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ВСТУП 

 

Актуальність проблеми. Докорінні зміни у соціальній, економічній, 

культурній, освітній системах України зумовили переорієнтацію вимог до 

нового громадянина нашої держави. На перший план виступають такі риси, як 

креативність, ініціативність, адаптивність і здатність до саморозвитку. 

Відповідно, суспільство стало створювати умови для переведення освіти в 

режим розвитку та саморозвитку творчої особистості дошкільника. За таких 

умов головною метою освіти є розвиток індивідуальності, готової творчо 

трансформувати різні сфери суспільного життя.  

Орієнтація гуманістичної педагогіки на людину актуалізує вимогу 

комплексного вивчення потенціалу здібностей дітей, пошук педагогічних 

засобів, що забезпечують формування їхнього творчого потенціалу.  

Це зумовлює підвищення в педагогічній науці інтересу до вивчення 

творчості як ключової концепції  ї у структурі особистості людини, зокрема в 

дошкільному віці, коли закладаються підвалини розвитку особистості. 

У психолого-педагогічній науці здійснено низку фундаментальних 

досліджень з проблем творчості та розвитку творчих здібностей 

(Л. Виготський, В. Крутецький, Н. Лейтес, Я. Пономарьов, М. Поддьяков, 

Б. Теплов та ін.), доведено положення про активний творчий характер 

особистості (І. Бех, В. Давидов, Г. Костюк, С. Максименко та ін.), створено 

низку теорій, які розкривають проблему творчого потенціалу особистості 

(Б. Братусь, М. Боришевський, В. Роменець, В. Ямницький та ін.), розроблено 

концепцію творчої діяльності особистості (В. Моляко). Методологічні аспекти 

проблеми розвитку здібностей різного спрямування досить глибоко розкриті у 

працях багатьох зарубіжних (Ф. Баррона, Б. Блума, Дж. Гілфорда, 

Дж. Керрола, Дж. Рензуллі, Е. Торренса, Е. Фромма та ін.) та вітчизняних 

(О. Антонової, Д. Богоявленської, О. Дусавицького, В. Камишина, 

О. Матюшкіна, О. Музики, В. Рибалки, Р. Семенової, М. Холодної, О. Цибулі, 

Н. Шумакової, О. Щебланової та ін.) вчених.  



Питанням розвитку здібностей (зокрема, творчих) на етапі дошкільного 

дитинства присвячені праці О. Дьяченко, І. Карабаєвої, Н. Каневської, 

О. Киричука, В. Кудрявцева, В. Кузьменко, О. Кульчицької, С. Науменко, 

Н. Підгорної, Л. Руденко, Т. Титаренко, Л. Чорної, Л. Щукіної, Т. Яценко та 

ін. Вченими встановлено умови та чинники розвитку творчих здібностей 

(І. Біла, Дж. Гілфорд, Р. Стернберг, Е. Фромм), розроблено методи їх 

виявлення (Д. Векслер, П. Джонсон, Н. Краснощокова, О. Кульчицька, 

Г. Лаврентьєва, Дж. Равен, В. Тарасун, Е. Торренс, Л. Чорна). Великий 

інтерес, на думку вчених (Л. Венгер, Н. Ветлугіна, Б. Ліхачов, В. Мухіна та 

ін.), викликає старший дошкільний вік, коли змінюється характер діяльності 

дітей у порівнянні з раннім дитинством, названий Л. Виготським «переходом 

до творчої діяльності». 

Прагнення сучасної педагогіки до формування творчої, гармонійно 

розвиненої, самоцінної особистості особливої актуальності набуває для дітей 

з особливими освітніми потребами. Від того, як вони входитимуть у соціум, 

як знайомитимуться із цим світом – ізольовано в школах-інтернатах чи поруч 

з іншими дітьми в освітньому закладі, залежить їхня майбутня самореалізація. 

Від умов, у яких зростатиме дитина, що має вади розвитку, прямопропорційно 

залежить її подальша доля: чи зможе вона стати повносправним членом 

суспільства, чи буде жити «на його околицях». Першочерговим завданням 

реформування сучасної системи освіти є створення комфортних, сприятливих 

умов, у яких кожний вихованець, незалежно від свого психофізичного 

розвитку, відчуватиме свою успішність та інтелектуальну спроможність, 

зможе розкрити свої здібності і таланти. У Концепції Нової української школи 

зазначено, що метою Нової української школи є всебічний, гармонійний 

розвиток та соціалізація особистості, яка здатна самовдосконалюватися, 

навчатися впродовж життя, взаємодіяти з оточуючими та жити в суспільстві.  

Відповідно до цього, вагомого значення набуває проблема розвитку 

творчих умінь дітей з особливими освітніми потребами та залучення їх до 

творчої діяльності, під час якої вони зможуть психологічного комфортно себе 



почувати. Адже саме творчість виступає важливим фактором гармонійного 

розвитку особистості та корекції різних психолого-педагогічних відхилень. 

Упевнені, що саме заклад дошкільної освіти на сьогодні має 

максимально забезпечити системний підхід до реалізації завдань освіти дітей 

з особливими освітніми потребами, зокрема і розвитку їхніх творчих 

здібностей. Сприятливий розвиток дитячої творчості залежить від 

правильного керівництва з боку дорослих. Тому вбачаємо пряму залежність 

ефективності цього процесу від готовності до цієї роботи педагогічних кадрів, 

де основною постаттю є вихователь – одна з тих відповідальних професій, від 

якої залежить формування особистості дитини, зокрема і розвиток її творчих 

здібностей. 

Теоретичний аналіз проблеми показав, що незважаючи на те, що 

останнім часом з'явилося багато ґрунтовних вітчизняних праць з окресленої 

проблематики, цей процес потребує додаткового вивчення в аспекті добору 

дієвих форм і методів керівництва процесом творчого розвитку дітей з 

особливими освітніми потребами з боку вихователя. 

Отже, значущість визначеної проблеми та її недостатнє висвітлення у 

психолого-педагогічній науці зумовили актуальність і вибір теми 

дослідження: «Роль вихователя ЗДО у розвитку творчих здібностей дітей з 

особливими освітніми потребами». 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній апробації програми розвитку творчих здібностей дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Завдання дослідження: 

1. Здійснити теоретичний аналіз проблеми розвитку творчих здібностей 

дітей з особливими освітніми потребами.  

2. З’ясувати роль творчої діяльності вихователя як чинника формування 

творчої особисті дитини з особливими освітніми потребами. 

3. Виокремити компоненти, критерії та рівні розвитку творчих 

здібностей дітей з особливими освітніми потребами.  



4. Теоретично обґрунтувати та апробувати програму розвитку творчих 

здібностей дітей з особливими освітніми потребами.  

Об’єкт дослідження – процес навчання дітей з особливими освітніми 

потребами. 

Предмет дослідження – шляхи розвитку творчих здібностей дітей з 

особливими освітніми потребами. 

Практична значущість роботи полягає у впровадженні в освітній 

процес закладів дошкільної освіти програми розвитку творчих здібностей дітей 

з особливими освітніми потребами. 

Методи дослідження: загальнотеоретичні: аналіз, порівняння, синтез, 

класифікація, узагальнення, систематизація з метою визначення сутності 

основних понять і термінів, теоретико-методологічних основ проблеми 

дослідження, розробки програми; емпіричні: спостереження, бесіди, методики 

для виявлення рівня розвитку творчих здібностей дітей з особливими освітніми 

потребами.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота здійснювалась на базі закладів дошкільної освіти №№ 46, 57 м. Вінниці. 

Структура та обсяг роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел, додатків. Повний обсяг роботи 

93 сторінки друкованого тексту. 

 

ВИСНОВКИ 

 

Узагальнення результатів дослідження дають можливість зробити такі 

висновки:  

1. Здійснено теоретичний аналіз проблеми розвитку творчих 

здібностей дітей з особливими освітніми потребами.  

На основі теоретичного аналізу вироблено позицію щодо сутності 

провідних понять дослідження. Ми розуміли творчі здібності як здатність 

людини нестандартно підходити до задач, легке розуміння та продукування 



великої кількості новаторських варіантів рішення за певний період часу, це 

гармонійне поєднання таких людських властивостей, як творча легкість, 

творча оригінальність, творча гнучкість, творча продуктивність та творча уява. 

Творчість дошкільника – це активність дитини, спрямована на створення 

нового, нестандартного вирішення поставлених завдань у нерегламентованій 

ситуації, та здатність бути впевненим у своїх силах та результатах власної 

діяльності. Розвиток творчої особистості дошкільника – це вдосконалення 

системи його творчого ставлення до різних аспектів життєдіяльності.  

Основним методологічним підходом, у руслі якого проводилось 

дослідження, визначено особистісно-діяльнісний. 

2. З’ясовано роль творчої діяльності вихователя як чинника 

формування творчої особисті дитини з особливими освітніми потребами. 

Заклад дошкільної освіти є наступною після родини інституцією 

соціалізації, яка забезпечує дитині якісний соціально-особистісний розвиток, 

накопичення і формування позитивного первинного соціального досвіду. 

Однак, як демонструє практика, основною проблемою загальноосвітніх 

навчальних закладів є неготовність загальної системи освіти до повноцінного 

забезпечення та створення необхідних умов організації освітнього процесу для 

дітей з особливими освітніми потребами. Саме особистість вихователя відіграє 

провідну роль у цьому процесі. Доведено, що у розвитку творчої активності 

дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами в різних видах 

діяльності необхідне розумне і кваліфіковане керівництво вихователя, яке 

виявляється у творчій професійній діяльності. 

3. Виокремлено компоненти, критерії та рівні розвитку творчих 

здібностей дітей з особливими освітніми потребами.  

Розвиток творчих здібностей дітей з особливими освітніми потребами 

проявляється через образно-асоціативний (творча уява, художньо-образне та 

асоціативне мислення), емоційно-чуттєвий (емоційно-ціннісне ставлення 

особистості до світу, цілісне художньо-чуттєве сприйняття, відчуття краси, 

здатність до співпереживання) і продуктивний (спеціальні якості, уміння та 



навички, безпосередній зв’язок образів із думкою, почуттями, дією) 

компоненти, які є взаємозалежними. 

Підставою для оцінки рівнів розвитку творчих здібностей стали критерії: 

творча легкість, творча оригінальність, творча гнучкість, вербальна 

творчість, творча уява. 

Відповідно до визначених критеріїв розвиток творчих здібностей 

старших дошкільників з особливими освітніми потребами проявляється на 

високому, середньому і низькому рівнях. 

Зафіксований низький рівень розвитку творчих здібностей дітей з 

особливими освітніми потребами засвідчив відсутність систематичної і 

цілеспрямованої роботи з розвитку творчих здібностей дітей з особливими 

освітніми і став поштовхом для цілеспрямованої роботи з розвитку творчих 

здібностей, спрямованої на формування творчої уяви, образного і 

асоціативного мислення старших дошкільників з особливими освітніми 

потребами. 

4. Теоретично обґрунтовано й апробовано програму розвитку 

творчих здібностей дітей з особливими освітніми потребами.  

Загальною структурою роботи з розвитку творчих здібностей старших 

дошкільників з особливими освітніми потребами було визначено:  

1. Психолого-педагогічне консультування й просвіта педагогічного 

колективу і батьків вихованців закладів дошкільної освіти (обмін досвідом, 

бесіди-лекції, консультації, обговорення та ін.). 

2. Психодіагностичний етап впровадження програми розвитку творчих 

здібностей старших дошкільників з особливими освітніми потребами: 

виявлення творчих здібностей за критеріями.  

3. Розвитковий етап впровадження програми розвитку творчих 

здібностей старших дошкільників з особливими освітніми потребами: 

створення психолого-педагогічних умов для підтримки та розвитку творчих 

здібностей, відбір та проведення комплексу занять, ігор, художньої діяльності 

та ін. 



На початку експериментальної роботи для батьків та працівникам 

закладів дошкільної освіти було проведено низку бесід-лекцій за відповідною 

тематикою: «Творчі здібності. Що це, як вони проявляються та як 

розвиваються?», «Батьки і вихователі – мотиватори розвитку творчих 

здібностей дітей», «Види та жанри ігор, які стимулюють дітей до розвитку 

творчих здібностей», «Шляхи попередження і подолання негативних наслідків 

гри у комп’ютерні ігри старшими дошкільниками». 

Враховуючи, що розвиток системи освіти безпосередньо пов’язаний із 

проблемою професійного розвитку педагогів, спільно з Управлінням освіти та 

гуманітарної політики Вінницької міської ради через участь у конкурсі «Моя 

педагогічна ініціатива» було організовано і проведено обмін досвідом 

вихователів закладів дошкільної освіти з проблем розвитку творчого 

потенціалу дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами. 

Зважаючи, що творча діяльність, впливаючи на всебічний розвиток і 

формування особистості, включає в себе такі види діяльності, як музичну, 

образотворчу, художньо-мовленнєву, театрально-ігрову та ін., основними 

формами та методами роботи з розвитку творчих здібностей у дітей з 

особливими освітніми потребами стали спеціально організовані заняття, 

самостійна художня діяльність, комп’ютерні ігри, бесіди та ін.  

Порівняння здобутих результатів до і після формувального 

експерименту дало змогу зафіксувати динаміку змін, що відбулися у 

кількісному розподілі старших дошкільників з особливими освітніми 

потребами за рівнями розвитку у них творчих здібностей. Так, високий рівень 

розвитку творчих здібностей досягли 18,4% дітей експериментальної групи 

(до формувального експерименту – 8,6%); середній рівень розвитку творчих 

здібностей виявили у 72,8% дітей (до формувального експерименту – 53,0%); 

на низькому рівні розвитку творчих здібностей залишилися 8,8% дітей (до 

формувального експерименту – 38,4%).  

Отже, встановлено, що суттєво змінилися показники критеріїв творчої 

гнучкості та творчої продуктивності, також значно поліпшились показники 



творчої уяви й творчої оригінальності. Дещо покращився рівень творчої 

легкості, що є результатом систематичної роботи вихователів з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

Таким чином, у результаті теоретичного аналізу та експериментального 

дослідження було визначено, що успішний розвиток творчих здібностей дітей 

з особливими освітніми потребами залежить не тільки від психофізичного 

стану дитини, її прикладних нахилів, але й від тих умов, які створюють батьки 

та працівники закладів дошкільної освіти, а також особистості вихователя, 

його професіоналізму. 

Подальші наші дослідження стосуватимуться змістовно-процесуального 

забезпечення формування творчих умінь у старших дошкільників з 

особливими освітніми потребами з використанням інтерактивних технологій. 

 

 


