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ВСТУП 
 

Проблеми перебудови нашого суспільства пов’язані з вирішенням 

завдань формування творчої особистості. Саме така особистість є справжнім 

творцем історії, оскільки весь шлях, який пройдено людством, – це 

безперервний процес творіння. Творчість дозволяє актуалізувати людські 

потреби, здібності, інтереси, знаходити форми прояву індивідуальної 

активності. Творче самовираження сприяє усвідомленню особистісної ваги, 

емоційному розкриттю, зростанню впевненості у собі. У зв’язку з цим все 

більшої теоретичної і практичної значущості набуває залучення старшого 

дошкільного віку до творчої діяльності, створення необхідних умов для 

формування творчої спрямованості особистості. 

Потреба в розвитку значного творчого потенціалу людини, 

своєчасного виявлення й подальшого формування творчості та 

обдарованості об’єктивно зумовлена побудовою демократичного 

суспільства з високорозвиненою економікою. 

У Законі «Про дошкільну освіту» (2001) наголошується на вагомому 

значенні дошкільної освіти у формуванні особистості дитини, розвитку її 

креативності як базової якості особистості. Базовий компонент дошкільної 

освіти (2012) передбачає перехід дошкільної освіти до креативних технологій 

навчання, модернізацію змісту дошкільної освіти шляхом забезпечення 

різнобічного розвитку дітей дошкільного віку відповідно до їхніх здібностей і 

нахилів. У зв’язку з цим, переосмислення пріоритетів, цілей і завдань 

навчання й виховання дітей дошкільного віку актуалізує питання становлення 

творчої особистості, розвитку її здібностей й творчого потенціалу. 

Відтак, реформування системи освіти на гуманістичних засадах 

потребує переосмислення концептуальних підходів до формування творчо 

спрямованої особистості старшого дошкільника з порушеннями мовлення. 

Проблема засвоєння старшими дошкільниками з вадами мовлення 

української мови, формування мовленнєвої діяльності як засобу творчого 

самовираження та підвищення рівня розвитку психічних процесів, що 
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забезпечать можливість реалізації творчого процесу, набувають особливої 

уваги в умовах сьогодення. 

Питання мовленнєвого розвитку дітей із загальним недорозвиненням 

мовлення висвітлені у дослідженнях Л. С. Вавіної, О. М. Гопіченко, 

Е. А. Данілавічуюте, О. Л. Жильцової, М. А. Савченко, В. В. Тарасун, 

В. В. Тищенко, М. В. Шевченко та ін. У працях цих дослідників звертається 

увага на недоліки у сприйманні та породженні мовленнєвих висловлювань, 

підкреслюються особливості психофізичного розвитку дітей із порушенням 

мовлення. 

У дослідженнях мовленнєвих порушень проблема розвитку творчості 

розглядалась дотично в контексті мовленнєвої діяльності (С. Ю. Конопляста, 

Р. Є. Левіна, Н. В. Манько, О. Г. Приходько, Є. Ф. Соботович, В. В. Тарасун, 

Т. Б. Філічева, Г. В. Чиркіна, С. М. Шаховська, М. К. Шеремет); у процесі 

вивчення загальнофункціональних механізмів діяльності спілкування 

(Л. Є. Андрусишин, О. М. Мастюкова, Н. Я. Семаго, Т. А. Фотекова), її 

мотиваційних засад (О. Є. Грибова). 

Проте, в науковій літературі майже не висвітлено питання корекції 

мовлення дошкільників, що й зумовило вибір теми кваліфікаційного 

дослідження: «Формування творчо спрямованої особистості старшого 

дошкільника з порушеннями мовлення». 

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити методику формування творчо спрямованої особистості старшого 

дошкільника з порушеннями мовлення. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання 

дослідження: 

1. З’ясувати ступінь розробки досліджуваної проблеми у психолого-

педагогічній літературі. 

2. Розкрити особливості формування творчо спрямованої особистості 

дошкільника з порушеннями мовлення. 
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3. Уточнити критерії та виявити рівні сформованості творчо спрямованої 

особистості старшого дошкільника з порушеннями мовлення. 

4. Обґрунтувати та експериментально перевірити методику формування 

творчо спрямованої особистості старшого дошкільника з порушеннями 

мовлення. 

Об’єкт дослідження – формування творчо спрямованої особистості 

старшого дошкільника з порушеннями мовлення. 

Предмет дослідження – форми та методи формування творчо 

спрямованої особистості старшого дошкільника з порушеннями мовлення. 

У кваліфікаційному дослідженні використовувалися методи, які 

відповідали природі явища, що вивчалося, і були адекватні поставленим 

завданням: аналіз, порівняння та узагальнення даних з проблеми дослідження 

на основі вивчення психолого-педагогічної та методичної літератури; 

спостереження; вивчення та узагальнення педагогічного досвіду; анкетування 

старших дошкільників з порушеннями мовлення; опитування учасників 

експерименту; перегляд та аналіз продуктів дитячої творчості; 

констатувальний та формувальний педагогічні експерименти. 

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальну 

роботу здійснено на базі закладів дошкільної освіти «Казка» с. Колона 

Павлівської сільської ради Волинської області, «Лелеченя» с. Жашковичі 

Павлівської сільської ради Волинської області, «Малятко» с. Павлівка 

Павлівської сільської ради Волинської області. 

Теоретичне значення: уточнено поняття «творчо спрямована 

особистість», розкрито його сутнісні характеристики, структурні компоненти 

та визначено рівні сформованості»; проаналізовано особливості формування 

творчо спрямованої особистості дошкільника з порушеннями мовлення. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в упровадженні 

у практику закладів дошкільної освіти методики формування творчо 

спрямованої особистості дошкільника з порушеннями мовлення. 
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Апробація результатів дослідження. Зміст основних положень і 

результатів роботи подано у вигляді доповідей та виступів на звітних науково-

практичних конференціях Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (2020-2021 рр.). 

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (96 позицій), додатків. Повний обсяг 

роботи становить 87 сторінок, з них основного тексту – 75 сторінок. Робота 

містить 3 таблиці. 
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ВИСНОВКИ 
 

Дослідження проблеми формування творчо спрямованої особистості 

старшого дошкільника з порушеннями мовлення та аналіз результатів 

констатувального та формувального етапів дослідження дозволили зробити 

такі висновки: 

На основі аналізу психолого-педагогічної та спеціальної літератури 

з’ясовано ступінь розробки досліджуваної проблеми. Проведений аналіз 

уможливив визначення творчо спрямованої особистості старшого 

дошкільника як сукупність мотивів, якості особистості, сутність якої полягає 

у готовності здійснювати ініціативні, новаторські дії. 

Розкрито особливості формування творчо спрямованої особистості 

дошкільника з порушеннями мовлення. Обгрунтовано, що соціальне 

замовлення суспільства орієнтує корекційну педагогіку на розвиток кожної 

дитини як суб’єкта власного життя, на формування творчої особистості, 

здатної до самостійної творчої діяльності, яка прагне заявити про себе, про 

свої можливості, виразити свою індивідуальність, унікальність, власні 

здібності, нахили, інтереси, бажання, а отже вимагає створення сприятливих 

умов для самовизначення, самореалізації, особистісного самовираження 

кожної дитини. Однією з категорій дітей із особливостями психофізичного 

розвитку є діти із порушеннями мовлення, характерною для яких, окрім 

первинного розладу мовленнєвої системи, є наявність ряду вторинних 

відхилень, а саме: особливостей розвитку психічної та фізичної сфер. 

Виявлено, що творчо спрямована особистість старшого дошкільника з 

порушеннями мовлення має формуватися у процесі різних видів творчої 

діяльності, знаходити своє виявлення через різноманітність цієї діяльності, 

сформованість потреби і інтересу до опанування певним різновидом 

мистецтва, самостійність і пізнавальну активність. 

Уточнено критерії (перцептивно-емоційний, інформаційно-

пізнавальний, оцінний і діяльнісно-творчий) сформованості творчо 

спрямованої особистості старшого дошкільника з порушеннями мовлення. 
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Перцептивно-емоційний критерій дає змогу з’ясувати ступінь сформованості 

активного сприйняття творів мистецтва. Пізнавально-інформаційний критерій 

творчої спрямованості відображає ступінь розвиненості пізнавальних 

здібностей дитини, рівень наявності набутих знань у галузі народного 

мистецтва. Він складається з певного обсягу інформації про призначення 

народної іграшки; про промисли з виготовлення українських народних 

іграшок та їх регіональні особливості; про українських народних майстрів-

іграшківців. Оцінний критерій творчої спрямованості допомагає визначити 

рівень здатності дитини до естетичної оцінки духовних цінностей, окремих 

мистецьких творів і рівень розвиненості естетичних почуттів, уяви, 

асоціативної пам’яті, а також навичок до співставлення, порівняння та аналізу 

сприйнятого. Діяльнісно-творчий критерій творчої спрямованості 

віддзеркалює міру прагнення дітей до художньо-творчої діяльності, що 

передбачає розвиток практичних умінь і навичок та особливо здатності до 

самостійної декоративної і образотворчої діяльності. 

Виявлено рівні сформованості творчо спрямованої особистості 

старшого дошкільника з порушеннями мовлення: високий, середній та 

низький. Встановлено, що серед старших дошкільників з порушенням 

мовлення переважає низький рівень (60 %) досліджуваного феномена. 

Обґрунтовано та експериментально перевірено методику формування 

творчо спрямованої особистості старшого дошкільника з порушеннями 

мовленнями. Впровадження методики передбачало системність, 

повторюваність, послідовність та систематичність корекційної роботи. В її 

основу покладено залучення старших дошкільників з порушенням мовлення 

до української народної творчості через систему різних типів занять. Методи і 

прийоми роботи, що їх було застосовано у процесі формування творчо 

спрямованої особистості старшого дошкільника з порушенням мовлення, 

узгоджуються з емоційним характером дитячої творчості. 

Апробація методики формування творчо спрямованої особистості 

старшого дошкільника з порушеннями мовленнями засвідчила його 
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доцільність та ефективність. Суттєві відмінності відзначалися між 

представленістю показників середнього рівня (й відповідно низького рівня) в 

контрольній та експериментальній групах за всіма критеріями. 

Пропоноване дослідження не претендує на остаточне розв’язання 

порушеної проблеми. Перспективу подальшого наукового пошуку вбачаємо в 

удосконаленні підготовки вихователів до педагогічного керівництва 

художньо-творчою діяльністю старших дошкільників з вадами мовлення. 

 


