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Постановка проблеми. Трансформаційні процеси, які відбуваються в 

усіх сферах суспільного життя нашої країни потребують поліпшення якості під-

готовки фахівців, підвищення конкурентоздатності на ринку праці випускників 

вищих навчальних закладів. За нинішніх умов метою модернізації вищої освіти 

на нових законодавчих і методологічних засадах є досягнення принципово но-

вого рівня якості професійної підготовки фахівців у вищій школі. Існує запит на 

виховання творчої особистості, індивідуальності, здатної, на відміну від люди-

ни-виконавця, самостійно мислити, генерувати оригінальні ідеї, приймати смі-

ливі, нестандартні рішення. Саме тому важливим є не стільки оснащення випу-

скників необхідним багажем знань, умінь і навичок, але й формування їхньої 

особистості як професіоналів, здатних до вирішення професійних завдань, тоб-

то формування в них саме професійної креативності. Проблема професійної 

креативності в освітньому середовищі вищого навчального закладу є ще недо-

статньо вивченою, що і обумовило актуальність нашого дослідження. 

Вихідні передумови. У сучасній науковій літературі креативність визна-

чається як діяльність, кінцевим результатом якої є створення якісно нового 

продукту, такого, який вирізняється неповторністю, оригінальністю та суспіль-

но-історичною унікальністю (при цьому зазначається, що творчість – специфіч-

на властивість людини, а тому без творця-суб’єкта, тобто креативної особис-

тості, здійснюватися не може). Саме у такому аналітичному розрізі креатив-

ність стала предметом вивчення для багатьох вітчизняних і зарубіжних психо-

логів, зокрема, Д. Богоявленської, Е. Боно, Дж. Гілфорда, В. Дружиніна,   Г. Ко-

стюка, В. Клименка, К. Платонова, Я. Пономарьова, Е. Торранса,                           

О. Матюшкіна та ін. Вагомий внесок у розробку проблем інтелекту, здібностей, 
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обдарованості, творчого мислення, розвитку творчої особистості здійснили такі 

вчені, як Н. Лейтес, С. Максименко, В. Моляко, В. Рибалка, В. Роменець,                

А. Фурман та ін.  

Студентський вік є найважливішим періодом у житті людини, оскільки 

саме у цей період молода людина засвоює основні принципи професійного кре-

до. У процесі навчання і практики відбувається формування професійних умінь 

та навичок та активізація креативного потенціалу особистості 

Метою статті є теоретичний аналіз досліджень, присвячених  проблемі 

професійної креативності в освітньому середовищі вищого навчального закладу.  

Виклад методики і результатів досліджень. Перш за все зупинимося на 

сутності самих феноменів «креативність», «професійна креативність», «твор-

чість» і «творча навчальна діяльність». 

Сьогодні існують розбіжності у визначенні поняття креативність. За ви-

значенням вільної енциклопедії Вікіпедії креативність (лат. creatio – створення) 

–  новітній термін, яким окреслюються творчі здібності індивіда, що входять у 

структуру обдарованості в якості незалежного фактору і характеризуються зда-

тністю до продукування принципово нових ідей [2]. 

У сучасному психологічному словнику креативність визначено як «мож-

ливість творити, здатність до творчих актів, що сприяють новому, незвичайно-

му баченню проблеми чи ситуації» [10]. 

На думку Є. Ільїна, креативність – це «здатність до творчості, перетво-

рення інформації та відмова від стереотипних способів мислення» [4]. 

Креативність визначалася Е. Торрансом як процес виникнення чутливості 

до проблем, дефіциту знань, їхньої дисгармонії, незгідності, несумісності, роз-

біжності; фіксації цих проблем; пошуку рішень, висування гіпотез; перевірок, 

змін і переперевірок та, зрештою, формування й повідомлення результату рі-

шення [12, с. 54]. 

Ф. Баррон і Д. Харрінгтон, узагальнюючи проведені дослідження у галузі 

креативності, дійшли висновків, що креативність це: 

 здатність адаптивно реагувати на потребу нових підходів і продуктів, що 

дозволяє усвідомлювати нове в бутті, хоча сам процес може мати і свідомий, і 

несвідомий характер; 

  здатність породжувати незвичайні ідеї, відхилятися від традиційних схем 

мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації;  

 створення нового творчого продукту багато в чому залежить від особис-

тості творця і сили його внутрішньої мотивації; 

 особливості творчого процесу, продукту та особистості характеризуються 

такими ознаками, як оригінальність, валідність, адекватність задачі і придат-

ність;  

 естетична, екологічна, оптимальність форми, правильність та оригіналь-

ність на поточний момент;  

 креативні продукти можуть бути дуже різноманітні за природою: нове 

вирішення проблеми в математиці, відкриття хімічного процесу, створення му-
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зики, картини чи поеми, нової філософської чи релігійної системи, нововведен-

ня у правознавстві, новий підхід до вирішення соціальних проблем тощо. 

Дж. Гілфорд і Е. Торранс розглядають креативність як здатність до твор-

чого (дивергентного) мислення, Ф. Баррон визначає креативність як внутрішній 

процес, який спонтанно продовжується в дії. С. Меднік підкреслює, що в основі 

креативності лежить здатність виходити за межі стереотипних асоціацій, пра-

цювати з широким семантичним полем. Отже, більшість дослідників дійшли 

думки, що творчий процес – це форма діяльності в проблемному пошуку, сві-

дома та цілеспрямована спроба розширити наявні межі знань, усунути обме-

ження. 

Процес розвитку креативності проходить дві фази:  

1. «Первинна» креативність − загальні творчі здібності, неспеціалізовані 

стосовно визначеної сфери людської життєдіяльності. Креативність актуалізу-

ється лише тоді, коли середовище містить зразки креативної поведінки, його 

результати і предметно-інформаційну наповненість.  

2. «Спеціалізована» креативність − здатність до творчості, пов'язана з ви-

значеною сферою людської діяльності, що розвивається на продуктивному рів-

ні в 13−20 років. Індивід або затримується на фазі наслідування назавжди, або 

переходить до оригінальної творчості [3, с. 19]. 

Таким чином, професійна креативність є невід’ємною складовою профе-

сійної діяльності, що трактується як здатність трансформувати засвоєний дос-

від навчально-професійної діяльності, у ході якого майбутній фахівець здатний 

відтворити і творчо реформувати продукт праці, стаючи активним суб’єктом. 

Сучасні теорії творчості дають можливість краще зрозуміти, описати і 

дослідити складне явище людської креативності. На сьогодні немає єдиної тео-

рії творчості, оскільки немає єдиної, визнаної всіма науковцями дефініції твор-

чості. 

Творчість можна розглядати як цінність, яка надає людському життю пе-

вний сенс, і, одночасно, як шлях до досягнення повного психічного здоров’я, 

ототожненого з самореалізацією.  

Досліджуючи творчість, К. Роджерс розглядав такі її різні аспекти: по-

перше, повинно існувати щось, що можна ідентифікувати як витвір творчого 

процесу; по-друге, продукти творчого процесу мають бути новаторськими, а 

новаторство виникає з неповторних рис особистості та її власного життєвого 

досвіду [8, с. 222]. 

Творчість є типомдіяльності, який створює якісно нові матеріальні і ду-

ховні цінності або висуває нові, ефективніші способи розв'язання тих чи інших 

наукових, технічних, соціальних та інших проблем 5, с. 17. 

Піднімаючи питання про передумови розвитку творчої особистості,             

О. Матюшкін свого часу диференціював такі її компоненти: домінуюча роль пі-

знавальної мотивації, дослідницька творча активність, можливість досягнення 

оригінальних рішень, прогнозування здатності до створення ідеальних еталонів. 

Саме ці структурні компоненти й спричиняють розширення поля творчої сві-

домості особистості [7].  
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Відтак, термін «творчість» позначає й діяльність особистості, і створені 

нею цінності, які з фактів її персональної долі стають фактами культури. Твор-

чість як культурно-історичне явище має психологічний аспект: особистісний і 

процесуальний. 

На основі аналізу праць, що характеризують сучасний освітній процес, 

наголошуємо на вирішальному значенні освітнього креативного середовища, 

що має відповідати вимогам креативного типу освіти та створюватиме умови 

для розвитку творчих здібностей студентів. 

Освітнє середовище, на думку К.  Приходченко, здатне набувати творчого 

характеру й допомагає відійти від репродуктивного засвоєння знань до активної 

творчої діяльності [11, с. 68]. Автор слушно зауважує, що при моделюванні 

освітнього середовища необхідно привчити студентів до самоосвіти й самовдо-

сконалення, сприяти розвитку їхніх здібностей, креативного мислення, форму-

ванню особистості з гнучким розумом; залучати до активної самостійної твор-

чої роботи [11, с. 69].  

Л. Борисенко у науковий обіг уводить термін «інноваційно-креативне се-

редовище», що створює систему умов для розвитку креативності особистості, її 

пошукової активності, творчої самостійності, її професійних і соціально-

психологічних ресурсів, а також забезпечує гармонізацію інтелектуального та 

емоційно-ціннісного компонентів науково-дослідної діяльності студентів. Єд-

ність інтелекту, емоцій, ціннісних орієнтацій виступає основою нестандартної 

творчої діяльності, яка характеризується: схильністю до незвичайних питань і 

спірних проблем, що передбачають різноманітність точок зору та підходів до їх 

вирішення; позитивним ставленням до будь-якої ідеї, демонстрацією значущос-

ті та цінності цих ідей, наданням можливості кожному виявити ініціативу, са-

мостійність, активність; створенням атмосфери вільного вибору шляхів та спо-

собів вирішення завдань і ситуацій успіху. Таке освітнє середовище у процесі 

навчальної та науково-дослідної діяльності студентів забезпечує їм психологіч-

ний комфорт, упевненість у своїх можливостях, захопленість у створенні твор-

чого рішення професійно-навчальних проблем [1]. 

Процес творчої діяльності особистості супроводжується не тільки проце-

сом творчого мислення, але й діями, що мають творчий характер. 

Дії – процес взаємодії з яким-небудь предметом, який характеризується 

тим, що в ньому досягається заздалегідь визначена мета. С. Рубінштейн зазна-

чав, що дія, яку здійснює людина, не є абсолютно ізольованим актом, оскільки 

вона стає складовою більш широкого цілого діяльності певної особистості і 

лише у зв’язку з нею може бути зрозумілою [9]. 

Творча активність, згідно з дослідженнями Е. Фромма, означає стан внут-

рішньої активності без необхідності зв’язку з творенням художніх творів, нау-

кових концепцій, чогось корисного чи необхідного для суспільства. Творчість є 

характерологічною орієнтацією, на яку здатні усі люди. «Творчі люди ніби 

оживляють все те, до чого торкаються – інших людей, речей, власної духовнос-

ті» [6, с. 152]. 
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Як зазначає В. Моляко [5, с.45], розвиток творчої особистості можливий 

лише за умови, коли буде забезпечена «психологізація» всього навчально-

виховного процесу, тобто коли будуть створені умови для реалізації творчого 

потенціалу кожної особистості. Важливо допомогти студенту пізнати себе, свої 

здібності, нахили. І саме впровадження ідей гуманізації в практичну діяльність 

вищих навчальних закладів з орієнтацією на творчу обдарованість особистості 

– основний шлях вирішення цього питання. Ефективність роботи щодо розвит-

ку творчої особистості в процесі навчання значно підвищується за умови до-

тримання наступних психолого-педагогічних умов:  

 створення емоційної, доброзичливої атмосфери у процесі виконання сту-

дентами будь-яких творчих завдань;  

 організація діяльності студентів у розв'язанні творчих завдань здійснюєть-

ся з опорою на їхні інтереси, потреби, потенційні можливості, здібності тощо; 

 вирішення творчих завдань пробуджує в кожного студента дослідницьку 

активність, поглиблює інтерес до творчої діяльності, спонукає до успішних дій 

та досягнення поставленої мети. 

У загальній структурі творчої діяльності як системи можна виділити кіль-

ка основних підсистем:  

 процес творчої діяльності;  

 продукт творчої діяльності;  

 особистість творця;   

 середовище;  

 умови, в яких проходить творчість. 

Сучасний американський учений Д. Клозен вирізняє чотири основні де-

термінанти на шляху до творчої діяльності людини:  

 її особисті ресурси, тобто розум, темперамент, сила тощо;  

 «джерела підтримки та керівництва» (різні норми, інструкції, рекоменда-

ції), які надають їй можливості орієнтуватись у світі;  

 можливості (чи перешкоди) для виконання особистих цілей залежно від 

соціальної приналежності, раси, віку, статі, а також ситуації у світі (війни, де-

пресії, значні соціальні зміни та ін.);  

 власні зусилля особистості, її діяльність. 

Стимулювання прояву креативності можливе в разі зовнішнього впливу 

на зазначені фактори, хоча, звісно, такий вплив не гарантує повного розкриття 

творчого потенціалу. М. Глейтман, А. Фрідлунд, Д. Райсберг виділяють психіч-

ні блоки та фіксації, що можуть перешкодити виконанню завдання:  

1) емоційні бар’єри: заборони і страх бути смішним або помилитися, нетер-

пимість до двозначності, надмірна самокритика (архітектор боїться спробувати 

новий незвичний дизайн, бо побоюється, що колеги вважатимуть його легкова-

жним);  

2) культурні бар’єри: думка про те, що фантазія – це гаяння часу; що грай-

ливість властива тільки дітям; що розум, логіка й числа сприяють, а почуття, ін-

туїція, задоволення й гумор перешкоджають розв’язанню проблем (корпоратив-
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ний менеджер хоче вирішити проблему, пов’язану з бізнесом, але лютує, коли 

працівники його маркетингової групи жартують щодо можливих рішень);  

3) засвоєні бар’єри: норми застосування (функціонального використання) 

значень, можливостей і табу (у кухара немає напохваті чистої миски, і він не 

хоче скористатися для готування суміші сковорідкою);  

4) бар’єри сприйняття: звички заважають визначити важливі елементи за-

вдання (художник-початківець зосереджено малює вазу з квітами й не бачить 

«порожнього» простору навколо вази як частину композиції. 

І зовнішні, і внутрішні бар’єри частково дублюються та перекриваються; 

вони мають багато спільного в психологічному відображенні. Для їхнього по-

долання на шляху до успішної творчості потрібні загальні та спеціальні психо-

логічні заходи. Загальні заходи – це поліпшення зовнішніх умов творчої праці: 

створення незалежних умов на робочому місці, поліпшення відносин у колек-

тиві, уважніше ставлення до творчих фахівців. 

Університет Торонто (Martin Prosperity Institute) публікує рейтинг, що 

аналізує дані стосовно креативності та креативного класу в регіонах і країнах 

по всьому світу. Глобальний індекс креативності оцінює країни за трьома клю-

човими показниками економічного розвитку – технології, таланти і толерант-

ність. Зокрема, під час складання рейтингу зважають на інвестиції в наукові до-

слідження й розробки, кількість дослідників і патентів на душу населення, рі-

вень і характер освіти, дані соціологічних опитувань Gallup на тему ставлення 

жителів різних країн до іммігрантів, расових, етнічних, сексуальних меншин, а 

також до людей з обмеженими можливостями в найширшому сенсі цього слова. 

Останні рейтинги визначили найкреативнішою країною Австралію, за нею – 

США і Нова Зеландія. До десятки найкреативніших країн світу також увійшли: 

Канада, Данія, Фінляндія, Швеція, Ісландія, Сінгапур та Нідерланди – на сього-

днішній день ці країни вважаються дуже успішними. Україна в цьому переліку 

посіла 45-те місце зі 139, що є досить високим показником. В Європі країною з 

найрозвиненішими креативними індустріями і найбільшою часткою доходів 

цих індустрій у структурі надходжень до ВВП країни є Великобританія – тут 

6% ВВП припадає на креативні індустрії, або 84 млрд. фунтів щорічно. Тобто, 

Британія вже давно вивела творчі здібності своїх працівників у фактор форму-

вання ВВП своєї країни. Джон Хокінс у своїй промові «Креативна економіка» 

на TED визначив принципи створення креативного середовища. Перший прин-

цип – це універсальність креативності (у всіх є творчі здібності, вони закладені 

в кожній дитині); другий – свобода (власне ставлення до будь-якої ідеї – 

прийняти чи відхилити) та третій принцип – формування ринків і зв’язків для 

успішної реалізації ідей. Основне завдання при цьому – перетворити свободу в 

ефективну економічну діяльність [13]. 

Тобто, підтримуючи творчі здібності і професійну креативність, створю-

ючи креативне освітнє середовище, ми створюємо успішну й економічно ефек-

тивну країну. 

Висновки. Креативність визначається як діяльність, кінцевим результа-

том якої є створення якісно нового продукту, такого, який вирізняється непо-

http://martinprosperity.org/media/Global-Creativity-Index-2015.pdf
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вторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю. Творчість – 

специфічна властивість людини, а тому без творця-суб’єкта, тобто креативної 

особистості, здійснюватися не може. Професійна креативність є здатністю фа-

хівця трансформувати засвоєний досвід навчально-професійної діяльності, від-

творити і творчо реформувати продукт праці. 

Детермінантами на шляху до творчої діяльності є особисті ресурси, 

«джерела підтримки та керівництва», можливості (чи перешкоди) для виконан-

ня особистих цілей та власні зусилля, її  навчальна творча діяльність. Творча 

навчальна діяльність як система складається із процесу, продукту, особистості 

творця, середовища і умов, у яких відбувається творчість. 

Для подолання зовнішніх і внутрішніх бар’єрів до успішної творчості на 

шляху майбутнього фахівця в освітньому середовищі потрібно застосовувати 

загальні та спеціальні психологічні заходи. Створення і розвиток креативного 

освітнього середовища, підтримка творчих здібностей і професійної креативно-

сті сприятиме створенню успішної і економічно ефективної країни. 

Перспективи подальших досліджень полягають у визначені шляхів ак-

туалізації і розвитку професійної креативності у вищому навчальному закладі. 
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uniqueness, originality and socio-historical uniqueness. The creativity is a specific property of a 

person, and therefore cannot be realized without the creator-subject and the creative personality.  

Professional creativity is the specialist ability to transform the acquired experience of educa-

tional and professional activity to reproduce and creatively reform the product of work.  

The determinants on the way to creative activity are personal resources, "sources of support 

and guidance", opportunities (or obstacles) to fulfill one's personal goals and one's own efforts as 

well as the educational creative activity.  

Creative learning activity as a system consists of a process, a product, a creator personality, 

an environment and conditions in which creativity takes place. 

General and special psychological measures should be applied on the way of the future spe-

cialist in the educational environment in order to overcome external and internal barriers to success. 

It is determined that professional creativity is a necessary condition of specialists” profes-

sional training in higher education. The creation and development of creative educational environ-

ment, the support of creativity and professional creativity will help to create a successful and eco-

nomical country. 

Keywords: higher education institution, creativity, educational environment, professional 

creativity, creative educational activity. 
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ОСОБЛИВОСТІ  ПРОФЕСІЙНОЇ  СПРЯМОВАНОСТІ  НАУКОВЦІВ 

 

Кружева Т.В. Особливості професійної спрямованості науковців. У статті розкри-

то зміст і структуру професійної спрямованості спеціалістів наукового-психолого-

педагогічного спрямування. На підставі результатів емпіричного дослідження виявлена полі-

валентність професійної спрямованості, зазначені шляхи подальших досліджень. 

Ключові слова: професійна спрямованість науковців, професійні профілі. 

Кружевая Т.В. Особенности профессиональной направленности научных со-

трудников. В статье раскрыто содержание и структура профессиональной направленности 

специалистов научно-психолого-педагогического направления. На основании эмпирического 

исследования выявлена поливалентность профессиональной направленности, намечены пути 

дальнейших исследований. 

Ключевые слова: профессиональная направленность научных сотрудников, професси-

ональные профили.  

 

 Постановка проблеми.  Становлення та зміцнення нашої держави поряд 

із розв’язанням цілої низки правових й економічних завдань потребує також пі-

двищеної уваги до питань, пов’язаних із підготовкою  висококваліфікованих  

кадрів, здатних оптимально, ефективно й нестандартно вирішувати актуальні 

життєві проблеми сьогодення. 

Нинішня суспільна практика зазнає відчутної перебудови,  набуваючи  оз-

нак якісно нового простору для розгортання самоефективності особистості як 

суб’єкта перетворювальної  діяльності в різних сферах життя. Все зазначене вище 

прямо стосується й науки, роль та значення якої завжди були незаперечними, а 

звідси – все більш стійким і гострим  стає інтерес до людей, які її творять. 

Вихідні передумови. Науковець у своїй діяльності, як правило, спираєть-

ся на власні сили (показники внутрішнього самоздійснення незначно, але, тим 


