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ВСТУП 

 

 

Актуальність дослідження зумовлена тим, що для нашої епохи 

характерні швидкоплинні інформаційні потоки і науково-технічний прорив. Це 

вимагає від сучасної людини не стандартних, типових дій, а стрімкої адаптації 

до нових умов, мобільності, гнучкості мислення, творчого підходу до 

вирішення різноманітних завдань. У будь-якій сфері життя здатність 

придумати, створити щось нове є одним з ключових критеріїв затребуваності 

людини. 

Інтерес до питання розвитку творчого мислення як інструменту, 

необхідного для розвитку особистості, виявляли і виявляють вітчизняні і 

зарубіжні дослідники. Психологи розглядають творче мислення не тільки як 

ключ до розуміння людини і її потенціалу, здібностей в області мистецтва і 

областей, безпосередньо пов'язаних з творчістю, а й як потенціал в інших 

сферах життя.  

І, очевидно, що дані перетворення в суспільстві ставлять перед педагогами 

завдання формування творчо активної особистості, із здатністю нетипово і 

ефективно вирішувати проблеми, що виникають, мислити креативно в будь-

якій життєвій ситуації.  

Здатність творчо мислити розвивається у дитини в дошкільному віці і 

впливає на подальшу успішність у шкільному навчанні та дорослому житті. 

Дошкільний вік є сензитивним, тому цілеспрямовано розвивати творче 

мислення можна починати в цьому віці. Це підкреслює актуальність проблеми 

розвитку творчого мислення дітей дошкільного віку. 

Проблема творчого мислення висвітлена в багатьох наукових 

дослідженнях. У вітчизняній психології питаннями творчого мислення 

займалися такі вчені, як Д. Богоявленська, Л. Виготський, Є. Ільїн, 

Я. Пономарьов, А. Матюшкін, Е. Тунік, В. Гагай і ін. Серед зарубіжних 
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психологів і дослідників, що вивчають проблему особливостей і розвитку 

творчого мислення, можна виділити Дж. Гілфорда, Е. Торренса, К. Тейлора, 

Г. Грубера і ін.  

Е. Торранс прирівнював поняття творчого мислення до поняття 

креативність, вважаючи, що вона пов'язана з процесом вирішення проблеми. 

Розглядаючи творче мислення як природний процес, який породжується 

сильною потребою людини в знятті напруги, що виникає в ситуації 

невизначеності або незавершеності, Е. Торранс припускав можливість виявляти 

як здібності до творчості, так і умови, які супроводжують і стимулюють цей 

процес, а також оцінювати його продукти (результати). 

Дитячі психологи рекомендують особливу увагу звернути на розвиток 

творчого мислення у дітей дошкільного віку, оскільки сформоване в цьому віці 

воно значно полегшує процес вирішення навіть найскладніших завдань, які 

ставить життя. Тому так важливо почати розвивати творче мислення ще в  

дошкільному віці, бо саме в цьому віці закладається психологічна основа для 

творчого мислення, розвиваються фантазія, уява, допитливість, дитина вчиться 

спостерігати, аналізувати, порівнювати і узагальнювати факти. Починають 

формуватися інтереси, схильності і потреби, що лежать в основі творчої 

діяльності. Задатки креативності властиві будь-якій нормальній дитині, 

необхідно тільки зуміти їх розкрити і розвинути.  

Однак, діти старшого дошкільного віку відвідують заклади дошкільної 

освіти, де педагоги застосовують традиційні форми навчання та виховання і 

намагаються надати готові рішення, та навчити шаблонно вирішувати будь-яке 

завдання. Також, в старшому дошкільному віці зменшується використання 

казки, педагоги зазвичай практикують підготовку до школи в стандартному 

форматі занять. При цьому величезний потенціал казки в розвитку дитини не 

використовується, що і зумовило актуальність обраної теми курсового 

дослідження.  

Об'єкт дослідження: творче мислення дітей старшого дошкільного віку. 
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Предмет дослідження: формування творчого мислення дітей старшого 

дошкільного віку засобами казки. 

Мета дослідження: здійснити теоретичний аналіз та емпіричне 

дослідження ефективності застосування засобів казки для розвитку творчого 

мислення дітей старшого дошкільного віку.  

Завдання дослідження: 

 проаналізувати психолого-педагогічну літературу з проблеми 

дослідження;  

 розробити етапи та підібрати методики для емпіричної частини 

курсової роботи; 

 визначити вихідний рівень творчого мислення у дітей старшого 

дошкільного віку; 

 розробити програму розвитку творчого мислення засобами казки та 

апробувати її;   

 провести діагностичне дослідження контрольного етапу для визначення 

ефективності розробленої програми. 

Методи дослідження: теоретичні — аналіз психолого-педагогічної 

літератури; емпіричні — діагностика творчого мислення, формувальний 

експеримент з розвитку творчого мислення у дітей старшого дошкільного віку, 

кількісний і якісний аналіз результатів діагностики творчого мислення дітей 

старшого дошкільного віку з використанням наступної методики: тест 

креативності Вільямса. 

Практичне значення дослідження полягає в тому, що розроблена 

програма розвитку творчого мислення дітей старшого дошкільного віку може 

бути застосована в практиці закладів дошкільної освіти. 

Структура курсової роботи зумовлена логікою дослідження і 

складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, 

додатків. 
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РОЗДІЛ І.ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ 

ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗАСОБАМИ КАЗКИ 
 

1.1. Психологічні особливості творчого мислення дітей старшого 

дошкільного віку 

 

Творче мислення розглядається в психології як один з видів мислення, 

специфічною характеристикою якого є створення нового продукту і поява 

новоутворень в ході саме розумової і пізнавальної діяльності по створенню 

цього продукту. 

Цей феномен досліджувався багато років, існує велика кількість теорій, як 

і за що відповідає творче мислення і як поняття творчого мислення пов'язане з 

поняттям креативності. Також в дослідженнях різних психологів ставилося 

питання чи є творче мислення вродженою чи набутою здатністю. 

На думку Л. Виготського [9] діяльність людини по створенню нового 

характеризується комбінуванням наявного досвіду вражень та дій, в результаті 

таких комбінацій з'являється абсолютно новий продукт. Адже мозок людини 

орган, який здатен не лише зберігати і відтворювати колишній досвід людини, а 

й творчо переробляти з цей досвід на нові форми поведінки.  

У своїх дослідженнях П. Блонський прийшов до висновків, що хоч 

творчість і є процесом свідомим, але цьому процесу передує несвідома робота 

уяви, яка викликає яскраві і емоційні образи. Такі образи називають 

натхненням і осяянням [4] 

Більшість дослідників схильні «творчість» або «креативність» розглядати, 

як невіддільні від поняття «мислення»: «творче мислення» або «креативне 

мислення». У сучасних дослідженнях перераховані підходи нерідко 

комбінуються.  

Вітчизняні психологи Я. Пономарьова, A. Матюшкін, В. Дружинін, 

Б. Карлоф і Й. Шумпетер стверджують, що для творчого акту характерним є 
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неузгодженість мети (задуму, програми) і результату. Творча активність, яка 

часто виникає в процесі запланованої діяльності, може аби уникнули мети, 

видати «побічний продукт», який, по суті, і є творчим результатом [15,c.78].  

Розглядаючи сучасні точки зору на творчість як процес, Т. Тардіф і 

Р. Стернберг виділили два найбільш загальних підходи: як до процесу, що 

протікає в окремій особистості в окремий момент часу, або як до процесу, що 

залежить від системи соціальних зв’язків, проблемних сфер і критеріїв оцінок 

креативного продукту, тобто в широкому соціальному та історичному 

контексті; при цьому процес креативності не втрачає свій зв'язок з 

індивідуальністю творця, але вимагає іншого підходу до творчого процесу 

[33,c.88].  

Багато дослідників роблять акцент на різних складових процесу 

креативності. Так, Дж. Гілфорд і Е. Торранс розглядають креативність як 

творче мислення; Р. Стернберг підкреслює важливість здатності створювати 

«продуктивні метафори» [33,c.98].  

На думку B. Дружиніна, існує як мінімум три основні підходи до цієї 

проблеми [12]. Перший підхід передбачає, що високий рівень творчих 

здібностей залежить від високого рівня розвитку інтелекту індивіда, тобто 

творчого процесу як специфічної форми психічної активності не існує. Цю 

точку зору поділяють практично всі фахівці в області інтелекту (Г. Айзенк, 

Д. Векслер, Р. Стернберг та ін.). У другому підході творча здатність 

(креативність) є самостійним чинником, незалежним від інтелекту (М. Воллах, 

Н. Коган, Дж. Гілфорд, Г. Грубер, Я. Пономарьов, К. Тейлор та ін.). У 

третьому підході креативність (творча здатність) не розглядається як психічне 

утворення, а інтелектуальна обдарованість виступає лише як необхідна, але 

недостатня умова творчої активності особистості. Головну роль в детермінації 

творчої поведінки відіграють мотивації, цінності, особистісні риси (Д.  

Богоявленська, А. Маслоу; A. Олах; К. Роджерс, А. Таннебаум). Різниця в цих 

підходах зумовлює різні погляди на проблему здатності кожного індивіда до 
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творчості: від обмеженої рівнем інтелекту - до безмежної, вираженої в 

самоактуалізації особистості.  

За Дж. Рензулли, здатність до творчості є результатом поєднання трьох 

характеристик: інтелектуальних здібностей, що перевищують середній рівень, 

творчого підходу та наполегливості. Інші автори включають в творчу 

обдарованість мотивацію (А. Матюшин, Д. Богоявленська), особливості 

емоційної сфери психіки (Л. Виготський, К. Томас-Ноулз і Дж. Евріл і ін.), Я-

концепцію (А. Олах, А. Маслоу, О. Яковлєва) і т.д. [38,c.60] 

В останні десятиліття психологи розробили ряд оригінальних концепцій, 

пов'язаних з процесами творчості і особливостями психічної діяльності творчої 

особистості (Д.  Богоявленська, В. Давидов, B. Дружинін, А. Матюшкін, Я.  

Пономарьов, О. Тихомиров, В. Шадриков та ін.).  

У західній психології однією з таких теорій є теорія «дивергентного 

мислення» Дж. Гілфорда, який виділив креативність як самостійний фактор, 

позначивши її як «здатність до дивергентного мислення». Теорія 

дивергентного мислення передбачає, що підставою для творчості є здатність до 

породження безлічі рішень на основі однозначних даних, на відміну від 

конвергентного мислення, що діагностується традиційними тестами інтелекту і 

спрямованого на пошук єдино вірного результату. Таким чином, західні 

дослідники прирівнюють творче мислення до поняття креативності. 

Дж. Гілфорд дотримувався концепції, в якій креативність представлялася як 

універсальна пізнавальна здатність [38,c.84] 

Е. Торранс прирівнював поняття креативності до поняття творчого 

мислення. Він вважав, що креативність і творче мислення об'єднуються 

процесом вирішення проблеми. Творче мислення Е. Торранс розглядав як 

природний процес, що породжується сильною потребою людини в знятті  

напруги, яка виникає при невизначеності або незавершеності. Вчений 

припускав, що можна виявити здібності до творчості, а також визначити умови, 
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які супроводжують і стимулюють цей процес, а окрім здатності і умов можна 

оцінювати результат цього процесу - продукт діяльності [37,c.29]  

Дж. Гілфорд виділив критерії творчого мислення: 

 оригінальність (нове, унікальне, що виникає в результаті творчої 

діяльності; 

 семантична гнучкість (здатність людини спостерігати за об'єктами під 

різними кутами зору); 

 образна адаптивна гнучкість (здатність змінити сприйняття об'єкта так, 

щоб бачити його приховані сторони); 

 семантична спонтанна гнучкість (здатність продукувати різноманітні 

ідеї в нерегламентованій ситуації) [33,c.92]. 

Також до характеристик творчого мислення відносять такі інтелектуальні 

здібності, як: широта розуму; глибина розуму; гнучкість; стійкість; рефлексія; 

критичність. 

Відповідно, протилежні якості інтелекту (інертність розуму, нестійкість, 

поверховість, неусвідомленість, некритичність) стають бар'єрами в процесі 

розвитку продуктивного мислення і, отже, в процесі творчої діяльності. Таким 

чином, можна зробити висновок, що розвиток творчого мислення 

безпосередньо залежить від рівня розвитку і сформованості певних 

інтелектуальних здібностей. 

З перерахованого вище можна зробити висновки, що умови розвитку 

творчого мислення повинні створюватися з акцентом на формування 

конкретних якостей особистості.  

Розглянемо особливості творчого мислення дітей старшого дошкільного 

віку та умови його розвитку. 

Як зазначають Л. Виготський [9], А. Запорожець [16] саме для старшого 

дошкільного віку характерно поява такого нового типу діяльності як творчість. 

Дошкільний вік - сприятливий період для розвитку творчого мислення. Саме в 
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цей час відбуваються прогресивні зміни в багатьох сферах, удосконалюються 

психічні процеси (увага, пам'ять, сприйняття, мислення, мова, уява), активно 

розвиваються особисті якості, а на їх основі - здатності і схильності. 

Дошкільна дитинство стає важливим моментом у розвитку уваги, коли діти 

вперше починають свідомо керувати нею, спрямовуючи і утримуючи на певних 

предметах. Для цієї мети старший дошкільник використовує певні способи, які 

він переймає у дорослих. Таким чином, можливості цієї форми - довільної 

уваги до 6 - 7 років вже досить великі. Значною мірою цьому сприяє 

вдосконалення планувальної функції мови.  Незважаючи на суттєві зрушення в 

розвитку уваги домінуючою впродовж усього дошкільного періоду залишається 

мимовільна увага. Разом з тим, дітям ще важко зосередитися на чомусь 

одноманітному. Але в процесі цікавої для них діяльності увага може бути 

досить стійкою [30,c.83].  

Подібні вікові закономірності відзначаються і в процесі розвитку пам'яті. 

Пам'ять в старшому дошкільному віці носить мимовільний характер. Дитина 

краще запам'ятовує те, що для неї представляє найбільший інтерес, справляє 

найкраще враження. Таким чином, обсяг фіксованого матеріалу багато в чому 

визначається емоційним ставленням до даного предмету або явищу. Одне з 

основних досягнень старшого дошкільника - розвиток довільного 

запам'ятовування.   

Становлення мислення в цьому віці значною мірою пов'язано з 

можливістю оперувати уявленнями на довільному рівні, яка суттєво 

підвищується до 6 років, у зв'язку з засвоєнням нових способів розумових дій. 

Формування цих способів переважно базується на освоєнні певних дій із 

зовнішніми предметами, якими дитина оволодіває в процесі розвитку і 

навчання. Дошкільний вік представляє найбільш сприятливі можливості для 

розвитку різних форм образного мислення. 
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Дослідження психологів дозволяють зв'язати творче мислення з розвитком 

уяви, яка має особливу форму, а отже, особливу форму має і розвиток 

креативності дошкільника. Спираючись на дослідження Л. Виготського, можна 

стверджувати, що центральним компонентом творчого мислення дитини 

дошкільника є її здатність до уяви [9]. Старшому дошкільному віку притаманна 

активізація функції уяви, спочатку відтворюючої, а потім творчої. Такий період 

називається сенситивним для формування фантазії. Наприклад, у старших 

дошкільнят слова тексту починають викликати образ без ілюстрацій. Однак для 

дітей старшого дошкільного віку важлива ілюстрація, яка наочно зображує ті 

дії і взаємини героїв, в яких найяскравіше виявляються їх внутрішні 

особливості і риси характеру. Уява старшого дошкільника залишається в 

основному мимовільною. Предметом фантазії стає те, що сильно схвилювало, 

захопило, вразило: прочитана казка, побачений мультфільм, нова іграшка.  

Сприятливість періоду дошкільного дитинства для розвитку творчого 

мислення дітей підкреслюється і з психологічної точки зору. Дітям старшого 

дошкільного віку притаманні надзвичайна допитливість, яскраво виражене 

прагнення до пізнання навколишнього світу, сензитивність для розвитку 

творчої уяви [21,c.34]. 

Для старшого дошкільного віку характерна гарна розвиненість практичних 

навичок: конструктивно-технічних, просторової уяви, уміння представляти 

предмет загалом і його частини за планом, схемою. У дослідженнях, 

присвячених проблемам розвитку креативності, відзначається, що в старшому 

дошкільному віці у дитини з'являється ряд рис, що характеризують її як творця. 

Це прояв активності та ініціативи в застосуванні вже освоєних прийомів роботи 

по відношенню до нового змісту, знаходження оригінальних способів 

вирішення поставлених завдань, використання різних видів перетворень і т.п. У 

виконавських видах діяльності (співі, малюванні, іграх-драматизація, танцях) 

розвиток здатності до творчості йде від наслідування дорослому до спроби 
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самостійного перенесення набутого досвіду в повсякденне життя, а потім і до 

творчої ініціативи. 

Відомо, що психологічною основою творчої діяльності є уява - психічний 

процес, що полягає в створенні образів предметів і ситуацій, заснованих на 

результатах їх сприйняття і осмислення. Старший дошкільник здатний до 

створення нового малюнка, конструкції, способу. Для творчого продукту, 

створеного старшим дошкільнятам характерна оригінальність, варіативність. 

Дитині старшого дошкільного віку притаманна активна діяльнісна позиція, 

цікавість, зацікавленість в результаті творчої діяльності, здатність до мовного 

коментування процесу і результату власної діяльності, стійкість мотивації 

[23,c.10].  

Ініціативність старшого дошкільника в творчій діяльності пов'язана з 

винахідливістю, здатністю до вольової регуляції поведінки, характерними для 

даного віку, умінням долати труднощі. 

П. Торренс виділив ряд критеріїв, що дозволяють виявити наявність 

творчих здібностей у дитини: пластичність — здатність запропонувати безліч 

рішень в тих випадках, коли інші можуть знайти лише одне-два; рухомість — 

вміння перейти від одного аспекту до іншого, не обмежуючись єдиною точкою 

зору; оригінальність — несподівані і незвичні рішення; легкість — здатність 

швидко виконати завдання; гнучкість — кількість переключень з одного класу 

об'єктів на інший клас об'єктів в ході відповідей [37,c.78]. 

Загальними соціально-психологічними умовами розвитку творчого 

мислення дітей старшого дошкільного віку є [32,c.89]: 

1. Надання дітям дошкільного віку свободи в їх виборі: в різних 

побутових, навчальних, ігрових або побутових ситуаціях давати дітям право 

обрати засоби і способи рішення задачі, об'єкти, дії і партнера для успішного 

завершення діяльності, а також обрати самостійно матеріали і зміст діяльності. 

При цьому дитина може попросити допомоги у дорослого, тим часом дорослий 
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повинен навідними питаннями привести дитину до самостійного, 

обґрунтованого вибору. При дотриманні даної умови, у дитини виникає 

бажання і інтерес до запропонованої діяльності. Така мотивація може 

гарантувати те, що дитині діяльність не набридне і не настане перевтома. 

2. Залучення дітей в діяльність. Основою пізнання навколишнього світу є 

практика. Тому завдання дорослого забезпечити дитині можливість 

реалізовувати свої ідеї вирішення проблеми на практиці. Практика 

представляється мірилом знань і саме вона може стати творчою діяльністю. 

Дорослому необхідно оточити дитину тією атмосферою і системою відносин, 

які будуть мотивувати дитину і стимулювати на різноманітну творчу 

діяльність. Така атмосфера буде поступово і природно формувати в дитині 

творче мислення. 

3. Заохочення допитливості, пізнавальної ініціативи дитини, дитячих 

запитань, міркувань, самостійних висновків, підтримка дитячої 

безпосередності. При цьому важливо шанобливо ставитися до дитячих роздумів 

і ідей. Діти також повинні мати право на помилку. 

4. Збагачення життєвого досвіду дошкільнят. Оскільки творчість деякими 

дослідниками характеризується як комбінування і перетворення наявного 

досвіду в абсолютно новий і унікальний продукт дорослому потрібно надати 

дитині цей різноманітний досвід. Слід читати якомога більше художньої 

літератури, казок, обговорювати навколишні предмети, звертаючи увагу на їх 

риси. Крім цього, потрібно ходити в театри і музеї, щоб у дитини був досвід не 

тільки сучасності, але і було порівняння з класикою. При такому виді 

діяльності можна ставити перед дитиною проблемні завдання, щоб 

активізувати не тільки аналітичну діяльність, а й творче мислення. 

5. Опора на «зону випереджаючого розвитку» дитини. Дана умова 

виходить з самого характеру творчого процесу, що вимагає максимального 

напруження сил, розуму. Вся справа в тому, що здібності, в тому числі і 

розумові, розвиваються тим успішніше, чим частіше у своїй діяльності 
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особистість досягає межі своїх можливостей і поступово піднімає його ще на 

більш високий рівень. Така умова найбільшої напруги сил найпростіше 

досягається, коли дитина в силу малого, недостатнього досвіду або в зв'язку з 

певними обставинами, що не дає їй можливості звичайним способом отримати 

бажане, змушена більше, ніж будь-коли, займатися творчістю, знаходити 

вирішення безлічі абсолютно нових для неї завдань самостійно і без 

попереднього навчання. 

 

1.2. Виховний потенціал казки, її жанри 

 

Проблема значущості сприйняття і переживання казки в психічному 

розвитку дитини, становленні її як особистості, розкриття творчого потенціалу 

залишається однією з актуальних і обговорюваних в психолого-педагогічної 

літературі. Це пов'язано з відкриттям нових можливостей використання казки в 

навчально-виховному процесі дітей старшого дошкільного віку. У зв'язку з цим 

в сучасній методологічній роботі з казкою виник новий вид діяльності, який 

отримав назву казкотерапія [1,c.24].  

У сучасній психології та педагогіці казка все частіше розглядається як 

різноманітне за своїми проявами джерело особистісного розвитку дитини. 

Дорослі, які безпосередньо беруть участь в навчанні і вихованні дітей, все 

більше звертають увагу на класичні українські казки на противагу сучасним, де 

домінують агресивні казкові герої. 

Доведено, що уява, як сила, що активно діє, дає простір творчим 

здібностям дошкільника. Адже дитині важливо досягти не стільки практичного 

результату в процесі фантазування, скільки включитися в сам процес творчості, 

від якого вона і отримає задоволення. Переважна більшість фантастичних і 

казкових історій, вигаданих дитиною, мають компенсаторну природу [2,c.39]. 

Так, ще З. Фрейд вважав, що уява є засобом задоволення нездійсненного 

насправді бажання, точніше такого, яке породжується депривацією. Б.  
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Беттельхейм доповнив ідею З. Фрейда, помітивши, що уява вкрай необхідно 

для гармонійного розвитку особистості. З психоаналізу вийшла теорія 

А. Адлера, згідно з якою відчуття слабкості і несамостійності, болісно 

відчуваються дитиною. Саме тому досить часто в фантазіях (казках, іграх) діти 

несвідомо мстять, протестуючи проти реального почуття неспроможності. І як 

наслідок, вони вдаються до гіперболізації, тому що хочуть бачити речі в 

перебільшеному вигляді, оскільки це відповідає їхнім життєвим потребам і 

внутрішньому стану [3,c.89]. 

Казка орієнтована на соціально-педагогічний ефект: вона вчить, спонукає 

до діяльності і навіть лікує. Інакше кажучи, когнітивний і емоційний потенціал 

казки набагато вищий, ніж її ідейно-художня значущість. Вона проста і в той 

же час загадкова. Казка вміє заволодіти увагою дитини, викликати її 

допитливість, збагатити життя, стимулювати уяву, розвивати інтелект, 

допомогти зрозуміти саму себе, свої бажання і емоції, знайти почуття 

задоволеності від того, чим займається [5,c.88]. 

В роботі ми будем користуватись класифікацією, розробленою 

дослідниками фольклорної казки, як В. Пропп, О.  Афанасьєв, які виділили 

чотири основних казкових групи: 1) казки про тварин; 2) чарівні казки 

(легендарні і богатирські); 3) авантюрні (історичні та частина новелістичних); 

4) побутові (сатиричні казки і анекдоти) [40].  

До аналізу казок вдаються психологи, педагоги, батьки, звертаючи увагу 

на те, що саме казкові твори впливають на інтелект і сприяють корегуванню 

поведінки. Вченими доведено, що читання казок необхідно для розвитку 

мислення маленької дитини. До того ж, казка вчить дошкільника міркувати, 

оцінювати вчинки героїв, добре тренує пам'ять і увагу, розвиває мову. А 

головне, казка виступає своєрідним тренінгом життєвих вмінь для того, щоб 

познайомити дітей з культурним надбанням народу. 
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Виховна і художня цінність казки як виду мистецтва зумовлена  

специфікою засобів втілення в ній художнього образу, перш за все, 

мовленнєвих засобів виразності, адже мова дитячих творів є кращою, вищою 

формою літературної мови, яку діти прагнуть наслідувати. Серед фольклорних 

жанрів головне місце займає казка, служить методично доцільним матеріалом 

для театралізованої діяльності дітей, ігор-драматизацій, інсценування. Для того 

щоб навчити дошкільнят розрізняти інтонаційне забарвлення мови залежно від 

мети сказаного (питання, обурення, захоплення, оповідання), від характеру 

казкових героїв, особливостей їх поведінки (добрий, турботливий, незграбний, 

плаксивий, боязкий, підступний, улесливий, злий), доцільно пропонувати такі 

вправи, які дають повне цілісне уявлення про конкретний персонаж [41,c.51]. 

Від інших прозових жанрів казка відрізняється ідеалізацією позитивних 

героїв, яскравим зображенням «казкового світу» і романтичним забарвленням 

подій. Особливу увагу слід звернути на те, що казка тісно пов'язана з грою. 

Казкові образи сприяють активізації функції уяви. Уява тісно пов'язана з 

емоціями і всіма психічними процесами: сприйняттям, увагою, пам'яттю, 

мисленням, тим самим впливає на становлення особистості дитини загалом.  

Усвідомлюючи зміст казки, дитина знайомиться з загальнолюдськими 

якостями - добротою, працьовитістю, правдивістю, чесністю, ввічливістю, 

вчиться емоційно реагувати на різні життєві ситуації і вчинки персонажів. 

Дитина прагне бути схожою на улюблених літературних персонажів, 

протидіяти злу, приходити на допомогу, приносити користь, захищати слабких, 

і так поступово формується її характер [18,c.176]. 

Важливою особливістю будь-якої казки є соборність. На думку 

А. Запорожця, єдність справи, думки, почуття, гостро протистоїть егоїзму і 

жадібності, всього того, що робить життя нікчемним. Майже всі казки, 

уособлюють радість співпраці, яка виступає не як повинність, а як свято. Не 

менш важливе значення в казці має доброта, як жалість до слабкого, яка 

перемагає над егоїзмом і проявляється в здатності поділитись з іншим останнім. 
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Мудрість і цінність казки в тому, що вона відображає, відкриває і дозволяє 

пережити сенс найважливіших загальнолюдських цінностей. Втілення таких 

цінностей робить сенс казки глибоким на противагу наївності її призначення 

[16,c.622]. 

Відомим дитячим психологом Л. Обуховою проаналізовано розвиток 

сприйняття казки в старшому дошкільному віці. Вона зазначила, що сприйняття 

казки дитиною відрізняється від її сприйняття дорослою людиною, оскільки 

першим необхідна зовнішня опора.  Дослідницею виявлено, що казка для 

дитини є не просто фантазією, а особливою реальністю, яка допомагає 

зрозуміти світ людських почуттів, стосунків, найважливіших моральних 

категорій. Казка для дитини це не тільки літературний твір, не просто гра, а 

засіб матеріалізації відносин і обставин, що її хвилюють, правил поведінки, 

категорій добра і зла [28].  

Як довела В. Ульєнкова, казка в задовольняє три природні психологічні 

потреби дитини: 

- в автономності (незалежності). Майже в кожній казці герой діє 

самостійно, покладаючись переважно на свої сили; 

- в компетентності (силі, всемогутності). Герой виявляється здатним 

подолати неймовірні перешкоди, проявляє лідерські якості, досягає 

успіху; 

- в активності. Герой завжди виконує певні дії і здійснює вчинки [39]. 

Казка - це дивовижний за силою психологічного впливу засіб роботи з 

внутрішнім світом дитини, потужний інструмент її особистісного розвитку. 

Метафоричність і символізм казки дозволяють розвивати уяву дитини, її творче 

мислення, оскільки фантастичний казковий світ, наповнений чудесами, 

таємницями і чарами, завжди привертає його. Дитина з радістю занурюється в 

уявний нереальний світ, активно діє в ньому і творчо перетворює. Але при 
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цьому сприймає все, що відбувається в ньому як реальність, тому що цього 

вимагає її внутрішній світ [7,c.63].  

Діти старшого дошкільного віку дуже люблять слухати неймовірні історії 

та казки, які розширюють їх пізнання і світогляд, показують, що, крім 

реального, існує чарівний світ захоплюючих пригод. Саме через казки дитина 

отримує глибокі знання про людину, її проблеми та можливі способи їх 

вирішення. Навіть коли дійові особи твору здаються несправжніми, казки все ж 

не позбавлені величезного життєствердного сенсу. Думкам дитини необхідна 

гра уяви, образність. У казках це виходить дуже легко.  

Високо оцінюючи виховне значення казки, В. Кизилова називала її 

«блискучою спробою» створення народної педагогіки. На її думку, цінною 

рисою казок є те, що в ході розгортання сюжету відбувається певна 

трансформація: слабкий герой перетворюється в сильного, недосвідчений в 

мудрого, лякливий в сміливого. Таким чином, казка сприяє морально-етичному 

розвитку дитини. Слухаючи казку, дитина підсвідомо асоціює себе з головним 

героєм і в своїй уяві активно «проживає» події, які відбуваються в творі 

[22,c.56]. 

Ситуації, які розгортаються перед уявою дошкільнят в казці ефективні в 

розвитку творчого мислення, оскільки спираються на психологічні 

закономірності їх розвитку і є емоційно насиченими.   

Багаторазово включаючи дошкільника в аналогічні за своїм характером 

умови, йому дається можливість зробити власний вибір, а не механічно 

відтворювати соціально задані зразки. Отже, казкові ситуації - це ситуації, які 

створюють умови для отримання дитиною індивідуального досвіду, вироблення 

і закріплення схеми соціальної поведінки та розвитку творчого мислення [20]. 

Отже, за допомогою казок дошкільник вчиться бути уважним, у нього 

розвивається творча уява, логічне мислення, здатність встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки. Казка сприяє також пізнавальному і художньо-
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естетичному розвитку, засвоєнню норм культури поведінки, урізноманітнює 

ігрову діяльність, впливає на розвиток почуття гумору.  

 

Висновок до першого розділу 

 

В теоретичній частині курсового дослідження нами було проаналізовано 

літературу з проблеми дослідження. В результаті ми можемо зробити наступні 

висновки: творче мислення визначається інтелектуально-образним початком; 

творче мислення зумовлено дотриманням системності, цілісності форми подачі 

і змісту; творче мислення буде розвиватися в процесі навчання при дотриманні 

певних умов; при дотриманні певних параметрів і умов може бути створена 

методика, спрямована на розвиток і формування творчого мислення.  

Стосовно старшого дошкільного віку, вчені відзначають, що саме цьому  

вікові притаманна поява нового типу діяльності — творчості. Діти старшого 

дошкільного віку особливо допитливі, у них спостерігається яскраво виражене 

прагнення до пізнання навколишнього світу, сензитивність для розвитку 

креативності. Для початку періоду старшого дошкільного віку притаманне 

ступеневе планування, що характерно для другого етапу розвитку уяви. До 

кінця старшого дошкільного віку дитина набуває здатності до цілісного 

планування своєї діяльності, оскільки володіє вже досить високим рівнем 

розвитку уяви, що підкреслює значущість старшого дошкільного віку в 

розвитку творчого мислення дитини.  

Невід'ємною частиною життя кожної дитини є казка значущість якої важко 

переоцінити в розвитку дошкільнят загалом та в розвитку творчого мислення 

зокрема, оскільки вони значно розширюють їх світогляд, розкривають таємниці 

природи, знайомлять з подіями давно минулих часів, відкривають невідомі 

країни, залучають до загальнолюдських і духовних цінностей, сприяють 

соціалізації. 
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РОЗДІЛ ІІ. ДОСЛІДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА РОБОТА З РОЗВИТКУ 

ТВОРЧОГО МИСЛЕННЯ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ 

ЗАСОБАМИ КАЗКИ 

 

2.1. Опис та обґрунтування процесуально-методичних аспектів 

дослідження. 

 

Метою емпіричної частини нашого дослідження є визначення 

ефективності застосування казки для розвитку творчого мислення дітей 

старшого дошкільного віку.  

Програма проведення дослідно-пошукової роботи передбачає три основні 

етапи: 1) констатуючий; 2) формувальний; 3) контрольний.  

Для досягнення мети нами було визначено наступні завдання дослідної 

частини курсового дослідження:  

1. первинна діагностика творчого мислення старшого дошкільного віку;  

2. обробка результатів діагностики і якісний опис результатів;  

3. поділ дітей на дві групи: експериментальну і контрольну;  

4. розробка програми розвитку творчого мислення засобами казки дітей   

експериментальної групи;  

5. повторна діагностика рівнів розвитку творчого мислення дітей 

експериментальної і контрольної групи;  

6. обробка результатів діагностики і аналіз та  опис результатів;  

7. порівняння результатів експериментальної і контрольної груп.  

Виходячи з мети та завдань нашого дослідження, нам слід визначити 

рівень розвитку творчого мислення дітей старшого дошкільного віку на 

констатуючому та контрольному етапах дослідження з метою виявлення 

ефективності формувального етапу.  

Нами були виділені критерії, за якими ми будемо оцінювати рівень 

розвитку творчого мислення дітей старшого дошкільного віку:  
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 швидкість — характеризує творчу продуктивність дитини;  

 оригінальність — свідчить про унікальність вирішення дитиною 

завдань;  

 гнучкість – можливість розглядати завдання з різних точок зору.  

Виходячи з цих критеріїв нами було обрано для визначення рівня творчого 

мислення дітей старшого дошкільного віку тест дивергентного (творчого) 

мислення Ф. Вільямса. 

Тест Вільямса призначений для комплексної діагностики креативності у 

дітей і підлітків від 5 до 17 років і оцінює як характеристики, пов'язані з 

творчим мисленням, так і особистісно-індивідуальні креативні характеристики.  

Тест складається з трьох частин: тест дивергентного (творчого) мислення; 

тест особистих творчих характеристик (опитувальник для дітей) шкала 

Вільямса (опитувальник для батьків і педагогів).  

Батарея креативних тестів Вільямса - один з кращих психодіагностичних 

інструментів для діагностики креативності, оскільки тести Вільямса є 

надійними, валідними, зручними в проведенні і призначені для широкої вікової 

групи, відображають різні креативні характеристики.  

Тест може бути використаний для дослідження творчої обдарованості 

дітей, починаючи з дошкільного віку (5-6 років) і до випускних класів школи 

(17-18 років). Відповіді на завдання цих тестів випробовувані повинні дати у 

вигляді малюнків і підписів до них. Якщо діти не вміють писати або пишуть 

дуже повільно, експериментатор або його асистенти повинні допомогти їм 

підписати малюнки. При цьому необхідно в точності слідувати задумом 

дитини. 

Прийнявши до уваги особливості досліджуваної вибірки дана методика 

підійшла за наступними критеріями:  
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 доступність для дошкільного віку - завдання для дітей старшого 

дошкільного віку зрозумілі і не викликають труднощі у виконанні;  

 доступність ресурсів - для виконання завдання не потрібно спеціальне 

обладнання.  

Крім обраної методики проведення процедури дослідження нами був 

використаний додатковий метод дослідження - спостереження.  

Тестування і аналіз результатів проводилися психологом ЗДО.  

В нашому дослідженні було використано першу частину тесту – тест 

дивергентного (творчого) мислення. Представимо опис тесту.  

Дітям пропонувалися незаповнені бланки тестового зошита, необхідні для 

проведення тестування (див. додаток А).  Тестовий зошит складається з трьох 

окремих аркушів, стандартного формату А-4, на кожному аркуші паперу 

зображено по 4 квадрати, всередині яких є стимульні фігури. Під квадратами 

стоїть номер фігури і місце для підпису. Тестування проводилося обмежено за 

часом: 25 хвилин. 

Перед початком тестування була дана інструкція до тесту дивергентного 

мислення: «Вам пропонується 12 малюнків. Намагайтеся намалювати 

настільки незвичайну картинку, яку ніхто інший не зможе придумати. 

Працюючи в квадратиках по порядку, не перестрибуйте безладно з одного 

квадратика на інший. Створюючи картинку, використовуйте лінію або фігуру 

всередині кожного квадрата, зробіть її частиною вашої картини. Ви можете 

малювати в будь-якому місці всередині квадрата, в залежності від того, що ви 

хочете зобразити. Можна використовувати різні кольори, щоб малюнки були 

цікавими і незвичайними. Після завершення роботи над кожним малюнком 

подумайте над цікавою назвою і запишіть її в рядку під картинкою (або 

скажіть мені). Ваше назва повинна розповісти про те, що зображено на 

картинці, розкрити її зміст».  
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Обробка даних: Описувані далі чотири когнітивних фактори 

дивергентного мислення тісно корелюють з творчим виявом особистості 

(правопівкульний, візуальний, синтетичний стиль мислення). Вони оцінюються 

разом з п'ятим фактором, що характеризує здатність до словникового синтезу 

(лівопівкульний, вербальний стиль мислення).  

В результаті отримуємо п'ять показників, виражених в балах: швидкість 

(Ш); гнучкість (Г); оригінальність (О); розробленість (Р); назва (Н). 

1. Швидкість (продуктивність) визначається шляхом підрахунку кількості 

малюнків, зроблених дитиною, незалежно від їх змісту. Підстава: творчі 

особистості працюють продуктивно, з цим пов'язана більш розвинена 

швидкість мислення. Діапазон можливих балів від 1 до 12 (по одному балу за 

кожен малюнок). 

2. Гнучкість — число змін категорії малюнка, рахуючи від першого 

малюнка. Чотири можливі категорії: жива (Ж) — людина, особа, квітка, дерево, 

будь-яка рослина, плоди, тварини, комаха, риба, птиця і т. д.; механічне, 

предметне (М) — човен, космічний корабель, велосипед, машина, інструмент, 

іграшка, обладнання, меблі, предмети домашнього вжитку, посуд і т. д.; 

символічне (С) — буква, цифра, назва, герб, прапор, символічне позначення і т.  

д. видове, жанрове (В) — місто, шосе, будинок, двір, парк, космос, гори і т. д.  

Обґрунтування: творчі особистості частіше вважають за краще міняти що-

небудь, замість того щоб інертно дотримуватися одного шляху або однієї 

категорії. Їхнє мислення не фіксоване, а рухоме. Діапазон можливих балів від 1 

до 11, в залежності від того, скільки разів буде змінюватися категорія картинки, 

не рахуючи першої.  

3. Оригінальність — місце розташування (всередині чи зовні щодо 

стимульної фігури), де виконується малюнок. Кожен квадрат містить 

стимульну лінію або фігуру, яка буде слугувати обмеженням для менш творчих 
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людей. Найбільш оригінальні ті, хто малює всередині і зовні даної стимульної 

фігури.  

Обґрунтування: менш креативні особистості зазвичай ігнорують замкнуту 

фігуру-стимул і малюють за її межами, тобто, малюнок буде тільки зовні. Більш 

креативні люди будуть працювати всередині закритої частини,  високо 

креативні люди будуть синтезувати, об'єднувати, і їх не буде стримувати ніякої 

замкнутий контур, тобто малюнок буде як зовні, так і всередині стимульної 

фігури. 1 бал — малюнок тільки зовні. 2 бали — малюнок тільки всередині. 3 

бали — малюнок як зовні, так і всередині. Загальний бал за оригінальністю (О) 

дорівнює сумі балів за цим фактором по всіх малюнках.  

4. Розробленість (симетрія, асиметрія, розташування деталей, що роблять 

малюнок асиметричним). 0 балів — симетричний внутрішній і зовнішній 

простір. 1 бал — асиметричний поза замкнутим контуром. 2 бали — 

асиметричний всередині замкнутого контуру. 3 бали — асиметричний повністю: 

різні зовнішні деталі з обох сторін контуру і асиметричне зображення всередині 

контуру. Загальний бал по розробленості (Р) — сума балів за фактором 

розробленості по всіх малюнках. 

5. Назва — багатство словникового запасу (кількість слів, використаних в 

назві) і здатність до образної передачі суті зображеного на малюнках (прямий 

опис або прихований сенс, підтекст). 0 балів — назви не дано, 1 бал — назва, що 

складається з одного слова без визначення, 2 бали — словосполучення, кілька 

слів, які відображають те, що намальовано на картинці, 3 бали — образну назву, 

що виражає більше, ніж показано на малюнку, тобто прихований сенс. 

Загальний бал за назву (Н) буде дорівнює сумі балів за цим фактором, 

отриманих за кожен малюнок. Максимально можливий загальний сумарний 

показник за весь тест – 131бал. Для дітей дошкільного віку застосовні наступні 

показники (див. таблицю 2.1.)    

Таблиця 2.1.  
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Рівні розвитку дивергентного (творчого мислення) 

Рівні Показники 

Високий 88-100 

Середній 56-87 

Низький ≤ 55 

 

Дослідна робота проводилося на базі ЗДО. Усього в дослідженні взяли 

участь 24 дітей старшого дошкільного віку. Список дітей представлено в 

додатку Б. 

Вік дітей на момент дослідження 5,5 - 6 років. Після проведення 

первинного дослідження рівня розвитку творчого мислення методом 

рандомізації вибірка була розділена на дві групи: контрольну та 

експериментальну.  

Для розвитку творчого мислення в виділеної експериментальній групі була 

розроблена програма занять з використанням засобів казки. Дана робота була 

спрямована на розвиток їх творчого мислення та потенціалу. 

З дітьми експериментальної групи було проведено формувальний етап 

дослідження, детальний опис якого представлено в п. 2.2. курсової роботи. З 

дітьми контрольної групи окремої роботи з розвитку творчого мислення не 

проводилось. 

Контрольний етап дослідження передбачав здійснення повторної 

діагностики рівня розвитку творчого мислення з метою виявлення ефективності 

формувального етапу дослідження. 
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2.2. Програма розвитку творчого мислення засобами казки 

 

Мета формувального етапу: підбір різних методів та прийомів роботи з 

казкою та створення казок, спрямованих на розвиток творчого мислення дітей 

старшого дошкільного віку. 

Розвиток процесу творчого мислення через казку у дітей можна розділити 

на наступні етапи:  

1. розвиток творчого мислення за допомогою відтворення малюнків після 

прочитання казок;  

2. уміння збагачувати за допомогою казок прості відтворювані образи з 

використанням методу деталізації (опис героїв і предметів);  

3. розвиток вміння створювати після прочитання казки прості образи, за 

допомогою методу протиставлення (вміння подумки наділяти предмет 

або героя протилежними якостями);  

4. розвиток вміння в створенні складного образу, метод - встановлення 

смислових і асоціативних зв’язків між героями, ситуаціями, предметами 

(складання казок за схемою, які обрані випадково або цілеспрямовано).  

Також хотілося б вказати на здатність дітей до відтворення і обігравання 

головних героїв прочитаних казок за ролями: замальовка героїв, відповідно до 

індивідуального сприйняття кожної дитини, від чого залежить емоційне 

насичення образу головного героя казки показаного дитиною в процесі 

обігравання або нанесення на папір.  

Існує ряд методів роботи з казкою, застосовних як сім'ї, так і в закладі 

дошкільної освіти, які відчутно розвивають творче мислення дітей старшого 

дошкільного віку.  

1. «Закінчи казку, придумай нову назву або нову казку». Не дочитавши 

казку до кінця, потрібно запропонувати дитині придумати продовження. 

Обдумуючи, дитина ніби «проживає» вигадану історію, і закінчує, усвідомлено 
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переживши події казки, при цьому вміло фантазуючи. Якщо дитина не може, 

слід запропонувати їй кілька варіантів, з яких дитина обере той, що найбільше 

сподобався. Наприклад, казку «Лисиця і журавель» можна закінчити тим, що 

персонажі залишилися добрими друзями. Діти охоче фантазують і з 

задоволенням можуть придумати нову назву будь-якій казці. Казка 

«Рукавичка» може називатися «Будиночок для звірят», а «Курочка Ряба» - 

«Золоте яєчко».  

Можна спробувати придумати з дитиною нову казку. Взявши за основу 

головних героїв, що часто зустрічаються в дитячих казках наприклад: Іван 

Царевич, Сірий Вовк, лисиця, Василина Прекрасна і т. д. можна почати 

складати казку  і дозволити малюкові продовжити. Використовуючи свою уяву 

і фантазію, дитина може придумати дивовижну історію, яка сприятиме 

розвитку творчого мислення.  

2. «Казка в малюнках і виробах». В розвитку творчих здібностей велику 

роль відіграють заняття з дітьми з виготовлення аплікацій, малювання, 

ліплення та конструювання. Після прочитання казки, дитина може застосувати 

свої творчі здібності в малюванні, ліпленні, аплікації і т. д. Наприклад, 

намалювати або зліпити головного героя, за допомогою аплікації зобразити 

сюжет казки. Слід попросити малюка в цих виробах відобразити характери 

героїв, показати «настрій» казки. Так, діти, виконуючи це завдання, навчаються 

передавати не тільки зовнішній вигляд героїв, але також їх характер, поведінку 

і вчинки.  

Також цікавим способом для розвитку творчого мислення дітей є 

«прочитання» казки за картинками. Діти, по черзі описуючи кожну картинку, 

не тільки навчаються послідовно і творчо мислити, а й зможуть правильно 

висловлювати свої думки, що тренує мовлення  та образне мислення.  

3. «Театральні постановки дитячих казок». Це найцікавіший спосіб для 

розвитку творчого мислення. В інсценуванні казки, зазвичай бере участь група 
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дітей, що розвиває вміння працювати в колективі. Так само діти можуть брати 

участь в підготовці костюмів для персонажів. Необов'язково робити складні 

костюми, досить якогось характерного для героя атрибута, що передає характер 

і сутність персонажа. Наприклад, можна зробити маски з паперу або підручних 

засобів. Також діти із задоволенням беруть участь в підготовці декорацій.  

Найбільш частий варіант постановки казки для дітей є використання 

лялькових театрів (пальчикових, паперових і т. д.). Але найбільш яскраво 

проявити свої таланти і здібності дитина зможе, особисто перевтілюючись в 

героя казки. Щоб дитина повноцінно відчувала себе героєм казки, потрібно 

створити чарівну атмосферу, де загоряються різнокольорові вогники, 

розсувається ширма, звучить відповідна музика, це допоможе дитині відчути 

чари і таємничість казкового світу.  

Щоб зацікавити дитину, можна придумати кілька правил. Наприклад, щоб 

потрапити в «Тридев'яте царство», дитина одягає «казковий» капелюх, 

вимовляє чарівні слова, закриває очі і «переноситься» в казковий світ, в якому 

здійснює подорож разом зі своїм обраним героєм. Це буде розвивати творче 

мислення, вміння концентрувати увагу на певних діях і завданнях, виховувати 

посидючість, терпіння, що допоможе в подальшому легше адаптуватися до 

нових умов.  

У народних і авторських казках використовуються казковий предмет - 

«чарівна паличка», що дозволяє дитині в процесі гри перетворити персонажа 

казки з злого в доброго, з слабкого в сильного і розвиває творче мислення. При 

цьому вигадування казок для дітей набагато спрощується, вони діють 

самостійно, безпосередньо беручи участь в сюжеті.  

Також в практиці використовуються кольорові картки-символи. Описуючи 

героя казки, дитина бере картку певного кольору, яка відповідає персонажу і 

описує ситуацію. наприклад: червоний колір — тривога, страх; зелений — 

спокій, радість; жовтий — бажання допомогти, врятувати; білий — вираз 
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справедливості, правоти; синій — почуття жалю; чорний — несправедливість. 

Наприклад, описуючи вовка з казки «Червона шапочка», дитина бере червону 

картку, тому що цей герой викликає у неї почуття тривоги і страху. А в кінці 

казки, коли дроворуби звільняють Червону Шапочку, дитина може 

використовувати зелену і білу картку. Зв'язок певного кольору з 

характеристиками вчинків героїв казок і різними ситуаціями, розвиває в дитині 

творчі здібності та вміння зіставляти вчинки героїв і їх поведінку. Необхідною 

умовою такого ставлення дитини до казки є правильне її розуміння і вміння 

орієнтуватися в її сюжеті.   

Приступаючи до роботи ми ознайомились з методами та прийомами 

роботи з казкою, а, також поставили завдання по збагаченню розвиваючого 

середовища в мовленнєвому розвитку, що визначає розвиток творчого 

розповідання, отже, і розвиток мислення. Для послідовної роботи ми розробили 

тематичний план роботи з казками. 

Таблиця 2.2 

Тематичний план роботи з казками  

№ 

заняття 

Казки Методи роботи з казками 

1.  «Придумай незвичайну істоту» 

«Пограємо в ріпку»  

Малювання казки без наочного 

матеріалу. Салат з казок, казка-

плутанина. 

2.  «Пригода Прозорого 

Метелика».  

Казка - експеримент. А що потім?, 

знайомі герої в нових обставинах. 

3.  «Василина Прекрасна і Карлик 

Ніс» (за мотивами казок)  

Перебріхування казки, А що потім?, 

рятувальні ситуації. 

4.  «Дід Мороз і золота рибка»  Салат з казок, знайомі герої в нових 

обставинах Казка - калька, казка 

експеримент.  

5.  «Стара казка на новий лад»  А що потім? казка навпаки. 

6.  «Жовта Стрічка» (за мотивами 

казки «Червона Шапочка» 

Ш. Перро)  

Казка «навиворіт», знайомі герої в 

нових обставинах. 

7.  Казки, придумані дітьми від 

пана Плями. Казка «Чарівна 

А що потім?, Казка «навиворіт», частка 

«не» і нова казка. 
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ваза»  

8.  Казки, придумані дітьми від 

пана Плями. Казка «Про 

дубовий листок»   

Салат з казок. Рятувальні ситуації в 

казках. 

9.  «Допоможи Колобку» Казка в зворотному порядку подій, 

казка експеримент. 

Виходячи з аналізу психолого-педагогічної та методичної літератури, нами 

були виділені та застосовані на практиці наступні прийоми роботи з казкою, що 

сприяють більш успішному розвитку творчого мислення: 

1. На першому етапі педагог читає і аналізує з дітьми казки, 

використовуючи наступні методичні прийоми: словесне малювання дітьми 

після прочитання тексту характерів героїв, обстановки, інтер'єру казки, 

малювання та ліплення дітьми ілюстрацій до прочитаного тексту, супровід 

розглядання готових робіт словесними розповідями і поясненнями, підбір 

музики, що найбільш підходить до фрагментів казки з урахуванням місця і 

характеру дії; порівняння образів героїв, персонажів та ілюстрацій різних 

художників до одного і того ж тексту; 

2. На другому етапі педагог організовує творчу діяльність з 

експериментування з художнім образом: оцінка та судження, розповідання від 

імені одного з героїв твору, домислювання долі героїв, тематичні бесіди 

(індивідуальні або колективні) про прочитане, вирішує з дітьми казкові 

завдання; 

3. На третьому етапі діти включаються в самостійну творчу діяльність: 

розповідання нової або відомої казки від третьої особи, групове розповідання 

казок, розповідання відомої казки і придумування до неї продовження, 

розповідання казки від першої особи і від імені різних персонажів казки. 

Дошкільнятам в старшому віці цікавим є творче розповідання про події з 

навколишнє життя, про взаємини з друзями, на теми з власного досвіду, 

придумування розповідей, казок. Тому, робота була також спрямована на 

збагачення і нагромадження особистого досвіду дитини.  
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У розвитку творчого мислення особливу роль відіграє мистецтво. Твори 

мистецтва допомагають дитині гостріше відчувати прекрасне в житті, сприяють 

зародженню художніх образів в її творчості. Тому ми підбирали картинний та 

лексичний матеріал, визначали методичні прийоми навчання з урахуванням 

мовленнєвих умінь дітей.  

На даному етапі також знайомили дітей з найбільш простим видом 

розповідання — розповідями реалістичного характеру. Наприклад, роботу 

починали з використання найбільш легкого прийому «придумування 

продовження і завершення розповіді». Спочатку дітям давали зразок, який 

містив зав'язку розповіді, і потім визначали шляхи розвитку сюжету. Потім 

навчали іншого прийому. Так поступово знайомили дітей з різними прийомами 

творчих оповідань, а потім і казок.  

Також на початковому етапі використовували різноманітні вправи по 

закріпленню складання різних типів речень: за демонстрацією дій, з питань, за 

картинкою, за опорним словами. Наприклад, дітям пропонувалися окремі 

слова, з яких потрібно було скласти зв'язну розповідь, використовуючи ці 

слова. Ці вправи проводились в процесі ігрових ситуацій, хто цікавіше 

придумає.  

Досить поширеним прийомом був прийом зі складання коротких сюжетів. 

Діти самі вибирали дійових осіб: дітей, дорослих, ляльок, птахів, тварин; після 

чого дитина розповідав про свою сюжетної лінії. Потім завдання ускладнювали: 

без опори на наочність придумати нові ланки в сюжеті. Кращі дитячі розповіді 

записували і склали альбом, що, з одного боку, підвищувало емоційний настрій, 

а з іншого, дозволяло критично з боку оцінити себе.  

Наступна частина роботи - власне процес дитячої творчості. На даному 

етапі при використанні серії картинок, ми вчили дітей встановлювати 

причинно-наслідкові зв'язки між подіями, правильно визначати логіку 

послідовності сюжетних ланок. Так виникав задум казки, пошук художніх 
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засобів. Процес дитячої творчості не надто розгорнуто в часі, однак виникнення 

задуму у дитини проходило успішно, коли була створена установка на нову 

діяльність: «придумаємо казку». Наявність задуму спонукала дітей до пошуків 

засобів її реалізації: пошук композиції, виділення вчинків героїв, вибір слів, 

епітетів.  

Також на даному етапі широко застосовувався прийом придумування 

казки за предметно-схематичною моделлю. Наприклад, потрібно скласти казку 

за картинкою. Для цього показували дітям картинку, яка була відправною 

точкою дитячої фантазії. Звичайно, дітям на перших порах було важко, 

дивлячись тільки на предмет, скласти щось цікаве. Ми використовували такий 

прийом: можна підвести дітей до думки про те, що цей предмет стає чарівним і 

добрим людям допомагає, а у злих людей змінює навпаки свої властивості. Діти 

легко справлялися із завданням, в подальших своїх розповідях вони часто його 

використовували.  

Складніше була робота, коли дітям пропонувалися тільки схеми, які не 

нагадують жодну з казок. Наприклад, як же скласти казку, дивлячись тільки на 

пунктирну лінію? Дуже важко. Ми застосовували наступний прийом: можна 

запропонувати дошкільникам таке питання: «На що схожа пунктирна лінія?». 

Разом з дітьми приходимо до того, що це може бути доріжка, чиїсь сліди, і тоді 

підказуємо, може, це зайчик заплутував свої сліди, рятуючись від лисиці? У 

кожному конкретному випадку, ми допомагали дітям складати казки за 

схематичним моделям.  

Продовжуючи навчати дітей придумувати казки, використовуючи 

моделювання, навчали дошкільнят ховати знайомих казкових героїв в звичайні 

геометричні фігури. Так, ми показували три однакових за  кольором, 

наприклад, рожевих, але різних за величиною кружечки і один кружечок сірого 

кольору. Просили дітей відгадати казку. Діти відразу впізнавали казку «Вовк та 

троє поросят». 
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В іншому варіанті: пропонувалися сім однакових трикутників і одна будь-

яка геометрична фігура, наприклад, червоний кружечок. Тоді казка буде - 

«Білосніжка і сім гномів», «Казка про мертву царівну і сім богатирів», «Вовк і 

семеро козенят».  

При використанні прийому «перебріхування казки» на початковому етапі 

була обрана казка «Колобок». Дітям вона добре знайома і улюблена. Спочатку 

у дітей були помічені деякі труднощі з перебріхувань, оскільки вони не 

зрозуміли і вирішили переказати сюжет відомої казки. Але після використання 

прийому навідних запитань, пропозиції варіантів різних персонажів казки, діти 

стали самостійно придумувати казку за мотивами казки.  

При наступному повторі даного методу були обрані і інші казки «Ріпка», 

«Курочка Ряба», «Рукавичка». Надалі була використана казка «Червона 

Шапочка» Ш. Перро. Тут діти охоче, самостійно змінили сюжет, персонажів. 

Нова казка «Жовта Стрічка» представлена в додатку В. 

Також діти з задоволенням сприйняли такий прийом, як «колаж з казок» 

(див. Конспект заняття додаток Г). Для майбутнього оповідання, дітьми було 

обрано таких героїв казок: Василина Прекрасна, Баба Яга, Змій Горинич і 

Карлик Ніс. Дітям сподобалося завдання, і вони із захопленням включилися в 

роботу. Обговорення героїв майбутньої казки йшло активно, діти з захопленням 

пропонували персонажів казки, описували їх зовнішній вигляд, дії і подальші 

події, повороти казки. Під час придумування казки, дітям потрібна незначна 

допомога: було запропоновано використовувати в казці будь-який чарівний 

засіб, також ставилися навідні запитання для об'єднання уривчастих епізодів в 

єдину композицію.  

В результаті, в заключній частині своєї роботи, ми помітили, що дитина 

без участі педагогів придумує власні розповіді, цікавиться їх якістю, прагне 

завершити, відчуває естетичну насолоду. Також було зауважено, що дитина з 

пасивного перетворюється в активного «мислителя». Тому на даному етапі 
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найважливішим кроком був аналіз результатів творчості дорослим, його 

зацікавленість творчою діяльністю дитини. Аналіз потрібен і для формування 

художнього смаку дітей. Подальшим кроком нашої роботи було навчити 

дитину помічати власні помилки, промахи, допущені при складанні власних 

казок.   Тут важливо правильно провести оцінку дитячої казки. Вона повинна 

бути об'єктивною, короткою, носити ненав’язливо-навчальний характер. Тому 

ми оцінювали дитячі розповіді тактовно, коректно додавали окремі деталі, які 

пропускала дитина. 

2.3. Аналіз результатів дослідження 
 

 

Констатуючий етап являв собою вивчення початкового рівня розвитку 

творчого мислення дітей старшого дошкільного віку. 

На констатуючому етапі дослідження нами було проаналізовано 

результати методики Вільямса, які представлено в таблицях додатку Д та 

результати спостереження.  

При проведенні Тесту дивергентного мислення Вільямса відзначалося, що 

дітям з низьким рівнем творчого мислення важко при виконанні даного 

завдання. Вони довго міркували над стимульним матеріалом, не могли 

придумати, що їм намалювати. Теми малюнків даних дітей не особливо 

відрізняються різноманітністю, про що свідчать низькі бали за показником 

гнучкості мислення.  

Також малюнки дітей з низьким рівнем творчого мислення не багаті 

деталями. Працювали діти найчастіше в одному напрямку: або всередині 

стимул-фігури, або зовні. Назви діти давали конкретні (цифра, птиця і т.д), 

абстрактність в описі і назві у даних дітей, які не простежувалася.  

Діти, які показали середній рівень творчого мислення мали менше 

труднощів у виконанні роботи. У них йшло менше часу на обдумування і 
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перетворення стимульного матеріалу. Загалом простежуються 2-3 категорії, що 

змінюються впродовж всього тесту, що свідчить про більш високий рівень 

показником гнучкості мислення. У таких дітей в роботі частіше простежувалася 

асиметрія в малюнках, ніж у дітей з низьким рівнем. Назви діти давали своїх 

малюнках більш абстрактні, але не завжди.  

Діти з високим рівнем творчого мислення використовували весь 

стимульний матеріал. Малюнки даних дітей не обмежувалися однією 

категорією, кожен малюнок був новою історією для дитини, яку вона із 

задоволенням описувала, коли давала назву своїй роботі. У роботах 

простежується асиметрія, діти з високим рівнем творчого мислення працювали 

як всередині, так і зовні стимул-картинки. Малюнки дітей багаті деталями, 

використовуються багато яскравих кольорів.  

За результатами спостереження ми можемо відзначити, що є діти, які 

діють самостійно, придумують нові сюжети, фантазують, комбінуючи свої 

знання з навколишнього світу зі своїми фантазіями. Ці діти проявляють 

ініціативу у всьому: можуть самостійно обрати тему продуктивної ігрової 

діяльності, продумати зміст роботи, здатні домислювати запропонований 

варіант сюжету, з легкістю реалізують свої задуми, придумуючи щось 

незвичайне, оригінальне. Вони можуть захопити своїми ідеями інших дітей 

групи, тому ми їх віднесли до високого рівня розвитку творчих здібностей.  

До середнього рівня розвитку творчого мислення було віднесено дітей, 

які  епізодично можуть обирати тему, продуктивної, ігрової діяльності, але 

частіше приймають тему дітей-лідерів, дорослого; в своїй самостійної 

діяльності вони можуть запозичувати сюжети відомих казок, фільмів, 

мультфільмів; не завжди реалізують свій задум діяльності.  

І до низького рівня ми віднесли дітей, які є малотовариські, майже весь 

час граються самостійно. Вони не можуть вигадувати теми, сюжети 

продуктивної ігрової діяльності, не можуть доповнити запропонований варіант, 
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рідко виявляють бажання самостійно займатися ігровою діяльністю. У них 

відсутня здатність фантазувати, вигадувати щось незвичайне, оригінальне. Без 

інтересу приймають запропоновану тему і часто не доводять її до кінця.  

Узагальнені результати тестування та наших спостережень представлено 

в таблицях в таблицях 2.3 — 2.4.  

Отримані дані та їх аналіз, дали можливість говорити про те, що у 

досліджуваних дітей домінуючим є середній рівень розвитку творчих 

здібностей та наявні діти з низьким рівнем. Отже, були достатні підстави для 

проведення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня розвитку 

творчого мислення досліджуваних дітей. 

Таблиця 2.3  

Загальний показник рівня розвитку творчого мислення досліджуваних 

дітей 

Рівні розвитку творчого мислення Констатуючий етап дослідження 

Кількість дітей % 

Низький 6 25 

Середній 14 58 

Високий 4 17 

 

На констатуючому етапі методом рандомізації були визначені дві групи 

по  12 дітей, одна з яких надалі стала експериментальною групою, з якою 

проводилися додаткові заходи, спрямовані на розвиток творчого мислення 

засобами казки, і контрольна група з якою не проводилося ніяких додаткових 

заходів.  

Таблиця 2.4. 

Рівні розвитку 

творчого мислення 

Констатуючий етап дослідження 

Експериментальна група Контрольна група 

К-сть дітей % К-сть дітей % 

Низький 4 33 2 17 

Середній 6 50 8 66 

Високий 2 17 2 17 
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Для кращої наочності отриманих результатів ми представили їх на рис. 2.1. 

 

Рис. 2.1. Результати дослідження творчого мислення дітей старшого 

дошкільного віку на констатуючому етапі дослідження. 

Після здійснення формувального етапу дослідження нами було проведено 

повторну діагностику рівні розвитку творчого мислення дітей як контрольної 

так і експериментальної груп. 

Для виявлення ефективності комплексу занять була використана та ж 

методика, що і на констатуючому етапі роботи — тест дивергентного мислення 

Ф. Вільямса. Результати аналізувалися психологом ЗДО із викристанням даних 

констатувального етапу обстеження рівня розвитку творчих здібностей дітей. 

Результати оцінки виконання контрольних завдань представлені в таблицях 

додатку Е, узагальнені – в таблиці 2.5 та на рис. 2.2.  

Таблиця 2.5. 

Рівні розвитку 

творчого мислення 

Контрольний етап дослідження 

Експериментальна група Контрольна група 

К-сть дітей % К-сть дітей % 

Низький 0 0 2 17 

Середній 2 17 4 33 

Високий 10 83 6 50 
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Рис. 2.2. Результати дослідження творчого мислення дітей старшого 

дошкільного віку на контрольному етапі дослідження. 

 

При повторному проведенні Тесту дивергентного мислення Вільямса 

відзначилося, що діти, які показали низький рівень розвитку творчого мислення 

хоч і мали труднощі, але не такі як при первинній діагностиці. Вони з великим 

ентузіазмом бралися за роботу, менше часу приділялося на обдумування ідеї. 

Але теми малюнків все ж не відрізнялися різноманітністю, про що свідчать 

невисокі бали за гнучкість мислення. Деталей, якими користуються дiти з 

низьким рівнем мислення, стало більше в порівнянні з первинною 

діагностикою. Назви носили конкретний характер, але діти прагнули більше 

розповісти про свої малюнки.  

Діти, які показали середній рівень творчого мислення мали менше 

труднощів у виконанні роботи. У них йшло менше часу на обдумування і 

перетворення стимульного матеріалу. У таких дітей в роботі частіше 

простежувалася асиметрія в малюнках, ніж у дітей з низьким рівнем. Назви діти 

давали своїх малюнках більш абстрактні, але не завжди.  

Діти з високим рівнем творчого мислення використовували весь 

стимульний матеріал, а малюнки не обмежувалися однією категорією, кожен 

малюнок був новою історією для дитини, яку малюк із задоволенням описував, 

коли давав назву своїй роботі. У роботах простежується асиметрія, діти з 

високим рівнем творчого мислення працювали як всередині, так і зовні стимул-

0% 

20% 

40% 

60% 

80% 

100% 

Низький Середній Високий 

Експериментальна група Контрольна група 



https://kursovye-raboty.kiev.ua/  093 599-69-86 виконання наукових робіт на замовлення 
 

39 
 

картинки. Малюнки дітей багаті деталями, використовуються багато яскравих 

кольорів.  

Для порівняльного аналізу представимо дані констатуючого та 

контрольного етапів дослідження у вигляді таблиці 2.6. та рис. 2.3 

Таблиця 2.6 

Рівні розвитку 

творчого мислення 

Дані дослідження рівнів творчого мислення 

Експериментальна група Контрольна група 

До (%) Після (%) До (%) Після (%) 

Низький 33 0 17 17 

Середній 50 17 66 33 

Високий 17 83 17 50 

 

Для кращої наочності отриманих результатів ми представили їх на рис. 2.3. 

 

Рис. 2.3. Порівняльна гістограма результатів дослідження творчого 

мислення дітей старшого дошкільного віку.   

Аналіз оцінок виконання завдань на констатуючому і контрольному етапах 

роботи показав тенденцію до зниження низьких оцінок (1 бал) і збільшення 

високих (2, 3 балів). Характеризуючи творчі прояви дітей при виконанні 

завдань на контрольному етапі дослідження, необхідно відзначити швидкість, 
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як здатність швидко адаптуватися в ситуації, що склалася, і гнучкість, як 

здатність запропонувати нове використання для відомого об'єкта, властиві 

більшій кількості дітей у порівнянні з результатами констатуючого етапу.  

У тих дітей, чиї результати на констатуючому етапі дослідження були 

низькими, гнучкість проявилася при виборі шляху вирішення завдань. Проте, 

діти використовували звичні шляхи вирішення завдань, що дозволяє сказати 

про прихильності їх до звичного, реалістичного. Прояви дітей 

характеризувалися епізодичними виходами за рамки стереотипних сюжетів, 

способів діяльності.  

Так, оригінальність як здатність знаходити свій власний, самостійний шлях 

виконання завдання, проявилася лише у 4 дітей експериментальної групи, а 

варіативність, як здатність придумувати кілька варіантів вирішення однієї 

задачі проявилася у 3 дітей. Можна відзначити підвищення у дітей активності, 

прагнення при виконанні завдання діяти самостійно, бажання змінити звичний 

сюжет, знайти інший спосіб вирішення завдань, діяти узгоджено з іншими 

дітьми і дорослими. І хоча спеціального завдання - сформувати способи творчої 

діяльності - на цьому етапі не ставилося, діти освоювали їх в процесі спільної 

діяльності і спілкування дитини з зі дорослим.  

Контрольний етап дослідження показав, що дітям доступно освоєння 

способів комбінування запропонованих ідей. Так, у спільній діяльності можна 

було спостерігати спроби дітей придумати новий сюжет, вирішити складне 

завдання, використовувати свій досвід для вирішення завдання по-новому і т.д.  

Подібні творчі прояви можна було зауважити і в самостійній діяльності 

дітей, особливо ближче до кінця дослідно-пошукової роботи. 

Використовувалися такі способи вирішення завдань, як згадування ситуацій з 

сюжетів, запозичених з книг і мультфільмів та багато іншого.  

Стосовно кількісних показників можемо зауважити, що в 

експериментальній групі показник низького рівня на контрольному етапі 
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дослідження відсутній, а в контрольні залишився незмінним. Показники 

середнього рівня знизились в обох групах: з 50% до 17% в експериментальній 

та з 66% до 33% в контрольній. Суттєво зріс показник високого рівня в 

експериментальній групі – на 66%. В контрольній групі теж підвищився 

показник високого рівня розвитку творчого мислення з 17% на констатуючому 

етапі до 50% на контрольному.  

Виходячи з даних порівняльного аналізу можна зробити висновок, що в 

експериментальній групі зрушення більш значні, ніж у контрольній. У 

контрольній групі теж спостерігається позитивна динаміка, але ці показники 

менше, ніж динаміка в експериментальній групі. Це наводить нас на висновок, 

що формувальний етап дослідження був ефективним. Про позитивні результати 

в динаміці контрольної групи ми не можемо робити висновки, оскільки 

розвиваюча робота нами не проводилася, але це не виключає можливість 

розвитку творчого мислення батьками дітей в системі додаткової освіти або 

самостійно.   

Висновок до розділу 2 

 

В другому розділі курсової роботи нами було здійснено дослідну роботу з 

використання засобів казки для розвитку творчого мислення дітей старшого 

дошкільного віку.  

Для цього нами було сформовано вибірку досліджуваних, підібрано 

методику та обґрунтовано етапи дослідження: констатуючий ,формуючий та 

контрольний. 

На констатуючому етапі нами було визначено початковий рівень розвитку 

творчого мислення дітей старшого дошкільного віку, а на контрольному — це й 

же показник ,але після проведення формуючого етапу дослідження.  

Також нами представлено детальний опис формувального етапу 

дослідження та порівняльний аналіз результатів дослідження. Отримані дані 
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засвідчили ефективність застосування засобів казки для розвитку творчого 

мислення дітей старшого дошкільного віку.  
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ВИСНОВКИ 

 

В процесі написання курсової роботи нами було проаналізовано психолого-

педагогічну літературу з проблеми дослідження. Дослідники і психологи 

наголошують на важливості розвитку творчого мислення у дітей саме в 

дошкільному віці, оскільки саме дошкільний вік є сензитивним періодом коли 

формуються найважливіші процеси мозку.  

При вивченні особливостей розвитку творчого мислення в психологічній 

та методичній літературі нами були виділені критерії творчого мислення і 

соціально-психологічні умови розвитку творчого мислення у дітей старшого 

дошкільного віку.  

Для визначення рівня розвитку творчого мислення науковці виділяють 

критерії творчого мислення: швидкість (кількість рішень), оригінальність 

(кількість унікальних ідей) і гнучкість (кількість змінюваності категорій ідей). 

А також додатково деякими дослідниками оцінюється розробленість, 

абстрактність назви, опір замиканню, якщо говорити про методики, де 

використовується малюнок для визначення рівня розвитку творчого мислення.  

У процесі вивчення наукової літератури нами були вивчені можливості 

казки в розвитку творчого мислення дітей старшого дошкільного віку, її жанри. 

Це допомогло нам зробити висновки, що використання казки сприятливо 

впливає на розвиток дитини дошкільного віку.  

В емпіричній частині курсової роботи нами було визначено етапи 

дослідження: констатуючий, формувальний та контрольний та підібрано 

методики для дослідження рівнів творчого мислення дітей старшого 

дошкільного віку.  

Визначена за виділеними в результаті аналізу психолого-педагогічної та 

методичної літератури критеріями творчого мислення методика дозволила нам 
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визначити вихідний рівень розвитку творчого мислення у дітей старшого 

дошкільного віку.  

Визначивши вихідний рівень творчого мислення у дітей старшого 

дошкільного віку, нам стало очевидно, що необхідною є розвивальна робота. 

Результати констатуючого етапу дослідної роботи допомогли нам 

розробити програму розвитку творчого мислення у дітей старшого дошкільного 

віку. Нами була проведена розвиваюча робота, із застосуванням засобів казки.  

В ході формувального етапу нашої роботи ми переконались, що 

систематичне і цілеспрямоване застосування різних способів роботи з казками, 

створює дані для найкращого розвитку творчого мислення. У зв'язку з цим, ми 

прийшли до висновку, що дана система роботи з дітьми старшого дошкільного 

віку сприяє розвитку їх творчого мислення.  

Саме казка допомагає здійснювати педагогічний процес розвитку творчого 

мислення більш продуктивним та  різноманітним. Читання і складання казок 

приваблює дітей ймовірністю проявити свою творчість, зробити щось нове, 

неповторне. Створення казок також сприяє становленню дітей у багатьох 

напрямках: розумовому, психічному, естетичному, емоційному. За допомогою 

казки діти розширюють свій світогляд, черпають з неї силу-силенну знань, 

уявлень. Через казку дошкільники отримують знання про людину, про зв'язки з 

природою, про властивості предметного світу, що сприяє розвитку мислення.  

Програму розвитку творчого мислення засобами казки була апробована 

нами в роботі з дітьми експериментальної групи. З дітьми контрольної групи 

будь якої спеціальної роботи з розвитку творчого мислення не проводилось. 

В результаті, після повторної діагностики ми побачили позитивні 

результати в експериментальній групі. Отримані результати проведеної 

розвиваючої роботи у дітей старшого дошкільного віку дозволяють нам 

зробити висновок, що при застосуванні різноманітних методів та прийомів 
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роботи з казкою рівень розвитку творчого мислення дітей старшого 

дошкільного віку підвищується.  

Таким чином ми вивчили особливості розвитку мислення у дітей старшого 

дошкільного віку, вивчили теоретичні передумови формування творчого 

мислення у дітей старшого дошкільного віку, вивчили особливості 

застосування казки для розвитку творчого мислення дітей старшого 

дошкільного віку.  

В ході експериментальної частини курсового дослідження нами було 

визначено рівень розвитку творчого мислення у дітей старшої групи, розробили 

програму розвитку творчого мислення засобами казки, апробували програму на 

виділеній експериментальній групі дітей. Після проведеної розвиваючої роботи 

провели діагностику контрольного характеру. Проаналізувавши і зробивши 

висновки отриманих результатів, ми визначили ефективність засобів казки при 

розвитку творчого мислення дітей старшого дошкільного віку.  

Завдання, поставлені на початку нашого дослідження виконані, мета 

досягнута.  

На завершення своєї роботи, хочеться сказати, що робота по застосуванню 

різних способів твори казок цікава і цікава. Діти сприйняли її з величезним 

задоволенням. Перспективами подальших досліджень ми вбачаємо в  

продовженні роботи в даному напрямку з реалізації наступних завдань: 

створення казок із застосуванням різних методичних прийомів; ввід 

цілеспрямованого та систематичного застосування різних способів і прийомів з 

розвитку творчого мислення в педагогічний процес. 
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ДОДАТКИ 
 

Додаток А 

Стимульний матеріал до тесту дивергентого (творчого мислення) 

Вільямса 
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Додаток Б 

Список досліджуваних дітей 

 

№ з/п Прізвище, ініціали дитини Вік 

1.  Авраменко  Є. 5 р. 6 міс. 

2.  Андрєєва К. 5 р. 7 міс. 

3.  Андрієвська О. 5 р. 9 міс. 

4.  Бабенко І. 6 р.  

5.  Березюк Я. 5 р. 5 міс. 

6.  Васильченко Л. 5 р. 5 міс. 

7.  Власов С. 5 р. 9 міс. 

8.  Геращенко Р. 5 р. 11 міс. 

9.  Данилишин С. 5 р. 5 міс. 

10.  Димитров О. 5 р. 6 міс. 

11.  Зінченко М. 5 р. 1 міс. 

12.  Зінченко О. 5 р. 6 міс. 

13.  Коваленко І. 5 р. 10 міс. 

14.  Ковальчук С. 5 р. 8 міс. 

15.  Ленок А. 5 р. 9 міс. 

16.  Лящевський С. 5 р. 6 міс. 

17.  Мойсеєнко М. 5 р. 7 міс. 

18.  Мотрич Н. 5 р. 7 міс. 

19.  Нетребко О. 5 р. 11 міс. 

20.  Ніколаєва А. 5 р. 11 міс. 

21.  Омельченко М. 5 р. 10 міс. 

22.  Панчук С. 6 р.  

23.  Романюк А. 5 р. 6 міс. 

24.  Семенюк І. 5 р. 7 міс. 
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Додаток В 

 

«Жовта Стрічка» (За мотивами казки «Червона Шапочка» Ш. Перро)  

Жила-була дівчинка. Звали її Жовта Стрічка. Дідусь до дня народження 

подарував їй жовту стрічку в волосся. І вона завжди вплітала її у волосся, не 

розлучалася з нею, за що сусіди прозвали її Жовта Стрічка.  

Одного разу її мама захворіла, і вона попросила Жовту Стрічку відвідати 

дідуся, який жив за яром. Мама дала доньці йогурт і курку-гриль. Дорога до 

дідуся проходила через глибокий яр, в якому жив Змій. Мама сказала дочці:  

— Жовта Стрічка, будь обережна, що не звертай зі стежки, ні з ким по 

шляху до дідуся не розмовляй.  

Жовта Стрічка вирушила до дідуся. Вона йшла по стежці, співала пісеньку 

і збирала суницю, яка росла збоку стежки. І ось назустріч дівчинці виповз Змій. 

Він вирішив розпитати її, куди це вона шлях тримає.  

— Здрастуй, Жовта Стрічка. Куди це ти йдеш? — запитав Змій.  

— Я йду до дідуся. Несу йогурт і курку-гриль, — щиросердно відповіла 

дівчинка.  

— А де живе твій дідусь? — продовжував розпитувати Змій.  

— Он там, за яром, в кам'яному будиночку, — показала Жовта Стрічка і 

пішла далі по стежці, наспівуючи пісеньку і збираючи ягоди.  

Змій про себе подумав: «От добре, зроблю сюрприз Жовтій стрічці». Він 

поповз швидко-швидко до будиночка дідуся. Через деякий час він був у 

будиночка дідуся. Постукав у двері, а вони виявилася незачинені. Заповз Змій в 

будиночок і розповів дідусеві, що зараз прийде Жовта Стрічка. Через деякий 

час прийшла Жовта Стрічка. Вона постукала в двері, двері самі відкрилися. 

Увійшла дівчинка і бачить: сидить її дідусь зі Змієм за столом і п'є чай. Але 

змій був добрий. І стали дідусь і Змій разом жити так поживати, та добра 

наживати. 
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Додаток Г 

 

Василина Прекрасна і Карлик Ніс (За мотивами казок) 

В деякому царстві, у деякій державі жив-був цар тієї сторони государ. І 

була у нього дочка Василина Прекрасна, що ні в казці сказати, ні пером 

описати. І ось одного разу влаштував цар бенкет на весь світ. Прилетів на цей 

бенкет Змій Горинич, та й викрав Василину Прекрасну. Оголосив тоді цар: 

«Хто поверне йому дочку, отримає в дружини Василину Прекрасну і 

півцарства в нагороду». Пролетіла ця новина по всьому білому світу. А в тій 

країні жив Карлик Ніс. Вирішив він тоді допомогти царю і звільнити Василину 

Прекрасну. Зібрав він свої речі і пішов, куди очі дивляться. Довго чи недовго 

він йшов, прийшов він у ліси дрімучі, болота трясучі.  

Побачив там хатинку на курячих ніжках, коли треба — повертається. Ось і 

каже Карлик Ніс: «Хатинка, хатинка! Стань до лісу задом, до мене передом». 

Хатинка повернулася, увійшов він в хатинку і бачить: лежить Баба Яга-Костяна 

нога на печі; ніс гачком, волосся гачком, а сама зуби точить. «Фу фу фу! перш 

людського духу чути не чувано і не бачено. А зараз сам на ложку сідає, та в 

рот попадає. Навіщо до мене завітав?»  

— «Гей, стара, ти не лай, краще на лавочку сідай. Так мене напій, нагодуй, 

та спати поклади. А вже потім і розпитуй». Баба Яга злізла з печі, нагодувала, 

напоїла, та спати поклала Карлика Носа.  

Вранці прокинувся Карлик Ніс і розповів, що вкрав Змій Горинич у царя 

Василину Прекрасну. «Гаразд, допоможу я тобі. Адже він, лиходій, все 

розорив, вогнем все попалив, в окрузі пусто. Дам я тобі коня і чарівні 

предмети: пісок і клубок. Клубок тобі дорогу покаже, а піском його посиплеш, 

він і згине».  

Подякував Карлик Ніс Бабі Язі за подарунки, сів на коня, кинув клубок на 

землю і поїхав, куди клубок покотився. Довго, чи ні їхав Карлик Ніс, але 

приїхав він у тридев’ятое царство, де жив Змій Горинич.  

Викликав він Змія Горинича на поєдинок. Змій Горинич і каже: «Та я тебе 

на одну руку візьму, а іншою і приплесну». Взяв та посадив Карлик Носа до себе 

на руку. А Карлик Ніс як сипне в нього піском. Змій Горинич візьми та 

перетворися відразу в ящірку. А потім ящірка як стрибне на Карлика Носа, і 

раптом сталося диво: перетворився Карлик Ніс в прекрасного принца.  

Побачила його Василина Прекрасна і закохалася одразу в нього. Сіли вони 

на коня і поїхали назад, до царя-батька. Зрадів цар. Нагородив Карлика Носа 

половиною царства, та в той же день зіграв весілля. І стали вони жити - 

поживати, та добра наживати. І я там був, мед-пиво пив, по вусах текло, та в 

рот не попало. Ось і казочці кінець, а хто слухав молодець! 
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Додаток Д 

Результати констатуючого етапу дослідження 

Критерії 
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РІВЕНЬ 

1 група (експериментальна) 
1. Авраменко  Є. 12 б. 5 б. 32 б. 22 б. 12 б. 83 б. Середній  

2. Андрієвська О. 12 б. 7 б. 32 б. 10 б. 12 б. 73 б. Середній 

3. Березюк Я. 12 б. 8 б. 24 б. 11 б. 16 б. 71 б. Середній 

4. Власов С. 10 б. 5 б. 20 б. 10 б. 10 б. 55 б. Низький  

5. Данилишин С. 12 б. 7 б. 32 б. 29 б. 15 б. 95 б. Високий 

6. Зінченко М. 11 б. 5 б. 20 б. 8 б. 11 б. 54 б. Низький  

7. Коваленко І. 12 б. 5 б. 32 б. 22 б. 12 б. 83 б. Середній  

8. Ленок А. 12 б. 7 б. 32 б. 10 б. 12 б. 73 б. Середній 

9. Мойсеєнко М. 12 б. 8 б. 24 б. 11 б. 16 б. 71 б. Середній 

10. Нетребко О. 10 б. 5 б. 20 б. 10 б. 10 б. 55 б. Низький  

11. Омельченко М. 12 б. 7 б. 32 б. 29 б. 15 б. 95 б. Високий 

12. Романюк А. 11 б. 5 б. 20 б. 8 б. 11 б. 54 б. Низький  

2 група (контрольна) 

1. Андрєєва К. 12 б. 7 б. 28 б. 11 б. 16 б. 74 б. Середній  

2. Бабенко І. 12 б. 10 б. 25 б. 23 б. 11 б. 81 б. Середній 

3. Васильченко Л. 12 б. 7 б. 30 б. 20 б. 12 б. 81 б. Середній 

4. Геращенко Р. 12 б. 7 б. 33 б. 26 б. 12 б. 90 б. Високий 

5. Димитров О. 12 б. 5 б. 32 б. 22 б. 12 б. 83 б. Середній 

6. Зінченко О. 11 б. 5 б. 20 б. 8 б. 11б. 54 б. Низький  

7. Ковальчук С. 12 б. 7 б. 28 б. 11 б. 16 б. 74 б. Середній  

8. Лящевський С. 12 б. 10 б. 25 б. 23 б. 11 б. 81 б. Середній 

9. Мотрич Н. 12 б. 7 б. 30 б. 20 б. 12 б. 81 б. Середній 

10. Ніколаєва А. 12 б. 7 б. 33 б. 26 б. 12 б. 90 б. Високий 

11. Панчук С. 12 б. 5 б. 32 б. 22 б. 12 б. 83 б. Середній 

12. Семенюк І. 11 б. 5 б. 20 б. 8 б. 11б. 54 б. Низький  
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Додаток Е 

 

Результати контрольного етапу дослідження 

Критерії 
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РІВЕНЬ 

1 група (експериментальна) 
1. Авраменко  Є. 12 б. 10 б. 30 б. 27 б. 15 б. 94 б. Високий 

2. Андрієвська О. 12 б. 8 б. 30 б. 24 б. 13 б. 87 б. Середній 

3. Березюк Я. 12 б. 9 б. 32 б. 30 б. 17 б. 100 б. Високий 

4. Власов С. 12 б. 7 б. 33 б. 29 б. 16 б. 97 б. Високий  

5. Данилишин С. 12 б. 10 б. 30 б. 27 б. 15 б. 94 б. Високий 

6. Зінченко М. 12 б. 7 б. 33 б. 29 б. 16 б. 97 б. Високий 

7. Коваленко І. 12 б. 10 б. 30 б. 27 б. 15 б. 94 б. Високий 

8. Ленок А. 12 б. 8 б. 30 б. 24 б. 13 б. 87 б. Середній 

9. Мойсеєнко М. 12 б. 9 б. 32 б. 30 б. 17 б. 100 б. Високий 

10. Нетребко О. 12 б. 7 б. 33 б. 29 б. 16 б. 97 б. Високий  

11. Омельченко М. 12 б. 10 б. 30 б. 27 б. 15 б. 94 б. Високий 

12. Романюк А. 12 б. 7 б. 33 б. 29 б. 16 б. 97 б. Високий 

2 група (контрольна) 

1. Андрєєва К. 12 б. 7 б. 28 б. 11 б. 16 б. 74 б. Середній  

2. Бабенко І. 12 б. 11 б. 25 б. 25 б. 15 б. 88 б. Високий  

3. Васильченко Л. 12 б. 7 б. 30 б. 20 б. 12 б. 81 б. Середній 

4. Геращенко Р. 12 б. 7 б. 33 б. 26 б. 12 б. 90 б. Високий 

5. Димитров О. 12 б. 11 б. 32 б. 22 б. 13 б. 90 б. Високий 

6. Зінченко О. 11 б. 5 б. 20 б. 9 б. 10 б. 55 б. Низький 

7. Ковальчук С. 12 б. 7 б. 28 б. 11 б. 16 б. 74 б. Середній  

8. Лящевський С. 12 б. 11 б. 25 б. 25 б. 15 б. 88 б. Високий  

9. Мотрич Н. 12 б. 7 б. 30 б. 20 б. 12 б. 81 б. Середній 

10. Ніколаєва А. 12 б. 7 б. 33 б. 26 б. 12 б. 90 б. Високий 

11. Панчук С. 12 б. 11 б. 32 б. 22 б. 13 б. 90 б. Високий 

12. Семенюк І. 11 б. 5 б. 20 б. 9 б. 10 б. 55 б. Низький 

 

 

 

 


