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Дальнейшие исследования планируется посвя
тить {«учению других вопросов применения комби
нированной терапии с использованием мелоксика- 
ма и дипиридамола у больных с первичным ОА.
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ЗМІСТ КРЕАТИВНО-АКМЕОДОГИНОГО 
ПІДХОДУ ДО ВИ ВЧЕННЯ ФЕНОМЕНУ 

ПРОФЕСІЙНОГО ЗРОСТАННЯ 
ВИКЛАД АЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Сегеда Н. А.
Мелітопольський державний педагогічний 

університет ім.Б. Хмельницького

Анотація. Дана стаття презентує авторське розуміння крє- 
ативно-акмеологічного підходу і його змісту в дослідженні 
професійного зростання викладача вищої школи; креатив- 
ності як інтегральної якості зрілої особистості, що визначає 
акмеологічну спрямованість професійного зростання вик
ладача га відбиває людинотвочу сутність професії. Підхід 
Грунтується на самопізнанні професійно-особистісігах ре
сурсів; спрямованості особистості на самокероване навчан
ня протягом життя. Творча діяльність обумовлена потре
бою успіху в професійній сфері життєдіяльності; досягненні 
професійної компетентності, самоорганізації.
Ключові слова: креативно-акмеологічний підхід, емоція, по
чуття, успіх, професійний, зростання, становлення, викладач. 
Аннотация. Сегеда Н.А. Содержание креативно-акмео- 
логического подхода к изучению феномена профессио
нального роста преподавателя высшей школы. Статья

презенту ет авторское понимание креативно-акмеологичес- 
кого похода и его содержания в исследовании профессио
нальною роста преподавателя; креативности как интеграль
ною качества зрелой личности, которое определяет 
акмеологическую направленность профессионального рос
та преподавателя и отражает человекотворческую сущность 
профессии. Подход основывается на самопознании профес
сионально-личностных ресурсов; направленности личнос
ти на самоуправляемое обучение на протяжении жизни. Твор
ческая деятельность обусловлена потребностью успеха в 
профессиональной сфере жизнедеятельности; достижении 
профессиональной компетентности, самоорганизации. 
Ключевые елова: креативно-акмеологический подход, эмо
ция, чувство, успех, профессиональный, рост, становление, 
преподаватель.
Annotation. Segeda N.A. The content of the creative- 
acmeological approach to the teacher’s professional 
development. The article gives grounds of the author’s creative- 
acmeological approach to the teacher’s professional 
development; to creativity as an integral part of a mature 
personality determing the acmeological professional 
development of a teacher and reflecting a person’s professional 
nature. The approach is based to self-knowledge of professional 

personal resources; orientations of the person on homing 
learning during life. Creative activity is stipulated by need of 
success for a professional orb of vital activity; reaching of 
professional competence, self-organization.
Keywords: ereative-acmeologieal the approach, emotion, 
sense, success, professional, body height, becoming, teacher.

Вступ.
У суспільстві формується стійке і довгочасне 

замовлення на яскраву, фізично і духовно розвину ту’ 
особистість, ініціативну і своєрідну, творчу і висо- 
копрофесійну, здатну до життєдіяльності в різних та 
нових професійних і соціокультурнихумовах. У зв’яз
ку з цим стає актуальною проблема формування 
нових підходів гуманітарного змісту, що обумовлю
ють наукову рефлексію розвитку’ складних і розгалу 
жених систем теоретичного і практичного людиноз
навства, спрямованих на забезпечення особистості 
технологіями успішного професійного становлення 
і досягнення суспільно і індивідуально значущих ре
зультатів життєтворчості. Зазначена проблема акту 
алізує вирішення низки протиріч різного рівня: між 
сту пенем особистісної і професійної адаптованості 
викладача музичного мистецтва і динамікою соціаль
но-педагогічної реальності му зичної освіти; між об
’єктивними потребами в контину альному’ професій
ному зростанні і відсутністю ефективного механізму, 
який вмотивовує систематичне накопичення і збага
чення індивідуально-особистісно-професійного ре
сурсу на етапі “після формального” визнання педа
гогічної і науково-педагогічної кваліфікацій.

Акмеологічний підхід в сучасній гуманістці 
достатньо яскраво представлено в працях С.Верш- 
ловського. В.Воронцової, Н.Гузій, Н.Кузьминої, 
А.Кузьмінського, В.Сластьоніна, Л.С.Рибалки та ін. 
Необхідність обгрунтування основних підходів щодо 
розкриття сутності поняття “креативність” та її вив
чення переконливо доведена в працях відомих педа
гогів та психологів -  В. Андрєєвої, Є.Князева, В.Мо- 
ляко. А.Козирєвої, О.Ніколенко, ЛОніщук С.Сисоєвої, 
Д.Богоявленської, Л.Орбелі, Л.Єрмолаєвої-Томіної. 
Проте, аналіз останніх досліджень і публікацій щодо
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застосування акмеологічного підходу до висвітлення 
людиногворчої сутності професійного зростання вка
зує на те, що його наукова рефлексія не дістала дос
татнього теоретичного обгрунтування.

Робота виконана за планом НДР Меліто
польського державного педагогічного університету 
ім. Б. Хмельницького.

Мета, завдання роботи, матеріал і методи.
Мета статті: розглянути зміст запропоно

ваного автором креативно-акмеологічний підходу' до 
вивчення сутності професійного зростання виклада
ча вищої школи, розкрити внутрішні зв’язки основ
них характеристик креативності з акмеологічним 
змістом професійного зростання викладача музич
ного мистецтва вищого навчального закладу.

Результати досліджень.
Соціальний запит суспільства на професіона

ла, здатного навчатись протягом життя в умовах жор
сткої конкуренції на ринку' праці та розвитку інфор
маційної цивілізації, виявив потребу наукового 
забезпечення практики безперервної (загальнокуль
турної і спеціальнопрофесійної) освіти. Зазначені тен
денції актуалізували наукове оформлення акмеології, 
предметом вивчення якої є сукупність багатозмістов- 
них факторів, властивих зрілій особистості та пов’я
заних з її розвитком і реалізацією творчого потенціа
лу засобами освіти і самоосвіти; формування 
індивіду альної стратегії життєтворчості; становлен
ня методології високопродуктивної професійної 
діяльності [3],[4].[5].

Метою особистісно орієнтованої гуманної 
освіти в умовах розвилку української державності є 
підтримка і розвиток людини, створення для неї умов 
опанування механізму особистісно-професійного 
розвитку на різних етапах, у різних сферах життєді
яльності. Сутнісною характеристикою освітнього 
процесу є взаємообумовлені засвоєння визначених 
су спільством рівнів культурної спадщини та індиві
дуальний розвиток особистості. Зазначений процес 
є оптимальним, коли діяльність його суб’єктів відпо
відає тенденціям культури, притаманним актуально
му' рівню суспільного розвитку. Світовою й вітчизня
ною парадигмою освітніх процесів є обумовленість 
їх мета-завданням -  ставленням до Людини як най
вищої цінності цивілізації. Виконання культурного 
призначення освіти можливе лише за умови методо- 
логізації процесу становлення особистості, що вка
зує на актуалізацію формування нових підходів гу
манітарного змісту. Процес гуманізації освіти не 
зводиться до збільшення обсягу знань. Суть його по
лягає у цілеспрямованій орієнтації освітнього про
цесу на особистість, розвиток її творчих якостей. Гу
манізація освіти обумовлює спрямованість на 
унікальність кожної людини, вільний розвиток духов
ного потенціалу; формування цілісності його культу
ри. Фундаменталізація неперервної педагогічної ос
віти викладача передбачає глибину загально 
філософських, загальноку льту рних, психолого-педа- 
гогічннх і спеціальних знань, вдосконалення структу
ри наукової підготовки, високий рівень теоретичних

узагальнень й разом з тим професійну' актуалізацію 
здобутих знань, умінь й навичок, що піднімає на но
вий рівень питання професійного зростання як про
лонгованої акмемети людино-культуротворчої пара
дигми освіти протягом життя.

Проблема професійного зростання індивіда у 
соціальному середовищі, а саме -  у професійній 
сфері життєдіяльності, входить до кола питань, що 
пов’язані з біо-психо-соціо-культурною сутністю 
людини, її життєвим шляхом, смислом буття, свобо
дою вибору, засобами самоздійснення. творчим ха
рактером діяльності, тобто вічних проблем людини, 
гуманізму та виховання. Ці категорії низують істо
ріографію соціально-гуманітарного знання і зберіга
ють актуальність у сучасній педагогічній науці, кон
центруючись навколо необхідності вивчення і 
з’ясування сутності професійного зростання люди
ни, його гуманітарно-аксіологічних, праксіологічних, 
гедоністичних контекстів і шляхів їх теорегизації. Вив
чення феномену названого процесу уможливило 
усвідомлення і створення концепції креативно-акме- 
ологічного підходу до професійного зростання вик
ладача, яке визначається креативністю (як тією кате
горією, що компенсує можливі негативні впливи 
професіоналізації на особистісне зростання) і куль- 
туровідповідним вмотивуванням досягнень (якакме- 
ологічної ознаки професійного зростання).

Творчість є ціннісно-процесуальним феноме
ном, найважливішими характеристиками якого є са- 
мовиробництво, саморозвиток сутнісних сил та 
здібностей людини. Проблема особистісно-профес
ійного зростання розглядається сучасними науковця
ми в контексті досліджень неперервної професійної 
освіти, психології праці, професійного розвитку [4]. 
[5]. Останній є основоположною і органічною скла
довою загального розвитку особистості і в певних 
періодах найбільш виразно характеризу ється: фор
муванням здатності до свідомого вибору професії -  
в період професійної орієнтації учнівської молоді 
середнього і старшого віку; успішністю оволодіння 
професійними знаннями, уміннями і навичками під 
час професійного навчання за обраними професія
ми; усвідомленням плану професійної самореалізації 
особистості випускниками професійних навчальних 
закладів; досягненням професійної придатності; су с
пільно-професійним успіхом [9,с.6]. Запропонована 
концепція дає підстави стверджувати, що на часі є 
вивчення специфіки та формування відповідної інди
відуально-творчої технології реку рентного навчання 
викладача, яке визначає посту пальний рух до особи- 
стісних і професійних досягнень, відчуття успіху і 
задоволення процесом творення власної професій
ної біографії.

Акмеологічне призначення зростання у про
фесійно-педагогічній сфері життєдіяльності акцентує 
на тому, що системоутворюючою ознакою професій
ної самосвідомості викладача є самосприйнятгя -  уяв
лення про роль власного Я в професійних подіях. 
Суб’єкгнісгь викладача виявляється в бажанні і здат
ності постійно аналізувати, коректувати і вдосконалю
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вати власне професійне зростання. Необхідною пере
думовою і підгрунтям розвитку' суб’єктності є вклю
чення майбутнього викладача в діалог зі своєю особи- 
стістю і професійною сутністю, поєднання з 
педагогічною реальністю. Результатом цього проце
су має бути формування готовності до систематич
ного особистісного і професійного саморозвитку' гу
маністична спрямованість якого повинна 
коректуватись професійною “Я -  МИ концепцією” і 
визначатись накопиченням професійно-особисісних 
ресурсів.

У процесі професійного зростання людина 
здійснює своєрідний самовнесок в особистість, за
лишаючи у власній свідомості образ смислів профес
ійної .діяльності. Людинотворча сутність зазначеного 
процесу' вказує на необхідність дослідження пробле
ми розвитку' креативності, як комплексної інтеграль
ної особистісної якості акмеодогічного призначен
ня. Необхідність обгрунтування основних підходів 
щодо розкриття сутності поняття “креативність” та її 
вивчення переконливо доведена в працях відомих 
педагогів та психологів (В.Андрєєвої, Є.Князева, 
В.Моляко, А.Козирєвої, Н.Лимонової, Б.Нікітіної, 
О.Ніколенко, Л.Оніщук, С.Сисоєвої, О.Феоксистової, 
Д.Богоявленської. В. Дружиніної, Л.Орбелі, Л.Єрмо- 
лаєвої-Томіної). В теоріях особистості креативність 
визначається як здатність дивуватися та пізнавати, 
вміння знаходити рішення у нестандартних ситуаці
ях, спрямованість на відкриття нового та можливості 
до глибокого усвідомлення свого досвіду; продуку
вати унікальні ідеї, результати, засоби вирішення усіх 
життєвих проблем [7, с.498, с.570].

Креативність являє собою одну з найважливі
ших, пов’язаних з оптимальною психологічною 
зрілістю характеристик повноцінно функціонуючої 
людини, яка реалізує свій потенціал, рухається у на
прямку' повного пізнання самої себе та сфери своїх 
переживань. Долаючи зовнішньо спрямовані обме
ження та стандарти, креативна особистість здатна 
продукувати нові незвичайні ідеї, відхилятись у мис
ленні від традиційних схем, швидше вирішувати про
блемні ситуації.

Історіографія категорії вказує на насту пні ха
рактеристики: креативність -  здатність адаптивно ре
агувати на необхідність у нових підходах та нових про
дуктах, яка дозволяє усвідомлювати нове, незвичайне 
у бутті, хоча й сам процес має як свідомий, так і не
свідомий характер; специфічними властивостями 
креативного процесу' є оригінальність, спроможність, 
валідність; підвищене сприймання фактів, концепцій, 
гіпотез, відносна відкритість у відношенні до власних 
переживань, імпульсів, фантазій; найбільш яскраво 
виявляється у нестандартності, нешаблонності мис
лення, відсутності страху перед чужим авторитетом, 
здатності протистояти стійким переконанням, погля
дам, точкам зору.

У психологічній науці поняття “креативність” 
розглядається більшістю авторів як творчі можливості 
людини, як здатність народжу вати багатство різно
манітних ідей у нерегламснтованих умовах діяльності

[7.С.226]; особлива якість (стійка властивість) людсь
кого індивідууму, яка зумовлює здатність виявляти 
соціально значущу' творчу активність [8,с.683]; по
шуково-перетворювальне відношення особистості до 
дійсності, яке виявляється у пошуково-перетворю
вальній активності; глибока особистісна властивість, 
що виявляється в оригінальній постановці пробле
ми, сповненої особистісним смислом [2,с,25].

Останнім часом проблему творчих здібностей 
підводять до проблеми творчої особистості та розг
лядають креативність як комплексну' особисгісну ка
тегорію (Д.Богоявленська, А.Брушлінський, В. Дру- 
жинін, В.Козленко, О.Лук, П.Нечаєв, Л.Орбелі, 
А. Дж.Танненбаум та інші). Згідно позиції цих дослід
жень, творчі здібності є утворенням від інших якос
тей особистості. Відомі психологи та педагоги ствер
джують, що творчих здібностей, як вони є, не існу є. Є 
особистість, яка має творчу' мотивацію та креативні 
властивості. За твердженнями Д.Б.Богоявленської, 
креативність все частіше розглядається у науковій літе
ратурі як інтегративна особистісна якість [2,с.7]. 
Вітчизняні психологи та педагоги наголошують на 
таких ознаках креативності: відкритість у відношенні 
до досвіду -  чуттєвість до нових проблем; широта 
категорізації -  віддаленість асоціативного ряду; 
швидкість мислення -  здатність переходити достат
ньо швидко від однієї категорії до іншої; оригі
нальність мислення -  самостійність, незвичайність, 
кмітливість.

Розглядаючи креативність, як інтегральну, ба
гатогранну характеристику особистості, виникає пи
тання про її структурні елементи, які в комплексі за
безпечують акмеологічне призначення професійного 
зростання викладача та відбивають її людинотворчу 
сутність. Логічна структура даного феномену вклю
чає систему креативних властивостей та здібностей 
особистості. Вона являє собою своєрідне та унікаль
не поєднання мотиваційних, емоційних, інтелектуаль
них, естетичних, екзистенціальних, комунікативних і 
креативних якостей, котрі в комплексі індексують твор
чу стилістику поведінки, забезпечують продук
тивність, новизну, унікальність засобів, результат 
діяльності, схильність та готовність до конструктив
них перетворень у різних сферах життєдіяльності. 
Безпосередньо, в процесі професійної самоосвіти 
викладача, як творчої діяльності, вищевказані особ
ливості розвиваються найбільш повноцінно та гар
монійно, створюючи, таким чином, модель креатив
них властивостей, яка має умовне структурування: 
мотиваційно-креативні особливості -  інтерес, потре
ба у саморозвитку , творча позиція; емоційно-креа- 
тивні особливості -  емпатія, емоційний тезау ру с, ек
спресивна емоційність; інтелекту ально-креативні 
властивості та здібності -  інту їція, здатність до пере
творень, поліфонічність, багатофакторність інтелек
туальних процесів, передбачення, уява; естетичні 
креативні властивості та здібності -  естетична емпа
тія, почуття форми, почуття стилю, почу ття гу мору.

У вивченні конструкту' професійного зростан
ня викладача, враховую™ гіпотетичну' цілісність інди- 
відуально-особистісно-професійного ресурсу, мож

108



ливим, на нашу думку, є виокремлення складових 
елементів креативності, що визначають його люди- 
нотворчу су тність: інтересу' (мотиваційно-креативних 
особливостей), емпатії, експресивної емоційності 
(емоційно-креативних особливостей), уяви, інтуїції 
(інтелектуально-креативних особливостей) та чуттє
вої сфери особистості, пов’язаної з естетичними кре- 
ативними властивостями та здібностями.

У людини, яка відчуває емоцію інтересу, ви
никає бажання досліджувати, розширювати досвід 
шляхом включення нової інформації та звертатися 
до об’єкта з іншого боку який викликав інтерес. Інте
рес -  це один з генетично ранніх проявів креативних 
якостей особистості і, водночас, мотиваційне джере
ло розвитку творчих здібностей. В структурі креатив
ності емоційні особливості посідають одне з цент
ральних місць. Саме емоційні переживання та 
враження є основою виникнення всіх креативних яко
стей особистості, що в комплексі з емоційними влас
тивостями забезпечують продуктивність, ун і
кальність та новизну процесу професійної 
самоосвіти.

Згідно поглядів Є.Басіна, творчі особистості 
часто ідентифікують себе з іншими особистостями та 
легко змінюють ролі, що є свідченням кореляції твор
чості з високим рівнем емпатії та емоційної експресії 
[1, с.281. Емпатія-універсальна творча здібність, яка 
веде до осягнення емоційного світу іншої людини та 
являє собою вчуття в події, явища, об’єкти мистецтва 
на основі переживання певних станів, які виникають у 
процесі творчої діяльності. У безпосередньому'зв’яз
ку з емпатією знаходиться творча уява, яку розгляда
ють ж  діяльність, що віддзеркалює багатства знань та 
вражень, здобутих людиною та йерегворених у власній 
свідомості. Механізм уяви стрижневий у творчій діяль
ності, тому' що він дозволяє домислити те, чого не існу є 
в дійсності, охопити своєю фантазією певні часові та 
просторові феномени, компенсуючи недостатню в 
реальності семантичну га естетичну' інформацію. 
Сутність уяви можна висловити таким чином: уява -  
це психічний процес, який перетворює елеменги пер- 
цептивного, емоційно-чуттєвого та абстрактно-логіч
ного досвіду індивіда в суб’єктивно-нові поєднання.

Інтуїція є необхідним, внутрішньо зумовленим 
природою творчості, моментом виходу' за межі сте
реотипів, що склалися, зокрема, логічних програм 
пошуку вирішення завдання. Зв’язок інтуїції з уявою 
підкреслено вченим Дж.Бройлер, який стверджу є, що 
уява дозволяє нам представити одразу' частину фізич
ного світу у вигляді наявної картини, у прояві певних 
її деталей; інтуїція несподівано розкриває нам в яко
мусь внутрішньому осяянні глибини реальності, вона 
є можливостями, органічно притаманними розуму 
[6. с. 187]. Критерієм роботи механізму' інтуїції є гар
монія створюваного, а перетворення зразків та ду
мок здійснюються під контролем почуття гармонії за 
матеріалами, які зберігаються у пам’яті (ду мки, по
чуття, продукти роботи уяви насичені певним енер- 
гопотенціалом). Цей механізм притягує до себе інфор
мацію та енергію до тих пір. доки вони не почнуть 
набувати критичної ваги. В результаті цього вони

перетворюються в новий образ чи думку або систе
му думок.

Однією з основних систем, що забезпечу ють 
активні творчі форми життєдіяльності людини є емо
ційна сфера -  конкретна система поглядів та переко
нань, яка постійно збагачу ється, змінюється і, водно
час, зберігається; вона створює певну стійкість 
[8,с.24]. Спираючись на закони загального емоційно
го знаку й емоційної реальності уяви, ми можемо 
зазначити, що сам процес людської діяльності викли
кає в особистості певні емоції, але, з іншого боку', 
емоційні стани індивіда впливають на його діяльність. 
Вони не тільки обумовлюють діяльність, але й самі 
зумовлюються нею. Сам характер емоцій, їх основні 
властивості і побудова емоційних процесів певною 
мірою залежать від діяльності. У свою чергу, емоції 
суттєво впливають на хід діяльності. Як форма про
яву потреб особистості, емоції виступають в якості 
внутрішніх спонукань до діяльності. Ці внутрішні спо
нукання, які висловлюються у почуттях, зумовлені 
реальним відношенням індивіда до навколишнього 
світу'. Тут ми бачимо взаємозворотній зв’язок між 
творчою діяльністю та емоціями: за допомогою різних 
емоцій ми впливаємо на творчий процес індивіда, 
активізуючи при цьому' кардинальні креативні якості.

В процесі творчої діяльності виникають певні 
емоції, що охоплюють всі інші психічні явища, впли
ваючи на них з різних боків. Кожна емоція залишає 
сліду свідомості людини та зберігається саме в ній. 
Повторення одних й тих самих емоцій призводить до 
виникнення почуття. Між емоціями та почуттями 
існують складні взаємовідносини. Почу ття виявляють 
себе через емоції, а емоції, що соціалізуються, здатні 
перетворюватись у почуття, в яких ще більше, ніж в 
емоціях, виявляється особистість, її соціальні уста
новки та інтереси, потреби та смаки. Узагальнюючи 
емоційні відображення та поняття людини, почуття 
пов’язуються з високими потребами та мотивами 
діяльності, виконуючи саморегулюючі функції на 
особистісному та соціально-психологічному' рівнях. 
Емоції та почуття іманентно присутні у процесі про
фесійної самоосвіти, водночас вони виявляють його 
мотивацію, цілі (радість відкриття), що вказує на ге
доністичні джерела цього феномену.

У процесі особистісного зростання людина 
живе особливим життям. З одного бою вона кон
центрує в собі весь накопичений нею емоційний і 
ку льтурний досвід, з другого -  вона виконує необхід
ну' селекцію, при цьому збагачуючи його та створю
ючи джерело нового досвіду'. Взаємодія всіх вище
зазначених психічних процесів призводить до 
цілісного розвитку властивостей, які визначають лю- 
динотворчу сутність професійного зростання викла
дача, як діяльності самотворення в професії, коли 
людина переживає певні стани, на основі яких відбу
вається '’вчуття" в події, явища, смисли об’єктів 
пізнання, “врощення” в професію. В свідомості інди
віда відбувається синтез та творчі перебу дови сприй
няття в суб’єктивно-нові поєднання у відповідності 
до принципів художнього духовно-практичного ос
воєння світу, що обумовлює виникнення певного
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роду емоцій, які є індикатором внутрішніх пережи
вань особистості і здатні відбиватися на внутрішньо
му стані людини, викликаючи при цьому різноманітні 
асоціації, уявлення, образи.

Ознайомлення з основними характеристика
ми креативності дозволяє провести внутрішні взає
мозв’язки між ними, які обумовлені використанням 
креативно-акмеологічного підходу до професійного 
зростання викладача (інтерес -  емпатія -  емоція -  
уява -  почуття -  досягнення -  радість -  успіх). Взає
модія всіх якостей веде до їх розвитку та зміцненню в 
структу рі професійного зростання, як феномену' лю- 
динотворчош змісту, а також цілісно впливає на фор
мування творчих можливостей викладача та дозво
ляє характеризувати креативність як інтегральну 
якість особистості акмеологічного призначення, що 
спрямовує особистість на професійну' зростання як 
індивідуально-творчу технологію досягнення успіху 
в професійній діяльності і стабільності професійного 
становлення, як су купності особистісних і професій
них якостей, що набуває у свідомості фахівця своєї 
інтенційності.

Згідно креативно-акмеологічного підходу кож
на людина досягає “вершин” у своїй професії 
найбільш прийнятними, оптимальними для неї шля
хами. серед яких розвиток креативності виводить на 
домінантний рівень професійне зростання, яке обу
мовлює стабільність і успішність не тільки професій
ного становлення викладача, але й його культурного 
простору.

Висновки.
Таким чином, використання креативно-акмео

логічного підходу до вивчення професійного зростан
ня викладача вказує на те, що цей процес ґрунтується 
на самопізнанні професійно-особистісних ресурсів; 
спрямованості особистості на самокероване навчан
ня протягом життя, як творчу діяльність, обумовлену 
потребою успіху в професійній сфері життєдіяльності; 
досягненні професійної компетентності, самооргані
зації (як мобілізації власної мотивації, югнітивних та 
емоційно-чу ттєвих ресурсів, поведінкової активності) 
та є людинотворчим за своєю сутністю.

У подальшому дослідженні планується акту
алізація гедоністичного і праксіологічного підходів у 
вивченні професійного зростання в системі неперер
вної педагогічної освіти викладача.
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ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ЛЮДИНИ: ВИЗНАЧЕННЯ, 
СУТНІСТЬ, СТРУКТУРА

Середа І.О.
Тернопільський національний педагогічний 

університет ім. Володимира Гнатюка

Анотація. В даній статті прослідковуються підходи науковців 
до розуміння поняття «творчі здібності» в історичному ас
пекті, а також аналізується їх сутність, структура і показни
ки досконалості творчих здібностей. Для розвитку творчих 
здібностей та виявлення його динаміки необхідно керува
тись показниками креативності особистості. Показниками 
креативності є: новизна, продуктивність та гнучкість мис
лення, оригінальність думки; творча самостійність; динамі
ка засвоєння нових рухів та рухових дій, точність їх вико
нання, пластичність, раціональність, економічність, 
доцільність, своєчасність, що комплексно оцінюють вико
нання рухів та рухових дій.
Ключові слова: творчість, здібності, креативність, струк
тура, компоненти, досконалість.
Аннотация. Середа И.О. Творческие способности чело
века: определение, сущность, структура. В данной ста
тье прослеживаются подходы научных работников к пони
манию понятия «творческие способности» в историческом 
аспекте, а также анализируется их сущность, структура и 
показатели совершенства творческих способностей. Для 
развития творческих способностей и выявления их динами
ки необходимо руководствоваться показателями креативно
сти личности. Показателями креативности являются: новиз
на, производительность и гибкость мышления, 
оригинальность мысли; творческая самостоятельность; ди
намика усвоения новых движений и двигательных действий, 
точность их выполнения, пластичность, рациональность, 
экономичность, целесообразность, своевременность, кото
рые комплексно оценивают выполнение движений и двига
тельных действий.
Ключевые слова: творчество, способности, креативность, 
структура, компоненты, совершенство.
Annotation. Sereda I.O. Creative abilities of the person: 
definition, nature, frame. In the given article approaches of 
science officers to comprehension of concept «creative abilities» 
in historical aspect are tracked, and also their nature, frame and 
parameters of perfection of creative abilities is analysed. For 
development of creative abilities and revealing of their dynamics 
it is necessary to be guided by parameters creative persons. 
Parameters creative are: novelty, productivity and flexibility 
of intellection, originality of idea; creative independence; 
dynamics of a digestion of new locomotions and motorial actions, 
accuracy of their fulfilment, a plasticity, a rationality, 
profitability, expediency, timeliness which in a complex estimate 
fulfilment of locomotions and motorial actions.
Keywords: creativity, abilities, creative, frame, ingredients, 
perfection.

Вступ.
Гуманістичний принцип є одним із основних 

теоретичних положень освіти. Ефективним способом 
його реалізації, на думку В. Сухомлинського, Л. Зан- 
кової, О.Савченко, Ш, Амонашвілі є орієнтація на-
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