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 Моделлю особистості в сучасній парадигмі освіти має 
стати інноваційна людина. Вона розглядає оточуючий світ не 
як сталу, гармонійну структуру, до якої потрібно 
пристосовуватися, а як сферу пізнавальної та практичної 
невизначеності, яку потрібно редукувати як послідовність 
різноманітних труднощів, що необхідно подолати. 
 Винахідливість стає архетипом діяльності для 
інноваційної людини, а провідною метою навчання – 
формування в неї власної дослідницької позиції, тобто 
значення набуває процес переходу в освітній діяльності від 
школи пам’яті до інституту роботи з мисленням  



 Вища освіта XXI століття має бути побудована за принципами 
організації науково-дослідницької діяльності, із практично-
прагматичною спрямованістю. Конкурентноздатним буде фахівець, 
навчання якого здійснюється на основі фундаментальних досягнень 
науки, засвоєних власними дослідницькими зусиллями, у поєднанні з 
практичною участю в системі сучасного виробництва. 

 Педагогічна діяльність на сьогодні повинна стати справжнім 
педагогічним мистецтвом – педагогічною творчістю, для якої 
характерна зміна власних думок і новизна педагогічної позиції, що 
виникає під час проектування педагогічного процесу і структурування 
його змісту, і варіювання педагогічних задумів у процесі їхнього 
втілення у практику.  

  

 



Творчість за своєю сутністю є культурно-
історичним феноменом, тому у проблемі 

творчості можна виділити філософський, 
психологічний, педагогічний, культурологічний а 

інші аспекти 

 



Історико-філософські основи педагогіки 
творчості 
 
 Педагогіка впродовж усієї інтелектуальної історії людства 
тісно взаємодіяла з філософією. Будь-яка педагогічна система 
завжди своїм підґрунтям мала певну філософську систему, а будь-
яка філософська система як прикладне втілення реалізувалася через 
педагогічні принципи та ідеї. 

  Усі видатні педагоги, як правило, були водночас відомими 
філософами і, навпаки, – практично кожен великий філософ, як 
правило, завершував «будівництво» своєї філософської системи 
етикою, головний зміст якої складали вчення про мораль, теорія 
освіти і виховання. Наприклад, Демокріт, Сократ, Платон, 
Аристотель; А. Коменський, Ж. Руссо; М. Пирогов і Л. Толстой, 
К. Ушинський; А.Макаренко і В. Сухомлинський та ін.  

 



Античність. Стародавня Греція 

 В основі творчості є світова Душа. Творчість – поняття 
широке. Все, що викликає перехід небуття в буття, – творчість і, 
таким чином, створення будь-яких творів мистецтва і ремесла 
можна назвати творчістю, а всіх створювачів – творцями. За 
Платоном є два «роди» творчості: Божа (створює вічні цінності) і 
людська (залежить від Божої творчості, нею визначається й 
обмежується часовими рамками) (Платон) 

 Будь-яке мислення спрямоване або на діяльність, або на 
творчість, або носить теоретичний характер (Аристотель). Філософ 
розрізняв емпіричне знання ремісників і творче знання мислителів. 

 



Середньовічна філософія 

 Теологічний і логіко-гносеологічний напрями дослідження 
феномену творчість:  

 Теологічний – творчість є виключне право (прерогатива) Бога, 
який творить світ із небуття. «Воля Бога, властива Богу, випереджає 
будь-яке творення. Жодного творення не могло б бути, якби йому не 
передувала вічна воля творця» (Тлумачення Августина Божого 
творення). Завдяки Божому творенню, яке іскриться в душах людей 
(іскри ці – як дар Божий за глибоку релігійну віру), здійснюється 
пізнання світу.  

 Представники логіко-гносеологічного напряму висунули багато 
ідей щодо творчості: про логіку оцінки аргументів за їхньою істинністю 
і неістинністю, перші передбачення математичної логіки (“Логічна 
машина” Раймонд Луллія, виділення способів пізнання через доведення і 
досвід (Роджер Бекон).  

 

 



Епоха Відродження 

 Леонардо да Вінчі, Галілео Галілей, Джордано Бруно, Френсіс Бекон та 
ін. дали світу оригінальні зразки творчого осягнення дійсності. Творчість 
розглядали насамперед як художню творчість, мистецтво в широкому 
розумінні, тобто творче споглядання. Характерний представник світогляду 
епохи Відродження – Дж. Віко, – якого цікавила людина як творець мови, 
звичаїв, мистецтва, філософії – одним словом, як творець історії. 

 Ф. Бекон запропонував очищувати розум від «примар, які заважають 
пізнанню нового», «від кайданів попереднього досвіду», до яких він відносив 
велику віру у звичне, легко засвоюване, вигідне; велику впевненість у своїй 
непогрішимості; тлумачення нового на тлі попереднього, застарілого; 
інтерпретацію плинного у вигляді постійного, константного; перебільшення 
єдності у речах, поспішне узагальнення; схильність піддаватися більшою 
мірою впливу позитивних, ніж негативних результатів; сліпе поклоніння 
визнаним авторитетам  



Новий час 

 Р. Декарт відстоював думки про необхідність перегляду традицій минулого. Запропонований 
ним метод сумніву сприяв розвитку раціональної культури. Лейбніц обґрунтував ідеї щодо формування 
логіки відкриття, концепції символічної науки (мови), універсального аналізу і синтезу і т.д.  

 І. Кант перший збагнув неспроможність підходу, який вбачав відповідність між уявленням і 
річчю, котра перебуває поза уявленням (роботи «Критика чистого розуму», «Критика практичного 
розуму», «Трансцендентальна аналітика» тощо); розкрив самодіяльну творчість через продуктивну уяву 
та трансцендентальну апперцепцію, які з’єднують чуттєве і раціональне пізнання. Творчий процес у 
нього є поєднанням апріорно заданих категорій та чуттєвого споглядання.  

 Ф. Гегель розкриває основи творчої рефлексії, процес творення нового знання, в якому кожний 
новий етап – новий категоріальний рівень (“буття” “сутність” – “поняття”) (праці «Феноменологія духу», 
«Лекції з історії філософії» тощо); аналізує стадії формування духовної культури (індивідуальна 
свідомість, суспільна свідомість, форми абстрактної свідомості). За Ф. Гегелем Абсолютна ідея наділена 
творчою енергією. Лише Абсолютна ідея є “творче начало природи і людини”. Вона є суб’єктом 
творчості, творення є діяльність Абсолютної ідеї. Ф. Гегель акцентує увагу на таких характеристиках 
творчості: примат ідеального над матеріальним у творчій діяльності людини та обмеженість свободи 
творчої діяльності об’єктивною необхідністю.  



Філософські основи педагогіки творчості у 
вітчизняному дискурсі 
 
 Г. Сковорода – закликав до самовдосконалення, адже від 
природи в людині закладені великі творчі можливості; вважав, що 
можливості людського пізнання безмежні, а людський розум ніколи 
не залишається бездіяльним – якщо він не буде мати доброго, чим 
міг би зайнятися, то звертається до поганого. Філософ акцентував 
увагу на тому, що розуму треба давати те, над чим він міг би добре 
працювати, але прекрасне і не занадто багато.  

 Важливу роль в розумінні суті творчого саморозвитку й 
самовдосконалення людської особистості відіграє ідея 
«спорідненості». Важливо виявити спорідненість і можливості 
людини та забезпечити умови для розвитку здібностей, творчої 
самореалізації в будь-якій праці.  

 



 І. Франко – досліджував питання психології відкриття, ролі 
свідомого і неусвідомленого у даному процесі, асоціативної 
діяльності як творчості, важливості навіювання в творчості; роль 
суб’єктивного фактора в становленні творчої особистості 
(доброзичлива підтримка, запалення факела творчої наснаги в душі і 
серці тощо).  

  

 

Філософські основи педагогіки творчості у 
вітчизняному дискурсі 
 



 М. Бердяєв – творчий прибуток народжується із свободи того, хто 
творить, це абсолютний приріст до самого Божества. Творчість людини не є 
вимогою людини, або її правом, але є вимогою Бога до людини, тобто є 
передусім обов’язком. Бог чекає від людини творчого акту як відповідь людини 
на творчий акт Бога. Так творчість людини, а також її свобода, – вимоги Бога 
до людини.  

 Творчість невід’ємна від свободи, бо лише вільний творить. Із 
необхідності народжується лише еволюція, а творчість народжується зі 
свободи.  

 Пізнання є творчий акт, і не можна чекати пізнання творчої активності 
від пізнання як пасивного пристосування. Вільна творча потужність 
індивідуальності передбачає її універсалізм, її мікрокосмічність. Творчий акт 
особи входить в космічну ієрархію, звільняє від мертвенної влади нижчих, 
матеріалізованих ієрархій, розковує буття 

Філософські основи педагогіки творчості у 
вітчизняному дискурсі 
 



• Творчість – продуктивна діяльність за мірками свободи та 
оновлення, коли зовнішня детермінація людської активності 
змінюється внутрішньою самовизначеністю [Філософський 
енциклопедичний словник].  

• Творчість – це цілеспрямована діяльність, яка створює в 
контексті даної культури принципово нові і соціально значущі 
матеріальні та духовно-моральні цінності [Філософії: підручник / 
за ред. Г.А. Заїченка]. 

• Творчість сприймається і самоусвідомлюється особою як 
найвищий акт способу і стилю життя, джерело духовної насолоди. 
У творчості виражається ставлення людини до дійсності і до 
внутрішнього перетворення, переображення. Останнє визначає і 
таємничість творчості.  

• Творчість може бути активним засобом подолання відчуження, 
самоудосконалення особи та її самореалізації.  

 



Синергетичний підхід 
 
• Синергетика, по-перше, пропонує модель саморозвитку людини в 

світі, що швидко змінюється і саморозвивається; по-друге, виходить на 
найважливішу світоглядну проблему – проблему пошуку людиною 
свого місця в ньому.  

• З погляду синергетики, людина постає як самодостатня істота, яка 
перебудовує сама себе у напрямку гармонізації відносин на осі: 
Людина – Всесвіт. Як і будь-якій відкритій системі, людині не можна 
нав’язувати шляхи розвитку. Вона сама обирає свій шлях. У точках 
біфуркації посилюється відповідальність людини за здійснений вибір. 
Запропонований світоглядний підхід передбачає не перетворення 
людиною світу за певним планом, а творення себе, що передбачає 
постійний процес коректування смисложиттєвих орієнтирів.  

 



 Важливим культурно-антропологічним орієнтиром 
синергетики є креативність. Вона ґрунтується на ідеї залученості 
людини до активного процесу відкриттів. Під творчістю в 
синергетиці розуміється відкритий процес виробництва і винаходів 
у відкритому світі, який виробляє і винаходжує. В освіті 
взасадничим підходом до виховання і навчання в контексті 
синергетичної методології стає формування цілісного бачення 
світу, яке повинно реалізуватися через відчуття особистісної 
співпричетності і відповідальності, імовірнісне сприйняття і 
діалогічність процесів пізнання.   

 



Психологічні аспекти дослідження 
проблеми творчості 

• Творчість – діяльність, результатом якої є створення нових 
матеріальних та духовних цінностей ().  

• Творчість – це неформалізований процес створення або 
виявлення суб’єктом нових відомостей або об’єктів духовної чи 
матеріальної культури, який базується на мисленні, що виходить 
за межі відомого, на реалізації власного бачення об’єкту, завдання 
або проблеми та свідомій відмові від усталених уявлень або 
відомих способів мислення чи виконання дії» (С.Ю. Пащенко) 

 



• Творчий процес людини – це послідовність творчих актів. Творчий 
акт є умовною одиницею творчого процесу, зручною для аналізу та 
вивчення механізмів творчості. 

Сучасна психологія виділяє декілька складових творчого процесу: 

•  постановка питання, яке вимагає творчої відповіді (тобто, уміння 
побачити проблему);  

• мобілізація необхідних знань та досвіду для визначення попередньої 
гіпотези, шляхів та способів вирішення задачі;  

• спеціальні спостереження і експерименти та їх узагальнення у 
вигляді висновків та гіпотез; оформлення думок та образів, що 
виникли, у вигляді логічних, образних, математичних, графічних, 
предметних структур (О.Л. Туриніна Психологія творчості : 
Навчальний посібник) 

 



 Представники психологічної науки творчу діяльність 
характеризують за допомогою таких параметрів, як-от: суб’єкт 
творчості; продукт творчості; умови, у яких проходить творчий 
процес.  

 Центр творчості, його основа – сама особистість, суб’єкт, без 
якого неможлива творча діяльність.  

 Загальна структура творчої діяльності як системи: 

• • процес творчої діяльності;  

• • продукт творчої діяльності;   

• • особистість творця;  

• • середовище;  

• • умови, у яких проходить творчість. 

 



Педагогічні аспекти дослідження проблеми творчості 
 

 В усіх галузях виховання ми стоїмо лише перед початком 
великого мистецтва, тоді як факти науки вказують на 
можливість для нього найблискучішого майбутнього, і можна 
сподіватися, що людство, нарешті, стомиться гнатися за 
зовнішніми вигодами життя й візьметься створювати значно 
сталіші вигоди в самій людині, переконавшись не на словах 
тільки, а на ділі, що головні джерела нашого щастя й величі не 
в речах і порядках, що нас оточують, а в нас самих 

К.Д.Ушинський 


