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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Вивчення поняття «творчі 

здібності» завжди було актуальною темою для різноманітних психолого–

педагогічних досліджень (А. Адлер; Г. Олпорт; А. Маслоу; О. Дяченко; 

Дж. Гілфорд; Л. Виготський; Е. Торренс та ін). Адже творчість і самі 

творчі здібності як такі не можуть регулюватися людиною самостійно.  

Творчі люди, які мають творчі здібності, завжди викликали інтерес 

в інших людей. Тому завжди було цікаво зрозуміти якими способами та 

засобами, у які терміни потрібно розвивати творчі здібності. Творчий 

підхід у будь–якій діяльності сприймається як новаторський. Але до 

нашого часу вчені не можуть дійти єдиної думки, що таке «творчі 

здібності». Очевидно, що поняття творчі здібності тісно пов'язане з 

такими поняттями як творчість і творча діяльність. Відсутність наукової 

диференціації феноменології творчості призводить до того, що 

визначення «творчий» стає застосовним майже до будь–якого процесу 

діяльності, крім вузького кола вкрай автоматизованих дій. У свою чергу, 

під творчою діяльністю прийнято розуміти таку діяльність людини, в 

результаті якої створюється щось нове [6, с. 12]. 

У свою чергу Віталій Тепікін виділяє такі види творчості, як 

наукове, технічне, художнє [2, с. 1]. Говорячи про творчі здібності дітей 

дошкільного віку, ми матимемо на увазі, що йдеться про художні творчі 

здібності, тому що наукова та технічна творчість у дошкільному віці не 

може розвиватися, адже у дітей не вистачає ще ні необхідних знань та 

умінь, ні достатнього досвіду для розвитку та реалізації даних видів 

творчості. У дітей дошкільного віку творчі здібності починають 

розвиватися разом із розвитком мислення та уяви. Коли для створення 

якісно нових образів у них є хоч невеликий досвід, деякі знання про 

навколишній світ та дійсність. Творчість дітей дошкільного віку 

своєрідна і за нормального розвитку необмежена. 



Дітям з порушеннями інтелекту властивий ряд особливостей їх 

розвитку. Через їх дефект вони страждає розвиток всіх психічних 

функцій, зокрема і мислення, і уяви – основних компонентів творчих 

здібностей. Розвиток дітей відстає від нормального. Сам процес навчання 

дітей із порушеннями інтелекту значно відрізняється від процесу 

навчання дітей із нормальним розвитком. Їх розробляються і адаптуються 

програми навчання всіх видів діяльності. 

Через те, що в дітей із порушеннями інтелекту відстають у розвитку 

психічні функції, те й розвиток творчих здібностей теж відставатиме. 

Діти можуть засвоювати репродуктивні види творчості, але привносити у 

продукт своєї діяльності щось нове є для них скрутним, а створення 

якісно нового, не існуючого раніше предмета чи іншого продукту 

діяльності, для них взагалі практично не можливе. 

Актуальність цієї теми зумовлено тим, що нашій країні дуже багато 

дітей із порушеннями інтелекту. Цим дітям дуже складно адаптуватися до 

життя в суспільстві. Наше сучасне суспільство ще не готове повністю 

приймати цих дітей. Таким чином, виходить, що дитина з порушенням 

інтелекту практично не має можливості самореалізації. Творчість одна із 

способів самореалізації людини. Тому виявлення особливостей творчих 

здібностей та творчої діяльності дітей з порушеннями інтелекту та їх 

розвиток буде не маловажливим аспектом у процесі навчання та 

виховання. 

Мета: вивчити розвиток творчих здібностей у дошкільному віці та 

виділити особливості розвитку творчих здібностей у дітей із 

порушеннями інтелекту. 

У ході всієї роботи перед нами стоять такі завдання: 

1. Визначити поняття «творчі здібності»;  

2. Розглянути творчі здібності у дошкільному віці; 

3. Вивчити особливості розвитку творчих здібностей у дітей із 

порушеннями інтелекту; 



4. Експериментально виявити особливості розвитку творчих 

здібностей у дітей із порушеннями інтелекту. 

Об’єкт дослідження: творчі здібності у віці. 

Предмет: особливості розвитку здібностей в дітей віком 

дошкільного віку з порушеннями інтелекту.  

Гіпотеза: якщо в дітей віком дошкільного віку є порушення 

інтелекту, то творчі здібності характеризуватимуться неможливістю 

створення якісно нових продуктів діяльності, які розвиток матиме такі 

особенности: 

 

 

Методи дослідження: 

–педагогічної літератури; 

 

діагностика дивергентного мислення; 

 

 

 

Прaктична цінність результатів доcлідження: результати 

експериментального дослідження можуть бути корисні фахівцям, що 

працюють з дітьми. 

Експериментальна база. 

У дослідженні взяли участь 20 дітей старшого дошкільного віку; 6 

педагогів, 20 батьків дітей. Базою дослідження виступили Сушківський 

дошкільний навчальний заклад «Незабудка», Уманського району, 

Черкаської області. 

Структура роботи: робота складається зі вступу, двох розділів, 

висновків, додатків, списку використаної літератури – 59 найменувань. 

Основний зміст роботи викладено на 77 сторінках. У роботі вміщено 3 

рисунки та 2 таблиці. Загальний обсяг роботи складає 87 сторінок. 



ВИСНОВКИ 

 

Метою нашого психолого–педагогічного дослідження було 

вивчення розвитку творчих здібностей у дошкільному віці та виділення 

особливостей розвитку у дітей із порушеннями інтелекту. Тому в 

першому розділі ми розглядали різні підходи до вивчення творчих 

здібностей, їх розвитку у дітей дошкільного віку та особливостей 

розвитку творчих здібностей у дітей із порушеннями інтелекту у 

психолого–педагогічній літературі. 

Розглянувши різні підходи до вивчення творчих здібностей (Батіщев 

Г., Теплов Б., Виготський Л. та ін), ми дійшли висновку, що поняття 

творчих здібностей можна охарактеризувати таким чином: творчі 

здібності – це індивідуальні особливості якості людини, які визначають 

успішність виконання нею творчої діяльності різноманітних.  

Також було виділено такі види дитячої творчості: хореографію, 

образотворче, музичне творчість, гру, твір казок і віршів, фантазування. 

Розвиток яких можливий за умов адекватно організованого виховання та 

навчання. 

Вивчивши дані, які були в літературі з проблеми розвитку творчих  

здібностей у дітей з порушеннями інтелекту, ми висунули наступну 

гіпотезу: якщо у дітей дошкільного віку є порушення інтелекту, то творчі 

здібності будуть характеризуватись наступними особливостями: 

 

жання репродуктивних видів діяльності; 

 

Для підтвердження цієї гіпотези нами були вивчені та підібрані 

методики для психодіагностичного дослідження елементів творчих 

здібностей та передумов їх формування. Нами було обрано такі методики: 

 

 



1. Методика «Варіанти закінчень», мета: вивчити здатність творчого 

мислення та уяви; 

2. Методика «Використання предметів», мета: вивчити рівень 

розвитку мислення, уяви, здатності переносити наявний досвід у нову 

ситуацію; 

3. Методика «Де чиє місце?», ціль: вивчити рівень розвитку уяви;  

4. Методика «Неіснуюча тварина», мета: дослідження особистісних 

особливостей, емоційної уяви. 

Підбір методик здійснювався з урахуванням віку дітей. Усі 

методики сприяли вивченню необхідних нашого дослідження психічних 

функцій. 

Діти з порушеннями інтелекту можуть виявляти інтерес до творчої 

діяльності, братимуть участь в організованій дорослим творчій 

діяльності, але не завжди вона буде активною. Самостійна творча 

діяльність цих дітей виникає рідше, ніж у дітей із нормативним 

розвитком, а прояв творчої ініціативи практично не спостерігається.  

Тому можна сказати, що виділені нами критерії розвитку творчих 

здібностей можуть мати місце у розвитку дітей з порушеннями інтелекту, 

але в них буде менше ініціативи від самої дитини і можливо деякі види 

творчої діяльності взагалі не відтворюватимуться ними або будуть носити 

репродуктивний характер. Тому дорослі повинні самі частіше 

організовувати дітей з порушеннями інтелекту до творчої діяльності, ніж 

чекати, коли дитина сама проявить ініціативу.  

Вивчивши психолого–педагогічну літературу, провівши 

психодіагностичне дослідження, ми знайшли підтвердження висунутої 

нами гіпотезі, що дітям у дітей з порушеннями інтелекту творчі здібності 

матимуть таку особливість: неможливість створення якісно нового 

продукту діяльності. Розвиток творчих здібностей матиме наступними 

характеристиками: вузькість розвитку творчого мислення і уяви; 

переважання репродуктивних видів діяльності. 


