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У статті визначено сутність понять творчості та творчих здібностей. Досліджено літературні джерела та 
публікації у педагогічній періодичній пресі щодо зазначеної проблеми. Авторами докладно обґрунтовано 
актуальність проблеми розвитку творчих здібностей учнів у сучасній школі. Теоретично обґрунтовано 
основні ідеї та положення досліджуваної проблеми. Визначено умови, що забезпечують ефективність 
формування творчих здібностей дітей та вивчено й узагальнено педагогічний досвід з розвитку творчих 
здібностей учнів на заняттях у гуртках.
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Постановка проблеми у загальному вигля-
ді та її зв'язок із важливими науковими 

та практичними завданнями. На сучасному ета-
пі розвитку суспільства одним із пріоритетних 
завдань, що визначені Національною доктриною 
розвитку освіти в Україні, є створення переду-
мов для виховання особистості, здатної творчо 
мислити, самостійно приймати нестандартні рі-
шення, гнучко реагувати на зміни в умовах до-
корінної перебудови всіх сфер життєдіяльності. 
У зв’язку з цим нині відбувається модернізація 
національної системи освіти та вироблення новіт-
ніх концепцій виховання людини, де стратегіч-
ним завданням є формування творчої особистос-
ті, реалізація її природних нахилів і здібностей в 
освітньому процесі.

Актуальність дослідження проблеми творчого 
розвитку учнів загальноосвітніх навчальних за-
кладів зумовлена потребою у зростанні творчих 
ресурсів дитини в умовах глобалізації суспіль-
ства, необхідністю покращення творчої актив-
ності в усіх сферах конструктивної діяльності у 
зв’язку з прискоренням розвитку всіх сфер духо-
вного і матеріального виробництва в суспільстві 
та у провідній ролі творчості як суб’єктивного й 
об’єктивного факторів розвитку культури самої 
особистості учня.

Аналіз останніх досліджень і публікацій, в 
яких започатковано розв’язання даної проблеми 
і на які спирається автор, виділення невиріше-
них раніше частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття. До проблеми 
розвитку творчих здібностей особистості, орга-
нізаційно-методичного супроводу процесу його 
впровадження у своїх працях зверталися відо-
мі вчені, педагоги та науковці нашої країни та 
країн зарубіжжя: В. Барко, І. Матюша, С. Соло-
вейчик, П. Тронько, А. Тютюнников, В. Чорноус 
та ін. Питання формування творчої особистості 
та принципи творчої активності учнів досліджу-
вали: П. Авачов, В. Андреєв, Д. 3ербін, Т. Ільїна, 
М. Данилов, В. Дружинін, В. Колітов, Г. Костюк, 
О. Матюшкін, В. Моляко, Г. Полякова, В. Рибалка, 
О. Савченко, С. Сисоєва та ін. Великого значення 
в організації роботи з розвитку творчих здібнос-
тей учнів середньої школи, у яких розглядають-
ся питання теорії і практики навчання, вихован-
ня і розвитку дітей мають праці: Ш. Амонашвілі, 
Ю. Бабанського, Г. Ващенка, В. Сухомлинського. 
Особливості формування творчих якостей учнів 

під час проведення занять у гуртках розкрива-
ють: Г. Александровська, Н. Литвинова, І. Прус, 
Я. Треф’як, Т. Цвірова та ін.

Отже, дослідження показили, що на передній 
план виходить проблема виховання у школярів 
виробничої культури, розвитку творчої ініціати-
ви, що є однією з основних передумов розвитку 
творчої особистості.

Мета статті. Головною метою цієї статті є уза-
гальнення педагогічного досвіду щодо розвитку 
творчих здібностей учнів на гурткових заняттях 
у позашкільних навчальних закладах та визна-
чення умов, що забезпечують ефективність фор-
мування творчих здібностей дітей. 

Виклад основного матеріалу дослідження з 
повним обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. Останнім часом проблема розви-
тку творчих здібностей особистості, розкриття її 
творчого потенціалу займає пріоритетне місце у 
системі освіти нашої країни. 

Творчість характеризується як вища форма 
діяльності людини, що вимагає тривалої підго-
товки, ерудиції та інтелектуальних здібностей, є 
основою людського життя, джерелом усіх мате-
ріальних і духовних благ. Поняття «творчість» в 
українському педагогічному словнику трактуєть-
ся, як «продуктивна людська діяльність, здатна 
породжувати якісно нові матеріальні та духовні 
цінності суспільного значення» [9, с. 325]. Отже, 
творчість завжди передбачає діяльність, одер-
жання результату, що володіє певною новизною 
та унікальністю. 

Сутність поняття «творчість» розглядають 
вчені, дослідники, педагоги і психологи нашої кра-
їни та країн зарубіжжя. Відомий педагог В. Су-
хомлинский визначав, що творчість – це особлива 
сфера духовного життя, самоствердження, коли 
розгортається оригінальність та особливість уся-
кої дитини. Психолог Л. Виготський зазначав, що 
творчою зветься кожна діяльність, яка створює 
щось нове… Він також стверджував, що твор-
чість є необхідною умовою існування, і все на-
вколо зобов’язане своїм походженням творчому 
процесу людини [3]. На думку С. Рубінштейна: 
«Творчість – діяльність людини, яка створює нові 
матеріальні і духовні цінності, які, в свою чергу, 
мають суспільну значущість». Безумовно, про-
дукти творчої діяльності школярів відзначаються 
певними елементами новизни і носять скоріше за 
все суб’єктивний характер. Звичайно, елементи 
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новизни, які школяр вносить у свою діяльність, 
мають досить відносний характер, проте вони є 
передумовою динамічності тих знань, якими воло-
діє дитина. З розширенням цих знань з’являється 
можливість більш високого рівня прояву новиз-
ни та оригінальності [7]. Отже, перед школою та 
позашкільними закладами XXI століття стоїть 
завдання – виховання всебічної, гармонійної та 
творчої особистості. І є дуже важливим правильно 
організувати цей процес. 

У спільній структурі творчої діяльності, що 
розглядається, як система, можна виділити де-
кілька основних підсистем. Це – процес твор-
чої діяльності, продукт творчої діяльності, осо-
ба творця, середовище і умови, у яких протікає 
творчість. У свою чергу в кожній з названих під-
систем можна виділити їх складові: формування 
задуму та його реалізація. Особа творця харак-
теризується здібностями розуму, темперамен-
том, віком та характером. Середовище і умови є 
фізичним оточенням, колективом, стимулятора-
ми і бар'єрами в творчій діяльності.

Отже, дослідження літературних джерел та 
публікацій у педагогічній періодичній пресі гово-
рять про те, що творчість – це досить складний і 
своєрідний процес, якому можна навчитися. Для 
цього необхідно виявити його закономірності, на 
основі яких можна створити певні методи або 
прийоми.

Аналіз літературних джерел доводить заці-
кавленість багатьох вчених, педагогів, дослідни-
ків щодо поняття «творчі здібності». На думку Б. 
Теплова творчі здібності є стійкими властивостя-
ми людини, що виявляються у її навчальній, ви-
робничій та іншій діяльностях і становлять необ-
хідну умову її творчого розвитку [6, c. 7]. 

У своєму дослідженні В. Андреєв виділяє: моти-
ваційні, інтелектуально-логічні, інтелектуально-ев-
ристичні, моральні, естетичні, комунікативно-твор-
чі, самоорганізаційні та індивідуальні здібності, які 
є компонентами творчих здібностей і повно роз-
кривають структурну модель творчих здібностей 
особистості до навчально-творчої діяльності [2].

Г. Александровська визначає, що саме в шкіль-
ному віці в учнів починають формуватись творчі 
здібності, необхідні для подальшого естетичного 
розвитку, формування духовної культури, виро-
блення єдності в розумінні красивого, доброго, пра-
вильного, та цілісного сприйняття змісту і форми 
світу [1, с. 64]. Адже для дитини більш важливим 
є процес творчості, аніж її результат. Тому, розви-
вати творчі здібності дитини треба з урахуванням 
вікових психофізіологічних особливостей, що по-
требує глибокого знання педагогом індивідуальних 
рис вихованця, уважного й тактовного ставлення 
до неповторності його особистості.

В. Чорноус у своїй публікації «Творчі здібнос-
ті особистості: визначення, сутність, структура» 
(Проблеми підготовки сучасного вчителя. – 2012. – 
№ 5. – С. 82–87) щодо проблеми формування 
творчих здібностей констатує, що творчі здібності 
розвиваються у процесі креативної діяльності та 
є сукупністю властивостей і особистісних якостей 
людини, які відзначаються відповідністю до вимог 
певного виду творчої діяльності, що зумовлюють 
їхню результативність. Дослідник також зазна-
чає, що для розвитку творчих здібностей особис-
тість повинна мати внутрішню мотивацію.

Вивчення науково-педагогічної літератури 
доводить, що важливого значення для творчого 
розвитку особистості набувають заняття у по-
зашкільних навчальних закладах – гуртках. За 
своєю сутністю гурток – це специфічна спіль-
ність дітей та учнівської молоді, яка ґрунтується 
насамперед на добровільності, спільності інтер-
есів, спрямованості на певний вид навчальної 
та практичної діяльності; середовище, де забез-
печуються умови інтелектуального, духовного 
і фізичного розвитку дітей, реалізація їхнього 
творчого потенціалу в галузі позашкільної освіти 
і виховання та створюються комфортні умови со-
ціальної адаптації до умов реального життя.

Головною метою гурткової роботи є створення 
умов для творчого, інтелектуального, духовного 
та фізичного розвитку дітей у вільний час й за-
доволення їх освітніх потреб.

Отже, педагогічний процес у позашкільному 
навчальному закладі спрямований на всебіч-
ний розвиток творчої особистості, формування 
соціального досвіду на основі власних бажань 
дитини, урахування її нахилів і задатків. У по-
зашкільному педагогічному процесі дитина не 
просто відтворює засвоєне раніше, а й доповнює 
та удосконалює те, що засвоїла, чого навчила-
ся. У цьому полягає закон творчої поведінки й 
особливість методики позашкільного педагогіч-
ного процесу, яка будується на обов’язковому 
заохоченні дитини, багатстві вражень, створен-
ні оптимальних людських стосунків, які є дже-
релом продуктивної творчої діяльності дитячої 
спільноти. Найголовнішою функцією позашкіль-
них навчальних закладів є знаходження таких 
видів діяльності, такої праці, у якій дитина змо-
гла б стати справжнім творцем, тому що без 
цього не може бути й мови про розвиток твор-
чої, всебічно розвиненої особистості.

Питання роботи позашкільних закладів до-
сліджувала велика кількість вчених та педагогів. 
Наприклад, С. Шацький у своїх працях наголо-
шував, що завдяки позашкільному вихованню 
можна досягти того, що всі діти й підлітки змо-
жуть розвивати свої творчі здібності та пози-
тивні інтереси. Він зазначав, що діти допитливі, 
намагаються до всього доторкнутися, усе спро-
бувати; прагнуть виявити себе, ділитися свої-
ми враженнями, звідси і розвиток творчої уяви, 
фантазії. У своїй практичній діяльності С. Шаць-
кий завжди створював найсприятливіші умови 
для творчої цікавої роботи, в якій діти могли б 
«виявити себе». Пропонуючи відкрити дитячий 
клуб, він спирався на головну ідею дитячого клу-
бу – організувати центр, де дитяче життя буду-
ватиметься на основі вимог, які випливають із 
природи дитини. На його погляд, клуб – це таке 
творче об’єднання вихованців, де створені най-
сприятливіші умови для різноманітних зустрі-
чей, цікавого дозвілля, змістовної праці, занять 
мистецтвом, гри тощо [8]. 

Т. Сущенко розглядає позашкільну педагогіку 
як науку про виховання творчістю, пріоритетни-
ми категоріями якої є поняття: «співтворчість, 
інтерес, захоплення, творча діяльність, дослід-
ництво, інтелектуальна незалежність, самороз-
виток, психологічний комфорт, обдарованість, 
гармонійний і всебічний розвиток, взаємодія» 
[5]. Авторка також зазначає, що найголовні-
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шою функцією позашкільних навчальних закла-
дів, без якої не може бути й мови про розвиток 
творчої, всебічнорозвиненої особистості, є знахо-
дження таких видів діяльності, такої праці, де 
дитина змогла б стати справжнім творцем. 

Розглядаючи питання розвитку творчих зді-
бностей учнів на заняттях у гуртках, Г. Алексан-
дровська зазначає, що наявність творчих здібнос-
тей у людини ще не гарантує творчих здобутків. 
Для їх досягнення необхідний «двигун», що за-
пустив би в роботу механізм мислення, тобто не-
обхідні мотивація до діяльності бажання й воля. 
На її думку: «Гурткова робота в позашкільних 
навчальних закладах, допомагає розв’язувати 
окреслені питання, зокрема шляхом організації 
творчої діяльності» [1, с. 65].

Позашкільна робота являє собою сукупність 
різних видів роботи і має широкі можливості 
впливу на дитину. Це – різноманітна позашкіль-
на діяльність, що сприяє більш різнобічному роз-
криттю індивідуальних здібностей дитини, розви-
тку в дітей інтересу до різних видів діяльності та 
збагачує особистий досвід дитини, її знання про 
розмаїття людської діяльності, під час яких дити-
на набуває необхідні практичні вміння і навички.

Робота у гуртку несе дитині спілкування з ін-
шими дітьми, радість і задоволення від виконан-
ня роботи та розвиток творчих здібностей. Під 
час проведення занять у гуртку потрібно навчи-
ти вихованців бачити і творити красу, яка буде 
милувати та радувати оточуючих і розвивати 
уявлення у дитини. 

Успіх виховання й навчання багато в чому за-
лежить від того, які методи й прийоми викорис-
тає педагог, щоб донести до дітей певний зміст, 
сформувати в них знання, уміння, навички, а 
також розвинути здатності в тій або іншій об-
ласті діяльності. Г. Александровська відзначає, 
що для реалізації передумов розвитку творчих 
здібностей вихованців використовуються такі 
ефективні форми й методи навчання, як: пояс-
нювально-ілюстративний, розповідь, бесіди, ро-
бота з книгою, демонстрація, вправи, практичні 
роботи репродуктивного і творчого характеру, 
методи мотивації і стимулювання, навчального 

контролю, взаємоконтролю й самоконтролю, про-
блемно-пошуковий, пізнавальна гра [1, с. 64].

Дослідження літературних джерел та публі-
кацій педагогів і дослідників говорять про те, 
що дуже часто для розвитку творчих здібностей 
на заняттях у гуртках вчителі використовувати 
ігри, які допомагають розвивати у дітей допитли-
вість, змушувати їх логічно мислити та сприяли 
б кращому запам’ятовуванню теоретичного ма-
теріалу. Тому потрібно з вихованцями проводити 
творчі та розвиваючі ігри, які при усій своїй роз-
маїтості об'єднані під загальною назвою не ви-
падково, вони всі виходять із загальної ідеї та 
мають характерні творчі моменти. 

Висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у даному напрямку. 
Отже, проблема розвитку творчих здібностей ді-
тей сьогодні є дуже актуальною. Якими б фено-
менальними від природи не були здібності, самі 
собою, поза навчанням та діяльністю вони розви-
ватися не можуть. Тому, завдання позашкільних 
закладів – виявити і розвинути їх у доступній і 
цікавій дітям творчій діяльності, використовую-
чи ефективні форми та методи навчання.

Залучення учнів до творчої діяльності роз-
криває перед ними горизонт людських можли-
востей і сприяє правильному визначенню свого 
місця на широкому полі власних знань, умінь та 
здібностей. Саме в творчості людина реалізує в 
усій повноті свої знання, уміння та здібності, а 
отримавши можливість випробувати себе в різ-
них видах діяльності, точно переконується в на-
явному арсеналі знань, умінь та здібностей і тим 
самим адекватно оцінює свої можливості.

Таким чином, повноцінний розвиток творчих 
здібностей дитини, у певній мірі залежить від 
умов та методів організації позашкільної роботи, 
які передбачають залучення учнів до науково-
го пошуку і використання отриманих знань на 
практиці при вмілому педагогічному керівництві. 
Отже, сьогодні одним із основних завдань діяль-
ності позашкільного навчального закладу зали-
шається забезпечення атмосфери комфорту, до-
брозичливості та співпраці й створення умов для 
розвитку дитячої творчості.
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Аннотация
В статье определена суть понятий творчества и творческих способностей. Исследованы литературные 
источники и публикации в педагогической периодической прессе по данной проблеме. Авторами обсто-
ятельно обоснована актуальность проблемы развития творческих способностей учащихся в современ-
ной школе. Теоретически обоснованы основные идеи и положения исследуемой проблемы. Определены 
условия, обеспечивающие еффективность формирования творческих способностей детей и обобщен 
педагогический опыт развития творческих способностей учащихся на занятиях в кружках.
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THE DEVELOPMENT OF THE CREATIVITY 
OF THE SECONDARY SCHOOL PUPILS AT THE CAS ACTIVITIES

Summary
The meaning of the creativity is determined in the article. The literature and the articles in the periodicals 
regarding this problem are investigated. The authors prove are examined the problems of the pupils 
creativity development at the modern school. The main ideas and conceptual issues of this problem 
are theoretically substantiated. Are determined the arrangements, which are provide an effectiveness 
of the children creativity formation. In the article the pedagogical experience of the pupils’ creativity 
development at the CAS activities are examined and generalize.
Keywords: creativity, CAS activities, secondary school.


