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ВСТУП 

Актуальність дослідження зумовлено впровадженням особистісно 

орієнтованої моделі освіти, спрямованої на урахування індивідуальних 

особливостей, можливостей, інтересів дитини. Такий підхід детермінує 

звернення до природної творчості дитини, її бажання творити, тому педагогам 

потрібно підтримати творчі починання дитини, створити для її прояву сприятливі 

умови, стимулювати прагнення дошкільнят робити по – своєму, виявляти 

оригінальність. 

Нині система дошкільної освіти в України має досить широко представлені 

шляхи розвитку творчого потенціалу дітей дошкільного віку знаходить 

відображення і в основних нормативних освітніх актах: Національна  стратегія  

розвитку  освіти  України  на  2012-2021 рр.; Закони України  «Про освіту», «Про  

дошкільну  освіту»; Базовий  компонент  дошкільної  освіти та ін. У цих 

документах наголошено, що  успіх творчого розвитку дітей дошкільного віку 

значною мірою залежить від умов організації навчально-виховного процесу в 

закладах дошкільної освіти, за яких максимально активізується діяльність 

дитини в пізнанні навколишнього світу, реалізації її творчих задумів і мрій за 

різними освітніми напрямами: особистість дитини; дитина в сенсорно-

пізнавальному просторі; дитина в природному довкіллі; гра дитини; дитина в 

соціумі; мовлення дитини; дитина у світі мистецтва. 

Актуальність проблеми дослідження визначається потребою корекції 

затримки творчого розвитку дітей дошкільного віку, викликаних мовленнєвими 

порушеннями. Вони переживають труднощі в спілкуванні з оточуючими, 

незрозуміло виражають свої думки, бажання, ставити питання, домовлятися про 

спільну гру або діяльність. Тому першочерговим засобом, який забезпечує 

вирішення завдань творчого та мовленнєвого розвитку дітей дошкільного віку 

була і залишається гра, як така, що забезпечує всебічне вирішення завдань 

освітнього процесу. 

Проблемою творчості та розвитку творчої особистості дитини дошкільного 

віку присвятили праці І. Бех, Л. Виготський, Г. Костюк, С. Максименко, В. 

Роменець, В. Ямницький та ін. Вони зауважували на сенситивному дошкільному 



періоді у розвитку творчої особистості.  

Методологічну сторону проблеми розвитку творчих здібностей різного 

характеру розкрито в працях багатьох зарубіжних (Ф. Баррона, Дж. Гілфорда, 

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

(О. Антонової, Д. Богоявленської, В. Камишина, О. Матюшкіна, О. Музики, В. 

Рибалки, Р. Семенової, М. Холодної, О. Цибулі та ін.). 

У дослідженнях дитячої творчості, які здійснювали відомі вчені (О. 

Кульчицька, Є. Фльорін та ін.) означено дитячу творчість як створення дитиною 

суб’єктивно нового (що має значення конкретно для неї) продукту – власного 

малюнка, виробу, конструкції, гри, оповідання, створення раніше невідомих 

деталей, що по-новому визначають створюваний образ: різних варіантів 

знайомих зображень, ситуацій, рухів, властивостей героїв тощо; застосування 

засвоєних знань та засобів виразності у нових ситуаціях; прояв творчої ініціативи 

в будь-якій діяльності. Проте питання педагогічних умов корекції творчого 

розвитку дітей з порушеннями мовлення засобами ігрової діяльності 

розглядалось фрагментарно, що потребує окремого наукового вивчення. 

Недостатня розробленість проблеми та її важливість для педагогічної 

практики зумовили вибір теми дослідження – «Особливості корекції творчого 

розвитку дітей з вадами мовлення засобами ігрової діяльності». 

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати та експериментально 

перевірити ефективність педагогічних умов корекції творчого розвитку дітей з 

порушеннями мовлення засобами ігрової діяльності. 

Завдання дослідження: 

1. З’ясувати стан дослідження проблеми у психолого-педагогічній та 

спеціальній літературі. 

2. Визначити рівні творчого розвитку дітей з порушеннями мовлення. 

3. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов, щодо 

корекції творчого розвитку дітей з порушеннями мовлення засобами ігрової 

діяльності  в навчально-виховному процесі закладів дошкільної освіти. 

Об’єкт дослідження – творчий розвиток дітей з порушеннями мовлення 

засобами ігрової діяльності. 



Предмет дослідження – педагогічні умови корекції творчого розвитку 

дітей з порушеннями мовлення засобами ігрової діяльності. 

Методи дослідження: теоретичні: системний аналіз загальної та 

спеціальної літератури з проблеми дослідження; емпіричні: цілеспрямовані 

спостереження, анкетування, бесіди; педагогічний експеримент: 

констатувальний, формувальний та контрольний етапи; кількісний та якісний 

аналіз результатів експерименту.  

Експериментальна база дослідження. Експериментальна база 

дослідження. Дослідно-експериментальна робота проводилася на базі 

навчального закладу дошкільної освіти №25, м. Умані, Черкаської обл. 

Практичне значення дослідження полягає в розробленні відповідного 

діагностичного інструментарію й у тому, що одержані результати та розроблені 

педагогічні умови корекції творчого розвитку дітей з порушеннями мовлення 

засобами ігрової діяльності можуть бути використані у закладах дошкільної 

освіти з інклюзивним та інтегрованим навчанням.  

Структура роботи. Робота складається зі вступу, двох розділів, висновків 

та списку використаних джерел. 

 

ВИСНОВКИ 

1.  

2. Експериментально перевірити ефективність педагогічних умов, щодо 

корекції творчого розвитку дітей з порушеннями мовлення засобами ігрової 

діяльності  в навчально-виховному процесі закладів дошкільної освіти. 

Відповідно до першого завдання було досліджено та проаналізовано стан 

дослідження проблеми у психолого-педагогічній та спеціальній літературі. 

Аналіз філософської, психолого-педагогічної літератури з проблем творчого 

розвитку й сучасних підходів до визначення поняття «творчість» дав змогу 

сформулювати власну інтерпретацію категорії «творчий розвиток дитини» – це 

динамічний процес формування особистості, спрямований на розширення 

спектру здібностей (пізнавальні, інтелектуальні, спеціальні: художні, 

літературні, математичні тощо) та особистісних якостей (емоційність, сміливість 



уяви, фантазії, інтуїтивність тощо), які проявляються і збагачуються у практиці 

різних видів конструктивної діяльності, результати її характеризуються 

новизною та оригінальністю. 

З’ясовано, що порушення мовлення характеризуються недорозвитком усієї 

мовленнєвої системи – лексичної, граматичної, фонетико-фонематичної її 

сторін. Порушення мовлення негативно впливають на формування творчої 

особистості дитини, викликають психічні розлади, специфічні особливості 

емоційно-вольової сфери, сприяють розвитку негативних якостей характеру 

(сором’язливості, нерішучості, замкнутості, почуття неповноцінності). Як 

наслідок, це призводить до труднощів у спілкуванні з однолітками і дорослими.  

Виявлено, що ігрова діяльність дітей з порушенням мовлення 

здійснюється безпосередньо під впливом дорослого та обов'язковим 

спостереженням за нею. В ігровій діяльності вдосконалюється розумовий, 

фізичний, моральний розвиток, поглиблюються пізнавальні процеси, сприяє 

вихованню особистісних якостей, викликає різноманітні емоції. Вона вчить 

жити і працювати в колективі, виховує організаторські та комунікативні 

здібності, волю, дисциплінованість, ініціативу та здійснює потужний вплив на 

творчий розвиток особистості. 

Відповідно до другого завдання нами було сформовані критерії та 

визначені рівні творчого розвитку дітей з порушеннями мовлення. Так 

критеріями стали: емоційно-змістовий; когнітивний; операційний. відповідно 

рівні: низький, середній, високий. Результати експерименту показали, що у дітей 

експериментальної і контрольної груп переважав низький рівень творчого 

розвитку, що потребувало розробки педагогічних умов для підвищення 

ефективності цього процесу. 

Відповідно до третього завдання нами було визначено, обґрунтовано та 

реалізовано педагогічні умови процесу педагогічних умов корекції творчого 

розвитку дітей з порушеннями мовлення засобами ігрової діяльності: вільна 

активність перед власне творчим процесом – безпосереднє переживання (діти 

експериментували з різними матеріалами для ігрової діяльності, спочатку 

використовуючи один, потім інший матеріал, а потім змішуючи їх); створення 



елементів творчої діяльності та їх поєднання в цілісний творчий процес (діти 

швидко вступають у взаємодію зі своїм творчим самовираженням, незалежно від 

віку, об’єднують ігрові елементи для реалізації цілісної творчої ігрової 

діяльності); вербалізація почуттів, думок, що виникли в результаті творчої 

ігрової діяльності (вільне творче спілкування з однолітками, оригінальні шляхи 

вирішення ігрових завдань). 

Результатом нашого дослідження стало збільшення контингенту груп дітей 

з високим рівнем творчого  розвитку і зменшення з низькими показниками.  Така 

позитивна динаміка засвідчує ефективність педагогічних умов. 

  





 


