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Аннотация
В статье рассматривается проблема формирования инициативной, творческой, креативной личности 
учащегося как целостного процеса, который включает систему, структуру, содержание и технологии 
образовательной деятельности и базируется на стратегии Новой украинской школы. Акцентируется 
внимание на особенностях подготовки учителя к реализации личностно ориентированной модели об-
разования.
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FORMINGA PRIMARY SCHOOL PUPIL’S 
CREATIVE PERSONALITY AS A TOTAL PROCESS

Summary 
The article deals with the issue of forming a pupil’s initiative and creative personality as a holistic process 
that encompasses the system, structure, content and technologies of educational activity and is based on 
the strategy of the New Ukrainian School. The attention is paid to the peculiarities of training a teacher 
for the implementation of a personally oriented educational model. 
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ВИХОВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 
В ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ

Сіваш Т.Д.
Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського

В статті проаналізовано поняття «творчість», «творчі здібності», «творча особистість» з погляду філософії, 
педагогіки та психології. Автор пропонує шляхи, що сприятимуть активізації творчої діяльності учнів 
початкової школи. Визначено важливу роль розвитку дивергентного мислення у процесі виховання творчої 
особистості, а також описано основні його характеристики. Окреслено педагогічні принципи та шляхи 
формування творчої особистості молодшого школяра.
Ключові слова: творчість, творча діяльність, творча особистість, виховання творчості.

Постановка проблеми. Одним із головних 
завдань сучасної освіти України є ви-

ховання творчої особистості, адже вона значно 
краще й легше пристосовується до побутових, 
соціальних і виробничих умов, ефективніше їх 
використовує та змінює відповідно до власних 
уподобань, переконань тощо. І тому важливу 
роль відіграє творче виховання, в основу якого 
потрібно покласти використання різних засо-
бів, підходів до розвитку дитини, орієнтованих 
на досягнення оригінального результату. Адже 
ще В. Сухомлинський зазначав: «…без творчо-
го життя особистість не може бути вихованою, 
без творчості немислимі духовні, інтелекту-
альні, естетичні взаємовідносини» [17, с. 436]. 
Саме творчість стимулює розвиток мислення, 
інтересів, дослідницьку діяльність.

Розвиток творчих здібностей є важливою 
умовою процесу культурного розвитку сус-
пільства і виховання людини. Творча діяль-
ність учнів сприяє формуванню їхніх мораль-
но-естетичних і вольових якостей, оскільки 
у процесі розв’язання творчих завдань діти 
виробляють уміння критично ставитись до 
тривіального, вчаться дискутувати, відстоюва-
ти власну думку тощо. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Орієнтація навчально-виховного процесу на 
розвиток творчих здібностей особистості має 
давні традиції у педагогіці, починаючи ще 
з античної (грецької, спартанської, римської) 
системи виховання. Пильну увагу приділяли 
їй К. Ушинський, С. Русова, А. Макаренко, 
В. Сухомлинський та інші. Тенденції особис-
тісної орієнтації розвитку системи освіти під-
тверджені результатами досліджень сучасних 
вітчизняних і російських психологів (Г. Балл, 
Л. Виготський, Г. Костюк, С. Максименко, 
В. Моляко, Л. Шрагіна) і педагогів (І. Бех, 
І. Волощук, О. Грушко, І. Зязюн, В. Клименко, 
А. Машталір, О. Савченко, О. Філінчук). 

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми. Дослідники аналізують різні 
аспекти проблеми творчих здібностей, їх при-
роди, компонентного складу, критеріїв і показ-
ників розвитку, методів і прийомів формування. 

Більшість із цих питань досі залишаються дис-
кусійними, що свідчить про складність та бага-
тозначність природи цього феномена.

Мета статті полягає у визначенні справжньої 
психолого-педагогічної сутності дефініцій «твор-
чість», «творчі здібності», «творча особистість».

Виклад основного матеріалу. Український 
педагогічний словник за редакцією С. Гонча-
ренка визначає творчість як «продуктивну 
людську діяльність, здатну породжувати якіс-
но нові матеріали та духовні цінності суспіль-
ного значення»[6, с. 326]. Новизна, яка виникає 
в результаті творчої діяльності, може мати 
як об’єктивний, так і суб’єктивний характер. 
Об’єктивна цінність визнається за такими про-
дуктами творчості, в яких відкриваються не-
відомі закономірності навколишньої дійсності, 
встановлюються та пояснюються зв’язки між 
явищами, які вважаються непов’язаними між 
собою. Суб’єктивна цінність продуктів твор-
чості має місце тоді, коли продукт творчості 
новий не сам по собі, об’єктивно, а новий для 
людини, яка його створила. Такими є про-
дукти дитячої творчості в області малюван-
ня, ліплення, складання віршів і пісень. Отже, 
творчість – це діяльність, результатом якої 
є нові матеріальні та духовні цінності, найви-
ща форма психічної активності, самостійності, 
здатність створювати щось нове, оригінальне. 
У результаті творчої діяльності формуються 
та розвиваються творчі здібності.

Творчі здібності, або креативність – інте-
лектуально-евристичні здібності (здібність ге-
нерувати нові ідеї, висовувати гіпотези, фан-
тазувати, бачити суперечності, асоціативно 
мислити, переносити знання і вміння в нові 
ситуації – компоненти творчих здібностей, 
що забезпечують створення нового творчого 
продукту) [13, с. 53–54]. Е. Торренс під кре-
ативністю розумів здатність до загостреного 
сприйняття недоліків, прогалин у знаннях, 
дисгармонії. У структурі творчої діяльнос-
ті він виділяв: сприйняття проблеми; пошук 
рішень; висування та формування гіпотез; 
перевірку гіпотез; модифікацію гіпотез; зна-
ходження результатів [19, с. 164]. У творчій 
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діяльності важливу роль відіграють такі фак-
тори, як особливості темпераменту, здатність 
швидко засвоювати та породжувати ідеї (не-
критично ставитися до них); творчі розв’язки 
приходять у момент релаксації, розсіювання 
уваги [8, с. 56]. Д. Богоявленська основним по-
казником творчих здібностей виокремлює ін-
телектуальну активність, яка поєднує у собі 
2 компоненти: пізнавальний (загальні розумо-
ві здібності) та мотиваційний. Критерієм ви-
явлення творчості є характер виконання лю-
диною запропонованих їй мисленнєвих задач 
[3, с. 41]. М. Львов визначив, що творчість – це 
виплеск емоцій, вона не відокремлена від знань 
та умінь, емоції супроводжують творчість, на-
дихають діяльність людини, підвищують тонус 
її протікання, роботи людини-творця, надають 
їй сили. Але пробуджують творчий акт лише 
строгі, перевірені знання й уміння [12, с. 24]. 
Таким чином, в загальному вигляді творчі зді-
бності – це індивідуальні психологічні осо-
бливості індивіда, які мають відношення до 
успішності, але не зводяться до знань, умінь 
і навичок, які вже виробленні у школяра.

Враховуючи те, що елемент творчості може 
бути присутнім у будь-якому виді людської 
діяльності, то справедливо говорити не лише 
про художні, але й про технічні, математичні 
творчі здібності тощо. Творчі здібності явля-
ють собою сукупність багатьох якостей. І пи-
тання про компоненти творчого потенціалу за-
лишається до цих пір відкритим, хоч у даний 
момент існує декілька гіпотез, які стосують-
ся даної проблеми. С. Сисоєва запропонувала 
визначити креативну особистість як таку, що 
має внутрішні передумови, котрі забезпечу-
ють її творчу активність, тобто не стимульо-
вану ззовні пошукову та перетворювальну ді-
яльність [16, с. 24].

Багато психологів пов'язують здібності до 
творчої діяльності, передусім, з особливостями 
мислення. Зокрема, видатний американський 
психолог Дж. Гілфорд, який займався про-
блемами людського інтелекту встановив, що 
творчими особистостям властиве дивергентне 
мислення [4, с. 36]. Люди, які мають такий тип 
мислення, під час розв’язування проблеми не 
концентрують усю свою увагу та зусилля на 
знаходження одного правильного розв’язку, а 
починають шукати розв’язання в усіх можли-
вих напрямках для того, щоб роздивитись та об-
міркувати якомога більше варіантів. Такі люди 
схильні створювати нові комбінації з елемен-
тів, які більшість людей знають і використову-
ють тільки визначеним чином, або формувати 
зв’язки між двома елементами, які на перший 
погляд не мають нічого спільного. Дивергентний 
спосіб мислення характеризується наступними 
основними особливостями : швидкість, гнуч-
кість, оригінальність, завершеність [19, с. 51].

Відомий дослідник проблеми творчості 
Я. Пономарьов, опираючись на біографії видат-

них вчених, винахідників, художників та музи-
кантів виокрем-лює наступні види творчості: 
здібність бачити проблему там, де її не бачать 
інші; здібність згортати мисленнєві операції, 
замінюючи декілька понять одним та викорис-
товуючи більш ємні, в інформаційному відно-
шенні, символи; здібність застосовувати нави-
чки, набуті при розв’язанні однієї задачі, до 
розв’язання іншої; здібність сприймати дій-
сність цілую, не поділяючи її на частини; зді-
бність легко асоціювати віддалені поняття; зді-
бність пам’яті видавати потрібну інформацію 
в потрібну хвилину; гнучкість мислення; зді-
бність обирати одну з альтернатив розв’язку 
проблеми до її перевірки; здібність включати 
відомості у вже сталі системи знань; здібність 
бачити речі такими, які вони є, виокремлювати 
об’єкт спостереження з того, що приносить ін-
терпретацію; легкість генерування ідей; твор-
ча уява; здібність удосконалення первинного 
задуму [15, с. 6–36].

Вчені та педагоги, які займаються розроб-
кою програм та методик творчого виховання 
на базі ТРВЗ та АРВЗ вважають, що компо-
нентами творчого потенціалу людини виступа-
ють наступні здібності: здатність ризикувати; 
дивергентне мислення; гнучкість у мисленні 
та діях; швидкість мислення; здатність ви-
словлювати нові оригінальні ідеї; багата твор-
ча уява; сприйняття неоднозначності речей 
та явищ; високі естетичні цінності; розвину-
та інтуїція [1, с. 39–42]. Аналізуючи вказа-
ні вище точки зору з питання про складові 
творчих здібностей, можна зробити висновок, 
що незважаючи на різноманітність підходів 
до визначення, усі дослідники виокремлюють 
творчу уяву та якість творчого мислення як 
обов’язкові компоненти творчих здібностей.

Творча особистість володіє високим рівнем 
знань, потягом до нового, оригінального, вміє 
відкинути звичайне, шаблонне, їй притаманні 
творчі здібності, які відповідають творчій ді-
яльності та є умовою її успішного здійснення.

Творча діяльність школяра підвищує його 
захопленість навчальним процесом, сприяє 
успішному засвоєнню знань, стимулює інте-
лектуальні зусилля, упевненість у собі, ви-
ховує незалежність поглядів. А. Шумілін 
[18, с. 53] розглядає окремі способи активіза-
ції творчої діяльності: проблемне викладання 
знань, дискусія, дослідницький метод,творчі 
роботи учнів, створення атмосфери колектив-
ної творчої діяльності під час уроку.

Активізація творчої діяльності сприяє: 
виключення критики (можна висловлювати 
будь-яку думку не боячись, що її визнають 
абсурдною); заохочування найнеочікуваніших 
результатів асоціацій (чим більш дикою зда-
ється ідея, тим краще); вимога, щоб кількість 
запропонованих ідей була чим більшою; ви-
знання, що висловленні ідеї не є нічиєю влас-
ністю, ніхто не має права монополізувати їх; 
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кожен учасник має право комбінувати ідеї, ви-
словлені іншими, видозмінювати їх, покращу-
вати та удосконалювати.

Формуванню творчої особистості дитини 
вимагає від вчителя дотримання під час орга-
нізації навчальної діяльності таких принципів: 
принцип розвитку (передбачає врахування ві-
кових та індивідуальних особливостей учнів); 
принцип самодіяльності (має на меті діяльніс-
ний підхід, за якого учні відчувають себе спі-
вучасниками навчального процесу, а ідеї вчи-
теля повністю оволодівають ними); принцип 
самоорганізації (передбачає спонукання учнів 
до організації свого робочого місця, плануван-
ня роботи по виконанню навчального завдання, 
здійснення самоперевірки).

Для того, щоб успішно активізувати твор-
чу діяльність молодших школярів учителю 
необхідно бачити результативність та продук-
тивність власної роботи. Для цього необхідно 
слідкувати за динамікою виявлення творчої 
діяльності кожної дитини. Елементи творчості 
та взаємодія елементів відтворення в діяль-
ності школяра, як і в діяльності дорослої лю-
дини, необхідно розрізняти за двома характер-
ними ознаками: за результатом (продуктом) 
діяльності та за способом її перебігу. Зрозумі-
ло, що в навчальній діяльності елементи твор-
чості учнів проявляються, насамперед, в осо-
бливостях її перебігу, а саме в умінні бачити 

проблему, знаходити нові способи розв’язання 
конкретних практичних та навчальних задач 
у нестандартних ситуаціях. Творчу діяльність 
можна стимулювати також через реалізацію 
між предметних зв’язків, через введення у не-
звичайну гіпотетичну ситуацію. Слід врахову-
вати, що учні реалізовують весь свій потен-
ціал, коли бачить зв'язок між затраченими 
зусиллями та отриманим результатом, а тому 
нагородження є невід'ємною частиною вихо-
вання творчої особистості.

Висновки та пропозиції. Таким чином, під 
творчими здібностями ми розуміємо сукупність 
властивостей та якостей людини, необхідних 
для успішного здійснення творчої діяльності, 
у процесі якої вони дозволяють виконати пе-
ретворення, перебудову предметів, явищ, на-
очних, чуттєвих та мисленнєвих образів, від-
кривати нове для себе, шукати та приймати 
оригінальні, нестандартні рішення. Можна 
зробити висновок, що творча діяльність акти-
візується у сприятливій атмосфері, при добро-
зичливих оцінках з боку вчителів, заохочен-
ні оригінальних висловлювань. Важливу роль 
при цьому грають відкриті питання які спону-
кають школярів до роздумів, до пошуку різно-
манітних відповідей на одні й ті самі питання 
навчального плану. Ще краще, якщо самим 
учням дозволяється ставити подібні питання 
та відповідати на них. 
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ВОСПИТАНИЕ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ  
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ

Аннотация 
В статье проанализированы понятия «творчество», «творческие способности», «творческая личность» 
с точки зрения философии, педагогики и психологии. Автор предлагает пути, способствующие активи-
зации творческой деятельности учащихся начальной школы. Подчеркивается важная роль развития 
дивергентного мышления в процессе воспитания личности, а также описаны основные его характери-
стики. Определены педагогические принципы и пути формирования творческой личности младшего 
школьника.
Ключевые слова: творчество, творческая деятельность, воспитание творчества.
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EDUCATION OF CREATIVE PERSONALITY  
IN THE EDUCATIONAL PROCESS OF THE PRIMARY SCHOOL

Summary
The article analyzes the notion of "creativity", "creation of ability", "creative individuality" from the point 
of view of philosophy, pedagogy and psychology. The author suggests ways to enhance the creative ac-
tivity of elementary school students. The important role of development of divergent thinking in the pro-
cess of revealing the creative personality is determined, as well as its main characteristics are described. 
The pedagogical principles and ways of formation of a young person's student's creative personality are 
outlined.
Keywords: creativity, creative activity, creative ability, creative personality, education of creativity.


