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Тема інноваційної розробки: «Розвиток творчого мислення засобами 

образотворчого мистецтва за методикою Бетті Едвардс». 

Характеристика розробки: створення та апробація навчальних програм 

з образотворчого мистецтва та дизайну, а також проведення педагогічного 

експерименту щодо впровадження методики розвитку творчого мислення 

засобами образотворчого мистецтва, на основі методики професора 

Каліфорнійського університету Бетті Едвардс на базі позашкільного 

навчального закладу. 

Об’єктом дослідження є процес навчання вихованців образотворчому 

мистецтву, стан розвитку творчого потенціалу та визначення умов 

ефективного розвитку творчого мислення дітей засобами образотворчого 

мистецтва. 

Предметом дослідження є розвиток творчого мислення та здібностей у 

вихованців  засобами образотворчого мистецтва.   

Гіпотеза: було припущено, що розроблена нами і впроваджена у 

навчально-виховний процес з образотворчої діяльності методика  розвитку 

творчого мислення та здібностей школярів буде сприяти оптимізації процесу 

формування та розвитку їх творчого мислення. 

Мета і прогнозовані практичні результати:  

Мета розробки: 

- виявити критерії, показники, характеристики творчого мислення 

учнів, а також шляхи його формування та розвитку; 

- вивчити роль та значення образотворчого мистецтва у процесі 

розвитку творчого потенціалу та визначення умов ефективного розвитку 

творчого мислення дітей засобами образотворчого мистецтва; 

- дослідити експериментальним шляхом вплив використання вправ за 

методикою Б.Едвардс на рівень творчих здібностей вихованців; 

- сприяти розвитку творчого та логічного мислення у вихованців. 
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Прогнозовані  практичні результати: 

- розвиток основних показників творчого мислення таких, як: 

допитливість, швидкість думки, сміливість, гнучкість думки та оригінальність; 

- формування навичок використання засобів і технік образотворчого 

мистецтва та вміння застосовувати отриманні знання на практиці. 

- виховання впевненості у своїх можливостях, підвищення 

самоорганізованості учнів; 

- гармонізація абстрактно-логічного мислення. 

- вміння відходити від стереотипів та  приймати нетипові, оригінальні 

рішення.  

 

Теоретичні передумови експериментальної частини дослідження 

Творча особистість – це людина, що здатна по новому обробляти 

інформацію, яка надходить до неї повсякденно, звичні дані, що 

сприймаються відчуттями, доступними нам. Письменник потребує слів, 

музикант нот, художнику необхідні зорові образи і усім потрібна деяка 

технічна обізнаність щодо прийомів свого фаху. Але творча особистість, що 

має схильність до творчого мислення, інтуїтивно відчуває можливості для 

переформування звичайних даних в новий витвір, що суттєво перевищує 

початковий матеріал.  

Творча особистість завжди помічає різницю між процесом збору  

інформації та її творчою переробкою. Нещодавні відкриття  в області 

функціонування мозку починають проливати світло на цей подвійний процес. 

Знайомство з особливостями роботи обох сторін головного мозку людини – 

важливий крок  до звільнення творчого потенціалу людини. 

Якщо подивитись на мозок людини зверху, можна побачити, що він має 

схожість з двома половинками грецького горіху – дві схожі, зі звивинами 

половинки, які скріпляються між собою посередині (Рис.1). Ці дві половинки 

називають півкулями головного мозку: лівою та правою. 
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                              Рис.1                                                     Рис.2 

Нервова система людини пов’язана з головним мозком навхрест. Ліва 

півкуля контролює правий бік тіла, а права – лівий бік. Через цей 

перехресний зв'язок ліва рука пов’язана з правою півкулею, а права рука –   

лівою півкулею (Рис.2)  

Мозкові півкулі тварин, схожі, але розвиваються симетрично. На відміну 

від тварин, півкулі мозку людини розвиваються асиметрично. Найбільш  це 

помітно за таким зовнішнім проявом, як більший розвиток  однієї руки: 

правої чи лівої. Протягом майже двох століть вчені знають, що мовна 

функція головного мозку та пов’язані з нею здібності у більшості людей 

розташована в лівій півкулі. Такі знання було отримано, таким чином,   на 

основі аналізу результатів пошкоджень мозку.                     

      Спираючись на те, що мовні функції тісно пов’язані з мисленням,  

свідомістю та вищими психічними функціями, які відокремлюють людину з 

ряду інших живих істот, вчені ХІХ століття назвали ліву півкулю головною, 

«великою» півкулею, а праву – підлеглою, або «малою». Ще нещодавно 

превалювала загальна думка, що права півкуля мозку менш розвинена, ніж 

ліва, такий собі німий близнюк, наділений здібностями нижчого рівня, що 

підкоряється вербальній лівій півкулі, отримує від неї підтримку. В 50-х 

роках ХХ століття в Каліфорнійському технологічному інституті було 

розпочато дослідження функцій мозолистого тіла головного мозку, яке 

знаходиться між півкулями та своєрідно пов’язує їх. Ці дослідження було 

потім продовжено в нейрологічних клініках.  
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 В процесі досліджень було з’ясовано, що головною                                                                                                                                                                                                                                          

функцією мозолистого тіла є забезпечення зв’язку між півкулями та 

здійснення передачі пам’яті й набутих знань, крім того було доведено, що 

якщо перерізати цей «кабель», то обидві півкулі будуть функціонувати 

самостійно, що доводить рівноцінність обох півкуль. До того ж обидві 

півкулі приймають участь у пізнавальній діяльності , причому, кожна з них 

взаємодоповнюючим чином спеціалізується на різних способах мислення і 

обидва ці способи доволі складні та важливі. 

Дивлячись на  те,  що нове розуміння роботи головного мозку має дуже 

важливе значення для освіти загалом, а для навчання образотворчому 

мистецтву та розвитку творчого мислення особливо, то хотілося б розповісти 

про деякі дослідження, які часто називають «дослідженнями розділеного 

мозку». Найчастіше такі дослідження проводилися в Каліфорнійському  

технологічному інституті. Пов’язані вони були з розділенням мозку, тобто 

видаленням мозолистого тіла, при цьому поведінка людини та образ 

мислення поверхнево не змінювався, але  тестування показали, що кожна 

півкуля працюючи самостійно має своє сприйняття світу та однакову 

інформацію обробляє по своєму. Отже на основі цих досліджень можна 

зробити висновок, що кожна здорова людина має можливість 

використовувати обидва режими мислення, навчившись контролювати їх. 

Накопичені дані свідчать про те, що режим лівої півкулі є вербальним та 

аналітичним, в той час як режим правої півкулі є невербальним та 

комплексним. Отже, кожен з нас володіє двома режимами обробки  

інформації. Але так сталось, що в більшості випадків ліва півкуля домінує, 

подавляє іншу півкулю. Ліва півкуля аналізує, абстрагує, підраховує, відмічає 

час, планує процедури крок за кроком, вербалізує, робить раціональні 

висновки, основані на логіці, тобто можна сказати, що режим роботи лівої 

півкулі аналітичний, вербальний, послідовний, символічний, лінійний та 

об’єктивний. 
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З іншого боку, у нас є інший спосіб пізнання – режим правої півкулі. В 

цьому режимі ми «бачимо» речі, які можуть бути уявними або жити тільки в 

наших спогадах. Використання правого режиму дозволяє нам розуміти 

метафори, мріяти, створювати нові комбінації ідей, приймати нестандартні 

рішення, а чи не є це обов’язковими складовими творчого мислення? 

Знаходячись у «Правомозковому» режимі обробки інформації, ми 

використовуємо інтуїцію та переживаємо спалахи осяяння. Тобто можна 

сказати, що режим правої півкулі: інтуїтивний, суб’єктивний, синтетичний, 

цілісний та не пов’язаний з часом. Це той самий, «ліворукий» режим, який 

наша культура цілком ігнорувала. Наша система освіти зорієнтована була на 

розвиток вербального, раціонального типу мислення, що працює в лівому 

режимі, фактично враховуючи, що мозок учня має ще й іншу половину. 

Навіть сьогодні, коли передові педагоги вже починають розуміти 

важливість інтуїтивного та творчого мислення, шкільна система і досі 

орієнтована  на лівий режим. Адже навчання здійснюється суворо 

послідовно, учень в своєму пізнанні має просуватись тільки  прямою лінією. 

Головними навчальними предметами є читання, письмо, арифметика – 

вербальні, числові. Заняття йдуть за розкладом, місця розміщені рядами. Учні 

сходяться у відповідях, отримують оцінки за певною визначеною шкалою. 

Тобто можна сказати, що права частина мозку – мрійник, митець -  випала з 

шкільної системи освіти і не отримує достатнього розвитку. Звісно в розкладі 

можна відшукати уроки музики, образотворчого мистецтва, в молодших 

класах ще художню працю, але якщо порівняти в відсотковому 

співвідношенні кількість вербальних та не вербальних предметів? А тим паче 

в розкладі немає уроків уяви, візуалізації. Просторового мислення, творчості  

та інше, але при цьому педагоги все ж таки цінують ці якості у вихованців, 

певно сподіваючись, що вони зможуть розвинути їх самі природнім шляхом в 

результаті навчання вербальним, аналітичним навичкам. На щастя, такий 

розвиток дійсно має місце, майже всупереч системі освіти. Але акцент в 

культурі людства настільки зміщено в сторону корисних якостей лівої 
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півкулі, що можна сміливо стверджувати, що ми в значній мірі заважаємо 

розвитку потенціальних здібностей правої півкулі мозку дітей. Можливо 

тепер, коли проблема розвитку творчості  постає перед сучасною 

педагогікою,  ми зможемо розпочати будувати нову систему освіти, що буде 

розвивати весь мозок. Така система, звісно, буде включати поглиблене 

навчання навичкам малювання, як найефективнішого методу доступу до 

функцій правої сторони мозку. Однією зі вже створених, апробованих та 

популярних методик є методика викладання образотворчого мистецтва. 

Розроблена професором, викладачем образотворчого мистецтва 

Каліфорнійського   університету Бетті Едвардс, що надихнула на проведення 

нижче описаного педагогічного експерименту в рамках даної розробки.  

 

Порівняльна характеристика лівого та правого режимів головного 

мозку за Б.Едвардс 

Л-режим П-режим 

 Вербальний –використання слів 

для найменування, опису, 

визначення. 

 Аналітичний – розуміння понять 

крок за кроком, частина за 

частиною. 

 Символічний – використання 

символів для означення будь чого. 

Наприклад знак “+” 

використовується для визначення 

процесу складання. 

 Невербальний – розуміння речей 

при мінімальному зв’язку зі 

словами. 

 Синтетичний - поєднання речей 

разом, створення загальної, цілісної 

картини. 

 Конкретний  - відношення до 

речей, як до таких, якими вони є на 

цей момент. 

 Аналоговий  - такий, що помічає 

схожість між речами; розуміння 
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 Абстрактний – використання 

маленької частини інформації для 

уявлення всієї речі в цілому. 

 Часовий – урахування ходу часу, 

послідовність чередування речей: 

виконання першої дії – першою, 

другої – другою і т. ін. 

 Раціональний  - створення 

висновків, що основані на розсуді 

та фактах. 

 Цифровий  - використання чисел 

як при рахуванні. 

Логічний – висновки, що основані 

на логіці: одне витікає з іншого в 

логічному порядку. 

Лінійний – мислення в рамках 

взаємопов’язаних ідей, одна думка 

безпосередньо слідує за іншою, за 

частую приводячи до загального 

висновку. 

 

метафоричних зв’язків. 

 Позачасовий – відсутність 

відчуття часу. 

Нераціональний – такий, що не 

потребує розсудів чи фактів; 

готовність відмовитися від 

суджень. 

 Просторовий – відмічає 

відносність взаємо розміщення 

речей та те, як частини формують 

ціле. 

 Інтуїтивний – такий, що робить 

стрибки в розумінні, часто основані 

на неповній інформації, здогадках, 

почуттях чи зорових образах. 

 Цілісний  - одразу бачить всі речі в 

цілому; виявляє загальні 

характеристики та структури, що 

ведуть часто до різних висновків.  
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В процесі роботи щодо описання  теоретичних передумов експерименту 

було використано досвід наступних науковців:  організація творчої діяльності 

учнів у позашкільному закладі (О. Рассказова); вивчення діяльності 

позашкільних навчальних закладів у формуванні творчої особистості, розвитку її 

творчої активності (В.Вербицький, Л.Ковбасенко, В.Мачуський, Г.Пустовіт, 

А.Сиротенко, Т.Сущенко).  

У наукових працях В. Біблера, Л.Виготського, Л.Масол, А. Матюшкіна, Б. 

Неменського, Г. Падалки, Л. Руденко, О. Рудницької та ін. підкреслюється, що 

мистецтво збагачує свідомість дітей прикладами високого гуманізму, формує 

стійку систему цінностей у процесі творчої діяльності і породжує прагнення до 

творчої самореалізації. 

Психолого-педагогічні аспекти формування творчої особистості 

розглядаються в дослідженнях вітчизняних учених: Б. Ананьєва, В. Андрєєва, 

Ю. Бабанського, І. Беха, Д. Богоявленської, В. Загв’язінського, Н. Кузьміної, 

Г.Сіліної, С.Сисоєвої, Н. Лейтес та в роботах зарубіжних учених: Г. Айзенка, 

Дж. Гілфорда, А. Маслоу, А. Олпорта, К. Роджерса, Д. Шеренберга та ін. 

 

Технологія досвіду 

Сутність розробки полягає в тому, що експериментальна методика 

сприяння розвитку творчого мислення засобами образотворчого мистецтва, 

основана на методиці професора Каліфорнійського університету Бетті 

Едвардс, застосовується на заняттях зі спецкурів за комплексною 

програмою «Основи дизайну».  

Дослідження, яке було проведено серед учнів загальноосвітніх 

закладів показують, що високий рівень пізнавальних інтересів учителі 

відмічають лише у 9% учнів, невисокий, нестійкий – у 45 %, низький, або 

відсутній – у 46%. Отже, дітям не цікаво вчитися, або вони не 

усвідомлюють для чого їм потрібні знання і, можливо, не замислюються 

над своїм майбутнім: живуть одним днем, не аналізують ні минуле ні 

сучасне й тому не спроможні прогнозувати майбутнє. Якщо такі проблеми 
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виникають з навчанням, то яких спеціалістів можливо приготувати з цих 

дітей? А найстрашнішим є те, що якщо навіть вони оволодіють якоюсь 

професією, то чи можна буде говорити про самореалізацію, отримання 

задоволення від власної діяльності? Але ж це є дуже важливим фактором 

для психологічної рівноваги. 

Основна причина виникнення такої проблеми – недосконала методика 

викладання, недостатнє залучення учнів до діалогу, творчого пошуку на 

уроках. Учні націлюються на механічне запам’ятовування, а не на роздуми 

в процесі вирішення навчальних проблем, що спричиняє низький розвиток 

довготривалої пам'яті, низький рівень розуміння навчальної інформації. 

Слабко розвинена в учнів здатність переносити знання та вміння в нові 

ситуації, користуватись набутими в процесі навчання  знаннями для 

вирішення конкретних життєвих проблем. В очах таких дітей знання 

існують заради знань, а життя існує саме по собі. Але життя весь час 

змінюється. Людина має пристосовуватись до змін, виконувати нові, 

незнайомі їй раніше завдання. Звичні справи людина виконує автоматично, 

використовуючи лише виконавчі здібності: пам'ять, увагу, вміння 

копіювати дії інших. Ці здібності дозволяють діяти за встановленим 

правилом чи шаблоном. 

Проте життя весь час ставить перед людиною завдання, які ніхто до 

неї не вирішував. Такі завдання, навіть не складні, належать до творчих. 

Для їх вирішення потрібні особливі якості розуму: спостережливість, 

уміння протиставляти, аналізувати, комбінувати, знаходити зв’язки  й 

залежності, закономірності тощо, приймати нестандартні рішення. В 

сукупності все це складає творче мислення, здібності, креативність. 

Людині з творчим складом розуму легше змінити професію та й у здобутій 

раніше знайти творчу «родзинку», захопитися будь якою роботою та 

досягти високих успіхів.  

Чому ж розвиток творчого мислення має впроваджуватись засобами 

образотворчого мистецтва? Адже навчання образотворчому мистецтву у 
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школі несе не тільки виховний, естетичний характер, але й ще дуже 

важливу розвивальну функцію, за допомогою варіації завдань з 

образотворчого мистецтва можна впливати на правий-лівий режими 

роботи головного мозку, що постане головною задачею педагогічного  

експерименту даної розробки. Також, що є дуже важливим, на заняттях з 

образотворчого мистецтва є можливість створити потрібну атмосферу, для 

розвитку творчого потенціалу дитини, наприклад, використовуючи такі 

інноваційні технології, як створення ситуації успіху, комфортного 

навчання та інші. Це так важливо з тієї причини, що можливо, 

найскладнішим завданням в розвитку творчого мислення перед педагогом 

постає проблема, навчити дитину не боятись власної творчості, сміливо 

висловлювати власну думку, вміти захистити її, аргументувати. Також самі 

завдання за навчальною програмою з цього предмету передбачають 

творчій, нестандартний підхід у виконанні.  

З проблемою творчого мислення я зіткнулась під час своє педагогічної 

діяльності, працюючи у Комунарському Центрі Молоді та Школярів 

Комунарського району міста Запоріжжя, де я викладаю дизайн, рисунок, 

композицію, живопис тощо, я є також керівником науково-дослідницьких 

робіт  МАН на секції мистецтвознавства.  Саме  в процесі реалізації власної 

педагогічної діяльності я вперше зіткнулась з зазначеною проблемою та 

стала осмислювати її, як педагог. Враховуючи, що діти які приходять 

навчатись в позашкільний навчальний заклад за певним напрямом, 

наприклад, в моєму випадку за естетичним напрямом, здебільшого 

усвідомлюють свої творчі здібності та мають деяку впевненість в своїх 

нахилах та здібностях, але все одно при  виконанні нестандартного, 

незвичного творчого завдання, а тим більш при написанні науково-

дослідницької роботи я мала змогу спостерігати, як ці, однозначно 

талановиті та здібні діти не могли сформулювати власну думку, висловити 

сміливе припущення, відійти від загальноприйнятих стереотипів.  Якщо від 

них вимагали  прийняти власне рішення, учні намагались відбутись якимось 
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підглянутим штампом, що говорить про невміння аргументувати, захистити 

власну думку. Ця проблема постала не тільки в науково-дослідницькій 

діяльності дітей, а й при вивченні таких предметів, як дизайн та композиція. 

Можна навести такий приклад: під час вивчення теми «Слово – образ» з 

дизайну майже      70 % всіх учнів розпочинали свою роботу з тих самих 

слів та понять. Проблема  творчої уяви, оригінального вирішення 

поставлених завдань має місце при вивченні практично кожної теми. Діті 

намагаються бути як всі, вирішувати проблеми стандартно, копіювати 

когось, при цьому саме ці діти мають високий творчий потенціал. В 

пошуках виходу з ситуації я звернулась до штатного психолога, з метою 

проведення тренінгів на впевненість в собі. Психолог розпочала роботу з 

дітьми з  тестування на креативність, саме тоді прийшло розуміння, що 

проблема не в скутості учнів, а недостатньому рівні креативності.  

Що ж таке креативність, або творче мислення? За визначенням, яке 

дають тлумачний словник та енциклопедія, мислення – це опосередковане 

та узагальнене пізнання людиною предметів і явищ об’єктивної  дійсності 

в їх суттєвих зв’язках і відносинах. Беручи свій початок в чуттєвому 

пізнанні, мислення виходить за його межі, дозволяючи людині пізнавати 

те, що не може бути безпосередньо сприйнято органами почуттів і 

представлено. Мислення активізується в тих випадках, коли у людини 

виникають питання, на які не можна отримати відповідь шляхом 

сприйняття тих чи інших об’єктів, відтворення того, що вже відомо про 

них. Мислення виникає в процесі взаємодії людини з навколишнім світом. 

Думаючи, суб’єкт  оперує наявними у нього знаннями, відкриває невідоме 

в відомому і таким шляхом приходить до нових знань. Об’єкт  мислення, 

що існує реально поза людиною, виступає для нього як продукт його 

мислення. Генетично найпершою  формою мислення є наочно-дійове 

мислення, перші прояви якого у дитини можна спостерігати в кінці 1-го на 

поч. 2-го року життя. За наочно-дійовим мисленням слідує  наочно-

образне мислення. В молодшому шкільному віці розвивається конкретно-
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понятійне мислення. У дитини розумові операції ще пов’язані  з 

конкретним матеріалом, недостатньо узагальнені, утворені поняття носять 

конкретний характер. Для дітей середнього і старшого шкільного віку 

характерне абстрактно-понятійне мислення. Розумові операції 

узагальнюються, формалізуються, завдяки чому розширюється діапазон їх 

перенесення і застосування в різних нових ситуаціях. Формуються такі 

якості мислення як критичність, самостійність, доказовість.  

З загальним поняттям мислення нерозривно пов’язано  поняття 

творчого мислення. Творчість – це найвища форма активності і 

самостійної діяльності людини. Виділяється ряд сторін творчого процесу: 

постановка питання, що потребує творчої відповіді, мобілізація необхідних 

знань для постановки попередньої гіпотези, оформлення сформованих 

думок у вигляді логічних, образних, математичних, графічних, предметних 

структур. Найвирішальнішу роль в творчому процесі займає мислення 

суб’єкта, що поєднує як логічне мислення, так і уяву. Американський 

психолог Ерік Фромм запропонував таке визначення цього поняття: «Це 

здатність дивуватися й пізнавати, вміння знаходити рішення в 

нестандартних ситуаціях; це спрямованість на відкриття нового і здатність 

глибокого усвідомлення свого досвіду» 

Основні показники творчого мислення: швидкість і гнучкість думки, 

оригінальність , допитливість, точність та сміливість. 

Швидкість думки – кількість ідей, що виникає за одиницю часу. 

Гнучкість думки – здатність швидко й без внутрішніх зусиль 

переключатися з однієї ідеї на іншу; бачити, що інформацію, отриману в 

одному контексті, можна використати і в іншому. Гнучкість  - це добре 

розвинута навичка переносу. Вона забезпечує вміння легко переходити від 

одного класу явищ, що вивчаються, до іншого, долати фіксованість 

методів вирішення, бути готовим до інтелектуального ризику. 

Оригінальність – здатність до генерації ідей, які відрізняються від 

загальноприйнятих; до парадоксальних, несподіваних рішень. 
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Оригінальність пов’язана з цілісним баченням усіх зв’язків і залежностей, 

непомітних під час послідовного логічного аналізу. 

Допитливість – здатність дивуватися, відкритість та інтерес до всього 

нового. 

Сміливість – здатність приймати рішення в ситуації невизначеності, 

не боятися своїх рішень і доводити їх до кінця. 

То чи вродженими є ці показники, чи набутими? Один із творців 

системи вимірювання творчих здібностей Торренс із цього приводу 

відзначав, що успадкований потенціал ненайважливіший показник 

майбутньої творчої продуктивності. Наскільки природні імпульси дитини 

стануть творчими залежить від впливу батьків та інших дорослих. Сім'я 

може розвинути, або знищити творчий потенціал малюка ще з 

дошкільного віку, це саме можна сказати й про навчальний заклад, в якому 

дитина навчається. 

 

Хід і результати констатувального експерименту 

Так сформувалась ідея  створити експериментальні групи сприяння 

розвитку творчого мислення. Групи було сформовано з вихованців груп  

першого та другого року навчання.   

Перед початком роботи з групами було проведено дослідження рівня 

креативності у дітей, за допомогою тестів на креативність, щоб конкретизувати 

завдання експерименту, та мати змогу чітко прослідити його результативність.  

 Тестами креативності називають групу діагностичних методик, що 

використовуються для виявлення та виміру творчих здібностей. Такі методики 

інтенсивно розробляються з середини ХХ ст. Найбільш популярними в освіті є 

тести Дж.Гілфорда та П.Торранса.  

Тести Поля Торранса були спеціально адаптовані співробітниками 

лабораторії психології обдарованості Інституту психології Російської Академії 

освіти О.І. Щеблановою та І.С. Аверіною. Саме тому ці методики отримали таке 
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розповсюдження на території СНГ. Особливо це стосується методики 

«Скорочений тест творчого мислення (фігурна форма)» П.Торранса.  

Людині, що проходить тест пропонується закінчити 10 малюнків за 10 

хвилин. В інструкції звертається увага на те, щоб особливу увагу звертали на 

прагнення  створювати оригінальні малюнки, якомога більше доповнюючи їх 

деталями та написами. За підсумками виконання  завдання підраховуються бали 

за наступними параметрами: 

- продуктивність мислення (оцінюється за кількістю завершених 

малюнків); 

- оригінальність мислення (оцінюється шляхом порівняння отриманих 

зображень з відповідями, що були отримані при адаптації тесту; за оригінальну 

відповідь зараховується1 бал, за відповідь, що не зустрічається в загальному 

списку, максимальна оцінка 2 бали ); 

- гнучкість мислення (оцінюється за кількістю розроблених стратегій: 

якщо всі малюнки різної тематичної направленості, зараховується 10 балів (по 

одному за кожний); 

- розробленість (оцінюється за кількістю деталей в малюнках). 

Цей тест використовується в діапазоні від 6 до 18 років. Інший тест для 

оцінки рівня творчого розвитку – вербальний тест «Незвичайне використання» 

Дж. Гілфорда. Цей тест також було адаптовано Аверіною та Щеблановою. 

Методика призначена для вікової категорії від 10 до 18 років. В інструкції 

пропонується відомий, добре знайомий побутовий предмет. Потрібно якомога 

більше придумати різних та незвичних способів використання цього предмету. 

Підкреслюється, що пропозиції мають бути реальними та легко втілюваними. 

Використовувались також й інші методики тестування, обрані психологом під 

час її роботи над проблемою, а висвітлювались результати найбільш чіткі та 

коректні. Загалом, під час дослідження, за допомогою вищевказаних методик 

було протестовано 53 вихованці, результати тестування викладено у матрицях 

творчих характеристик. Узагальнений результат наведено у наступній таблиці: 

 



17 

 

Таблиця №1. Результати тестування вихованців групи Д-11 та Д-21                    

 

 Отже, під час опрацювання результатів тестування на креативність, можна 

дійти невтішного висновку, що більшість характеристик творчого мислення, 

таких як гнучкість, оригінальність, розробленість, уява, ризикованість, 

знаходяться на рівні нижче приблизної норми у більшості дітей, тільки цікавість 

та поверховість мислення знаходяться приблизно у нормі та вище. Тобто 

завданням проведення експерименту буде припущене підвищення цих 

показників засобами образотворчого мистецтва.  

 

Хід і результати формувального експерименту 

 Сутність експерименту полягала в тому, що кожне заняття у групах 

розпочиналось зі вправи,  або тренінгу за методикою сприяння розвитку 

творчого мислення, основаною на досвіді Б. Едвардс. Хотілося б описати 

найсуттєвіші з них, в тій послідовності, в якій вони впроваджувались в групах.  

1. Кольорова вправа 1.  

 дітям роздавались набори кольорових олівців. 

 було запропоновано вибрати з них 4-6 певних кольорів. 

Характеристика 

творчого мислення 

Нижче норми Приблизна норма Вище норми 

Поверховість  20 дітей – 37.7% 22 дитини – 41.5% 11 дітей – 20.8% 

Гнучкість 24 дитини – 

42.3% 

17 дітей – 32% 12 дітей – 22.7% 

Оригінальність 25 дітей – 47.2% 19 дітей – 35.8% 9 дітей – 17 % 

Розробленість 25 дітей – 47.2% 15 дітей -  28.3% 13 дітей -  24.5% 

Допитливість  15 дітей - 28.3% 27 дітей - 50.9% 11 дітей 20.8% 

Уява  28 дітей – 52.8% 18 дітей – 34% 7 дітей – 13.2% 

Ризикованість  20 дітей - 37.7% 19 дітей - 35.8% 14 дітей – 26.5% 



18 

 

 олівці у вільній послідовності розкладались на столі. 

 після цього дітям було запропоновано, закривши олівці 

аркушем паперу, лівою рукою діставати ті кольори, що 

називає вчитель. При чому завдання має тенденцію 

ускладнення, починаючи з 4 кольорів та повільного темпу, 

поступово переходити до 7 кольорів та більшої швидкості. 

    Завдання має за мету розвиток зв’язку: зір – сприймання кольору – 

ліва рука – права півкуля. Тобто просто тренувальна функція спонукає до 

того, щоб поступово привчати дітей (їх мозок) до залучення роботи саме 

правої півкулі. При цьому хотілося б зазначити, що в жодному класі не було 

жодного лівши, що значно полегшувало загальну роботу 

Кольорова вправа 2. (ускладнений варіант попереднього завдання 

можна розглянути наступну вправу): 

 потрібен набір олівців, але кольори тепер розкласти потрібно у 

певному, заданому вчителем порядку; 

 ще однією обов’язковою умовою має бути те, що діти повинні 

сидіти «ланцюжком»; 

 по команді вчителя, колір, який він називає дитина має лівою 

рукою взяти та передати сусіду зліва, одночасно правою рукою 

прийняти у сусіда справа олівець, що він передає, дуже 

важливою умовою є одночасність передачі, адже при цьому 

потрібно одночасно задіяти обидві руки, а отже активізувати 

обидві півкулі головного мозку. 

     2. Малювання аналогій. Така вправа вміщує в собі малювання 

якихось особистих асоціацій на загально прийняті поняття. Я пропонувала 

дітям намалювати пори року просто абстрактними лініями, зобразити своє 

відношення до них. Також ми малювали казкових героїв: добрих та злих. Ще 

я пропонувала прослухати різні музичні відривки: від класики до сучасних 

напрямків, таких як рок, реп, етнічну, народну музику, а потім намалювати 

мелодію кожного з них. Малювали ми й автопортрет і портрет найкращого 
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друга. Дуже важливим моментом цієї вправи є обговорення. Тобто кожен має 

пояснити свій малюнок, зрозуміти власні асоціації нелегко, але десь після 

третього аналогічного заняття вже було легше. Також важливо, щоб дитина 

усвідомила, що ці малюнки ніхто не оцінює і тут немає невдалих, негарних 

малюнків, кожен  є унікальним і неповторним, цінним. Ще дуже важливим 

аспектом цієї вправи є те, що неможна використовувати загальноприйняті 

символи, наприклад: зірка, серце, сльоза абощо.  

3. Перевернуте малювання.  Спираючись на результати досліджень, 

проведених під час констатувального експерименту, довелось корегувати 

завдання перевернутого малювання, адже діти мають  достатньо високий 

рівень цікавості, тому звичайний варіант перевернутого малювання не 

підходить тому, що для покращення результату чим довше не зрозуміло, що 

зображено на малюнку, тим краще. А маючи високий рівень цікавості діти 

будуть намагатись підгледіти, що ж саме зображено на малюнку. Тому 

довелось не просто перевернути малюнок, а ще й порізати його на частини 

відокремивши їх одна від одної, та пронумерувати. Тобто, отримавши 

завдання, учень має : 

 розкреслити аркуш паперу, намалювати квадрат, 

 поділити його в свою чергу на 16 однакових частин, 

 зверху пронумерувати частини, зліва проставити літери, 

 поступово перемалювати заданий малюнок, розміщуючи 

пронумеровані частини у відповідні  комірки. 

Для створення дидактичного матеріалу до цього завдання я 

використовувала звичайні дитячі розмальовки із тваринною тематикою. При 

цьому ця вправа теж може мати тенденцію до ускладнення. Спочатку я 

використовувала дуже прості малюнки на одну постать, поступово 

ускладнюючи, використовуючи більш складні композиції. До того ж, після 

кількох тренувальних занять ми почали виконувати завдання лівою рукою, 

чим підсилювали ефект від вправи. Перевернутий, ще й поділений малюнок 
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вже не вписується в логічні рамки лівої півкулі, а діючи лівою рукою, ми не 

лишаємо виходу правій півкулі, окрім як стати домінуючою. 

     4. Дзеркальне малювання. Завдання поступово ускладнювалося. 

Спочатку пропонувалося домалювати на розданих малюнках симетричну 

частину, якої не вистачає (метелик, листок, жук та ін.). Ускладнюючи 

малюнок, ми переходили до виконання його лівою рукою, що сприяло 

покращенню результату. 

     У роботі наведені основні вправи, з яких ми розпочинали заняття під 

час експерименту. Крім того, з дітьми одну годину на тиждень працював 

психолог, проводячи тренінги та заняття на розвиток креативності.  

    В кінці навчального року, а отже і експерименту, було ще раз 

протестовано дітей за допомогою тих самих тестів та методик (таблиця 2).  

Таблиця № 2 Узагальнений, середній  результат 

підсумкового тестування 

Якщо порівняти узагальнений результат підсумкового тестування, 

викладений у таблиці №2, з результатом тестування проведеного в ході 

Характеристика 

творчого мислення 

 

Нижче 

норми 

Приблизна 

норма 

Вище 

норми 

Поверховість  24.5% 41.5% 34% 

Гнучкість 24.2% 42.3% 33.5% 

Оригінальність 27% 45.3% 29.7% 

Розробленість 18.7% 47% 34.3% 

Допитливість  17.3% 44.6% 38.1% 

Уява  21.1% 52.6% 26.3% 

Ризикованість  25% 52% 23% 
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констатувального експерименту, то можна побачити, що характеристики творчої 

активності у дітей піднялись не менше ніж на 10- 20  відсотків (таблиця №3). 

Таблиця № 3 Порівняльна таблиця (початок експерименту, кінець 

експерименту) 

 

Отже, можна зробити висновок, що експеримент є успішним. 

Але, на жаль, були певні ускладнення та недоліки в процесі проведення 

експерименту, такі як: недостатня співпраця з батьками, адже  результати 

експерименту залежать від комплексності впливу на дитину, співпраця з 

батьками має важливе значення. На жаль, більша частина батьків віднеслась до 

експерименту байдуже, або навіть негативно. Хоча було проведено певну роботу 

з батьками.  

 Висновки. 

В ході проведення дослідження гіпотеза щодо позитивного ефекту у 

сприянні розвитку творчого мислення  вихованців засобами образотворчого 

мистецтва за допомогою впровадженої в навчальний процес методики, 

основаної на психолого-фізичних показниках творчого мислення та методі 

Характеристика 

творчого 

мислення 

 

Нижче 

норми 

Прибл. 

норма 

Вище 

норми 

Нижче 

норми 

Прибл. 

норма 

Вище 

норми 

Поверховість  37.7% 41.5% 20.8% 24.5% 41.5% 34% 

Гнучкість 42.3% 32% 22.7% 24.2% 42.3% 33.5% 

Оригінальність 47.2% 35.8%  17 % 27% 45.3% 29.7% 

Розробленість 47.2% 28.3% 24.5% 18.7% 47% 34.3% 

Допитливість   28.3%  50.9% 20.8% 17.3% 44.6% 38.1% 

Уява  52.8%  4% 13.2% 21.1% 52.6% 26.3% 

Ризикованість  37.7% 35.8% 26.5% 25% 52% 23% 
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професора Б.Едвардс, підтвердилася, що можна довести за допомогою 

результатів тестування креативних здібностей вихованців експериментальних 

груп. 

Також, під час роботи над проведенням експерименту та протягом 

обробки теоретичної бази за проблемною темою було досліджено роль та 

значення творчого мислення у формуванні особистості та повноцінному 

функціюванні мислення загалом. Спираючись на результати дослідження, 

можна зробити висновок, що творче мислення та його показники – це необхідна 

складова повноцінної особистості, нормального розвитку людини, як 

майбутнього спеціаліста в будь-якій галузі і загалом.  

У ході аналізу літератури та обробки отриманої інформації було 

зроблено спробу виявити показники, критерії та характеристики творчого 

мислення, його етапи а також шляхи сприяння його формуванню та розвитку. 

Визначення критеріїв творчого мислення мало за мету корегування процесу 

розробки та апробації методики сприяння розвитку творчого мислення у 

вихованців. Адже необхідно знати, на які саме параметри творчого мислення 

необхідно впливати, аби мати найкращий результат експерименту.  

Одним з найголовніших завдань дослідження - було визначити 

педагогічні умови та сприяти розвитку творчого мислення вихованців засобами 

образотворчого мистецтва під час гурткової роботи. Результати формувального 

експерименту доводять, що методика сприяння розвитку творчого мислення є 

ефективною, особливо в умовах її впровадження в процесі навчання вихованців 

за програмою «Основи дизайну», адже сама комплексна програма має 

спрямованість на формування творчого мислення, розвитку творчих здібностей 

вихованців гуртка. 

 

 

 


