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Левус Н. І., Липецька М. Л. Особливості креативності у музично обдарованих 
студентів. Музично обдарованим студентам, які володіють розвиненою креативністю, 
притаманні самостійність думки, кмітливість, вміння аналізувати ситуації, художнє 
сприймання світу, розвинуті естетичні інтереси, артистичність, схильність до 
фантазування та вміння відчувати тонкощі зв’язків і відношень довколишнього світу. 
Виявлено взаємозв’язки між креативністю та емоційною обізнаністю. З’ясовано, що 
оригінальності студентів із середнім рівнем креативності сприяє емоційна стабільність і 
заважає невпевненість в собі. Емоційний інтелект та висока самооцінка творчих 
здібностей виявилися вагомими чинниками для креативності музично обдарованих осіб. 
Доведено, що низька мотивація в досягненні творчих результатів заважає повному 
розкриттю їх здібностей. 
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Левус Н. И., Липецкая М. Л. Особенности креативности в музыкально 
одаренных студентов. Музыкально одаренным студентам, которые обладают 
развитой креативностью, присущи самостоятельность мысли, сообразительность, 
умение анализировать ситуации, художественное восприятие мира, развитые 
эстетические интересы, артистичность, склонность к фантазированию и умение 
чувствовать тонкости связей и отношений окружающего мира. Выявлены взаимосвязи 
между креативностью и эмоциональной осведомленностью. Выяснено, что 
оригинальности студентов со средним уровнем креативности способствует 
эмоциональная стабильность и мешает неуверенность в себе. Эмоциональный 
интеллект и высокая самооценка творческих способностей оказались весомыми 
факторами для креативности музыкально одаренных лиц. Доказано, что низкая 
мотивация в достижении творческих результатов мешает полному раскрытию их 
способностей. 

Ключевые слова: креативность, оригинальность, гибкость, эмоциональный 
интеллект, музыкальная одаренность, одаренная личность. 

Постановка проблеми. Останнім часом помітно виріс інтерес до вивчення 
найбільш високоорганізованого виду діяльності – феномену креативності та творчого 
мислення. Проте, галузь креативності складна для дослідження й викликає численні 
суперечки, оскільки кількість фактів, що відносяться до даної проблеми, надзвичайно 
велика.  

Потреба своєчасного виявлення й подальшого формування творчості та 
обдарованості людини, розвитку її розумового та творчого потенціалу, об'єктивно 
зумовлена потребами сучасного суспільства. Одним з найважливіших завдань 
психологічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми формування 
творчої особистості, адже розвиток у людей творчого способу мислення давно 
перетворилося у соціальну необхідність. 

Дослідження останніх років, що присвячені феномену креативності, переважно 
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спрямовані на актуалізацію та розвиток креативності в період навчання у вузі, причому 
переважна більшість досліджень присвячена майбутнім педагогічним працівникам. 
Також висвітлюються питання ролі креативності в професійній діяльності, досліджують 
феномен креативності у дошкільнят та учнів молодших класів. Вивченню ж феномена 
креативності у студентів музичних спеціальностей та можливостей його формування й 
розвитку в літературі останніх років приділяється мало уваги. 

Аналіз останніх публікацій. Проблема музичних здібностей є однією з основних у 
музично-психологічних дослідженнях. У них розглядаються такі важливі питання, як 
співвідношення біологічного і соціального в музичних здібностях, структура, онто- і 
філогенез музичності, детермінанти і закономірності її формування, можливості 
діагностики стану розвитку музичних здібностей. 

Зокрема О. Я. Ростовський спираючись на позицію Б. Теплова про те, що музична 

обдарованість − це та індивідуально-психологічна якість, яка утворюється з поєднання 
музично-слухових і музично-естетичних здібностей. На його думку, музична 
обдарованість, як найвищий вияв музичних здібностей, включає в себе як загальні якості, 
властиві багатьом видам діяльності, так і спеціальні, необхідні для заняття саме 
музичною діяльністю. До загальних якостей обдарованості він відніс багатство та 
стійкість творчої уяви, творче мислення, різноманітність зорових образів, вольові та інші 
якості людини [2, с. 207]. А також вводить в науковий обіг поняття музичності, як 
сукупності здібностей необхідних для успішної музичної діяльності. Основна ознака 

музичності − здатність до переживання музики як вираження певного змісту [2, с. 207]. 
О. Я. Ростовський доводить думку про те, що комплекс музичності розвивається в 

онтогенезі як система зі складною взаємодією музичних здібностей, що до неї входять. 
Кожна музична здібність, у свою чергу, теж є системним утворенням, яке складають 
компоненти різної складності, і формується покомпонентно, від елементарних до дедалі 
складніших складових. Процес формування музичності хоча й залежить від вікових 
особливостей дітей, але визначається, насамперед, системою навчальних впливів [2, 
с. 236]. 

Серед сучасних концепцій обдарованості найбільш визнаною є трьохкомпонентна 
модель Дж. Рензуллі: 1. підвищена мотивація особистості до певного виду діяльності; 
2. креативність особистості; 3. розвиток спеціальних здібностей на рівні, вищому ніж 

середній 9. Відповідно до визначеної моделі обдарованості, музичною обдарованістю, 
на думку С. І. Тітова, можна вважати якісно своєрідне поєднання музичних здібностей 
особистості, емоційно-психологічного стану, креативності та свідомої наполегливої 
спрямованості до музичної діяльності, що дозволяє їй досягти значних успіхів у творчості 
[4, с. 225]. З цього випливає, що креативність є невід'ємною складовою обдарованості, і 
зокрема, музичної обдарованості. 

Аналіз сучасних досліджень у галузі музичної педагогіки надає нам можливість 
виявити нові підходи в науково-теоретичному обґрунтуванні моделей музично-
естетичного виховання та розвитку творчих здібностей, визначити комплекс структурних 
компонентів, основою яких стали дослідження Ю. Алієва, Н. Білявіної, І. Беспалько, 
Н. Гузій, Н. Коваленко, Л. Куленко.  

На думку О. А. Туріної, креативність – це сукупність тих особливостей психіки, які 
забезпечують продуктивні перетворення в діяльності особистості, розвиваючись і 
з'єднуючись з її провідними мотивами і виявляючись як здатність до продуктивної зміни. 
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А одним з унікальних факторів формування творчих здібностей креативної особистості є 
музичне мистецтво [5, c. 325]. 

Формування креативності, яка є невід’ємним елементом професійного формування 
педагога-музиканта і на думку І. Шевченко та Г. Бродського має стати однією із 
основоположних педагогічних цілей. Вони обґрунтовують думку про те, що формування 
креативності майбутнього педагога-музиканта відбувається за дотримання таких 
педагогічних умов: - розвитку творчої мотивації; - чіткого уявлення студентів про сутність 
креативності; - активізації самостійної творчо-пошукової діяльності; - забезпечення 
зразків креативної поведінки; 3 - створення підтримуючого середовища. Дотримання 
зазначених умов забезпечує комплексну зорієнтованість на формування усіх структурних 
компонентів креативності: музично-пізнавального, емоційно-мотиваційного та 
діяльнісно-творчого [6, c. 383].  

Сьогодні активною науковою діяльністю займається проф. Йоанна Послушна з 
Інституту психології Університету Марії Кюрі-Склодовської (м. Люблін, ПНР). Зокрема у 
2017 році вона видала збірник «Психологія мистецтва та творчості», де були розглянуті і 
актуальні проблеми музичної креативності [8]. 

Позитивними тенденціями в сучасні музичній педагогіці є створення музично-
освітніх закладів, центрів, які серед інших питань займаються вивченням музичної 
креативності та музичної обдарованості. Зокрема у 2018 році на базі кафедри 
музикознавства, інструментальної підготовки та хореографії Інституту педагогіки, 
психології і мистецтв ВДПУ ім. М. Коцюбинського створено науково-дослідний центр 
сучасних проблем креативної музичної педагогіки ім. М. М. Юхновського. Завдяки цьому 
центру періодично видається колективна монографія співробітників кафедри, 
представників інших вузів і навіть зарубіжних кореспондентів під назвою COMPENDIUM 
MUSICUM, де розглядаються найбільш актуальні питання культурологічного сприйняття 
музичного мистецтва як синтезу історико-соціальних, науково-теоретичних, психолого-
педагогічних, виконавсько-естетичних та філософсько-етнологічних складових.  

А в м. Києві в 2015 р. започатковано Міжнародний фестиваль креативної музичної 
педагогіки, де провідні вітчизняні та закордонні фахівці музичної педагогіки та психології 
на практиці втілюють ідеї креативної музичної педагогіки та діляться підходами до роботи 

з новітніми прогресивними методиками музичного розвитку 7. 
Як виявила у своїх дослідженнях Музика О. О., обдаровані студенти вирізняються 

з-поміж ровесників вищим рівнем розвитку смисложиттєвих орієнтацій. Життєві цілі 
музично обдарованих студентів пов’язані з музичною професійною діяльністю. Для них 
притаманне свідоме використання музичної діяльності, здібностей і вмінь як засобів для 

особистісного саморозвитку в короткочасній та тривалій часових перспективах 1. 
У дослідженнях Я. Г. Соловей виявлено, що підґрунтям розвитку музично 

обдарованої особистості є соціокультурне середовище, яке впливає на становлення 
самоактуалізації та визначає зміст смисложиттєвих орієнтацій, зміст навчальної та 

професійної мотивації, визначає основу для її цілей та цінностей 3. 
Таким чином, креативність музично обдарованих студентів супроводжується цілим 

набором різноманітних чинників, серед яких внутрішні чинники цінностей і мотивації 
поєднуються із зовнішніми соціокультурними впливами. 

Формулювання мети і завдань статті. Мета дослідження – здійснити теоретичний 
аналіз та емпіричне дослідження креативності студентів музичних спеціальностей. Мета 
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конкретизується у таких завданнях: 
1) дослідити особливості прояву різних видів креативності у музично обдарованих 

студентів; 
2) порівняти соціально-психологічні чинники креативності осіб, які демонструють 

різний рівень вербальної та самооцінкової креативності; 
3) виявити взаємозв’язок креативності із емоційним інтелектом, типами мислення та 

особистісними особливостями; 
4) створити факторні моделі креативності музично обдарованих студентів. 

Виклад методики і результатів дослідження. Для вирішення поставлених 
завдань були використані такі методики: «Тест віддалених асоціацій» С. Медніка, 
призначений для діагностики вербальної складової креативності, яка визначається як 
процес перекомбінування елементів ситуації в нові комбінації; тест «Самооцінка творчих 
рис особистості» Ф. Вільямса; тест «Креативність» Н. В. Вишнякої, який виявляє рівень 
творчих нахилів особистості; «Тест емоційного інтелекту» Н. Холла; тест «Типи 
мислення» Г. В. Рєзапкіної; з метою отримати інформацію про особистісні риси студентів 
було використано «Особистісний тест-опитувальник 16 PF» Р. Б. Кеттелла. Були 
використані методи математичної обробки даних, зокрема кластерного, порівняльного, 
кореляційного, факторного аналізу. 

Досліджувалися студенти Львівської національної музичної академії ім. 
М. В. Лисенка. Групу досліджуваних складали 73 особи, вік яких становив 18-25 років. Ці 
студенти навчаються на трьох факультетах: факультеті фортепіано, джазу та популярної 
музики; факультеті музикознавства, композиції, вокалу та диригування; факультеті 
оркестрових інструментів. Дослідженням були охоплені музично обдаровані студенти з 
першого по шостий курси. 

Для повнішого з’ясування рівня креативності у студентів музичних спеціальностей, 
ми провели кластерний аналіз, який дозволив виділити дві групи з різним рівнем 
креативності (високим і середнім). 

За основу поділу бралися інтегральні шкали за всіма методиками на креативність, 
де досліджувані з високим рівнем креативності утворили перший кластер, досліджувані 
із середніми рівнем– другий кластер. До групи з високим рівнем креативності увійшло 53 
студенти, що становить 72%. До групи з середнім рівнем креативності увійшло 20 
студентів, що становить 27%. 

Як показав порівняльний аналіз за t-критерієм Стьюдента, найбільш суттєві 
відмінності між кластерними групами виявлено за шкалами Тесту «Креативність» 
Вишнякової, де досліджувані першого кластеру значно вище оцінюють свої творчі 
здібності в порівнянні з другим кластером. Також статистично достовірними виявилися 
відмінності за шкалами оригінальності та унікальності з «Тесту віддалених асоціацій» 
Мєдніка, за шкалою допитливості «Тесту самооцінки творчих здібностей» Вільямса. 
Таким чином, музично обдаровані студенти, що увійшли до першого кластеру, частіше 
демонструють новизну та оригінальність підходу у своїй діяльності, їхня поведінка 
вирізняється творчим ставленням до майбутньої професії, мислення носить 
цілеспрямовано творчий характер, вони більш чутливі до всього нового, що пов’язано із 
сферою їхніх зацікавлень, активніші та допитливіші у творчому пізнавальному процесі. 

Ці особливості досліджуваних першого кластеру й зумовили його умовну назву – 
«Особи із високим рівнем креативності». Натомість, особливості досліджуваних другого 
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кластеру дають підстави назвати їх умовно «Особами із середнім рівнем креативності». 
Нагадаємо, що тут ідеться про результати як самооцінкових методик, так і тестів-завдань, 
які дають більш точні та об’єктивні результати щодо рівня креативності. 

Розглянемо, яким чином ці дві групи досліджуваних різняться за емоційним 
інтелектом, типами мислення та особистісними особливостями. 

Інтегративний показник емоційного інтелекту більше, ніж в два рази, вищий у осіб із 
високим рівнем креативності (m1=46,04; m2=22,40; р=0,000015). Також статистично 
вищими у першої групи є емоційна обізнаність, самомотивація, емпатія, вміння 
розпізнавати емоції інших (рис.1). 

 

Рис. 1. Порівняння шкал емоційного інтелекту у осіб з різним рівнем креативності 

Таким чином, з’ясовано, що емоційний інтелект суттєво відрізняється у тих, хто має 
вищі здібності до товорчості. Вони краще розуміються на власних емоціях та на емоціях 
інших. Вміють адекватно їх проявляти у різних ситуаціях соціальної взаємодії. 

Особи з різним рівнем креативності відрізняються також і за типами мислення (тест 
«Типи мислення» Г. В. Рєзапкіна). Зокрема у них вищі результати за словесно-логічним 
та креативним мисленням (рис. 2). Ці результати видаються закономірними щодо 
креативного мислення, та дещо несподіваними щодо словесно-логічного. Проте це може 
вирізняти саме музично обдарованих студентів, які володіють здібностями чітко та 
послідовно викладати свої думки. Окрім того, словесно-логічне мислення притаманне 
тим, хто володіє розвинутим вербальним інтелектом. Це допомагає отримати високі 
результати за тестами із завданнями на вербальну креативність. Один з таких тестів – 
це тест Мєдніка. Саме тому, ті, хто отримав високі результати за шкалами унікальності, 
оригінальності, продуктивності «Асоціативного тесту» володіють розвинутим словесно-
логічним мисленням, яке їм допомагало у підборі креативних асоціації до поданих у 
завданні слів. 
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Рис. 2. Порівняння типів мислення у осіб з різним рівнем креативності 

Виявлено також статистично достовірні відмінності за результатами особистісного 
тесту Кеттелла. Зокрема, за фактором В, який відображає розвиток мисленнєвої сфери, 
за фактором І, що вимірює чутливість та емоційність, і за фактором М, який відповідає за 
мрійливість та багату уяву (рис. 3). 

 

Рис. 3. Порівняння особистісних особливостей осіб з різним рівнем креативності 

Ці результати є закономірними, оскільки в багатьох моделях творчої особистості, 
присутні саме ці фактори. Тому із впевненістю можемо стверджувати, що музично 
обдарованим студентам, які володіють розвиненою креативністю, притаманні 
самостійність думки, кмітливість, вміння аналізувати ситуації, художнє сприймання світу, 
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розвинуті естетичні інтереси, артистичність, схильність до фантазування та вміння 
відчувати тонкощі зв’язків і відношень довколишнього світу. 

Кореляційний аналіз дав можливість прослідкувати взаємозв’язки креативності із 
соціальним інтелектом та особистісними факторами. Найбільше кореляцій виявлено між 
шкалою «Оригінальність» за тестом Мєдніка та показниками інших методик (табл. 1). Так 
для осіб із високим рівнем креативності з’ясовано, що оригінальність корелює із 
унікальністю, допитливістю та емоційною обізнаністю. Тобто більшість оригінальних 
відповідей цих досліджуваних зустрічаються в такому варіанті лише в них, тому їм було 
присвоєно високий індекс унікальності. Також відомо, що їх оригінальності сприяє 
підвищений рівень допитливості як прагнення до пізнання нового, до детального аналізу 
зв’язків і закономірностей між предметами та явищами оточуючого світу.  

Важливим є факт виявлення взаємозв’язків між креативністю та емоційною 
обізнаністю. Це свідчить про те, що креативність супроводжується розумінням своїх 
емоцій і їх наслідків. При високій вираженості людина розуміє, чому відчуває ті чи інші 
почуття, усвідомлює свої сильні і слабкі сторони, схильна до роздумів і вчиться на своєму 
досвіді. Упевнена в собі, здатна виявляти почуття гумору і приймає себе такою, як є. 

Таблиця 1 
Статистично значущі кореляції шкали оригінальності із показниками 

креативності, соціального інтелекту та особистісними факторами 
Кореляції шкали «Оригінальність» за тестом Мєдніка: 

для 1 Кластеру  
«Особи з високим рівнем креативності» 

(rкр=0,280; р<0,05) 

для 2 Кластеру  
«Особи з середнім рівнем креативності» 

(rкр=0,440; р<0,05) 

Унікальність (0,604) Продуктивність (0,555) 

Допитливість (0,282) Творче мислення (0,685) 

Емоційна обізнаність (0,330) Ризик (-0,460) 

 Фактор С «Емоційна стабільність» (0,466) 

 Фактор О «Невпевненість» (-0,589) 

У кореляційній матриці результатів осіб із середнім рівнем креативності виявлено 
взаємозв’язки оригінальності із продуктивністю, творчим мисленням та емоційною 
стабільністю. Разом з тим, присутні обернені кореляції між оригінальністю та схильністю 
до ризику і невпевненістю. На основі цих результатів можна стверджувати, що 
оригінальність зростає при збільшенні кількості продукованих креативних ідей. Тобто у 
студентів із середнім рівнем креативності для оригінальності важливою є їх 
продуктивність, а у студентів із високим рівнем креативності вагомішою для 
оригінальності є унікальність. Отже, у одних оригінальність отримується шляхом 
кількості, а у інших шляхом якості. Одні досягають оригінальних результатів, продукуючи 
велику кількість ідей, а інші – продукуючи багато нових, унікальних ідей. 

Також оригінальності студентів із середнім рівнем спряє емоційна стабільність, і 
навпаки заважає невпевненість в собі. Емоційно стабільні особи впевнені в собі, спокійні, 
не бояться складних ситуацій і завдань, з оптимізмом дивляться у майбутнє, життєрадісні 
та безпечні. Із зростанням зворотного полюсу у цих особистісних факторах відповідно 
падає рівень їх оригінальності та загалом креативності. 

Несподіваним виявився і той факт, що досліджувані із середнім рівнем креативності 
отримують нижчі бали за оригінальність у разі зростання ризикованої поведінки за 
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Вільямсом. Як відомо, Ф. Вільямс ризик зараховував до особистісно-індивідуальних 
творчих факторів. До фактору ризику було віднесено здатність конструктивно сприймати 
критику, припускати можливість невдачі, прагнення робити припущення і здогади, діяти 
в неструктурованих умовах, захищати власні ідеї. Саме у студентів із середнім рівнем 
креативності ці особистісні особливості виявилися стримуючим фактором у висуненні 
оригінальних ідей. Ризикована поведінка у ситуації невпевненості викликає у них страх 
до створення чогось нового і заважає проявити себе на повну силу. 

Факторний аналіз дозволив прослідкувати відмінності у факторній структурі творчих 
здібностей студентів з високим рівнем креативності та у студентів з середнім рівнем 
креативності. Отже, для групи досліджуваних осіб з високим рівнем креативності 
побудовано 7-факторну модель, яка пояснює 76,70% від загальної дисперсії даних. Для 
групи осіб із середнім рівнем креативності побудовано 5-факторну модель, яка пояснює 
78,50% від загальної дисперсії даних. Решта дисперсій зумовлена випадковими 
впливами, які у даних моделях не розглядаються. Факторні навантаження для обох груп 
представлено у таблиці, поданій нижче (табл. 2). 

Таблиця 2 
Факторні моделі осіб з різним рівнем креативності 
1 Кластер  

«Особи з високим рівнем креативності» 
2 Кластер  

«Особи з середнім рівнем креативності» 

Фактор 1 
«Конформізм» 

Управління своїми 
емоціями (0,758), 
Конформізм (0,708); 
Его-напруженість (-0,855) 

Фактор 1 
«Емоційний 

інтелект на фоні 
розвиненої уяви» 

Уява (0,616); 
Емоційна обізнаність 
(0,871); 
Управління своїми 
емоціями (0,667); 
Самомотивація (0,826); 
Емоційний інтелект 
(0,911); 
Комунікабельність 
(0,708) 

Фактор 2 
«Креативність» 

Оригінальність (0,883); 
Унікальність (0,862) 

Фактор 2 
«Низька 

самооцінка 
творчих 

здібностей» 

Оригінальність (-0,554); 
Творче мислення (-
0,585); 
Уява (-0,778); 
Самоконтроль (-0,847) 

Фактор 3 
«Радикалізм» 

Радикалізм (0,833) 

Фактор 3 
«Оригінальність 

на фоні 
допитливості» 

Унікальність (-0,750); 
Допитливість (0,885); 
Оригінальність (0,618); 
Інтуїція (0,736) 

Фактор 4  
«Емоційний 
інтелект на 

фоні творчих 
здібностей» 

Творче мислення (0,755); 
Оригінальність (0,660); 
Творче ставлення до 
професії (0,520); 
Емоційна обізнаність 
(0,561); 
Самомотивація (0,703); 
Емоційний інтелект 
(0,685) 

Фактор 4  
«Співзалежність» 

Нонконформізм (-0,651); 
Его-напруженість (0,849) 
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Фактор 5 
«Інтуїція та 

творче 
ставлення до 

професії» 

Інтуїція (0,834); 
Творче ставлення до 
професії (0,519); 
Комунікабельність (-
0,544) 

Фактор 5  
«Творчі риси» 

Творче мислення (0,689); 
Оригінальність (0,601); 
Творче ставлення до 
професії (0,804); 
Радикалізм (0,731) 

Фактор 6 
«Цілісний Я-

образ» 

Емоційна обізнаність 
(0,547); 
Самоконтроль (0,914) 

 
 

Фактор 7 
 «Розвинена 

уява» 

Уява (за тестом 
Вишнякової) (0,865); 
Уява (за тестом Вільямса) 
(0,670) 

 

 

Отже, у факторній моделі осіб із високим рівнем креативності є 7 факторів: 

• Перший фактор умовно можна назвати «Конформізм», оскільки він охоплює один 
показник тесту Холла для визначення рівня емоційного інтелекту та два показники 
особистісного тесту Кеттелла, які мають обернені кореляційні зв’язки з цим 
фактором, що може свідчити, що особа управляє своїми емоціями, але зважає на 
соціальне схвалення, хоча вона одночасно спокійна та задоволена своїм життям. 

• Другий за вагомістю фактор «Креативність». Сюди входять два показники тесту 
віддалених асоціацій Мєдніка, що дозволяє виявити креативний потенціал. Для 
оцінки креативності велике значення має індекс унікальності, який вказує, наскільки 
особа може створити щось нове. Індекс оригінальності показує ступінь 
продуктивності і працездатності і залежить від мотивації. 

• Третій за вагомістю фактор «Радикалізм» охоплює один показник особистісного 
тесту Кеттелла, що може свідчити, що особа схильна експериментувати і 
випробовувати нові стратегії, а також має інтелектуальні потреби та інтереси, добре 
проінформована, з аналітичним складом мислення. 

• Четвертий фактор охоплює показники двох тестів: тесту на креативність Вишнякової 
та тесту Холла для визначення рівня емоційного інтелекту. Таким чином виявлено, 
що креативність корелює з емоційним інтелектом. 

• П’ятий фактор охоплює два показники тесту на креативність Вишнякової та один 
показник особистісного тесту Кеттелла, що може свідчити, що креативність 
корелюється з таким особистісним фактором як закритість. Але креативна особа хоч 
може бути критична і недовірлива, але водночас точна, об'єктивна, відстоює власні 
інтереси. 

• Шостий фактор поєднує в собі емоційну обізнаність з високим самоконтролем, що 
свідчить про високий самоконтроль емоцій і поведінки. Має цілісний Я-образ, 
схильна до високої самооцінки. 

• Сьомий фактор показав високі показники уяви за двома тестами: тест особистісних 
творчих характеристик Вільямса та тесту на креативність Вишнякової, що свідчить, 
що креативність пов’язана з розвиненою уявою. 

Для групи досліджуваних студентів з середнім рівнем креативності було 
побудовано 5-факторну модель, яка також представлена у таблиці 2. Як видно з цієї 
таблиці, результати даної групи виявилися більш суперечливими: 

• Перший фактор умовно можна назвати «Емоційний інтелект на фоні розвиненої 
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уяви», оскільки він охоплює чотири показники тесту Холла для визначення рівня 
емоційного інтелекту та один показник особистісного тесту Кеттелла, що може 
свідчити, що емоційний інтелект студентів з середнім рівнем креативності пов’язаний 
з відкритістю, комунікабельністю. 

• Другий за вагомістю фактор «Низька самооцінка творчих здібностей». Всі чотири 
показники мають обернені кореляційні зв’язки з фактором підкріплені низьким 
самоконтролем емоцій і поведінки. Особа не сформувала цілісного і позитивного 
образу власного Я, її думки про себе внутрішньо суперечливі, схильна до низької 
самооцінки. 

• Третій за вагомістю фактор «Оригінальність на фоні допитливості» охоплює три 
показники тесту на креативність Вишнякової, і один показник тесту Мєдніка, що має 
обернено кореляційні зв'язки з фактором може свідчити, є оригінальність, але вона 
не підкріплена унікальністю і продуктивністю, що залежить і від низької 
самомотивації. 

• Четвертий фактор «Співзалежність» містить два показники особистісного тесту 
Кеттела. Особа і залежна від групи, малоініціативна і разом з тим напружена, 
фрустрована, активна попри втомленість. 

• П’ятий фактор охоплює три показники тесту на креативність Вишнякової та один 
показник особистісного тесту Кеттелла. Цей радикалізм не завжди дозволяє особі 
розкрити свій творчий потенціал. 

Таким чином, завдяки побудові факторних моделей для музично обдарованих осіб 
з різним рівнем креативності було з’ясовано, що для креативності підтримуючими 
чинниками є емоційний інтелект та висока самооцінка своїх творчих здібностей, а 
перешкодами виступають низька самомотивація та радикалізм. 

Висновки і перспективи подальших досліджень. Отже, порівняльний аналіз 
показав, що музично обдарованим студентам, які володіють розвиненою креативністю, 
притаманні самостійність думки, кмітливість, вміння аналізувати ситуації, художнє 
сприймання світу, розвинуті естетичні інтереси, артистичність, схильність до 
фантазування та вміння відчувати тонкощі зв’язків і відношень довколишнього світу.  

Завдяки кореляційному аналізу виявлено взаємозв’язки між креативністю та 
емоційною обізнаністю у студентів із високим рівнем креативності. Це свідчить про те, 
що креативність супроводжується розумінням своїх емоцій і їх наслідків. Оригінальності 
студентів із середнім рівнем креативності спряє емоційна стабільність, і навпаки заважає 
невпевненість в собі. Із зростанням зворотного полюсу у цих особистісних факторах 
відповідно падає рівень їх оригінальності та загалом креативності. Ризикована поведінка 
у ситуації невпевненості викликає у них страх до створення чогось нового і заважає 
проявити себе на повну силу. 

Були побудовані факторні моделі окремо для студентів із високим та середнім 
рівнем креативності. Емоційний інтелект та висока самооцінка творчих здібностей 
виявилися вагомими чинниками для креативності обох груп музично обдарованих осіб. 
Натомість низька мотивація в досягненні творчих результатів заважає повному 
розкриттю їх здібностей. 

Перспективи подальших досліджень полягають у застосуванні тестів-завдань для 
виявлення рівня невербальної креативності музично обдарованих осіб, у співставленні 
їх результатів із вербальною креативністю, а також у з’ясуванні чинників, які сприяють 
формуванню цих двох видів креативності. 
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Levus N. І., Lypetska M. L. Creativity peculiarities of musically talented students. Musically 
talented students, whose creativity is well-developed, are characterized by independent thinking, 
common sense, artistic vision of the world and artistry. They have well-developed esthetic interests, 
the ability to analyze situations and vivid imagination. Interconnections between creativity and 
emotional awareness in students with high creativity level have been found. This is the proof of the 
fact that creativity is accompanied by understanding one’s own emotions and their consequences. In 
students with average creativity level their originality is supported by emotional stability and hindered 
by lack of self-confidence. As the latter grows, the level of originality and creativity in general declines. 
Risky behavior in the situation of uncertainty causes fear of creating something new and prevents 
them from presenting themselves in the best way. Separate factor models for students with average 
and high levels of creativity were created. Emotional intelligence and high level of self-appraisal of 
their creative skills turned out to be important factors for creativity in both groups of musically talented 
people, whereas low motivation hinders the full revealing of their skills. It has been proved that the 
creativity of musically talented students is accompanied by a whole range of various factors, such as 
internal factors of values and motivation combined with external sociocultural influences, which are 
manifested in emotional intelligence. 

Key words: creativity, originality, flexibility, emotional intelligence, musical gift, gifted 
personality. 

 
  


