
УМАНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ  ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

ІМЕНІ ПАВЛА ТИЧИНИ 

ФАКУЛЬТЕТ ДОШКІЛЬНОЇ ТА СПЕЦІАЛЬНОЇ ОСВІТИ 

КАФЕДРА СПЕЦІАЛЬНОЇ ТА ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ 

 

 

 

 

РЕФЕРАТ 

на 

ВИПУСКНУ КВАЛІФІКАЦІЙНУ РОБОТУ 

 

освітній ступінь магістр 

 

на тему 

 

 

 

РОЗВИТОК ТВОРЧОГО САМОВИРАЖЕННЯ ДІТЕЙ З 

ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ 

ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ  

 

 
Виконала: 

студентка VІ курсу, групи  604з, 

спеціальності 016 Спеціальна освіта 

Освітня програма Спеціальна освіта 

Гончарук Анастасія Русланівна 
 

Керівник: 

канд. пед. наук, доцент 

Бабій Інна Володимирівна 

 

 

Рецензент: 

доктор. пед. наук, професор 

Цимбал-Слатвінська Світлана 

Володимирівна 

 

 

 

 

 

Умань – 2022  



ЗМІСТ 

ВСТУП ………………………………………………………………………. 3 

РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТВОРЧОГО 

САМОВИРАЖЕННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ 

 

1.1. Феноменологія дефініція «творче самовираження» 

особистості……………………………………………………………….. 

11 

1.2. Структура творчого самовираження у дітей з особливими 

освітніми потребами................................................................................ 

 

32 

1.3. Специфіка творчого самовираження дітей з особливими 

освітніми потребами у позашкільній освіті …………………………… 

 

45 

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ТВОРЧОГО 

САМОВИРАЖЕННЯ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ 

ПОТРЕБАМИ У ЗАКЛАДАХ ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ 

 

2.1. Організація і методика констатувального етапу педагогічного 

експерименту …....................................................................................... 

 

57 

2.2. Діагностика творчого самовираження дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах позашкільної освіти ………………. 

 

72 

2.3. Організація  та проведення формувального етапу педагогічного 

етапу експерименту…………………………………………….……… 

 

 

2.4. Аналіз результатів експериментального дослідження………….  

ВИСНОВКИ ………………………………………………………………...  

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ………………………………..  

ДОДАТКИ …………………………………………………………………..  

 

  



ВСТУП 

В умовах сучасного глобалізованого світу однією з ключових потреб 

особистості є прагнення знайти своє місце в житті. Конфлікт між потребою 

виразити себе і наявністю ускладнювальних обставин є однією з основних 

перешкод на шляху становлення молодого покоління.   

Високий рівень соціальних вимог та швидкий темп сучасного життя 

вимагає від дорослих запропонувати зростаючій особистості чіткі та зрозумілі 

орієнтири практичної реалізації своєї індивідуальності.  

Згідно міжнародного звіту «Майбутнє робочих місць», сьогодні, 

зважаючи на COVID-19, повною мірою запроваджується автоматизація 

робочих місць. Саме тому в майбутньому найбільше цінуватимуться особи, які 

вміють критично мислити, комплексно розв’язувати проблеми, здатні на 

творче самовираження (The Future of Jobs Report, 2020).  

Необхідність забезпечення умов для реалізації творчого потенціалу дітей 

та учнівської молоді відповідно до їхніх індивідуальних здібностей та 

уподобань знайшло своє відображення в Законах України «Про освіту» (2017), 

«Про позашкільну освіту» (2000), «Державному стандарті початкової освіти» 

(2018), «Оперативній стратегії ЮНЕСКО щодо молоді на 2014-2021» (2014), 

Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної 

середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (2016), 

Програмі «Нова українська школа» у поступі до цінностей» (2018), та 

визначено одним з найважливіших стратегічних завдань закладів освіти. 

Дослідження проблеми самовираження людини є комплексною науковою 

проблемою, що стосується філософії, культурології, соціології, психології, 

педагогіки. Зокрема, філософське осмислення природи процесу 

самовираження знайшло відображення у працях О. Ази, М. Бердяєва, 

В. Іванова, С. К’єркегора, В. Кременя, О. Лосєва, І. Надольного, Ж.-П. Сартра 

ін. У культурологічному аспекті проблема творчого самовираження 

особистості досить повно представлена у роботах О. Радугіна та Є. Яковлевої. 



Вагомий внесок у розкриття сутності та значення самовираження як 

особистісного феномену здійснили І. Бех, В. Гладиліна, І. Кон, Р. Нємов, 

О. Мелік-Пашаєв, В. Мясищев, Є. Омельченко, Л. Сафронова, 

Д. Фельдштейн, А. Яфальян та ін.  

Можливості для творчості дітей та учнівської молоді у закладах 

позашкільної освіти висвітлено у наукових дослідженнях О. Биковської, 

В. Вербицького, А. Корнієнко, О. Литовченко, В. Мачуського, О. Просіної, 

Г. Пустовіта, О. Семенова, Т. Сущенко, Л. Тихенко.  

Водночас, незважаючи на значний науковий доробок, слід констатувати, 

що проблема творчого самовираження дітей з особливими освітніми 

потребами у закладах позашкільної освіти ще не була предметом спеціального 

дослідження. З’ясовувались лише її окремі аспекти, тоді як існує гостра 

необхідність у створенні комплексної виховної роботи в системі позашкільної 

освіти, яка дозволила б забезпечити ефективність творчого самовираження 

дітей з особливими освітніми потребами.  

Враховуючи актуальність, теоретичну й практичну значущість 

окресленої проблеми, її недостатню розробленість темою магістерського 

дослідження було обрано «Педагогічні умови творчого самовираження 

дітей з особливими освітніми потребами у закладах позашкільної освіти».  

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати й експериментально 

перевірити педагогічні умови творчого самовираження дітей з особливими 

освітніми потребами в розвитковому процесі закладів позашкільної освіти.  

Відповідно до мети дослідження визначено такі завдання: 

1. Шляхом аналізу наукових джерел проаналізувати й уточнити сутність 

та структуру поняття «творче самовираження».  

2. З’ясувати особливості досвіду роботи закладів позашкільної освіти у 

контексті творчого самовираження дітей з особливими освітніми потребами.  

3. Розробити критерії, показники та схарактеризувати рівні творчого 

самовираження дітей з особливими освітніми потребами у закладах 

позашкільної освіти.  



4. Теоретично обґрунтувати та експериментально перевірити 

ефективність педагогічних умов творчого самовираження дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах позашкільної освіти. 

Об’єкт дослідження – особливості побудови розвиткового процесу, щодо 

творчого самовираження дітей з особливими освітніми потребами  у закладах 

позашкільної освіти. 

Предмет дослідження – педагогічні умови творчого самовираження 

дітей з особливими освітніми потребами у закладах позашкільної освіти.  

Теоретичну основу дослідження становлять: ідеї концепції Я-

центрованого духовно розвивального виховання (І. Бех); особистісно 

орієнтованого підходу до виховання особистості (О. Безкоровайна, К. Журба, 

К. Чорна, І. Шкільна,); дитиноцентризму в освітньому процесі (В. Кремень), 

гуманістичного підходу (А. Маслоу, К. Роджерс, Г. Олпорт, Е. Фромм, 

В. Франкл), положення психолого-педагогічної науки щодо самовираження як 

особистісного феномену (К. Абульханова-Славська, А. Аніщук, Р. Бернс, 

О. Кононко, І. Оніщук); концептуальні засади діяльнісного підходу до процесу 

творчості (Г. Костюк, О. Леонтьєв, С. Рубінштейн); основні наукові підходи 

до вивчення творчості (В. Андреєв, Дж. Гілфорд, В. Дружинін, В. Кудрявцев, 

О. Лук, Т. Любарт, Я. Пономарьов, П. Торренс, Р. Стернберг); шляхи і засоби 

формування творчої особистості (К. Робінсон, О. Моляко, В. Рибалка, 

С. Сисоєва); наукові дослідження виховного потенціалу арт-технологій та 

мистецтва (О. Деркач, Г. Тарасенко, О. Комаровська, С. Коновець, 

Л. Лєбєдєва, Н. Миропольська, О. Таранова, О. Сорока, Л. Старовойт, 

В. Шахрай, та ін.), сучасні дослідження організації позашкільної освіти 

(О. Биковська, В. Вербицький, А. Корнієнко, О. Литовченко, В. Мачуський, 

Г. Пустовіт, О. Просіна, О. Семенов, Т. Сущенко, Л. Тихенко), проєктування 

освітнього середовища (О. Єжова, Р. Стернберг, Д. Харінгтон, В. Ясвін та ін.) 

педагогічної підтримки вихованців в освітньому процесі (Л. Гончар, 

Л. Канішевська та ін.). 



Для вирішення поставлених завдань застосовувалися такі методи 

дослідження: 

− теоретичні: аналіз та узагальнення філософської, культурологічної та 

психолого-педагогічної літератури для уточнення базових понять, з’ясування 

стану проблеми у практиці закладів позашкільної освіти, обґрунтування 

комплексу педагогічних умов творчого самовираження дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах позашкільної освіти; 

− емпіричні: узагальнення педагогічного досвіду, діагностичні (бесіди, 

опитування (анкетування, інтерв’ю), педагогічне спостереження) для 

визначення стану досліджуваної проблеми у закладах позашкільної освіти; 

педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний та контрольний 

етапи) з метою перевірки ефективності обґрунтованих педагогічних умов 

творчого самовираження дітей з особливими освітніми потребами у закладах 

позашкільної освіти; 

− статистичні: методи математичної статистики для обробки 

експериментальних даних та підтвердження достовірності одержаних 

результатів.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що: 

‒ уточнено сутність поняття «творче самовираження» як здатність дітей 

молодшого шкільного віку до розкриття свого «Я» у різних видах творчої 

діяльності закладу позашкільної освіти, що виявляється у наявності необхідної 

системи знань та уявлень про себе та творчість, бажанні молодшого школяра 

заявити про своє перетворювальне світосприйняття, готовності наполегливо 

проявляти себе через творчість, умінні виразити своє Я-соціоцентроване 

соціально прийнятними способами та відчути гордість за себе й результати 

своїх творчих досягнень; компонентну структуру цього феномену 

(когнітивний, емоційно-ціннісний, компонент довільної спонуки, 

поведінково-праксичний та самоціннісний компонент); 



‒ подальшого розвитку дістали форми та методи роботи закладів 

позашкільної освіти з метою творчого самовираження дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Результати дослідження можуть бути застосовані при розробці освітніх 

програм, методичних рекомендацій для фахівців закладів позашкільної освіти 

та слухачів курсів підвищення кваліфікації педагогічних кадрів. 

Структура та обсяг кваліфікаційної роботи. Робота складається зі 

вступу, двох розділів, загальних висновків, списку використаних джерел (102 

найменування), 4 додатки на 12 сторінках. Загальний обсяг роботи – 85 

сторінок, основний текст викладено на 77 сторінках. Робота містить 9 таблиць 

і 7 рисунків.  

 

  



ВИСНОВКИ 

У магістерському дослідженні здійснено теоретичне обґрунтування та 

подано практичне вирішення проблеми творчого самовираження дітей з 

особливими освітніми потребами у закладах позашкільної освіти. Результати 

проведеного дослідження дали підстави для таких висновків:  

1. Шляхом аналізу наукових джерел охарактеризовано стан 

досліджуваної проблеми у філософській, культурологічній, соціологічній та 

психолого-педагогічній науках. 

Уточнено сутність  поняття «творче самовираження» як здатність дітей 

молодшого шкільного віку до розкриття свого «Я» у різних видах творчої 

діяльності закладу позашкільної освіти, що виявляється у наявності необхідної 

системи знань та уявлень про себе та творчість, бажання молодшого школяра 

заявити про своє перетворювальне світосприйняття, готовності наполегливо 

проявляти себе через творчість, умінні виразити своє Я-соціоцентроване 

соціально прийнятними способами та відчути гордість за себе й результати 

своїх творчих досягнень. 

Схарактеризовано структурні компоненти творчого самовираження дітей 

з особливими освітніми потребами у позашкільній освіті: когнітивний 

компонент (передбачає наявність у дітей з особливими освітніми потребами 

системи знань та уявлень про творчість, усвідомлення власних потреб і 

інтересів, розуміння способів творчого самовираження), емоційно-ціннісний 

компонент (характеризується інтересом до творчості та бажанням дітей з 

особливими освітніми потребами проявити себе у творчій діяльності), 

компонент довільної спонуки (забезпечує стійкість і збалансованість 

зазначеного процесу, що виявляється у необхідності докладання вольових 

зусиль для досягнення творчого самовираження), поведінково-праксичний 

компонент (передбачає закріплення молодшими школярам здобутих знань у 

процесі творчої діяльності та уміння проявити свою індивідуальність різними 

засобами самовираження); самоціннісний компоненти (виявляється як 



духовно розвивальна самоцінність через гордість за себе та результати своїх 

творчих досягнень). 

2. З’ясовано особливості досвіду роботи позашкільної освіти в контексті 

творчого самовираження дітей з особливими освітніми потребами.  

Визначено, що причиною низького рівня творчого самовираження дітей з 

особливими освітніми потребами у закладах позашкільної освіти є: недостатнє 

усвідомлення дітьми себе, своїх нахилів та здібностей; не володіння 

адекватними способами самовираження; суперечностей між бажанням 

досягти мети творчого самовираження, та неготовністю і практичною 

нездатністю її реалізувати у творчій діяльності; не врахування дорослими 

інтересів дітей, нав’язування їм гуртків, у яких молодші школярі не мають 

бажання самовиражатися; перебирання батьками на себе функцій творчого 

самовираження особистості дитини; низький рівень підготовленості педагогів 

закладів позашкільної освіти до творчого самовираження дітей з особливими 

освітніми потребами з урахуванням сучасних реалій та можливостей. 

3. Розроблено критерії, показники й схарактеризовано рівні творчого 

самовираження дітей з особливими освітніми потребами у закладах 

позашкільної освіти. 

Критеріями й показниками творчого самовираження дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах позашкільної освіти визначено: «знання про 

творчість та її значимість у житті» (знання й уявлення про сутність 

творчості; усвідомлення себе як суб’єкта творчої діяльності; обізнаність про 

соціально прийнятні способи творчого самовираження); «бажання заявити 

про себе у творчій діяльності» (прагнення виразити свою індивідуальність у 

творчій діяльності; інтерес до творчого самовираження); «готовність 

проявити себе у творчій діяльності» (наполегливість у вираженні своєї 

індивідуальності у творчій діяльності; рішучість у подоланні труднощів задля 

досягненні мети творчої діяльності); «вираження Я-соціоцентрованого у 

творчій діяльності» (уміння використовувати різні способи самовираження у 

творчій діяльності; стійкість вираження своєї індивідуальності у творчій 



діяльності відповідно до прийнятих у суспільстві цінностей; здатність 

співпрацювати з іншими у різних видах творчої діяльності); «ставлення 

особистості до себе і до результатів власної творчої діяльності» (радість від 

вираження Я-соціоцентрованого у творчій діяльності; гордість за свої творчі 

досягнення). 

На основі визначених критеріїв і показників схарактеризовано рівні 

творчого самовираження дітей з особливими освітніми потребами у закладах 

позашкільної освіти (високий, достатній, середній, низький). 

4. Теоретично обґрунтовано та експериментально перевірено 

ефективність педагогічних умов творчого самовираження дітей з особливими 

освітніми потребами у закладах позашкільної освіти (створення середовища 

сприятливого для творчого самовираження дітей з особливими освітніми 

потребами на основі концепції Я-центрованого духовно розвивального 

виховання; використання виховного потенціалу арт-педагогічних технологій 

на гурткових заняттях у закладах позашкільної освіти; підвищення рівня 

професійної компетентності педагогів закладів позашкільної освіти щодо 

творчого самовираження дітей з особливими освітніми потребами у закладах 

позашкільної освіти). 

Встановлено якісну і кількісну динаміку змін у рівнях творчого 

самовираження дітей з особливими освітніми потребами у закладах 

позашкільної освіти: в експериментальній групі значно зменшилась кількість 

дітей молодшого шкільного віку з низьким (на 9,5 %) й середнім (на 11 %) 

рівнями творчого самовираження; натомість суттєво зросла кількість дітей з 

особливими освітніми потребами з достатнім рівнем означеного феномену (на 

17,9%). У контрольній групі суттєвих змін у динаміці рівнів творчого 

самовираження дітей з особливими освітніми потребами не відбулося. 

Підсумкові контрольні зрізи рівнів творчого самовираження дітей з 

особливими освітніми потребами у закладах позашкільної освіти довели 

ефективність обґрунтованих та експериментально перевірених педагогічних 

умов творчого самовираження дітей з особливими освітніми потребами у 



закладах позашкільної освіти. 

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів досліджуваної 

проблеми. Перспективою подальших досліджень можуть бути дослідження  

творчого самовираження дітей інших вікових категорій; підвищення 

післядипломної освіти педагогів закладів позашкільної освіти у цьому 

напрямі. 


