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ВСТУП 

Необхідність продуктивних перетворень у сфері суспільного життя 

неодмінно торкається питань творчості, творчої ініціативи, творчих нахилів та 

здібностей.  Кардинальні зміни в суспільному та економічному житті нашої 

держави висувають нові завдання з виховання всебічно розвиненої особистості, 

здатної  опановувати наукові знання, швидко адаптуватися до мінливих умов і 

активно впливати на хід суспільних, економічних і культурних процесів. 

Саме тому в центрі уваги сучасного освітнього закладу є турбота про 

розвиток і формування творчої, всебічно розвиненої особистості.  

Для дитини дошкільного віку пізнання оточуючого світу є сенсом життя, а 

творчість виступає як продукт цього пізнання. З огляду на психологію 

особистості дитини, особливості дитячої творчості потребують більш детального 

розгляду.  

Потрібно приділяти більше уваги створенню умов для своєчасного 

виявлення розвитку творчих здібностей, творчого потенціалу особистості.  У 

цьому контексті проблема розвитку творчих здібностей дітей дошкільного віку 

набуває особливого значення. 

Розвиток творчого потенціалу, емоцій і почуттів в ігровій діяльності – 

найактуальніша проблема сучасної психології і педагогіки. Дитяча творчість – 

це своєрідна самостійна сфера духовного життя. 

Проблема прояву дітьми творчості в сюжетно-рольовій грі широко 

висвітлюється в психолого-педагогічних дослідженнях і розглядалося 

Л.С. Виготським, Д.В. Менджерицькою, Н.Я. Михайленко, М.М. Подяковим, 

Д.Б. Ельконіним та ін..  

 В.А. Сухомлинський підкреслював, що в дитячій творчості відбувається 

самовираження і самоствердження дитини, яскраво розкривається її 

індивідуальність. 

Крім дитячої творчості, до проблеми розвитку креативних здібностей 

педагогіка зверталася в усі часи. Це говорить про те, що кожна епоха, крім 
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традиційних підходів, використовує особливі, що відображають саме її 

особливості установки, погляди, прийоми і методи. 

Дошкільний вік визначають як самий податливий для педагогічного 

впливу: у дитини ще не сформоване критичне ставлення до всього, що навколо 

неї відбувається, зате ступінь прийняття, «вбирання» надзвичайно висока.  

Невипадково багато вчених вважають, що чим раніше дитину навчають 

чогось, тим ефективніше виявляються результати.  

Дошкільник живе у світі фантазій. У його свідомості переплітаються 

реальне і вигадане, життя і казка. Уява виявляється в усіх видах діяльності 

малюка. Слабка  критичність мислення визначає видиме багатство уяви дітей. І 

вже в самому ранньому віці ми простежуємо у дітей творчі процеси, які завжди 

краще виражаються в їх іграх. 

Особливе значення у розвитку творчості дітей дошкільного віку мають 

сюжетно-рольові ігри. А. Н. Леонтьєв, Д. Б. Ельконін А. В. Запорожець 

називають рольову гру провідною діяльністю дитини дошкільного віку. 

Відмінною рисою сюжетно-рольової гри є те, що її створюють самі діти, а 

їхня ігрова діяльність має самостійний і творчий характер. 

Творчість – не новий предмет досліджень, вона завжди привертала увагу 

вчених і практиків. Разом з тим проблема творчості залишається однією з 

найбільш недосліджених. 

 Аналіз сучасної практики дошкільної освіти дозволяє говорити про те, що 

потенційні можливості дошкільного дитинства для розвитку творчості не завжди 

використовується повністю, особливо для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Тема кваліфікаційної роботи:  «Розвиток творчості дітей старшого 

дошкільного віку з особливими освітніми потребами за допомогою сюжетно-

рольових  ігор».  

Об'єкт дослідження: освітній процес дітей старшого дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами   
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Предметом дослідження:  педагогічні умови розвитку творчості дітей 

старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами за допомогою 

сюжетно-рольових ігор. 

Мета дослідження: теоретично  обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність  впровадження педагогічних умов  розвитку творчості 

дітей старшого дошкільного віку з особливими освітніми потребами за 

допомогою сюжетно-рольових ігор.  

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз літературних джерел з теми дослідження. 

2. Виявити рівень розвитку творчості дітей старшого дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами. 

3. Експериментально перевірити  ефективність впровадження 

педагогічних умов розвитку творчості дітей старшого дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами  за допомогою сюжетно-рольових  ігор. 

Методи науково-педагогічних досліджень: теоретичні: аналіз, синтез 

літературних джерел з проблеми дослідження; емпіричні: тестування, 

анкетування, спостереження, бесіди, педагогічний експеримент.  

База експериментального дослідження: КЗ «Лисогірська спеціальна 

школа» Первомайського району, Миколаївської області.   

Структура кваліфікаційної роботи: вступ, два розділи, висновки, список 

використаних джерел (60 найменувань), додатки. 

Загальний обсяг роботи складає 94 сторінки. Основний зміст викладено на 

73 сторінках. 
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ВИСНОВКИ 

У ході виконання роботи були виконані наступні завдання:  

1.Здійснено теоретичний аналіз літературних джерел з теми дослідження. 

Теоретичний аналіз дав можливість визначити, що творчість, творчі здібності, а 

також творча діяльність – це ті поняття, які були і залишаються в центрі уваги 

великої кількості вчених як нашої держави, так і зарубіжних країн.  Разом з тим 

проблема розвитку творчості дітей з особливими освітніми потребами 

залишається однією з найбільш недосліджених. Аналіз сучасної практики 

дошкільної освіти дозволяє говорити про те, що потенційні можливості 

дошкільного дитинства для розвитку творчості не завжди використовується 

повністю, особливо дітей з особливими освітніми потребами. Визначено, що 

провідним в розвитку творчості дітей старшого дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами є створення педагогічних умов організації та проведення 

сюжетно-рольових ігор. 

2. Виявлено рівень розвитку творчості дітей старшого дошкільного віку з 

особливими освітніми потребами. Було досліджено, що у дітей високого рівня 

розвитку творчості не виявлено; у 30% дітей –  середній рівень розвитку 

творчості; у  40% нижче середнього, а у 30% – низький рівень розвитку творчості. 

3.Експериментально перевірено  ефективність впровадження педагогічних 

умов розвитку творчості дітей старшого дошкільного віку з особливими 

освітніми потребами за допомогою сюжетно-рольових ігор. Ефективними стали 

такі педагогічні умови, як: 1. Розширення ігрового досвіду дитини: збагачення 

знань дітей про оточуюче середовища, професії людей; знайомство з художньою 

літературою, творами мистецтва, джерелами  різної художньої інформації; 

організація екскурсій та подорожей; знайомство з професіями батьків; 2.  

Створення емоційно – сприятливої атмосфери; 3. Розвиток ініціативності і 

самостійності дітей у грі; 4. Створення предметно-розвиткового середовища: 

облаштування сучасних ігрових куточків: підбір ігрових наборів та атрибутів, 

виготовлення іграшок своїми руками; залучення батьків до створення предметно 
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- розвиткового середовища; 5.Впровадження в ігровий процес сучасних 

інформаційно-комунікативних технологій. 
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