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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Реформаційні процеси, в освітньому 

просторі України, торкнулися і системи дошкільної освіти, яка стає більш 

значущою частиною соціальних перетворень, зокрема, пошуку шляхів і засобів 

раннього виявлення індивідуальної своєрідності кожної дитини, її творчої 

обдарованості. 

Вищезазначене актуалізувало важливість виявлення і розвитку 

обдарованих дітей та розвитку їх творчого потенціалу, що стає одним із 

пріоритетних завдань дошкільної освіти та підтверджує необхідність вирішення 

означеної проблеми основними документами в галузі освіти України. Зокрема, 

у Законі України: «Про дошкільну освіту», «Базовому компоненті дошкільної 

освіти» та інших документах, розвиток творчих здібностей дітей розглядається 

першочерговим завданням на найближчі десятиліття. 

Аналіз теоретичних досліджень проблеми обдарованості особистості 

розглядається в працях: О. Антонової, І. Аверіної, Ф. Баррона, Н. Басюк, 

Б. Блума, Д. Богоявленської, Н. Ваганової, Л. Венгера, Дж. Гілфорда, 

Ю. Гільбуха, І. Карабаєвої, В. Кузьменко, О. Кульчицької, Н. Лейтеса, 

О. Леонтьєва, С. Максименка, О. Матюшкіна, В. Моляко, О. Музики, 

С. Платонової, В. Шадрікова, В. Юркевич й ін.  

Проблему розвитку творчого потенціалу порушено в наукових розвідках 

В. Давидова, О. Дьяченко, Д. Ельконіна, Є. Ільїна, О. Кравцової, B. Кудрявцева, 

А. Лукановської, Н. Лазарович, В. Маслової, О. Поддьякова, Т. Піроженко, та 

ін.  

Акцентуємо увагу на тому, що без відповідної підтримки, діти не можуть 

досягти того високого рівня, на який вони потенційно здатні, тому потрібна 

спеціальна допомога та супровід з боку педагогів і батьків у розвитку 

обдарованої особистості − зокрема, розвитку її творчого потенціалу. 

Отже, актуальність проблеми та її практична значущість зумовили вибір 

теми дослідження – «Розвиток творчого потенціалу обдарованих дітей 

старшого дошкільного віку». 
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Об’єкт дослідження – процес розвитку творчого потенціалу обдарованих 

дітей старшого дошкільного віку в ЗДО. 

Предмет дослідження – методика розвитку творчого потенціалу в 

обдарованих дітей старшого дошкільного віку. 

Мета дослідження полягає у розробленні та впровадженні методики 

розвитку творчого потенціалу обдарованих дошкільників. 

Для досягнення поставленої мети визначено такі завдання дослідження: 

1. Проаналізувати психолого-педагогічні аспекти проблеми розвитку 

творчого потенціалу та обдарованості в дошкільників. 

2. Розробити критерії, показники, рівні розвитку творчого потенціалу 

обдарованих дошкільників. 

3. З’ясувати стан організації роботи з розвитку творчого потенціалу 

обдарованих дошкільників у закладах дошкільної освіти та Центрі розвитку 

дитини «Дивосвіт». 

4. Розробити і впровадити методику розвитку творчого потенціалу 

обдарованих дошкільників. 

Методи дослідження. 

1) теоретичні: аналіз, синтез, класифікація та узагальнення психолого-

педагогічних положень з обраної теми; 

2) емпіричні: опитування, бесіда, спостереження, тестування, 

прогнозування, констатувальний, формувальний та контрольний етапи 

педагогічного експерименту.  

3) Практичне значення дослідження полягає в розробленні 

відповідного діагностичного інструментарію, методики розвитку творчого 

потенціалу дітей старшого дошкільного віку, які можуть бути використані в 

закладах дошкільної освіти.  

Експериментальна база. Дослідження здійснене на базі дошкільного 

навчального закладу ясла-садок комбінованого типу № 30  м. Умані Черкаської 

області комунальної форми власності, дошкільного навчального закладу ясла-

садок комбінованого типу № 15 м. Умані та Центру розвитку дитини 
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«Дивосвіт» Уманського державного педагогічного університету імені Павла 

Тичини. Дослідженням охоплено − 50 дітей старшого дошкільного віку. 

Основні теоретичні положення роботи обговорювалися на засіданнях 

педагогічних рад закладів освіти: ЗДО №30, № 15, Центру розвитку дитини 

«Дивосвіт» та науково-практичній конференції «Перші спроби пошуку в 

науковому просторі». 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ПРОБЛЕМИ 

РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ОБДАРОВАНИХ 

ДОШКІЛЬНИКІВ 

 

1.1.  Психолого-педагогічні аспекти дитячої обдарованості 

 

Вивчення дитячої обдарованості як психолого-педагогічного явища 

актуалізовано освітньою практикою. Базовий компонент дошкільної освіти в 

Україні передбачає перехід до креативних освітніх технологій навчання 

дошкільників, відповідно до їхніх нахилів та здібностей. Документ спрямовує 

педагогів підтримувати прояви у дітей ініціативності, креативності, 

самостійності та дбати про сприятливі для цього умови [2]. 

У межах нашого дослідження розглядаємо дві категорії понять: 

«обдарованість» та «творчий потенціал», кожна з яких включає дотичні 

поняття: «обдаровані діти», «дитяча обдарованість», «творча особистість», 

тощо. 

Передусім з’ясуємо сутність поняття «обдарованість». Акцентуємо увагу, 

що воно є похідним від слова «дар» та розглядається як результат певного дару, 

даного людині Природою. З цього погляду, будь-яка дитина може стати 

обдарованою за сприятливих обставин. Підтверджує таку думку дослідник 

Н. Лейтес, який вважає, що потенційно обдарованими є 93−95 % загальної 

кількості обдарованих людей [19]; а також науковець О. Орлов, який зазначає, 

що «...усі діти без винятку обдаровані від народження багатьма талантами і 

здібностями, та головними із них є здібності жити, переживати своє життя і 

діяти в своєму житті» [23, с. 2]. 

Натомість питання дитячої обдарованості є одним із найбільш 

дискусійних. Існує два протилежних погляди: «всі діти є обдарованими» , що 

до рівня обдарованої дитини можна розвинути практично будь-яку здорову 

дитину, при умові створення сприятливих умов − «обдаровані діти 
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зустрічаються дуже рідко, це унікальне явище, в цьому випадку, основна увага 

приділяється пошуку обдарованих дітей» [27, с. 5]. 

На нашу думку, із задатками обдарованості, здатністю до ефективної 

плідної діяльності народжується кожна психічно нормальна людина, яка має 

потенційні здібності у тій чи іншій сфері діяльності. А ось спрямованість і 

ступінь обдарованості різні. Подальша доля дару залежить від мікро- , мезо- й 

макросередовища, де живе й формується людина.  

Проте, дослідження О. Демченко доводять, що «кількість осіб із проявами 

різних видів обдарованості може бути до 15–30% від загальної вікової вибірки. 

Тобто приблизно кожна 5-та – 3-тя дитина у групі може бути потенційно 

обдарованою. Відповідно до цього, будь-який вихователь у дитячому колективі 

матиме талановитих особистостей» [5]. 

Щоб повніше зрозуміти змістове наповнення поняття «обдарованість», 

розглянемо сутність двох термінів: обдаровані діти та дитяча обдарованість. 

Дослідник О. Савенков терміном обдаровані діти позначає особливу 

групу дітей, «що випереджають однолітків у розвитку, а дитяча обдарованість, 

навпаки, не передбачає селекції, а кожна людина має певний інтелектуально-

творчий потенціал» [31]. Також науковець найбільш повно описав особливості 

обдарованої дитини [31]: допитливість; відмінна пам’ять; гнучкість; 

надситуативна активність; здібність до прогнозування; продуктивність і 

оригінальність мислення; лідерство; високий рівень розвитку логічного 

мислення; підвищений інтерес до дивергентних задач; висока концентрація 

уваги; самостійність тощо. 

Дефініція «обдарованість» визначається Д. Богоявленською як: системна 

якість психіки, яка визначає можливість досягнення людиною вищих 

результатів у одному або кількох видах діяльності порівняно з іншими 

людьми» [30]. Також автор зазначає, що поняття «обдарованість» і «творча 

обдарованість» виступають як синоніми [30], а дефініцію обдарована дитина 

визначають як «дитину, яка виділяється яскравими, очевидними, іноді 
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визначними досягненнями (чи має внутрішні передумови для таких досягнень) 

в тому або іншому виді діяльності» [30].  

Краще зрозуміти сутність поняття «обдарованість» допомагає 

визначення, подане сучасними дослідниками К. Крутій, О. Фунтіковою: 

«1. Загальні задатки та здібності, що зумовлюють діапазон можливостей 

людини, рівень та особливості її діяльності. 2. Якісне поєднання здібностей, що 

забезпечують успішність виконання діяльності та значні успіхи порівняно з 

іншими людьми. До компонентів обдарованості дошкільників можна віднести: 

домінантну роль пізнавальної мотивації, дослідницьку активність, можливість 

знаходити оригінальні рішення, можливість прогнозування тощо. Загальною 

ознакою обдарованості дитини є випереджальний розвиток інтелекту щодо її 

віку» [7, с. 173]. 

Науковець В. Моляко трактує «обдарованість» як «міру генетично 

зумовлених можливостей людини адаптуватися до життя, а здібності, як різні 

грані обдарованості, а не автономні складові» [24]. В. Моляко у дослідженнях 

дитячої творчості визначає психологічну структуру творчого потенціалу, яка 

збігається з основними структурними елементами, такими як «творчість», 

«творча особистість», «обдарованість» [24]. 

Оскільки обдарованість у дитячому віці слід розглядати як потенціал 

психологічного розвитку стосовно наступних етапів життєвого шляху 

особистості, важливо враховувати складність самого поняття обдарованості. 

Дитячу обдарованість, характеризують також, як специфіку розвитку 

здібностей з урахуванням вікових особливостей дітей та прискорення розвитку 

інтелекту дитини. Проте, на думку науковців, коефіцієнт інтелекту (IQ) за 

результатами тестів не варто розглядати за єдиний критерій оцінки рівня 

дитячої обдарованості, особливо дошкільного віку (Д. Богоявленська, 

О. Дьяченко, А. Петровський, О. Савенков та ін.) [30].  

Важливим у контексті нашого дослідження є розуміння категорій 

«інтелектуальна обдарованість» і «творча обдарованість». Ці категорії 

виражають передумови та умови розвитку одна одної. Початок розмежуванню 
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цих понять поклав Дж. Гілфорд. Оцінка «інтелекту» почала доповнюватися 

оцінкою «креативності», а також мотиваційних характеристик. Оскільки 

відмінність між інтелектом і творчістю відносна, то їх не варто протиставляти. 

Проте дослідник зазначав, що немає креативних осіб із низьким інтелектом, але 

є інтелектуали з низькою креативністю [22]. 

Науковець М. Лейтес визначає поняття «потенційна обдарованість», яке 

використовується до дітей, які ще не проявили наявних обдарувань, однак 

володіють ними. Він запропонував виокремити «три групи дітей: із 

надзвичайно високим рівнем розвитку інтелекту; із звичайним рівнем розвитку 

інтелекту та помітними спеціальними здібностями; потенційно обдаровані 

(нереалізовані, непомічені, хоча володіють самобутністю мислення та 

спостережливістю тощо)» [19]. 

Узагальнення поглядів дослідників щодо визначення поняття 

«обдарованість» дозволяє визначити поняття «обдаровані діти» − це діти, які 

вирізняються випереджальним розвитком, багатою уявою, зразковою пам’яттю, 

уважністю, підвищеною допитливістю, пізнавальною мотивацією, 

дослідницькою активністю, видатними здібностями та досягненнями у певній 

сфері діяльності, яка є улюбленою для дитини. 

Існують різні приклади ранньої обдарованості й називають таких дітей 

«вундеркіндами» − це діти, як правило, дошкільного віку з надзвичайними 

успіхами в певному виді діяльності. Особливе місце серед таких дітей займають 

інтелектуальні вундеркінди. Окрім того, виділяють феномен дітей-індиго − у 

них високий рівень духовності і невідомо як придбаний багаж знань про світ 

(це, зазвичай, діти із різними порушеннями уваги (ПУ), синдромом дефіциту 

уваги і гіперактивністю (СДУГ)). Ще однією категорією обдарованих дітей є 

генії – це «діти, яким притаманна найвища творча обдарованість – геніальність. 

Для геніальності характерні надзвичайна працездатність і творча 

продуктивність, критичне оволодіння спадщиною минулого й разом із тим 

подолання застарілих норм і традицій, створення нових видатних цінностей у 

галузі науки, техніки, мистецтва» [7, с. 62]. Результати, яких досягають генії 
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зумовлюють видатні зрушення і впливають на інших людей протягом 

тривалого часу. 

Цікавим для нашого дослідження є виокремлені М. Холодною шість 

категорій обдарованих дітей: «кмітливі»; «блискучі учні»; «креативи»; 

«компетентні»; «талановиті»; «мудрі». Таким чином, кожну обдаровану дитину 

можна віднести до однієї з категорій [33]. 

Нині у сучасній психолого-педагогічній науці виокремлюють два 

основних способи навчання обдарованих дітей: прискорення (переходу до 

старшої вікової групи) та збагачення (додаткові заняття у гуртках та секціях), 

таким чином, створюються умови для прогресу обдарованої дитини [30, с. 93] 

У «Робочій концепції обдарованості [30] найбільш повно 

диференційовано види обдарованості: 

1. Вид діяльності та сфери психіки, що забезпечують її: 

обдарованість у ремеслах: спортивну та організаційну; у пізнавальній 

діяльності реалізується інтелектуальна обдарованість різних видів, у художньо-

естетичній діяльності: хореографічна, сценічна, образотворча, музична, 

поетична для літератури; у комунікативній діяльності: лідерська та аттрактивна 

обдарованість, у духовно-ціннісній діяльності: обдарованість у створенні нових 

духовних цінностей та сенсів служіння. 

2. Ступінь сформованості: актуальна та потенційна обдарованість.  

3. Форма прояву: явна та прихована обдарованість. 

4. Широта проявів у різних видах діяльності: загальна та спеціальна 

обдарованість. 

5. Особливості вікового розвитку: рання і пізня обдарованість [8, с. 16]. 

Творчі дарування найбільш рано виявляється у сфері мистецтва. 

Отже, виявити, розвивати та підтримувати дитячу обдарованість можна 

лише в процесі навчання і виховання, під час певної дільності, де дитина може 

виявити самостійність, ініціативність, оригінальність виконання завдань, 

відкриття новизни та здатність до експериментування. Також хочеться 
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зазначити, що важливими компонентами обдарованості дитини виступають Я-

концепція, самостійність і самоповага особистості. 

 

1.2. Засоби розвитку творчого потенціалу обдарованих дошкільників 

 

Виявлення творчої особистості проявляється, насамперед, у творчій  

діяльності дітей, результатом якої є створення нових матеріальних і духовних 

цінностей для задоволення особистих і суспільних потреб. Психолого-

педагогічні дослідження, що вивчають проблематику творчої особистості 

виділяють творчий потенціал як один із рушійних компонентів сучасної 

людини. Відзначається, що центральним поняттям у визначенні та розвитку 

обдарованих дітей стає поняття творчого потенціалу (Г. Костюшко, У. Кучер, 

A. Матюшкін, В. М’ясищев, О. Моляко, В. Роменець, Е. Торренс та ін.), а 

творчість особистості поєднується із такими поняттями, як творча особистість, 

творчі здібності, творчий потенціал, творча діяльність тощо [22; 24].  

Дефініцію «творчість» найчастіше визначають як діяльність, результатом 

якої є створення якісно нових матеріальних і духовних цінностей. Водночас 

творчість являє собою здатність людини створювати з наявного матеріалу 

дійсності на основі пізнання закономірностей об’єктивного світу нову 

реальність [22]; як «продуктивну діяльність людини, яка здатна породжувати 

якісно нові матеріальні й духовні цінності суспільного значення» [7, с. 260]; 

«діяльність людини, яка спрямована на створення якихось цінностей; те, що 

створено внаслідок такої діяльності; сукупність створеного кимось» [32, с. 864]. 

Оскільки дошкільний період співпадає з першою фазою розвитку 

творчості, з «первинною креативністю», то внутрішньою передумовою творчої 

діяльності є творчий потенціал як «ресурс творчих можливостей людини, 

здатність до здійснення творчих дій та діяльності» [25, с. 14]. Тобто, 

максимальне виявлення творчого потенціалу виникає в тих ситуаціях, коли 

людина намагається використати нетиповий для себе засіб, метод вирішення 

проблеми.  
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Науковці В. Моляко та О. Музика, визначають поняття «обдарованість» 

як «творчу обдарованість», а «обдаровану особистість», як творчо обдаровану 

особистість» [24-25]. Тобто, що ці поняття виступають як синоніми. 

Розглядає творчу обдарованість «як загальну психологічну передумову 

творчого розвитку й становлення творчої особистості» − науковець 

О. Матюшкін [22].  

Підтвердження цього знаходимо у дослідженнях П. Каптерева, який 

вважає, що «сутність творчого потенціалу полягає, передусім, у творчій 

діяльності» [11]. 

Сам термін «творчий потенціал» використовується не настільки часто, як 

креативність. Крім того, креативність визначається як загальна творча 

здатність і творчий потенціал, як системна характеристика особистості; як 

«рівень творчої обдарованості, здатності до творчості, що становить відносно 

стійку характеристику особистості. Раніше креативність розглядалася як 

функція інтелекту, а рівень розвитку інтелекту ототожнювався з рівнем 

розвитку креативності. Пізніше з’ясувалося, що рівень інтелекту корелює із 

креативністю до певної межі, а досить високий інтелект чинить перепони 

розвитку креативності» [7, с. 126]; як «інтегративну властивість особистості, що 

характеризує міру можливостей дитини здійснювати творчу діяльність, 

визначає потребу, готовність і здатність до творчої самореалізації, а також 

забезпечує ефективну взаємодію особистості з іншими людьми та високу 

продуктивність діяльності» [30]; як синтетичну якість, що характеризує міру 

можливостей дитини ставити й розв’язувати нові завдання у різних формах 

життєдіяльності» [30]; як здібність до творчості, «ресурс творчих можливостей 

людини, здатність конкретної людини до здійснення творчих дій, творчої 

діяльності» [9, с. 120]; як «внутрішнє джерело творчості, що є взаємодією 

якостей і властивостей особистості, здатних реалізуватися у конкретному 

творчому акті [21].  

А ось креативність дитини дошкільного віку науковці (К. Крутій, 

О. Фунтікова) трактують як «одну із базисних характеристик особистості 
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дитини дошкільного віку, що характеризує активну позицію дитини, готовність 

до спонтанних рішень, допитливість, здатність до мовленнєвого коментування 

процесу та результату своєї  діяльності, стійку мотивацію досягнень, розвинуту 

уяву, а також здатність до створення творчого образу, який є оригінальним, 

варіативним та рухливим» [7, с. 126]. 

Звернімося до трактування поняття «творчий потенціал»: «здатність 

індивіда сконцентруватися на об’єкті сприймання, від чого залежить сила, з 

якою окремі його властивості діють на органи відчуття, та ефективність 

активізації тимчасових нервових зв’язків» [19]; «сукупність можливостей та 

здібностей особистості, необхідних для творчої діяльності» [7, с. 200]. 

Щодо структури творчого потенціалу ґрунтовними для нас є підходи 

Є. Ільїна, відповідно до яких «творчий потенціал людини розглядається у 

вузькому та широкому сенсах. У вузькому сенсі це творчі здібності, здатність 

до творчого потенціалу та дивергентного мислення, в широкому – це ще й 

властивості особистості, що сприяють реалізації творчих здібностей, а саме: 

мотиви, деякі емоційні та вольові якості, рівень компетентності» [10]. 

Науковець вважає, що для розвитку дивергентності мислення необхідні 

дивергентні задачі, які передбачали б декілька варіантів і способів вирішення» 

[10]. Також серед матеріалів досліджень, присвячених структурі та змісту 

творчого потенціалу особистості, помітно спрямовані на потребу унікальності, 

мотивацію творчої активності й ціннісні орієнтації. 

До складників творчого потенціалу включають: спеціальні структури 

мотиваційної, емоційної та вольової сфер, вищі рівні когнітивних процесів, 

особливості самосвідомості особистості. У цілому, питання про структуру 

творчого потенціалу особистості до кінця не вирішене.  

Водночас, системний та особистісний підхід до обдарованості висувають 

поняття творчого потенціалу на перший план у якості найбільш продуктивного 

при вирішенні проблем розвитку творчої особистості дитини (C. Рубінштейн, 

А. Леонтьєв, О. Матюшкін).  
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Як зазначає А. Лукановська, «потенціал – це величина, що характеризує 

потенційну енергію суб’єкта творчості. Творчий потенціал у філософському 

плані розглядається як синтетична якість індивіда, що характеризує міру її 

можливостей ставити й вирішувати нові завдання у сфері діяльності, яка має 

суспільне значення. Його можна представити у вигляді сукупності 

перетворювально предметних, пізнавальних, аксіологічних, комунікативних, 

художніх можливостей» [20].  

Підтвердження цього знаходимо у дослідженнях В. Маслової – «творчий 

потенціал обдарованості дошкільника характеризує його особистість у цілому і 

включає в себе систему мотиваційних, емоційних, інтелектуальних і вольових 

характеристик особистості» [21].  

Дослідник О. Матюшкін пов’язує обдарованість із високим рівнем 

творчого потенціалу, який проявляється, «у високій дослідницькій активності. 

Відповідно до цього підходу, ранні та високі прояви ознак обдарованості 

особистості складають передумову наступного творчого навчання та розвитку. 

Зовнішні прояви творчого розвитку виражаються через допитливість дитини, її 

дослідницьку активність, пришвидшений розвиток мови та мислення, ранню 

захопленість музикою, малюванням, конструюванням, рахунком» [22]. 

Узагальнення теоретичних напрацювань і практичного досвіду 

С. Ладивір, С. Кулачківської, Т. Піроженко дозволило виокремити складові 

творчого потенціалу дошкільника, як сукупності можливостей, потенціалів, а 

саме: перетворювально-предметного; аксіологічного та саморозвитку. Варто 

відзначити, що творчий потенціал особистості у вузькому сенсі підлягає 

діагностуванню, у широкому – тільки прогнозується з урахуванням ступеня 

розвинутості особистісних якостей [27].  

Порівнюючи вище зазначені дослідження творчого потенціалу 

особистості, можна зробити висновок, що творчий потенціал визначається 

основними формами прояву психіки людини, а саме: пізнавальними та 

емоційно-вольовими процесами, психічними станами, якостями, 

спостережливістю, творчою уявою, мимовільною пам’яттю; мисленням, а 
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також особистісними якостями: самостійністю, сміливістю, допитливістю, 

креативністю, а найбільше проявляється у ігровій, конструкторській, 

образотворчій та мовленнєвій діяльності дитини в єдності своїх сторін: 

духовної, інтелектуальної та трудової.  

З цією метою в Україні створено наукові фонди, для підтримки 

обдарованих дітей: «Наукова зміна», «Обдарованість», «Обдаровані діти 

України» та ін.  

Аналіз програм роботи з обдарованими дошкільниками свідчить про те, 

що з цими дітьми можна використати лише окремі з них: авторська програма 

«Три кроки» (О. Музика) [25], програма «Я − досліджую світ» (В. Маслова) − 

для розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей [21]; програма «Рекорд-

Старт» (В. Кудрявцев) [17] комплексна програма «Творча обдарованість» та 

програма «Обдарована дитина». 

У програмі «Дитина» розроблено розділ «Діти, які потребують допомоги 

батьків та вихователів», в якому містяться методичні рекомендації щодо роботи 

з обдарованими дітьми для кожної вікової групи, особистісний розвиток 

«вундеркіндів», визначено умови успішної роботи вихователя та показники 

розвитку обдарованих дітей [6]. 

Проте слід пам’ятати, що реалізація творчого потенціалу дитини без 

позитивного ставлення до себе – не можлива. Тому необхідно піклуватися про 

створення психологічного комфорту, безпеки з боку дорослих щоб дитина була 

впевнена у позитивній оцінці власної діяльності, не боялася ризикувати, 

створюючи щось нове і неординарне. 

Отже, ні пришвидшення, ні збагачення навчальної програми не можуть 

розв’язати всього комплексу проблем виявлення та розвитку обдарованих дітей. 

Вважаємо, цю проблему можна розв’язати тільки впровадженням розвивальних 

програм, які відкривають можливості для розвитку творчого потенціалу 

обдарованих дітей та створенням розвиваючого середовища в ЗДО та сім’ї.
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 РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ В ОБДАРОВАНИХ ДІТЕЙ СТАРШОГО 

ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

 

2.1. Аналіз стану організації роботи з обдарованими дітьми в 

закладах дошкільної освіти 

 

Психологічна діагностика дитячої обдарованості є однією із 

найскладніших проблем у педагогіці та психології, адже ідентифікація 

обдарованості за допомогою одноразової процедури тестування неможлива. 

Тому основні функції вихователів і психолога в ЗДО полягають не тільки в 

констатуванні факту обдарованості, а й у створенні сприятливих умов, доборі 

змісту та форм організації життя та діяльності дітей, які впливають на 

збереження й зміцнення їх фізичного та психічного здоров’я, для повноцінного 

розвитку творчої активності, нахилів, здібностей кожної дитини.  

У своїх дослідженнях зосереджено увагу на комплексній оцінці 

обдарованості, яка відповідала таким вимогам: комплексний характер 

оцінювання різних сторін діяльності дитини; тривалість процесу ідентифікації; 

аналіз поведінки дитини в тих сферах діяльності, які максимально відповідають 

її схильностям і інтересам; оцінка продуктів діяльності дітей (малюнків, 

поробок тощо); психодіагностичне обстеження в повсякденному житті дітей. 

Дослідження проведено у ЗДО №30 і № 15 м. Умані, а також у Центрі 

розвитку дитини «Дивосвіт» Уманського державного педагогічного 

університету імені Павла Тичини (далі Центр). У ньому взяли участь 50 дітей, 

де створено належні умови для всебічного повноцінного розвитку та 

комфортного перебування дітей. У всіх вікових групах облаштовано ігрові 

осередки для самостійної художньої діяльності, мовленнєво-театральні, 

національні, що дало змогу задовольнити індивідуальні інтереси дошкільників. 

Створено дослідницькі та ігрові куточки, для організації освітнього процесу із 

дітьми старшого дошкільного віку. 
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Дослідно-експериментальна робота складалася з констатувального, 

формувального та контрольного етапів експерименту. На констатувальному 

етапі дослідження визначено стан розвитку творчого потенціалу та 

проаналізовано процес освітньо-виховної роботи в ЗДО. Підготовка до 

констатувального етапу експерименту включала: вибір предмета та об’єкта 

дослідження, визначення контрольних та експериментальних груп, кількості 

дітей і вибір методик дослідження тощо. 

При діагностиці творчого потенціалу обдарованих дітей ураховувалася 

структура цього феномену: інтелектуальний (знання та вміння); емоційний 

(емоційні стани, потреби); діяльнісний (досвід творчої діяльності) критерії. 

Вважаємо, що творча обдарованість – це особистісна характеристика дитини, 

яка проявляється у допитливості, інтересі до діяльності, оригінальності, 

самостійності, легкості виконання завдань. 

Для проведення експериментальної роботи з дітьми було задіяно 50 дітей 

(25 осіб складали експериментальну групу (ЕГ) та 25 осіб складали контрольну 

групу (КГ). До експериментальної групи підібрані діти з інтелектуальною 

обдарованістю, рівень IQ яких становив середній рівень або вище середнього. 

За основу взяли дослідження психологів діагностованих ЗДО та Центру. 

Метою експериментального дослідження було вивчення особливостей 

розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей старшого дошкільного віку. 

Констатувальний етап педагогічного експерименту передбачав з’ясування 

кола завдань: диференціація дитячих груп; визначення критеріїв та методики 

розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей старшого дошкільного віку. 

Відповідно до мети та завдань констатувального етапу експерименту, 

були застосовані такі методи дослідження: бесіди, тестування, опитування, 

спостереження. 

Оцінка результатів констатувального етапу експерименту здійснювалася 

за допомогою таких критеріїв та показників розвитку творчого потенціалу в 

обдарованих дітей старшого дошкільного віку: 
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1) інтелектуальний критерій розвитку творчого потенціалу обдарованих 

дітей з показниками: якість виконання завдання, нестандартність відповідей та 

оригінальність виконання творчих завдань, легкість виконання й рівень 

самостійності дітей; 

2) емоційний критерій розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей 

передбачав наявність таких особистісних якостей дитини, емоційне 

світосприйняття та відчуття краси, характер ставлення до різних видів творчої 

діяльності (художньої, образотворчої та музичної); 

3) до діяльнісного критерію розвитку творчого потенціалу обдарованих 

дітей належать такі показники, як: ступінь самостійної діяльності дитини; 

якість виконання творчих робіт, тривалість інтересу до завдання. 

На основі виокремлених критеріїв та показників розвитку творчого 

потенціалу в обдарованих дітей старшого дошкільного віку було визначено такі 

рівні: низький, середній і достатній.  

Низький рівень: слабка емоційність; дитина часто не розуміє творчих 

завдань, губиться під час їх виконання; інтерес не стійкий, часто відволікається, 

швидко стомлюється; репродуктивний рівень виконання завдань, часто 

повторює за іншими, примітивність продуктів діяльності, не має власних 

рішень, потребує допомоги та підтримки дорослих. 

Середній: є інтерес до виконання завдання, але не завжди доводить його 

до кінця; іноді дитина ставить запитання пізнавального змісту, повністю 

захоплена діяльністю, часто просить продовження; завдання виконане 

стандартно; виникають труднощі під час його виконання, продукти діяльності 

характеризується шаблонністю, переважає помірна емоційність, дитина шукає 

нові рішення завдань, але потребує допомоги дорослих. 

Достатній: дитина самостійна, активна, ініціативна, її цікавить результат 

роботи, виконано якісно і творчо, продумана кожна деталь; діє продумано, не 

однотипно; може висувати нові, неочікувані ідеї, незвичними є місця 

розміщення елементів зображення чи виробу; намагається самостійно знайти 

вихід із ситуації, здатна генерувати велику кількість ідей, шукає оригінальні 
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способи виконання завдань, має внутрішню впевненість у правильності 

виконання завдання.  

Приналежність дітей до певного рівня розвитку творчого потенціалу за 

інтелектуальним критерієм з’ясовна за допомогою діагностичних методик, 

зокрема: 

1. Методики завершення речень (Л. Дерев’янко) для визначення 

творчих здібностей дошкільнят («Для мене найцікавіше…», «Мені 

подобається…», «Я не люблю, коли…» та ін.) [26]. 

2. Методики «Творча оригінальність» (за А. Симановським) 

застосовується для визначення рівня оригінальності мальованих образів (10 

аркушів). Дітям пропонується уявити себе чарівником і перетворити фігурку у 

будь-яку красиву картинку (додаток В); 

3. Методика А. Біне−Т. Сімона – вивчення розумового розвитку, 

варіант Л. Термена для визначення рівня сформованості інтелектуально-

творчого потенціалу (здатність переключати увагу, швидко переходити з 

вирішення одних задач на виконання інших, не допускаючи при цьому 

помилок) (додаток Г).  

Результати проявів показників виокремлених критеріїв розвитку творчого 

потенціалу в обдарованих дітей старшого дошкільного віку засвідчували 

наявність достатнього, середнього та низького рівнів розвитку означеної якості. 

У процесі реалізації констатувального етапу дослідження з’ясовано, що у 

дошкільників: переважає середній рівень сформованості творчого потенціалу. 

За інтелектуальним критерієм кількісний розподіл дітей за рівнями 

розвитку творчого потенціалу був таким: до низького належало 27,9 % (ЕГ) та 

28,7 % (КГ); до середнього – 47,9 % (ЕГ) та 49,4 % (КГ); до достатнього – 

24,4 % (ЕГ) та 21,9 % (КГ). Дане дослідження підтвердило той факт, що рівень 

розвитку інтелекту обдарованих дітей не завжди сприяє розвитку творчого 

потенціалу, хоча й не заперечує цього. 

Для дослідження показників емоційного критерію враховували той факт, 

що виникнення у дітей старшого дошкільного віку складних емоцій є 
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взаємозв’язок і взаємозалежність емоційних і пізнавальних процесів – двох 

найбільш важливих сфер їхнього психологічного розвитку. Існують дані, які 

свідчать про те, що емоції є найважливішим фактором регуляції процесів 

пізнання. Так, емоційна забарвленість – одна з умов, що визначає довільну 

увагу та здатність запам’ятовувати. Враховуючи ці особливості проведено 

педагогічне спостереження за ігровою діяльністю дітей, їх естетичного 

сприйняття художніх та музичних творів, милування природою під час 

прогулянок, екскурсій тощо.  

Крім того використовували методику «Потяг» для діагностики 

емоційного стану дитини С. Велієвої. В якості стимульного матеріалу виступав 

білий потяг з 8-ма вагонами: червоний, жовтий, зелений, синій, фіолетовий, 

сірий, коричневий, чорний. Дитині пропонували розмістити кольорові вагони. 

В залежності від місця вагона в складі потяга їй надається певна кількість балів, 

яка визначає знак і ступінь вираженості емоційного стану досліджуваної 

дитини. Дані дали змогу дійти висновку про те, наскільки діти активно чи 

пасивно виражали свої почуття: вільно чи стримано показували свій емоційний 

стан, позначали його у мовленні та ставленні до творчої діяльності. 

Результати спостережень показали, що більшість дітей старшого 

дошкільного віку мають високу емоційність, оскільки, вони живуть емоціями, 

керуються ними при виборі способів поведінки, вони супроводжують дитячі 

відчуття, практичні дії, регулюють розумову діяльність, сприймають довкілля 

різноманітним і прекрасним. Адже внаслідок появи опосередкованості емоцій, 

вони стають більш узагальненими, усвідомленими, керованими. 

У обох досліджуваних груп показники рівнів розвитку творчого 

потенціалу в обдарованих дітей старшого дошкільного віку майже не 

відрізняються: до низького рівня зараховано незначну кількість дітей 13,1 % 

(ЕГ) та 13,3 % (КГ), середнього – 36,5 % (ЕГ) та 37,3 % (КГ), достатнього – 50,4 

% (ЕГ) та 49,4 % (КГ). Такий розподіл засвідчує, що для дітей старшого 

дошкільного віку характерна підвищена естетична емоційність  
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Для виявлення рівнів діяльнісного критерію розвитку творчого 

потенціалу старших дошкільників було запропоновано виконати: 

- індивідуальні завдання у повсякденній роботі – «Придумай казку» − 

скласти нову казку з героями знайомих казок «Ріпка», «Колобок», «Коза-

Дереза» та ін. Дітям пропонувалося набір карток, які вони могли накласти на 

горизонталь або вертикаль, використовуючи інші персонажі, відповідно − 

змінюється назва казки, герої, сюжетна лінія, мораль та кінцівка; перенесення 

об’єкта у невизначену обстановку; 

- тест творчого мислення П. Торренса «Закінчи малюнок», у вигляді 

малювання на вільну тему, оцінка продуктів діяльності дітей, самостійно 

створених до творів (казок), виявлення таких показників як оригінальність та 

унікальність. Індекс унікальності (від 1-го до 6-ти) показує, наскільки дитина 

може створити нове. У процесі його практичного виконання зверталася увага на 

ступінь самостійності створення власного художнього образу, цілісність, 

оригінальність, якість виконання та власна оцінка роботи. 

- вправа «Чарівники» − пропонувалося, використовуючи заготовки 

(циліндри, конуси, дощечки різного розміру та форми, палички тощо) та різні 

матеріали (серветки, ґудзики, камінчики, нитки, шматочки матерії тощо) 

створити щось нове і оригінальне.  

Результати розвитку творчого потенціалу в обдарованих дітей старшого 

дошкільного віку за діяльнісним критерієм дають змогу констатувати, що 

домінуючими рівнями є низький 27,2% (ЕГ) та 26,7 % (КГ), середній 60,7 % 

(ЕГ) та 63,1 % (КГ), а достатній рівень мають лише 12,1 % (ЕГ) та 10,2 % (КГ).  

Дослідницька робота охоплювала різноманітні методи дослідження. Так, 

наприклад, спостереження було одним із основних методів діагностики. Під час 

спостережень звертали увагу на особливості поведінки дітей до початку роботи 

й під час її проведення; самостійності та рішучості в розв’язанні проблемних 

ситуацій. Також фіксували досягнення у певному виді діяльності та зазначали 

рівень вияву інтересу до нових завдань.  
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Протягом всього періоду проведення експерименту проводили роботу у 

плідній співпраці з педагогічним колективом: вихователем, психологом, 

методистом та завідуючою ЗДО.  

Отже, кількісні характеристики, отримані внаслідок констатувального 

етапу експерименту підтверджують, що діти з низьким і середнім рівнями 

творчого розвитку потребують цілеспрямованого педагогічного впливу на них з 

боку педагога. 

 

2.2 Методика розвитку творчого потенціалу в обдарованих дітей 

старшого дошкільного віку 

 

З метою розвитку творчого потенціалу в обдарованих дітей старшого 

дошкільного віку, робота здійснювалася у таких напрямках: відбір змісту 

програмних завдань, що стимулює розвиток творчого потенціалу дітей; 

розробка системи занять; вправ, дидактичних ігор; створення розвивального, 

творчого середовища в групах ЗДО; участь дітей у різноманітних видах дитячої 

діяльності (зображувальна, конструктивна, ігрова, художньо-мовленнєва, 

театралізована тощо); забезпечення суб’єкт-суб’єктної взаємодії вихователя і 

дітей у ході організації творчої діяльності; спільна робота ЗДО із сім’єю.  

Використання різноманітних форм і методів роботи з дітьми передбачало 

актуалізація емоційно-вольової і пізнавальної активності дитини у процесі 

розв’язання творчих завдань; розвиток критичного й логічного мислення, 

виконавчої майстерності, розвиток творчого художнього мовлення тощо. 

Важливе значення для розвитку творчого потенціалу дошкільника має 

інтелектуальний вплив, головним завданням якого, на формувальному етапі, 

був розвиток мислительної діяльності, оскільки в процесі такої діяльності 

особистість має можливість накопичувати життєвий досвід, уміння 

опрацьовувати і приймати необхідну інформацію, удосконалювати логічні 

операції тощо, що дозволяло їй самовдосконалюватися. 

Цінним для нашого дослідження стало використання методів «Програми 
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розвитку інтелектуальних і творчих здібностей дітей старшого дошкільного 

віку «Природа – джерело обдарованості», розробленої Н. Лазарович. Зокрема, 

для розвитку інтелектуальних здібностей дітей старшого дошкільного віку  

використовувались продуктивні методи: спостереження, знаходження зв’язків і 

закономірностей у природі, аналіз і синтез предметів та явищ природи, методи 

конкретних ситуацій, інциденту, занурення, відкриттів. 

Для розвитку творчих здібностей старших дошкільників використовували 

методи активізації пошуку: метод фокальних об’єктів, мозковий штурм, 

синектика; усний лабіринт; асоціацій; пошуку причин і наслідків подій; 

створення дитиною власних дослідницьких проєктів. 

З метою організації навчальної діяльності проводились наступні форми 

роботи: експрес-дослідження, а також взаємне спілкування шляхом взаємного 

навчання у іграх: «Фантазії» та «Чарівні перетворення» [16, с. 175-202]. 

Усі методи та форми діяльності використовувались як самостійні (коли 

проводилась індивідуальна робота), робота в малих групах (у вигляді 

індивідуальних завдань під час гурткової роботи), так і під час проведення 

занять (комплексних, комбінованих, нетрадиційних, інтегрованих), і в 

повсякденному житті дітей (під час прогулянок, екскурсій), проводилися і 

фронтально – з усіма дітьми експериментальної групи. 

Для реалізації завдань дослідження організували творчий гурток 

«Вундеркінд» на базі ЗДО та Центру. Основними напрямами гурткової роботи 

було: об’єднання дітей у групи за інтересами. Опишемо їх:  

- художньо-естетичний напрям, який готував дітей до творчої 

діяльності в різних видах самодіяльного мистецтва, сприяв гармонізації 

особистості, умінню відчувати та творити красу тіла, красу думки, пізнавати 

красу буття. Цей напрямок представлений різноманітною кількістю об’єднань: 

вокальними, хореографічними, літературними, художніми. 

- театралізована діяльність (драматизація літературних творів, 

казок, перегляд вистав, інсценування; уміння імітувати рухи, жести персонажів, 

тварин, птахів під час театралізацій окремих епізодів казок; брати участь в 
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іграх-драматизаціях), яка сприяла вихованню всебічно розвиненої особистості, 

розвитку пізнавальних інтересів, психічних процесів, активізації мовлення, 

формуванню культури міжособистісного спілкування, розширенню світогляду 

та розвитку художньо-творчих здібностей дошкільника; 

- дослідницька діяльність, що уможливлювала розвиток у дітей 

самостійності, фантазії й творчості; вміння виокремлювати для себе 

пізнавальне завдання та здійснювати цілеспрямований пошук, встановлювати 

причинно-наслідкові зв’язки та відношення.  

-  гра в шашки − сприяла інтелектуальному розвитку дитини, 

розвитку логічного та абстрактного мислення, формуванню вміння будувати 

тактику та стратегію своїх дій, вихованню етики гри з партнером;  

- метод сендплей (пісочної гри) – передбачав вміння дитини 

будувати свій світ в мініатюрі з піску і невеличких фігурок. Ми пропонували 

дітям малювати на піску пальчиками на вільну тему. У процесі малювання у 

дітей формували комунікативні навички, творчу уяву, мислення тощо.  

- метод проєктів, що забезпечував розвиток інтелектуальних 

здібностей обдарованих дітей, діловій взаємодії один із одним: довільно 

групуватися відповідно до цілей та інтересів; формувати уміння дітей виявляти 

проблему й проаналізувати різні варіанти її вирішення тощо. 

- складання конструкторів LEGO, сприяло: формування у дітей 

конструктивного мислення; репродуктивної та творчої уяви; образної, рухової 

та словесно-логічної пам’яті; конструкційних здібностей, креативного 

мислення, допитливості, вміння виконувати завдання відповідно до мети; 

доводити розпочату роботу до кінця, працювати поряд із дорослим, з 

однолітками; планувати діяльність; аналізувати та оцінювати її результат тощо. 

Кожен запропонований напрям сприяв активному спілкуванню 

дошкільників, формуванню комунікативних навичок, вмінню висловлювати 

свою думку, бажання, наміри, прохання тощо.  

В ході проведення формувального етапу експерименту реалізовано такі 

підходи: 
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- особистісно зорієнтований підхід, що передбачав використання 

різних засобів, методів, методик та технологій навчання: короткі бесіди та 

розповіді; вправи й ігри, спрямовані на корекцію й розвиток уваги, пам’яті, 

мислення, сенсомоторних процесів, пізнавальної активності, етичні бесіди; 

рольове програвання ситуацій; психомоторні вправи тощо; орієнтованих на 

конкретну дитину та співпрацю з педагогом. Основним завданням було 

допомогти дитині пізнати себе, свої слабкі та сильні сторони, щоб сформувати 

себе як сильну, гармонійно розвинену особистість; 

- компетентнісний підхід, який забезпечував поєднання знань, умінь, і 

особистого досвіду, мотивів, ціннісних орієнтацій дітей та здатності вміннями 

практично розв’язувати реальні життєві проблеми та ситуації різної складності, 

які постають перед ними та застосовувати їх у повсякденному житті; 

- діяльнісний підхід пов’язаний із формуванням здатності особистості 

використовувати здобуті знання на практиці, умінням вибирати, програмувати 

та оцінювати різні види та способи творчої діяльності, які відповідають її 

природі та задовольняють потребу в саморозвитку, забезпечують успішну 

адаптацію у соціумі. Тому слід спрямувати зусилля щодо усвідомленого 

сприйняття дитиною необхідних знань про навколишню дійсність, надати 

можливість прожити їх та інтегрувати через будь-яку форму творчої діяльності 

щоб вони стали частиною їх самих. Це дасть змогу розкрити шлях до 

самовдосконалення. 

Особливу роль для розвитку творчого потенціалу в обдарованих 

дошкільників було відведено спільним формам діяльності педагогічного 

колективу ЗДО і сім’ї, а саме:  

 − лекція «Природа дитячої обдарованості»; майстер-клас «Шляхи 

розвитку творчого потенціалу старших дошкільників»; консультації щодо 

виховання обдарованих дошкільників; 

 − індивідуальні бесіди, консультації, батьківські збори, під час яких 

вихователі ознайомлювали батьків із результатами виявлення творчого 
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потенціалу дітей, інформували про її потенційні можливості та засоби, які 

стимулюють розвиток творчого потенціалу дитини. 

Важливе значення у роботі з обдарованими дітьми відводили вправам, що 

передбачають моделювання життєвих проблемних ситуацій, вправам для 

розвитку чутливості, чуйності, толерантності.  

Зокрема, нами були визначено такі педагогічні умови: створення 

розвивального, творчого середовища ЗДО; відбір змісту, форм, методів, 

програмних завдань розвитку творчого потенціалу обдарованих дошкільників; 

участь дітей у різноманітних видах творчої дитячої діяльності. 

Опрацювання результатів формувального експерименту здійснювалося з 

урахуванням змістових характеристик попередньо виокремлених нами 

критеріїв, показників та рівнів розвитку творчого потенціалу в обдарованих 

дітей старшого дошкільного віку: достатнього, середнього та низького. 

З метою перевірки кількісних та якісних змін у розвитку творчого 

потенціалу обдарованих дітей старшого дошкільного віку проведено кінцевий 

зріз у контрольній та експериментальній групах. Для експериментальної 

програми дослідження використали ті ж діагностичні методи, що й у 

констатувальному експерименті.  

За показниками інтелектуального критерію розвитку творчого потенціалу 

в обдарованих дітей старшого дошкільного віку підсумковий зріз підтверджує 

ефективність експериментальної роботи, спрямованої на розвиток означеної 

якості дітей. Так, за результатами попереднього діагностичного зрізу кількісні 

показники низького рівня інтелектуального критерію розвитку творчого 

потенціалу в обдарованих дітей старшого дошкільного віку переважали 27,9% 

(ЕГ) та 28,7% (КГ), то після формувального етапу експерименту в 

експериментальних групах показники низького рівня стали значно меншими 

20,2% (ЕГ) та 25,8% (КГ). Змінилися кількісні показники середнього й 

достатнього рівнів інтелектуального критерію. Так, до середнього рівня 

розвитку творчого потенціалу в обдарованих дітей старшого дошкільного віку 

відносяться 49,3% дітей (ЕГ) і 50,9% (КГ), а достатній рівень становить 29,5% 
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(ЕГ) та 23,3% (КГ). Розвиток образного мислення, пам’яті, мислення, уяви, 

фантазії під час констатувального етапу експерименту становив за середнім 

рівнем – 39,8% дітей (ЕГ) та 40% (КГ), а за достатнім – лише 30,5% (ЕГ) та 

23,3% (КГ).  

Результати рівнів розвитку творчого потенціалу в обдарованих дітей 

старшого дошкільного віку за емоційним критерієм, свідчать, що найбільша 

кількість дітей обох груп знаходиться на середньому рівні розвитку творчого 

потенціалу. Зіставлення кількісних показників констатувального експерименту, 

показало, що в результаті формувальної експериментальної роботи кількість 

обдарованих дітей старшого дошкільного віку з достатнім рівнем розвитку 

творчого потенціалу в експериментальній групі збільшилася майже на 8%, а в 

контрольній – лише на 3%.  

Діагностика діяльнісного критерію означеної якості показує, що після 

формувальної роботи, кількість дітей з низьким рівнем розвитку творчого 

потенціалу стала значно меншою – 15,8% (ЕГ), 21,2% (КГ). Кількісні показники 

експериментальної групи, що відносяться до середнього рівня 66% (ЕГ) та 

контрольної – 67,7% (КГ). Натомість, як діагностичні результати достатнього 

рівня розвитку творчого потенціалу в обдарованих дітей старшого дошкільного 

віку в експериментальній групі значно збільшилися: 18,2% (ЕГ), у контрольній 

групі підвищення кількісних даних було незначним – 11,1% (КГ). Як бачимо, 

кількісні показники середнього рівня діяльнісного критерію розвитку творчого 

потенціалу переважають в обох групах.  

Загальна динаміка узагальнених результатів (середньоарифметичних 

даних за всіма показниками) контрольного зрізу дослідження 

експериментальної та контрольної груп дає можливість констатувати таку 

різницю у показниках: низький рівень − ЕГ 15,2%; КГ– 19,7%; середній рівень – 

ЕГ– 48,2%; КГ – 51,3%; достатній рівень − ЕГ – 36,6%, КГ – 28,9%. Ця різниця 

показує, що кількість дітей експериментальної групи підвищили свій рівень 

розвитку творчого потенціалу, порівняно з результатами дослідження. 
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На підставі результатів експериментальної роботи можна зробити 

висновок, що помітне зростання середніх та достатніх рівнів розвитку творчого 

потенціалу дітей, а також зниження низького рівня в експериментальній групі 

обумовлене ефективним впливом проведеної роботи, а також підвищило рівень 

розвитку творчого потенціалу у обдарованих дошкільників загалом. 

Як засвідчують результати дослідження, завдяки спеціально 

організованій роботі більшість дітей експериментальної групи, за 

виокремленими критеріями оволоділи середнім і достатнім рівнем розвитку 

творчого потенціалу, а діти контрольної групи демонстрували переважно 

середній рівень розвитку означеної якості. 

Вагомим результатом дослідження є якісні особистісні зміни дітей 

старшого дошкільного віку, зокрема: усвідомлене ставлення до себе й інших 

людей, підвищення активності, ініціативності, самостійності дитини, до 

знаходження оригінальних рішень завдань, вільного висловлювання та 

адекватності оцінки ситуації, впевненості у собі та власних силах. 

Порівняльний аналіз результатів дослідження розвитку творчого 

потенціалу в дітей із низькими й достатніми проявами ознак обдарованості, 

уможливив дійти такого висновку, що обдаровані діти демонструють вищі 

показники розвитку творчого потенціалу, ніж діти без таких ознак.  

Отже, педагогічну освітню діяльність з розвитку творчого потенціалу в 

обдарованих дітей старшого дошкільного віку в умовах сучасного освітнього 

простору ЗДО розглядаєм як комплексну технологію, як систему професійної 

діяльності, спрямовану на створення умов для творчого розвитку обдарованості 

дитини старшого дошкільного віку у формуванні її унікальності. 

Таким чином, результати формувального експерименту переконали нас у 

ефективності розробленої методики розвитку творчого потенціалу в 

обдарованих дітей старшого дошкільного віку. 
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ВИСНОВКИ 

Результати дослідження дали підстави сформулювати такі висновки: 

1. Проаналізовано теоретико-методичні підходи до вивчення проблеми 

розвитку творчого потенціалу та обдарованості в дошкільників. Дошкільний вік 

є найбільш сензитивним порівняно з усіма періодами життя, з огляду на це, 

науковці правомірно вважають дошкільний вік важливим етапом для цілісного, 

гармонійного, особистісного, творчого розвитку дитини. Вважаємо, що 

обдарованість дитини це особистісна характеристика, яка проявляється у 

допитливості, інтересі до діяльності, оригінальності, самостійності, легкості 

виконання завдань. 

2. Розроблено критерії (інтелектуальний, емоційний та діяльнісний), 

показники (допитливість, тривалий інтерес до діяльності, якісне виконання 

завдання, нестандартність відповідей дитини, самостійність, оригінальність та 

легкість виконання творчих завдань, внутрішня впевненість у правильності 

виконаних завдань) та рівні розвитку творчого потенціалу обдарованих 

дошкільників (достатній, середній та низький). Психолого-педагогічний 

супровід розвитку творчого потенціалу обдарованих дітей старшого 

дошкільного віку в умовах освітнього простору ЗДО розглядаємо як 

комплексну технологію, як систему підтримки і допомоги дитини у виявленні 

творчих проявів і здібностей та створення оптимальних умов для її розвитку. 

3. З’ясовано стан прояву творчого потенціалу обдарованих дошкільників 

у ЗДО та Центрі. Дослідження показало, що значна частина старших 

дошкільників перебувають на низькому і середньому рівнях розвитку творчої 

обдарованості і лише деякі з них мають достатні показники.  

4. Розроблено методику розвитку творчого потенціалу обдарованих 

дітей старшого дошкільного віку, яка передбачала створення розвивального, 

творчого середовище в умовах освітнього простору ЗДО; участь дітей у 

різноманітних видах діяльності (зображувальна, образотворча, художньо-

мовленнєва, театралізована, дослідницька тощо); вдосконалення змісту, форм і 
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методів творчого розвитку дошкільників (розробка занять, ігор, вправ, 

використання методу проєктів, методу сендплей та ін.); розроблені методичні 

рекомендації для вихователів та батьків щодо розвитку творчого потенціалу 

обдарованих дошкільників відповідно до умов створеного розвивального 

середовища. Ці рекомендації спрямовані на виявлення, підтримку та розвиток 

особистості, розкриття дитячої індивідуальності, забезпечення цілісного 

світобачення, поглиблення творчого та дивергентного мислення тощо. 

Проведене дослідження розвитку творчого потенціалу обдарованих 

дошкільників не вичерпує всіх аспектів проблеми. Перспективи подальших 

розвідок вбачаємо у дослідженні особливостей забезпечення та підтримки 

обдарованих дітей у сучасному освітньому просторі закладів дошкільної освіти. 
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