче мислення є умовою перетворення, оновлення і 

гармонійного розвитку нашої країни. Наше завдання пов’язане з пошуком 

шляхів розв’язання проблем формування творчої особистості, розвитком 

індивідуальних здібностей і талантів дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивному середовищі, забезпеченням умов самореалізації кожного 

вихованця.  

Отже, актуальність проблеми, її практична значущість та існуюча 

доцільність подальшого теоретичного розроблення у педагогічній науці 

зумовили вибір теми дослідження: «Шляхи  творчого розвитку 

дошкільників засобами театрального мистецтва в інклюзивному 

середовищі». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати і експериментально 

перевірити ефективність застосувань різних видів театрального мистецтва в 

інклюзивному середовищі закладу дошкільної освіти 

Об’єкт дослідження – освітній процес в інклюзивному середовищі 

заклад дошкільної освіти 

Предмет дослідження –  види театральної діяльності дітей з особливими 

освітніми потребами в інклюзивне середовищі закладу дошкільної освіти. 

Завдання дослідження: 

1.Проаналізувати психолого-педагогічну, наукову літературу з теми 

дослідження. 

 2. Експерементально довести ефективність  формування у дітей дошкільного 

віку з особливими освітніми потребами виконавської майстерності та розвиток 

творчих здібностей засобами театрального мистецтва. 

3. Запровадити в роботу закладу дошкільної освіти з інклюзивним навчанням  

живого театру  ляльок. 

4. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження різних видів 

театралної дільності для творчого розвитку дітей з особивми освітніми 

потребами дошкільного віку в умовах інноваційного інклюзивного середовища.

 Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження;  
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емпіричні: цілеспрямовані спостереження, анкетування, тестування, бесіди; 

педагогічний експеримент: констатувальний і формувальний етапи; кількісний 

та якісний аналіз результатів експерименту. 

 Практична значущість результатів дослідження:  

Визначається тим, що одержані результати дослідження можуть стати 

підґрунтям для удосконалення організації процесу театральної діяльності та 

розвиток творчих здібностей дітей з особливими освітніми потребами в умовах 

закладів дошкільної освіти з інклюзивними групами. 

Апробація результатів дослідження: 

Результати дослідження розглядалися на засіданнях кафедри спеціальної та 

інклюзивної освіти, науковій студентській конференції в Уманському 

державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

Експериментальна база дослідження: 

 Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі закладу дошкільної 

освіти ясла-садок комбінованого типу №8, м. Умані, Черкаської області. 

Структура  кваліфікаційної роботи складається зі вступу, двох 

розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (60 найменувань). 

Загальний обсяг роботи складає  98 сторінок. Основний зміст викладено на 68 

сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

Аналіз психолого-педагогічної літератури, вікових психологічних 

особливостей розвитку дітей дошкільного віку з ООП та результатів 

досліджень показали, що виконавська майстерність розглядається як сфера 

особистості, її творчих здібностей, природи їх появи та особливостей прояву, 

діяльність та її результати. 

Дослідження проблеми розвитку творчих здібностей дітей дошкільного 

віку в інклюзивному середовищі засобами театрального мистецтва дозволило 

зрозуміти, що творчий потенціал дитини має бути вчасно побачений, і маємо 

допомогти розкривати й розвиватися йому в процесі спеціально організованого 

навчання та виховання дитини, коли вона набуває та використовує власний 

досвід роботи, залучається до реальних творчих справ. Завдяки цьому дитина 

навчається правильно орієнтуватися у довкіллі, удосконалює свої творчі 

здібності в різних видах діяльності: ігровій, конструктивній, образотворчій, 

музичній, мовленнєвій, а особливо в театральній. 

З’ясовано, що провідним чинником, який впливає на розвиток творчих 

здібностей дошкільників з особливими освітніми потребами, це правильне 

виховання та сприятливі умови оточуючого середовища. У дитини тоді 

інтенсивніше розвивається сприйняття часу і простору, образне мислення, 

творча уява, проблемно-пошукові нахили діяльності. Якщо ці аспекти не будуть 

повноцінно сформовані в дошкільному віці, надалі ці прогалини будуть 

позначатися в шкільному та дорослому житті. 

 Стимулювання розвитку творчості у дошкільному віці досить 

актуальний й складний процес. Створення методики та програм потрібно 

починати з з’ясування психологічної сутності феномену дитячої творчості, 

умов її виявлення та розвитку. 

Виховання духовної культури особистості є обов’язковою умовою 

прогресу суспільства. Дуже важливе місце в загальній системі виховання 

молодшого покоління посідає театральне мистецтво.  
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Було проведено експериментальну роботу, яка довела ефективність 

формування у дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами 

виконавську майстерність та розвитку творчих здібностей засобами 

театрального мистецтва. Експериментальна робота передбачала три етапи: 

- констатувальний,  

- формувальний,  

- контрольний.  

Дослідження показало, що рівень творчості учасників експерименту 

задовільний, проте потребує удосконалення форм та методів роботи, створення 

творчого виховного середовища, врахування вікової специфіки формування 

творчості дошкільників з особливими освітніми потребами. 

 Експериментальна програма передбачала використання таких 

нетрадиційних форм та методів:  

- театралізовані та рольові ігри;  

- вправи на розвиток психофізичної свободи;  

- психогімнастику;  

- вправи для ситуацій релаксації;  

- бесіди; інноваційні технології;  

- емоційно-розвивальні ігри;  

- впровадження в роботу закладу дошкільної освіти театру «Живих ляльок». 

 Робота направлена на втілення поставлених завдань щодо 

можливостей дитячого потенціалу та вищезгаданих орієнтирів. 

Експериментальна частина роботи складалася з трьох етапів. 

Здійснивши експериментальну роботу з формування у дітей з 

особливими освітніми потребами творчих здібностей, виконавської 

майстерності засобами театрального мистецтва через вправляння вправами та 

впровадження роботи театру ляльок було досягнуто таких результатів: 50% 

дошкільнят здобули психофізичну свободу та сміливість ризикнути; 80% дітей 

навчилися почуттю емпатії, тобто співпереживати; 90% дошкільників набули 
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навиків невербального  спілкування; 92% дітей досягли розвитку творчої уяви 

фантазії та уміння діяти; 96% переймалися почуттями, емоціями даних героїв; 

майже у 98% дітей покращилися міжособистісні відносини в групі  з 

інклюзивним навчанням та сім’ї; 

Провівши дослідження, можна стверджувати, що театральна діяльність 

дітей в інклюзивному середовищі «розкріпачує» сором’язливість, скутість, дає 

простір уяві, концентрує увагу, розвиває об’єми  пам’яті, викликає позитивні 

емоції, розвиває почуття гумору, мовлення. 

 Використання театралізованих ігор сприяє формуванню креативних 

якостей особистості: дає можливість зрозуміти себе, навколишній світ, 

розвивати навички взаємодії з іншими людьми, вдосконалюватися емоційно, 

інтелектуально, духовно і фізично; розвиває відчуття, почуття, емоції, 

мислення, уяву, фантазію, увагу, пам’ять, волю, вміння та навички 

Успішне формування креативних якостей особистості в процесі 

використання театралізованих ігор можливо лише при створенні певних умов 

(створення сприятливого середовища, дотримання етапів ігрової діяльності, 

залучення дітей до театральної культури, забезпечення взаємозв’язку 

театралізованої гри з іншими видами діяльності. Як засіб креативного розвитку 

театралізована гра дає змогу дітям розв’язувати проблемні ситуації як 

опосередковано, від імені певного персонажа, так і проявляючи творчість під 

час створення та розв’язання ситуацій, змінюючи події у виставі.  

Рекомендуємо використовувати наступні рекомендації, що спрямовані 

на ефективний розвиток творчих здібностей дошкільників з особливими 

освітніми потребами:(Додаток Г) 

- давати завдання творчого характеру на спеціальних заняттях з методики 

зображувальної діяльності, музичної діяльності, розвитку мовлення та ін.; 

- введення до програми спеціальних занять, спрямованих на розвиток 

творчої уяви і мислення дітей; 

- робота з батьками та педагогами;  
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- використання спеціальних ігор, що розвивають творчі здібності дітей; 

- організація скеровування дитячих предметних і сюжетно-рольових ігор 

на розвиток уяви. 

- постійне вправляння особливих дітей в автоматизації сценічних умінь та 

навиків в різних видах дитячої діяльності.  

Оптимальний період для розвитку творчих здібностей дітей це 

безперечно - дошкільний. Зачатки творчості є у кожної дитини необхідно  лише 

вчасно їх замітити та допомогти розкрити і активізувати. 

Отже, нами експериментально доведено ефективність впровадження 

видів театральної діяльності дітей з особливими освітніми потребами в 

інклюзивне середовище закладу дошкільної освіти. 

Подальшого дослідження потребують питання вдосконалення 

інноваційних форм, методів та прийомів психолого-педагогічного забезпечення 

процесу організації театральної діяльності та розвиток творчих здібностей дітей 

з особливими освітніми потребами в умовах закладів дошкільної освіти з 

інклюзивними групами. 
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