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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність дослідження. На сучасному етапі реформування українського 

суспільства підвищення якості освіти та її вихід на міжнародний рівень стає одним із 

першочергових завдань. Це зумовлює зростання вимог до майбутніх педагогічних 

кадрів. Усезростаючого значення набуває проблема формування креативних освітян, 

які зможуть гнучко адаптуватись й творчо трансформувати педагогічну діяльність 

відповідно до нових стандартів, ефективно та інноваційно розв’язувати професійні 

завдання. У цьому контексті особливе значення має розвиток професійної 

креативності майбутніх дефектологів (ЗДО), адже саме дошкільний вік є 

визначальним для успішної соціалізації особистості, її фізичного, інтелектуального, 

духовного, культурного розвитку.   

Актуальність поставленої проблеми підтверджується кількістю та 

багатоплановістю наукових досліджень вітчизняних і зарубіжних авторів. 

Психологічні особливості професійно-особистісного розвитку майбутніх фахівців 

вивчались І. Булах, Л. Долинською, Н. Дятленко, І. Зязюном, В. Кузьменко, Т. 

Лисянською, О. Помиткіним, В. Чернобровкіним, Н. Шевченко та ін., що дозволило 

визначити період здобуття вищої освіти сприятливим для розвитку професійної 

креативності майбутніх вихователів-дефектологів ЗДО. Психологічна сутність і 

структура креативності різнобічно розглядається в працях Т. Баришевої, Д. 

Богоявленської, Н. Вишнякової, О. Вознюка, Дж. Гілфорда, М. Гнатка, В. Дружиніна, 

Ю. Жигалова, О. Морозова, С. Тейлора, П. Торренса та ін. Науковцями 

досліджувались особливості креативності фахівців різних професій: педагогів (В. 

Боксогорн, Н. Малій, Л. Петришин, В. Фадєєв), психологів (О. Лобода, Н. Макаренко, 

Н. Пов'якель, Т. Розова, Н. Скулиш), економістів (Л. Мацепура), менеджерів (Н. 

Добровольська, О. Харцій), юристів (О. Баняс), інженерів (Н. Рубан), військових (Н. 

Чорноусенко), спортсменів (Е. Басенко). Психолого-педагогічні умови розвитку 

креативності в процесі професійної підготовки в педагогічному закладі вищої освіти 

розглядались Т. Баришевою, Ю. Варлаковою, І. Гриненком, О. Дунаєвою, В. Луніною, 

Л. Пузеп та ін. Проблема професійно-особистісного розвитку вихователів-

дефектологів ЗДО досліджувалась у таких аспектах: розвиток ціннісно-смислової 



 

сфери (С. Зонтова), пізнавальної самостійності (В. Бенера), спостережливості (Н. 

Цибуляк).    

Проте в науковій літературі відсутні фундаментальні доробки щодо розвитку 

професійної креативності вихователів-дефектологів ЗО, тоді як вивчення означеної 

проблеми сприятиме розробці науково обґрунтованих, ефективних програм 

формування досліджуваної здатності в процесі фахової підготовки.   

Актуальність зазначеної проблеми, її недостатнє теоретичне та практичне 

вивчення зумовили вибір теми дисертаційної роботи: «Розвиток професійної 

креативності майбутніх дефектологів засобами арт-терапії».  

Мета дослідження полягає в теоретичному та емпіричному дослідженні 

психологічних особливостей розвитку професійної креативності майбутніх 

дефектологів ЗДО, обґрунтуванні та апробації програми її розвитку.  

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:  

1. Визначити теоретичні підходи до вивчення проблеми розвитку 

професійної креативності майбутніх дефектологів ЗО.  

2. Виявити психологічні особливості розвитку складових професійної 

креативності майбутніх дефектологів ЗО.  

3. Дослідити динаміку становлення професійної креативності майбутніх 

дефектологів ЗО в процесі фахової підготовки.  

4. Теоретично обґрунтувати та апробувати програму розвитку професійної 

креативності майбутніх дефектологів ЗО засобами арт-терапії.   

Об’єкт дослідження: розвиток професійної креативності майбутніх 

дефектологів ЗО.  

Предмет дослідження: засоби арт-терапії в професійній майбутніх 

дефектологів ЗО.  

Теоретико-методологічну основу дослідження склали концептуальні 

положення психології творчості та креативності (І. Біла, Н. Вишнякова, Дж. Гілфорд, 

В. Моляко, О. Морозов, В. Рибалка, С. Рубінштейн, В. Роменець, П. Торренс та ін.); 

інтегративний підхід до вивчення креативності (Т. Баришева, Д. Богоявленська, В. 

Дружинін, Л. Єрмолаєва-Томіна, Я. Пономарьов та ін.); суб’єктно-діяльнісний підхід 



 

(К. Абульханова-Славська, Б. Ананьєв, А. Брушлінський та ін.); дослідження 

механізмів розвитку креативності (Г. Альтшуллер, Т. Бьюзен, І. Воронюк, І. 

Калошина, А. Осборн, Л. Пузеп та ін.); дослідження застосування арт-терапії в 

освітньому процесі (Т. ЗінкевичЄвстігнєєва, І. Зязюн, Л. Лебедєва, Л. Подкоритова, 

К. Роджерс, Н. Сергєєва та ін.).  

Для розв’язання поставлених завдань використано комплекс методів 

дослідження: теоретичні: аналіз, класифікація, систематизація, порівняння й 

узагальнення теоретичних та емпіричних даних з проблеми дослідження; емпіричні: 

аналіз документів, опитування, тестування, метод проблемних педагогічних ситуацій; 

констатувальний та формувальний експерименти, методи статистично-

математичної обробки даних: описової статистики, стандартизації показників (z-

перетворення оцінок), t-критерій Ст’юдента.  

На різних етапах дослідження було використано такі діагностичні методики: 

для визначення сформованості прагнення студентів до творчої самореалізації – 

опитувальник «Діагностика самоактуалізації особистості» (авт. А. Лазукін, в адапт. 

Н. Каліна), для діагностики сформованості емоційної креативної спрямованості – тест 

«Емоційна спрямованість» (авт. Б. Додонов), для виявлення розуміння вербальних і 

невербальних ознак поведінки суб’єктів педагогічної ситуації – тест «Соціальний 

інтелект» (субтести «Групи експресії», «Вербальна експресія (авт. Дж. Гілфорд та М. 

Саллівен)), для дослідження показників оригінальності, гнучкості та швидкості 

мислення – тест «Креативність» (авт. П. Торренс, в адапт. О. Тунік), для дослідження 

схильності до самоаналізу творчої діяльності – опитувальник «Визначення 

індивідуальної міри рефлексивності» (авт. А. Карпов, В. Пономарьова).  

Практичне значення дослідження полягає в тому, що структуровані й 

апробовані психодіагностичні методики вивчення особливостей розвитку 

структурних компонентів професійної креативності майбутніх дефектологів ЗО, 

апробована програма розвитку досліджуваної здатності, а також результати можуть 

бути використані викладачами закладів вищої освіти в процесі розвитку професійної 

креативності студентів для доповнення змісту навчальних дисциплін («Педагогічна 

творчість», «Основи педагогічної майстерності», «Психологія дитяча», «Вікова 



 

психологія», «Педагогічна психологія», «Дитяча практична психологія», 

«Спецпедагогіка дошкільної освіти», «Спецметодика формування математичних 

уявлень» та ін.), для самостійної роботи студентів над професійним та особистісним 

саморозвитком, підвищення рівня професіоналізму дефектологів та вихователів-

дефектологів ЗО.  

 

  



 

ВИСНОВКИ 

У магістерській роботі здійснено теоретичне узагальнення й запропоновано 

практичне розв’язання наукової проблеми розвитку професійної креативності 

майбутніх дефектологів ЗДО в процесі фахової підготовки. Це виявляється в 

з’ясуванні сутності основних понять дослідження, окресленні теоретичних засад 

означеної проблеми, визначенні психологічних особливостей розвитку професійної 

креативності майбутніх вихователів-дефектологів ЗДО, обґрунтуванні доцільності 

застосування арт-терапії як засобу розвитку творчого потенціалу студентів, в 

апробації програми розвитку професійної креативності.  

1. Необхідність розвитку професійної креативності майбутніх дефектологів 

зумовлена підвищенням вимог до сучасних освітян, зокрема, їх здатності 

високоефективно та інноваційно розв’язувати професійні завдання.  Креативність є 

інтегрованим, складноорганізованим утворенням, що визначається комплексом 

психічних чинників (мотиваційних, емоційних, когнітивних, вольових, рефлесивних) 

та зумовлює здатність особистості до творчої діяльності. Розвиток креативності має 

певні психофізіологічні передумови, проте вона детермінована переважно 

соціальними чинниками. Залежно від виду професійної творчої діяльності 

креативність набуває специфічних ознак. Професійна креативність дефектолога ЗДО 

є суб’єктивним компонентом творчої педагогічної діяльності та визначається як 

здатність до актуалізації творчих пізнавальних процесів, рефлексії, саморегуляції 

творчої діяльності, реалізації розумових дій та операцій у творчому розв’язанні 

педагогічних завдань і потребу у творчій самореалізації й емоційному задоволенні від 

творчої діяльності. Структура професійної креативності майбутніх вихователів-

дефектологів ЗДО містить мотиваційний, когнітивний, операційний, регулятивний 

компоненти.   

2. Арт-терапія є сучасним інноваційним засобом, що дозволяє ефективно 

розв’язувати низку освітніх завдань. Виступаючи динамічною системою взаємодії 

між студентом, продуктом його арт-терапевтичної діяльності і викладачем, вона 

цілісно реалізує навчальну, виховну та розвивальну функції освіти.  

Застосування арт-терапії з метою розвитку професійної креативності майбутніх 



 

вихователів-дефектологів обумовлюється її здатністю алгоритмізувати творчу 

професійну діяльність та створювати психолого-педагогічні умови розвитку 

досліджуваного утворення. Комплексний вплив на професійну креативність як 

інтегрований, багатокомпонентний феномен можливий завдяки 

поліфункціональності арт-терапії. Вона дозволяє одночасно впливати на 

емоційнопочуттєву сферу студентів, активізувати їх творчі пізнавальні процеси, 

сприяти професійному креативному самопізнанню та саморозвитку майбутніх 

фахівців.  

3. Емпірично досліджено психологічні особливості розвитку та динаміку 

становлення протягом фахової підготовки складових професійної креативності 

майбутніх вихователів-дефектологів ЗО. За результатами вивчення мотиваційного 

компонента встановлено, що середній показник його розвитку помітно зростає на 

межі II-ІІІ-го та знижується на межі ІІІ-ІV-го курсів, що пов’язано із набуттям 

реалістичних уявлень про педагогічну діяльність у процесі проходження виробничих 

практик та переосмисленням студентами професійного самовизначення. Для 

більшості досліджуваних характерним є помірне прагнення до розкриття власного 

творчого потенціалу та відсутність вираженого задоволення від творчої професійної 

діяльності. Дослідження когнітивного компонента показало, що значна кількість 

респондентів мають рівень розвитку творчих пізнавальних процесів, який може 

забезпечити творче розв’язання професійних завдань. Впродовж фахової підготовки 

поступово підвищується рівень педагогічної спостережливості, зростає здатність до 

генерування нестандартних розв’язань професійних завдань за рахунок активізації 

творчого мислення та уяви. Разом із тим, уявлення студентів про значення, сутність 

професійної креативності й творчої професійної діяльності залишаються здебільшого 

поверховими й несистематизованими, що дозволяє спрогнозувати виникнення певних 

ускладнень під час виконання ними творчої професійної діяльності. За результатами 

діагностики операційного компонента встановлено, що в майбутніх фахівців у 

процесі здобуття вищої освіти з’являється незначна творча пошукова активність, 

творче розв’язання професійних завдань набуває усвідомленого характеру. Разом із 

тим, переважна більшість студентів не здатна цілеспрямовано, поетапно та творчо 



 

розв’язувати професійні завдання. Дослідження регулятивного компонента 

засвідчило, що студенти не здатні до ґрунтовного, об’єктивного самоаналізу та 

самоконтролю творчої професійної діяльності, що призводить до імпульсивного, 

незваженого прийняття педагогічних рішень. Хоча студенти набувають здатність 

долати незначні перешкоди на шляху до отримання творчого результату, рівень 

спроможності до саморегуляції творчої професійної діяльності майже не змінюється 

в процесі здобуття вищої освіти.  

На основі критеріїв розвитку професійної креативності майбутніх вихователів-

дефектологів ЗО (творча мотивація професійної діяльності, творче розв’язання 

професійних завдань, творча операціоналізація професійних завдань, регуляція 

творчої професійної діяльності) визначено такі його рівні: високий, достатній, 

середній та низький. Для більшості майбутніх фахівців під час навчання в закладі 

вищої освіти характерним є середній рівень розвитку досліджуваної здатності. У 

студентіввипускників спеціальності 016 «Спеціальна освіта» він залишається 

недостатнім. Це зумовлює необхідність обґрунтування та впровадження програми 

розвитку професійної креативності.  

Ефективною щодо розвитку професійної креативності майбутніх вихователів-

дефектологів ЗО є програма, що включає комплекс заходів: арт-терапевтичний 

спецкурспрактикум «Професійна креативність педагога ЗО», арт-терапевтичний 

«Альбом професійної креативізації майбутнього вихователя-дефектолога ЗО», 

внесення до програми виробничої практики арт-терапевтичних завдань. Центральним 

змістовим компонентом програми розвитку професійної креативності є творче 

розв’язання професійних завдань засобами арт-терапії, що дозволяє комплексно та 

всебічно розвивати професійну креативність як інтегроване, багатокомпонентне 

психологічне утворення.  

4. Реалізація програми забезпечує значуще зростання рівня розвитку всіх 

компонентів досліджуваної здатності, підвищення високого та достатнього рівня 

розвитку професійної креативності, набуття усвідомленого прагнення до творчої 

самореалізації та самовдосконалення в контексті професійної діяльності, здатності 

помічати проблемні педагогічні ситуації, знаходити нестандартні, доцільні та 



 

ефективні способи їх розв’язання, аналізувати та здійснювати саморегуляцію творчої 

професійної діяльності. Ефективність розвивальної програми зумовлює доцільність її 

впровадження в процес фахової підготовки студентів спеціальності 016 «Спеціальна  

освіта».   

Отримані дані не вичерпують усіх аспектів досліджуваної проблеми. 

Перспективу подальшої науково-дослідницької роботи вбачаємо в поглибленому 

вивченні  особливостей прояву креативності вихователів-дефектологів ЗО у процесі 

їх професійної діяльності, визначенні впливу творчої професійної діяльності 

вихователів-дефектологів на розвиток креативності дітей дошкільного та молодшого 

шкільного віку.   

  

  


