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ДО ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТВОРЧИХ ЗДІБНОСТЕЙ 
 

О.С.Чашечникова, канд. педагог. наук, доцент 
Сумський державний педагогічний університет ім. А.С.Макаренка 

 
 Одною з найважливіших цілей навчання в школі взагалі, і окремо � 

навчання математики, � повинна бути мета формування і розвитку творчої 

особистості учня � майбутнього фахівця, члена суспільства. Творчу 

особистість може виховати лише творча особистість, людина 

ерудована, інтелектуальна, інтелігентна. 

 На даному етапі постає проблема необхідності деякого 

переосмислення структури підготовки майбутнього вчителя, в тому числі, 

вчителя математики. �...нам треба підготувати на високому рівні не лише 

всіх студентів, а і на підвищеному рівні тих, хто буде навчатись в 

магістратурі, аспірантурі і в майбутньому поповнить викладацький корпус 

вищих закладів освіти...� (Слєпкань З.І. Проблема диференційованої 

підготовки майбутнього вчителя математики // Евристичні методи у 

навчанні математики. Тези доп. міжн. наук.-мет. конф.(3-5 жовтня 2000 р. 

� Донецьк: ТЕАН, 2000. � 116 с. � С.40). 

 Аналіз досвіду роботи свідчить, що останнім часом серед вчителів 

деяких навчальних закладів з�явилася тенденція відводити власній 

теоретичній підготовці вторинну роль, виводячи на перший план саме і 

тільки практичну підготовку.  

Звичайно, теоретична підготовка без практики є тільки потенціалом, 

що не реалізований. Але практика без грунтовного знання теорії 

призводить до роботи вчителя методом спроб і помилок, до недоцільного 

і нерідко шкідливого �експериментування� над учнями. З досвідом такий 

вчитель поступово (раніше чи пізніше) приходить до висновків, що є 

�винаходом велосипеда�. Але це вже не має значення для тих його учнів, 

що в результаті невдалих експериментів, спроб не отримали необхідної 

інтелектуальної підготовки. Ця проблема схожа з проблемою навчання 
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іноземним мовам: знання лексики, правил утворення речень без живої 

практики гальмується; але при необхідності �живого спілкування� мова 

людини, що не має достатньої теоретичної підготовки, з мови інтелектуала 

перетворюється на мову  дилетанта у всіх сферах. 

Необхідність боротися з дилетантством, непрофесіоналізмом 

викликає необхідність більш грунтовно підходити до теоретичної 

підготовки майбутніх вчителів з питання формування творчої особистості 

учнів. Тим більше, що вчитель математики часто починає працювати з 

дітьми, здібності яких (в тому числі, � творчі, математичні) ще не 

достатньо проявилися, тому необхідно їх продіагностувати, виявити 

обдарованих учнів. Не завжди в цьому може вчителю допомогти шкільний 

психолог. Тому ми пропонуємо більше уваги приділити ознайомленню 

майбутніх вчителів математики з теоретичними основами проблеми 

формування і розвитку творчої особистості. 

 Серед найважливіших умов ефективності виконання творчої 

діяльності інтелектуальний рівень людини відіграє одну з перших ролей. 

Інтелектуальний рівень особистості характеризується двома основними 

параметрами � ерудицією (обсягом набутої інформації) і спроможністю 

використовувати цю інформацію при виконанні певних завдань  

(інтелектуальний розвиток особистості). Ми можемо назвати перший 

параметр «потенційною інтелектуальною енергією», а другий � 

«кінетичною інтелектуальною енергією», «енергією руху до мети». 

Інтелект дозволяє людині мислити і діяти цілеспрямовано, ефективно, 

враховуючи як наявні умови, так і ті, що виникають вже в процесі 

виконання завдання і безумовно впливають як на сам процес, так і на його 

результат. Інтелект можна розуміти як систему надбаних знань, досвіду та 

здатності до їх використання, подальшого накопичення і вдосконалення.

 Мислення і творчість можна вважати інтелектом в дії. 
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 Найсуперечливіше питання теорії творчості, творчих здібностей і 

здібностей взагалі є питання про походження і природу здібностей, 

процесу творчості. Представники консервативних напрямків (Ф.Гальтон, 

Е.Торндайк, послідовники Дьюї) додержуються точки зору, що здібності є 

спадковими, а для кожної людини існує відповідна фіксована межа 

розвитку. Г.Вольф, Ф.Баумгартен, А.Анастазі визначають, що здібності 

залежать, поперше, від �генного знаряддя�. Ірраціоналісти (О.Ф.Больнов та 

ін.) при цьому основну роль відводять саморозвитку, неопрагматисти ж не 

заперечують необхідності у чіткій організації керівництва діяльністю 

дитини в процесі розвитку закладених у її природі творчих здібностей. Але 

вітчизняні і сучасні західні психологи (М.Вегнер, У.Глассер, 

М.Дональдсон, М.Карне, Р.Карпентер, М.Прингл, М.Раїна та ін.) вважають 

за необхідне забезпечити ефективне керівництво розвитком обдарованої 

дитини, вважають необхідними програми по пошуку талановитих дітей 

серед всіх груп населення та  створенню оптимальних умов їх розвитку. 

При цьому відмічається, що програма навчання обдарованих дітей досягає 

кращих результатів, коли за її ходом слідкує добре підготований керівник 

[11, 11-14], [13]. 

 Наше дослідження грунтується на теорії А.М.Леонтьєва та його 

послідовників: спадковість опосередковано впливає на наявність і 

розвиток здібностей; властивості мозку не є абсолютною гарантією 

формування здібностей, але є одними з передумов здатності до 

формування здібностей. Перебудова ж психічних функцій є процесом 

поетапним: екстеріорізація і розгортання функцій; обробка нової ланки, що 

вводиться в структуру; наступна інтеріорізація цієї ланки. 

 Дослідження здібностей і інтелектуального розвитку монозіготних і 

дізіготних близнюків  ще раз підтвердили, що вплив самого генотипу на 

розвиток здібностей, таланту, творчої особистості значною мірою варіюється 

під впливом особливостей програми і методики навчання [10; 14]. 
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 Діагностика розвитку творчих здібностей, обдарованості не може 

бути об�єктивною і успішною без чіткого визначення предмету 

дослідження. 

 Існують різні трактовки задатків. Задатки розуміють як 

морфологічні і  функціональні особливості побудови мозку, органів 

почуття і руху, які є передумовами розвитку здібностей (А.Н. Леонтьєв, 

А.В.Петровський, А.Л.Лурія, В.Г.Казаков, Л.Л.Кондратьєва, С.Л.Рубін-

штейн); ще не розвинену природну основу здібностей, що виявляється при 

перших спробах діяльності (А.Г.Ковальов, В.Н.Мясищев, Б.Д.Карва-

сарський, С.С.Лібих); генетичні програми, що визначають розвиток 

функціональних систем у структурі мозку (В.В.Дружинін, В.Д.Шадриков, 

Н.С.Кантонистова). 

 Якщо гіпотеза про залежність задатків від розмірів і маси головного 

мозку не підтвердилася, то на наш час перспективними є гіпотези про 

зв�язок задатків з мікроструктурою головного мозку, та про 

опосередкований вплив особливостей розташування клітинних полів у корі 

великих півкуль головного мозку та індивідуальних особливостей 

побудови клітинних шарів на відмінності у задатках (Н.С.Преображенська, 

С.А.Саркисов). Сучасні фізіології і психології, базуючись на даних 

експериментів Д.Прелла, Н.Н.Данилової, Л.В.Крушинського, Г.Айзенка, 

К.Тейлора, Я.Стреляу, Е.А.Голубевої, А.Л.Гостингера, Б.В.Зейгарника, 

В.Б.Швиркова, Т.Ярвилехто, М.Самса, К.Холера, Перлета, В.Сиервальда, 

вважають, що природними передумовами здібностей є потреби; 

властивості нервової системи (як спільні для людини і тварини, так і суто 

людські); сформовані в процесі життя системи тимчасових зв�язків. 

 Підсумуємо: задатки здібностей � особливості мікроструктури 

мозку і нервової системи, природна основа індивідуальних відмінностей 

особистості. 



 7

 Одним з перших проблемою творчих здібностей почав займатися 

П.К.Енгельмейєр, але він розглядав тільки здібності дорослих людей. 

На наш погляд, неможна погодитися з деякими авторами, що 

розглядають результативність певної діяльності як прямий наслідок 

наявності або відсутності відповідних здібностей, а самі здібності 

визначають як сукупність властивостей особистості, що обумовлюють 

успішність навчання будь-якій діяльності і удосконалення в ній 

(В.Л.Венгер, Е.А.Голубєва, Р.М.Грановська, В.Г.Казаков, Л.Л.Кондрать-

єва, К.К.Платонов). При такому підході не приділяється уваги іншим 

важливим  факторам, що гальмують або сприяють продуктивній 

діяльності. �Здібності � психічні властивості індивіда, які регулюють його 

поведінку і є умовою його життєдіяльності. Потенціальні здібності 

подаються організацією морфологічних структур, пристосованих для якої-

небудь діяльності� ( Философский словарь // п/р И.Т. Фролова. � М.: Изд-

во полит. лит., 1987. � 590 с. � С.453 ). В означеннях такого типу поняття 

�задатки здібностей� замінюється на � потенціальні здібності�.  

 Здібності � індивідуально-психологічні особливості людини, які 

мають відношення до успішності певної діяльності або багатьох видів 

діяльності. Вони не зводяться до наявних знань і вмінь, але можуть 

пояснити легкість і швидкість набуття цих знань і вмінь (С.Л.Рубінштейн, 

Б.М.Теплов, О.В.Петровський) [9]. Від наявності здібностей залежить 

можливість здійснення і ступінь продуктивності діяльності (Н.С.Лейтес, 

О.Г.Ковальов, В.В.Богословський, А.О.Степанов) [4]. Здібності є 

істотними  психічними властивостями особистості, виявом єдиної, 

цілісної сутності людини, що виявляються в її цілеспрямованій діяльності, 

зумовлюють її успіх (Г.С.Костюк) [2; 309]. 

Здібності роблять людину потенційно придатною до певного виду 

діяльності. Вони проявляються у швидкості засвоєння, правильності і 

оперативності застосування відповідних знань і вмінь, у нетривіальності їх 
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використання. За А.В.Петровським здібності � індивідуально-психологічні 

особливості, що є умовою успішності здійснення певної діяльності, 

проявляють відмінності в динаміці оволодіння необхідними для цієї 

діяльності знаннями і вміннями. Здібності виявляються лише в діяльності, 

яка не може здійснюватися без їх наявності [6].  

 Знання, вміння і здібності взаємообумовлені, їх взаємозв�язок є 

складним. Нам здається цілком переконливим положення про те, що 

здібності є сплавом природнього і надбаного. За теорією Х.Хідена мозок 

дитини має при народженні волокнисту сіть, що з�єднує клітини мозку; 

цей  зв�язок є потенційним. Реальним він стає, коли по лініях зв�язку 

починають проходити біоструми, які функціонують в період, коли мозок 

зайнятий розв�язанням певної проблеми. Без стимулюючого навчального 

середовища нейрони не можуть формувати багату мережу волокнистих 

сполучень, стають пустими і атрофуються. Не даючи дитині своєчасного і 

повноцінного розвитку, можна приректи її на низькі темпи розвитку в 

подальшому, великі затрати сил і часу (Никитин Б.Н. Ступеньки 

творчества. � М.: Просвещение, 1989. � 159 с. � С.24-25). В процесі 

розв�язування нестандартних завдань в мозку людини виникає 

інформаційна динамічна модель проблемної ситуації, що складається з 

елементів розв�язання, відображених мозком у їх зв�язках і 

взаємовідношеннях. Ця модель формується в процесі активної свідомої 

діяльності. Слід об�єкта, що відображається, не лише копія його, але є 

динамічним, знаходиться у взаємодії з слідами інших об�єктів, внаслідок чого 

встановлюються нові зв�язки і відношення між елементами проблемної 

ситуації, що призводить до розв�язання задачі (В.Н.Пушкін) [8, с.96-97]. 

 Н.С.Лейтес розглядав розвиток здібностей в зв�язку з віковими 

особливостями, переконливо показав, що існують сензитивні періоди для 

розвитку певних здібностей [4]. 
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 Переходячи до питання визначення творчих здібностей, необхідно 

визначитись з поняттями обдарованість, талант, геніальність та поняттям 

творчість. 

 Термін �обдарованість� ввів Б.М.Теплов [9]. Він називав обдарованістю 

якісно своєрідне поєднання здібностей, від яких залежить можливість 

успішного виконання діяльності. Згодом тим же терміном він почав позначати 

сукупність задатків до конкретної діяльності. Як позначав сам Б.М.Теплов, 

єдиним міркуванням на користь даного терміну є походження слова 

�обдарованість� від слова �дар� (те, що надане від народження). 

 Обдарованість визначали як: вроджені особливості, що є 

передумовою розвитку здібностей (П.А.Рудик); природні особливості, що, 

розвиваючись, проявляються у здібностях (П.І.Іванов); природний фонд 

здібностей, що є анатомо-фізіологічними задатками (Н.Д.Левітов); 

сукупність загальних здібностей, що зумовлює особливо успішну 

діяльність людини в певній галузі (Н.С.Лейтес, В.Г.Козаков, 

Л.Л.Кондратьєва). 

 Ми вважаємо, що обдарованість � системна якість, сукупність ряду 

здібностей, які забезпечують найбільшу успішність і продуктивність 

діяльності. Якісну специфіку кожної окремої здібності можна вважати 

виявом окремої грані обдарованості. 

 Високий ступінь обдарованості називають талантом, а вищий � 

геніальністю. О.В.Петровський вважає талант поєднанням здібностей, що 

надають людині можливість успішно, самостійно і оригінально займатися 

якою-небудь складною трудовою діяльністю. Структура таланту 

обумовлюється характером вимог, що пред�являє особистості дана 

діяльність. Окремо взята здібність не може бути аналогом таланту, навіть 

якщо вона яскраво виражена і досягла високого рівня розвитку.  Під  

талантом розуміють також сукупність психофізіологічних якостей, 
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необхідних для розв�язання завдань, для яких ще заздалегідь не відомий 

набір правил і операцій, послідовність яких приводить до мети. 

Обдарованість і талант безплідні без наполегливої праці, талант є 

поєднанням генетично обумовленої обдарованості з працею 

(А.Н.Колмогоров, С.У.Гончаренко). Розвиток творчих здібностей, 

подальший прогрес таланту відбувається саме в творчій діяльності, в 

процесі творчості. 

Творчість � процес продуктивної діяльності, яка створює нові 

матеріальні і духовні цінності суспільного значення, на основі пізнання 

світу створюється нова реальність, що задовольняє різноманітні потреби  

(Философский словарь // п/р  И.Т. Фролова. � М.: Изд-во полит. лит., 1987. 

� 590 с. � С.474; Гончаренко С.У. Український педагогічний словник. � К.: 

Либідь, 1997. � 376 с. � С.326). 

 Творча ситуація може розглядатись як подразник, а творчість як 

реакція на цей подразник (В.М.Бехтерев, Я.А.Пономарьов). Процес 

відбувається за ланцюжком: подразник → рефлекс зосередженості → 

міміко-соматичний рефлекс → підйом енергії, пов�язаний з дією судинно-

рухового апарату та гормонів внутрішньої секреції, що збуджує мозкову 

діяльність [7]. 

Уява і творчість, що взаємопов�язані переробкою елементів досвіду, 

вимагають як передумови � внутрішньої свободи мислення, дій і пізнання. 

За словами Л.С.Виготського, творчість виникає з тієї хвилини, коли 

енергія, що не витрачена на безпосереднє призначення, залишається 

нереалізованою і уходить за поріг свідомості, звідки повертається у нові 

види діяльності [1, с.202].  

В основу виникнення і розвитку здібностей сучасні психологи 

поклали активність і саморегуляцію. Н.С.Лейтес вважав, що розумова 

активність дає стимул до розвитку здібностей [4, с.252]. Можливість 
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саморегуляції � основа правильності дій, своєчасного прилаштування до 

умов задачі, успішного досягнення необхідного результату. 

Ми вважаємо, що властивості різних типів вищої нервової діяльності 

і вікові особливості � лише передумови розумової активності і 

саморегуляції. Рівень їх прояву визначається особистістю вцілому (її 

розумовим розвитком, системою відношень і мотивів). Існують різні 

підходи до визначення компонентів творчих здібностей. До них відносять: 

� уміння долати протиріччя і швидко звужувати пошукове поле 

(Г.С.Альтшуллер ); 

� здатність до згортання розумових операцій, до переносу 

інформації, легкість асоціацій, гнучкість мислення (переходу від одного 

класу явищ до іншого), гнучкість інтелекту (до відмовлення від 

«скомпроментованої» гіпотези), здатність до оціночних дій і до  

«зціплення», легкість генерування ідей, формулювань, доведень, 

доведення до кінця (О.Н.Лук, Н.К.Вахтомин); 

� здатність мотивувати власну діяльність, планувати її, 

запам�ятовувати і використовувати інформацію, виділяти головне, 

здійснювати самоконтроль (Л.О.Денищева); 

� висока пізнавальна активність і допитливість, швидкість і 

оригінальність словесних операцій (Ю.З.Гільбух); 

� розгальмування мислення, відсутність психологічного бар�єру, що 

змушує шукати розв�язання у звичному напрямку  (М.І.Меєрович); 

� працездатність, розумову активність, саморегуляцію навчальної 

діяльності (цілеспрямованість роботи, концентрацію уваги, самоконтроль, 

чітку організацію власної діяльності) (І.С.Якиманська);  

� напруженість уваги, вразливість, сприйнятливість, інтуїцію, 

фантазію, вигадку, дар передбачення, широту знань, ухилення від 

шаблону, оригінальність, наполегливість, високу саморегуляцію, 

працездатність  (Я.А.Пономарьов); 
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� нетривіальність висловлювань, яскраво виражене прагнення до 

інтелектуальної новизни, семантична гнучкість (здатність бачити об�єкт 

під іншим кутом зору, знаходити його нове використання), образна 

адаптивна гнучкість (бачення нових сторін об�єкту), семантична спонтанна 

гнучкість (здатність продукувати різноманітні ідеї в ситуаціях, які не 

містять орієнтирів для інших ідей (Дж. Гілфорд) [3, с.243]; 

� незвичайна енергія, кмітливість, винахідливість, пізнавальна 

здатність, прямота та безпосередність, прагнення до володіння знаннями 

(фактами, закономірностями), потяг до відкриття, гнучкість, вправність, 

упертість, незалежність мислення, здатність оцінювати, співробітничати, 

інтуїція, прагнення до розвитку, здатність повністю орієнтуватися у 

проблемі, легко долати границі, відкидати несуттєве, сприйнятливість до 

нових знань, наполеглива праця, вміння аналізувати і синтезувати 

(Г.Я.Розен, К.Тейлор) [3, с.243]. 

З.І.Калмикова назвала творчі здібності здібностями до 

«продуктивного мислення», виділила серед них глибину, гнучкість, 

стійкість, усвідомленість, самостійність. А.П.Зенькович запропонувала 

такі критерії творчих здібностей: здатність до орієнтування на кінцеву 

мету, до узагальнення знань і способів дій з переносом на нетипові 

випадки, до бачення фактів у їх взаємозв�язку з близькимі і віддаленими 

фактами та явищами, до відшукання нестандартних варіантів розв�язання 

проблеми; здатність до реальної оцінки вірогідності і значущості сутності і 

шляхів розв�язання проблеми (Зенькович А.П. Проблемы формирования 

творческой активности учителя математики. � Тула: ТПИ, 1986. � 80 с.). 

 В роботах В.Н.Алфимова, М.Є.Артемова, Г.В.Тимошко, 

Б.Р.Кадирова, Н.А.Менчинської, С.Л.Рубинштейн, П.А.Шеварьова 

визначається, що інтелектуальні здібності характеризуються швидкістю і 

глибиною узагальнень, легкістю переходу до згорнутого розумового процесу, 
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оволодіння новими способами мислення та скороченням часу і зусиль, що 

витрачаються при цьому, гнучкістю і оберненістю розумових дій. 

 Творчу діяльність розглядають як найбільш ймовірну сферу 

виникнення емоцій (І.А.Васильєв, В.Л.Поплужний, О.К.Тихомиров), серед 

здібностей виділяють «емоційне передбачення», динамічність переходу від 

нього до планування діяльності по досягненню поставленої мети, швидкий 

перехід від невербалізованих операційних змістів до вербалізованих і 

навпаки. Велике значення для творчості має розвиток інтелектуальних 

емоцій, пізнавальних інтересів. Прояв вольових особливостей складається з 

уміння чітко організовувати власну розумову діяльність, доводити виконання 

завдання до кінцевого результату, долати труднощі, що виникають, 

контролювати відповідність отриманих результатів  умові, ситуації, вимогам, 

працездатність, здатність до тривалої зосередженості, підтримування 

розумової напруги. Виявляється здатність до творчості  у розумовій 

активності, інтелектуальній ініціативі, підвищеній допитливості, широті 

пізнавальних інтересів, потребі у  розумовій напрузі. Не менш важливою є 

спрямованість особистості на розвиток власних творчих здібностей. 

Творчі здібності найкраще проявляються у творчій діяльності, при 

виконанні завдань творчого характеру. Але навіть у випадку, коли на перший 

погляд завдання, що пропонується, не є творчим, особистість, що має задатки  

творчих здібностей, виконує його нестандартно, декількома способами, 

розширює і поглиблює сутність завдання, знаходить не тільки очікуваний 

результат, але й робить супутні «відкриття», нове знання формулює у вигляді 

алгоритму, схеми, принципу, використовує набуте при виконанні не тільки 

схожих, але й змінених, нових завдань, які нерідко стосуються інших питань. 

Це нерідко і допомагає виявити задатки творчих здібностей учнів. 
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Резюме. Статья посвящена проблеме формирования творческих 
способностей. 
 
Summary. The article is about the problem of forming creative person. 
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