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проявiв
,щ,инамiка
творчостi
дналiЗ численноi кiлькЪстi niy*ou"* праць з проблем
значеЕня
саме
по-сво€
м
у..трактуе
свiдчить про те, що кожен з науковцiв

дrr""ar"i. Одне з дуже важливих
_

i про неолнозначнiсть
проблепti, якi свiдчатЬ не лрIUIе npoii u*,yu"bHicTb, а
пiдходiв до визначенtUI поняття творчlсть,
Пономарьовим Я. О, творчiсть - це створення IIового, це

першу чергу
тому i творчiсть звичайно, буле IфоявJUIтись в

механiзм розвитку особистостi, Il]
яко1 с
творчiсть - як розумову й практичну дiяльнiсть, результатом
нових
фактiв,
ar"ор""*" оригiнальнИх, неповторНих цiнностей, виявлення
i псрстворенrш
методiв
дослiдження
а
також
закономiрностей,
властцвостей,
cBiry, абЬ лу*овноi кульryри, визначае Лук А, н, u0]
матерiального
'с.
Л. Гуоir.тейн пiд творчiстю розумiс дiяльнiсть, що творить щось
нове, оригiнаJIьне, що притому входить не тiльки в iсторiю розвитку
т, iH, [6]
але i в iсторiю розвитку на)rки, мистецтва i
творчостi з
cyTHicTb
"u*o.o,"орчо,
Моляко,
В,
психолоГ
розкриваючи
УкраiнськиЙ
процес
позицiiЪсихологiТ, зазначае, що пiд творчiстю розумiють
творчlсть""оР_"_':1
у тlи чи
чогосъ нового лля даного суб'скта, Тому зрозумiло, пIо
школяр,
I
кожному,
iншiй формi не е тЕuIантОм <обрапих>, воЕа досту-пна
i
задачу,
тrезнайому
робiттrик,
нову,
я*ий засвоЮе HoBi знатlТrя, роa"'"aуa

комбайнер, якому потрiбно
колосся, напрямок BiTpy
вологiстЬ
врахуватИ
процесi збираннЯ урожаЮ
Bci вонИ займаютьсЯ творчiстю, розв'язують творчi залачi,

[1

l]

силi вже в ранньому
що постае перед дитячою

ДиВно-оскiлькисаМевцьомУвiцiпровiдноюДЬльнiстюВистУпаегра.д
в нiй,

Так, за

i

питань,

про розвиток
психологiею i педагогiкою це питан}ц про творчiсть у лiтей,
загальноIо
розвиткч 1
цiсi TBop.loqTi i про значення творчоi роботи для
оuй,"_Lli".1]"..:р,:]
можна
вiцi
i".рi"""Ъ д"r""r. [9] Вже в найменtrтому
lllo и це
.rрй.ar, якi найкрtrlле та найширtllе виражаються в 1грах дlтеи,

ХХ-го ва початку XXI ст, -

присвяIIених цiй
з'явилась численна кiлькiсть наукових дослiджень

який викоНуе новс технiчне завданtUI,

,

фаза

ХХ ст. не надавалОсь

Ситуацiя рiзко змiнилася наприкiнцi

певноi

вiлношенням до колишЕього iдеатlу, [8]
Творчi процес}I виявJIяються у всiй своiй

.uоuu.,"ор'iсть.ЩеПояснюеТЬся'ТиМЩоrtсикологiiТВорчостlДосереДини
с)i"l*гсвогО значсння: суспiльство нс м,Lпо гостроi
ттеобхiдностi в таких цослiдженнях,

загаrrьноi творчоi

областi
неспецiалiзованоi no
за даЕими
етапу,
перiод
цього
Сензитивний
людськоiжиттедiяльностi.
час наслiдрання значущому
рфа"rорiв, наступас в 3-5 poKiB, В цей
е основним механiзмом
дорослому як креативному зразку, можливо,
також, що на якийсь порiод
формуванrш KpcaTиBtIocTi. Можливо
<дитячоi творчостi>),
креативнiсть переходить в латентний стан (феномен
' 2. ПiдлirкоЪиИ i юнацькиЙ BiK (rrложлиВо вiд 13 до 20 poKiB), У цей
<<спецiа,пiзованаD
перiод на ocHoBi <<загальноi>> KpcaTиBHocTi формуеться
людськоi
сферою
певпою
з
пов'язатlа
творчЬстi,
*piur"""i"r": здiбнiсть до
на
цьому
аrrьтернатива.
i
сторона),
доIIовIIення
<зворотЕа
fi
дЪльпостi, як
пiдrримка ciпr'i i
зразок,
професiйний
pon"
значущ'
етапi особливо
"iдi.рu.
<iлеальний зразок))
олполiткiв. Але головЦе, юнаК визначае для себе
якого BiH прагне наслiдувати,
творця.
---'ior.u
i негативним
закiнчу€тъся заперечен-Еям власноi пролукцii

взаимосвязи явдений материаJIьного мира,

- Тбилиси: Мецниереба,

як
до
вiдношенню

<первинноi> креативностi

tsiкЗ-5рокiвенайбiльшсенЗитивниМДJIяроЗвиткУтВорчilD(зДiбностей.
caTvle в
творчiсть яскр-авiше всього
""":Y1lт'"
poKiB
б
проявЬ
до
твор,lих
Сriад
спад,
цей час, а в б poKrB .rirr.р,.ч"iся
наслiдком
вважасться
Ьй,-l"*ъi.",uii iо.п.ф_""о]
поведiпки i ростом крlrгичностi i
несвiдомого в

художня
.Ц,rгяча лiтерЪц"рна i

зменшеннrI ролr

_:YYо."i!)

роryJицli

ро.,Уо*"о"'iвсвiДомостiДrгини.МожнаприrгУстиТи'ЩоДLilинанепросТо
'*рЙr*у. саму себе ,u uiд"*""*о вiд тrормативу (irrгерiо_ризт,jт]т:,:

бачити можливlсть вцкилення
rюведiнки, [8]
вiд стереотипного, наказаЕого соцiальним середовиrrlем
В,М,
Щруясинiна та його
BiK 3-5 poKiB, як свiдчать дослiдження
ще й тому, що
креашлзностi
спiвробiтrпткiв, сприягlпавий для форшryвання
(сформованiсть
соцiалriзацii
готова
до
боку,
д{тина до цього вlку, з одlого

пЪр*, ооро"лого: не

<можна>>l),.а переста€

*о"";,uзiншогобокУ,_Щецесоцiа.пiзовала.ДитиназлегкiстюВикорисТоВУ€
iHcTpyvreHT, весла, Адке да,rri
ложку як столовий приJIадl як паjIиIцо, vгричний
певноi соцiалiзовшrостi i
стандартне застосування предчIету вимага€

в

-

.r.p"obi.uuii

унiверсальною пiзнавальною творчою здiбнiстю вважа€ться
пiсля виходу в cBiT
креативнiсть, яка отримала найбiльшу .rony-p"icTb

яка у дитини до
навичок, i, r*iM того, розвитку довiльноi уваги,
проблемний.
загадковий,
cBiT
ще
дirшни

З-4 poKiB ще не ро."йru. Дя
ПiзнЬе проФlеrпшIiсТь cBiry визнаgгься

pbOi, Д*. Гiлфорла, яклй розробив дстаJrьно концепцiю крсативностi,

тi,lЬКИ КРеаТИВ€tlylИ,
81

80

_]

TBopiB, i BiH за,шшае писанIUI,
задовольняти недостатня об'сктивнiсть його

необхiдний певний (огrгимальний)
.Щля форvryъаншI креативностi
що припуска€ овододiння елементарними

о,*","'р"оокУяВиiглибокейогоперетвореЕня-осьЩохараКТериЗУ€

pi"""i

соцiЬЙзованос,i,
ЕавичкамикомУпrкацii,алеприцьомУ-мiнiмальнУпреДставленiсть

критичну фазу пiдлiткового BiKy, [9]

поведiнкових стереотиuiв,
характер"","11-:-:"тог9нез1
Формування крsативностi як особистiсноi
на

потlм
виявляеться спочатку на мотивацiйно-особовому,
продуктивному (поведiнковому) ptBHt,

в 5 poKiB, Зазвичай
Творчi здiбностi проявJUIються, як правило, рано,
казки i вiрпri,
авторlв

ЦропаДаюТЬТВорЧlелеМеЕти(новизна,оригiначьнiсть)'Аlедо16.17рокiв
псрвинного
;;Й;Г.п.*"*rr" з'являються знов пiсля продовження фази
наслiдрання. [8]

алс вона
собi значно.менше, нiж доросла людиЕа,
,Ц,итина може уявити

i менше ix контролюе,
бiльше довiряе продуктам cBoei уяви
з
необхiдне нерегламентоване сереловище
,щ,rш розвитку креативностi
особи,
творчоi
[9]
д"""о,о
демократичн"r" .rо.уп*urrrи i наслiдува"*
можливо, здiйстrюсться за наступним

РозвитоК *paurr",,o"i,

механiзмом:
середовища

i

загальноi обдароваtIостi пiд впJlивом MiKpoi особистiсних
наслiдування формуеться. система мотивiв

на о.йi

мотlлватliя

найвищi

у порiвняннi з iншими

про оточуючий cBiT,
стандартизованiстю дитлого мисленн,I, браком досвiду
природ,I,
закони
про
u,rrr."i crтryauii i низьким рЬнем уявлешUl
а тому 1
В пiдлiтковому вiцi вiдбуваеться злам ycix житт€вих надбань,

потUгtь, морыIьних
зЕиженнЯ рiвнЯ креативносТi, перебудова стаJIих
з

для себе i для iнтлих,
лiти починаrоr* "*nuou", неополiваrtо
лереходу вiд HaiBHoi *"р*л":]1_1:
Наслiдуванrш творчим зр€вкам як етап

i в творах юних
,"op"oiri пдороспо,о",u"y,u, в 8-15 poKiB

вщi творчi злiбностi
Тобто цiлком зрозул,rйо, що у молодшому шкi,lьному
i
вiковими категорiями, це пояснюеться не

,uY1_1Y-iзацii),

властивGстей (нонконформiзм, незаJIежнlсть,
актуапьну креативнiсть (синтез
i загальна обдарованiсть перстворюеться в
обдаровагтостi iпевtrоi структури особи),

ЯквiДомо,перехiдвийвiкхарактериЗУсТьсявцiltомУрядомстосУнкiв,

:

характсри_Зry':
суперечнiстю. полrярнiстю MoMeHTiB, що
1"],"* 9:1 :':::
ново1
зламом,
руйнlъанням i попцrками
чей перiол характеризу€ться

вона ви,IвJlя,ilася в
уяви в тому виглядi, як
;;*ou;".'Щодо дИ"uЙостiвона
стае менш iнтенсивною; це дуже легко
дитячому вlц1, У пrдлiткiв
як масове явище або як

Biky,
вiдмiтити на тому фактi, що у литини цього
тiльки
Малюват"
правило, зникае пристрасть до малювання,
"l_"T"-Tl,Tb
або
вiднопrепнi
в
цьому
обдарованi
деякi дiти, ,r*р""u*rЪ особливо
заЕять
на зразок спецlмьних
.no"y*yBuHi до ,оо.о зовнiшнiми умовами

nou'".*o зi статевим дозрЬшtrrям,
цiнностей, змiна жIrггсвих поглядiв. ф
вiдношеттrrя до оточуючого cBiry,
перебудовою
*р"a",u
iaрiолоr пiдлiтковоi
творчостi, що
В ранньому to"ur,u*orury вiчi "iлбувuсться новий сIшеск
новими
свiтобачення,
пояснюеться з уже встановленою новою формою
в
чlй ""рiч ::11,:люе cBoi
Лтодина
формами мораль}Iих цi.r"ос,.й,
висЕовкlв,
зроблених
вже
поiицii та перOкоЕуеться в правипьностi

Метою нашого дослiдження було вивчення динамlки роЗВитКУ
тесту Е.П, Торренса,
креативностi у дiтей за допомогою невербальt{ого
<Незавершенi фiгури>,
субтесту
'

трьох вiкових групах дlтей: молодшии
Доiлiдження проводилось в
BiK,
шкiльний BiK, пiдлiтковий BiK та раннiй юнацький
BiKy проводилось
шкiльного
Дослiдження креативностi молодшого
Рогу, в загальнiй
Кривого
плiста
]ф119,
."р"i'оir"и 3-х та 4-х класiв кзш
серед
дiтей 6-х та'7-х
проводилось
BiKy
кiпькостi 25 чоловiк; пiдпiткового
кiлькостi 40 чоловiк;
inu"l" кзш Nslr, ,i.rJKp""oro рогу, в загальнiй
в груtrах Ng2i3 та 3/2 в
серсд дiтей раннього юЕацького BiKy uроводилося
Роry, в загальнiй
Кривого
uппркьгu (У"ил,щ" tTnt+j, MicTa

дптнзкЦ

кiлькостi 25 чоловiк.

результати дослiдження були пiдданi якiсному

iнтимного життя пiдлiтка, так що

у

нього

в цю пору

створю€ться

особливий, свiй внугрilпнiй cBiT' Це з одного !оку, [9] , .--_лi iHTepec його до
з iншого - як правило, у масовоfо пiдлiтка зникас
*р","т:__y"_"_"лy,: до нього,
лiтературноi r"орчоЙi, пiдлiток починас
не
критичцо до свого маJlюнка; його почипае

"о

p*i-.

вiдносився

Табл.1

BHocTl

HaMiKa Dо JБпlп

Молодший
пlкiльний Bik

пiдлiтковий Bik

rаннrи
юнацькии BlK

чоловlк

%

PiBHi

чоловlк

о/
/о

чоловlк

уо

Високий
Норма

8

з2
60

0

0

3

|2

з4

85

2|

84

8

6

15

Низький

15
2

83

82

аналlзу,

категорiях> (Рис.1).

малюванням.[8]

можна
Полвiйнiсть HoBoi форми уяви, яка зароджуетьс"," 11_:u,,
i
масовою
формою
поширеЕою
легко побач"r".,oro-6i*ry, *Ь "uйбiп"Цl
творчiс* B:]]i стимулIо€ться
лiтературна
е
Bilri
,r"оф
В
дiяльностi уяви
i цогдибленrrям
сильним пiдйомом суб'сктивних переживань, розростанням

i кiлькiсному

к ,щинамiка розвитку
за результатами якого побудована таблиця
в рiзник вiкових
креативностi
<Проявш
*р.-""rrо"ril> (табл.1) та дiаграма

4

i

буги спрямовано на таку органiзацiю уIбового процесу, таку його цiлiснiсть,
дЬ Bci предrлети акгlшiЗували б творчиЙ потенцiаЛ дюдини, будили б його
духовнi сили, жаry творчостi; де методика викJIаданЕя будь-якого предмету
викJIюч€ша б пасивнi сприiтrяггя готоВI]D( знань, висновкЬ i точок зору.
творчих
,щана тсма не можс охопити ycix аспсктiв вивчення розвитку
здiбностей дiтей та креативностi. Для цього потрiбно провести ще не один
yci
дослiд, щоб досить широко i глибоко розкрити взаемозв'язки, розкрити
тема
досить
особливостi розвитку та динамiки креативностi. Оскiльки, ця
aKTytlJIbHa в HaIu час, та надзвиrIайно цiкава з точки зору психологii тому
вона потребус i подальшого ii вивчення.
Список використаних джерел
особенности творческого llоведениJr,
Психодогичесrtис
Га:rин
l. д. л.
Новосибирск 2001

в

молодшому шкiльному вlцt
креативностi (60%), а
piBHeM
середнiм
з
найбiльший вiдсоток дiтей
В
найменша кiлькiсть дiтей (8%) мае низький piBeHb креативностi.
бiльшостi
гriдлiтковому Biui картина дещо iнша. Середнiй piBeHb в,itастивий

Як

свiдчать данi таблицi

дiаграми

piBHcM розвитку
лiтей (85%), але зовсiм не виявлеItо дiтей з високим
процентний
розподiл piBHiB
креативностi. В ранньому юнацькому
наступний: високиЙ
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|2О^,

середнiй
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84о/о
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ТаланТ розвиваеться
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рiзнuх BiKoBllx каmеzорiях

формуеться тi,тьки в yN{oвax, сприJIю.Iих
I-|,i умови приtryскають, що все повинно

iндивiдуа.гrьному розвитку особи.
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отже, як свiдчать олсржанi рсзультати мас мiсце псвна динамiка
творчоi креативностi. В молодшому шкiльному вiцi показники
*p"u.""no.ii найвищi (високий piBeHb _ з2%), В _r],у_,]-::-"-*у вiцi, вони
вони знову
дещо зменшуються, i на початку раннього юнацького BlKy
,po"ru,or". йчu пiдлiтковоМу вiцi рiзко пада€ покаj}ник високого рiвтrя
"
серсднiй piBcHb, який
розвIlткУ крсативностi, але значно зроста€
Найбiльший вiдсоток
вiцi.
iur,"*u.r"c" майже незмiнним i в юнацькому
piBHi в ycix вiкових
IIа
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показника креативIIостi простежуеться
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Пспхологiчний аналiз мотивацii навчальноi дiяльностi
Однiею з найнеобхiднiших умов виховання людини вiдкритого
суспiльства с розвиток Ti унiкальностi та iндивiдуальностi. Реалiзацiя llього
пЪrо*п"uu бсз правильноТ мотивацii навчання та розвитку iHTepecy до
нього, Все, що виробило й виробляе суспiльство, як у матерiальнiй сферi,
так i у духовнiй, здiйснюють KoHKpcTHi люди, неминучою умовою
85

