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ВСТУП 

Як зазначено у Національній стратегії розвитку освіти в Україні, головною 

метою системи освіти є створення умов для розвитку і самореалізації кожної 

особистості як громадянина України, формування поколінь, здатних навчатися 

впродовж життя, створювати і розвивати цінності громадянського суспільства. 

Система освіти має забезпечувати  розвиток у дітей і молоді творчих здібностей, 

їх підтримку і формування навичок самоосвіти і самореалізації. 

У світлі цих вимог величезної ваги набуває інклюзивна освіта, в якій 

закладаються основи для майбутнього розвитку інтелектуального, морального та 

духовного потенціалу особистості.  Традиційне поняття «творчість» як 

створення нового і культурно-значущого продукту (Рубінштейн С., 

Ярошевський М. та ін.) не завжди може стосуватися дошкільників, які не 

створюють щось значне для культури. Терміни «креативність» (Гілфорд Дж., 

Торренс Е., Матюшкін  О. та ін.) і «творча активність» (Петровський В., Данилов 

М. та ін.) також не завжди адекватно відображають специфіку творчих проявів 

дошкільника. Особливою значимістю дитячої творчості є її синкретизм 

(Виготський Л.).  

У зв’язку з цим стає актуальним питання формування здатності до творчої 

самореалізації у дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти, 

пошук рушійних чинників, що сприятимуть і спонукатимуть дитину до творчої 

діяльності. Оскільки, як відомо, здібності формуються у діяльності, формування 

здатності до творчої смореалізації у дітей молодшого шкільного віку передбачає 

набуття ними досвіду творчої діяльності, емоційно-ціннісних відносин та 

формування прагнення реалізувати свої потенційні можливості. 

Для опису творчого процесу в різних сферах життєдіяльності дитини 

найбільш адекватним є термін «творчий розвиток». У процесі творчого розвитку 

дитина оволодіває певною кількістю об’єктів, способами дій з ними, навчається 

наслідувати дії оточуючих. Слід зазначити, що здатність до навчання, тобто до 

наслідування і відтворення, аж ніяк не суперечить процесу розвитку творчої 

особистості, зокрема з вадами мовлення, є необхідною умовою його корекції.  



Метою сучасного корекційно-виховного процесу є всебічний гармонійний 

розвиток особистості дитини з порушеннями мовлення, що передбачає 

створення оптимальних умов для формування базису її особистісної культури, 

становлення її цілісності й розкриття її здібностей, забезпечення розвитку її 

творчого потенціалу, виховання емоційно-ціннісного позитивного ставлення до 

себе й навколишнього світу.  

У зв’язку з цим стає актуальним питання формування здатності до творчої 

смореалізації дітей молодшого шкільного віку в умовах інклюзивної освіти, 

пошук рушійних чинників, що сприятимуть і спонукатимуть дитину до творчої 

діяльності. Оскільки, як відомо, здібності формуються у діяльності, формування 

здатності до творчої самореалізації у дітей молодшого шкільного віку в умовах 

інклюзивної освіти передбачає набуття ними досвіду творчої діяльності, 

емоційно-ціннісних відносин та формування прагнення реалізувати свої 

потенційні можливості. Тому для творчої особистості здатність учитись і 

здатність до пошуків мають поєднуватися на всіх етапах її становлення і в усіх 

видах діяльності особливо в ігровій.   

Враховуючи потреби сучасної практики освіти у формуванні творчої 

особистості дитини з вадами мовлення, а також недостатнє теоретичне і 

практичне вирішення цієї проблеми зумовили вибір теми магістерського 

дослідження –  «Формування готовності дітей молодшого шкільного віку до 

творчої самореалізації в умовах інклюзивної освіти» 

Мета дослідження полягає у теоретичному обґрунтуванні та 

експериментальній поетапній перевірці психолого-педагогічних умов готовності 

дітей молодшого шкільного віку до творчої самореалізації в умовах інклюзивної 

освіти. 

Об’єктом дослідження є творчий розвиток дітей молодшого шкільного 

віку. 

Предмет дослідження – психолого-педагогічні умови готовності дітей 

молодшого шкільного віку до творчої самореалізації в умовах інклюзивної 

освіти 

Для досягнення мети дослідження були визначені наступні завдання. 



1. На основі аналізу психологічної літератури сформулювати основні 

підходи до творчого розвитку дітей молодшого шкільного віку. 

2. Визначити особливості творчих проявів дітей молодшого шкільного 

віку  в умовах інклюзивної освіти. 

3. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

психолого-педагогічні умови готовності дітей молодшого шкільного віку до 

творчої самореалізації в умовах інклюзивної освіти. 

 Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний і формувальний етапи; кількісний та якісний аналіз результатів 

експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна 

робота проводилася на базі закладу загальної середньої освіти №11, м. Умані, 

Черкаської обл. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні змісту, форм, 

методів та умов готовності дітей молодшого шкільного віку до творчої 

самореалізації в умовах інклюзивної освіти, які можуть бути використані в  

закладах освіти.  

 

  



ВИСНОВКИ 

Отже, творчий розвиток особистості починається ще в ранньому віці та 

продовжується протягом всього життя. Тому традиційне поняття «творчість» як 

створення нового і культурно-значущого продукту не завжди може стосуватись 

дітей молодшого шкільного віку. Терміни «креативність» і «творча активність» 

також не завжди адекватно відображають специфіку творчих проявів дітей 

молодшого шкільного віку. Дитяча творчість може виявлятися не тільки в 

активних діях, але і без помітної для оточуючих поведінковій активності. В 

зв’язку з цим для опису творчого процесу в різних сферах життєдіяльності дітей 

молодшого шкільного віку  був використаний термін «творчий розвиток». Під 

творчим розвитком ми розуміємо динамічний процес розвитку творчих 

здібностей і якостей особистості дітей молодшого шкільного віку,  який 

виявляється в здатності долати стереотипи, що склалися у нього, і породжувати 

щось суб’єктивне нове в самих різних ситуаціях, незалежно від матеріалу і сфери 

діяльності: ігрова діяльність, зокрема, здібність до її самоорганізації, сфера 

спілкування, уява і рішення пізнавальної творчої задачі.  

На констатувальному етапі експерименту для оцінки рівня творчої 

самореалізації були вибрані методики: «Як врятувати зайчика» В.Т. Кудрявцева 

(уява: творче використання знайомих предметів); «Картинки» Е.О. Смірнової 

(сфера спілкування), «Займися чим-небудь» (самоорганізація ігрової діяльності), 

«Коробочка» (пізнавальна активністьу експерименті). 

При формування творчої самореалізації початковим для нас стало 

положення про те, що мотив до творчості виникає в суперечливих проблемних 

ситуаціях, коли дитина не може вирішити задачу відомими «готовими» 

способами. Це стимулює її до пошуку нового вирішення проблеми.  

Для проведення формувального експерименту була розроблена спеціальна 

система ігрових занять (у експериментальній групі) і методика їх проведення. У 

зміст ігрових завдань, в способи дії з картками були включені способи вирішення 

суперечностей і методи активізації творчого мислення в доступній для дітей 

молодшого шкільного віку формі. 



Спостереження за динамікою зміни в поведінці дітей і аналіз продуктів 

дитячої творчості дозволили нам виділити наступні психолого-педагогічні умови 

поетапної корекції творчої самореалізації дітей молодшого шкільного віку в 

умовах інклюзії: 

• орієнтування в ситуації. На нім діти ще не виконували творче завдання 

– «чужий герой в казці», а повторювали старі казки. 

• розкутість, для якого характерні яскраві емоційні реакції і радість від 

прояву свободи дій з незвичайним матеріалом. 

• зародження задуму. На нім діти вже осмислено експериментують з 

героєм і сюжетом нової історії. Вони освоюють інтелектуальні операції – методи 

вирішення протиріч, які необхідні для подальшого розвитку творчої позиції. 

Вирішальним для становлення творчої самореалізації є особистісне 

включення, коли діти без керівництва дорослого, за власною ініціативою 

програють в своїх казках власні життєві ситуації, значущі для них проблеми. 

• проявлена творча позиция характерний перенесення творчих проявів 

дитини в самі різні сфери діяльності. Дитина без спонуки дорослого, самостійно 

продовжує свою творчу роботу над створеною ним казкою в інших галузях. 

Таким чином, психологічними умовами становлення творчої 

самореалізації є оволодіння інтелектуальними операціями і особистісна 

включеність дитини у вирішення суперечностей. 

Порівняльний аналіз результатів діагностики дітей контрольної і 

експериментальної груп після завершення формувального експерименту 

показав, що результати дітей в ЕГ були значущо вище. У дітей з ЕГ були 

зафіксовані значущі зміни за всіма показниками експериментальних методик. 

Аналізуючи отримані дані проведеного експерименту, можна стверджувати, що 

розроблена і апробована нами корекційно-розвивальна програма є ефективною. 

Виходячи з цього, ми можемо стверджувати, що мета дослідження 

досягнута, комплекс завдань, поставлених відповідно до мети роботи, 

вирішений. 

 


