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ТВОРЧІ ЗДІБНОСТІ ОСОБИСТОСТІ ЯК УМОВА ЇЇ 

КОНКУРЕНТОЗДАТНОСТІ 

Постановка проблеми. Останніми роками в психологічній науковій 

літературі багато матеріалів присвячено проблематиці виявлення та розвитку 

творчих здібностей як дітей, так і дорослих. Одним із найважливіших завдань 

психологічної науки на сучасному етапі розвитку є вирішення проблеми 

формування творчої особистості, адже формування у людей творчого 

способу мислення є соціальною необхідністю. Нові умови і перспективи 

розвитку суспільства, загальні тенденції науково-технічного й економічного 

прогресу висувають все нові й нові вимоги до підготовки підростаючого 

покоління, що стане в майбутньому запорукою успішного існування 

людської спільноти. 

У наш час люди все більше усвідомлюють, що саме творчість є 

найважливішою складовою особистого щастя і професійного успіху. Творчі 

люди постійно йдуть уперед в роботі – відкривають підприємства, щось 

вигадують, будують, живуть повноцінним життям, зустрічаються з цікавими 

людьми, стають лідерами, бо знають, як вирішувати проблеми, як заряджати 

енергією інших. 



 

 

Потреби соціального прогресу і науково-технічної революції, 

зростання складності і масштабності завдань, які розв’язуються 

суспільством, стимулюють дослідження творчості, виявлення її 

закономірностей, розробку методології і теорії творчості, методики 

підготовки творчих кадрів, обдарованих працівників у різних галузях, які 

мають інтелектуальну готовність до розв’язання нових і складних проблем. 

На жаль, більшість людей упевнена, що здатність творити – вроджена і 

її не можна розвинути. Зі старшої школи на творчість починають дивитись, 

як на щось другорядне, на що вже бракує і часу, і сили. Тому слід увагу 

приділити розвитку творчих здібностей саме у підлітковому віці, коли дітям 

властивий потяг до самопізнання, розуміння своєї унікальності та 

неповторності. 

Одна з проблем полягає  також і в тому, що в реальних життєвих 

умовах педагоги приділяють увагу лише тим творчим підліткам, які вже 

змогли в чомусь себе проявити,  певною мірою реалізувати, актуалізувати 

свої природні можливості. 

Творчі підлітки найбільш чутливі до неадекватних оцінок, 

несправедливих і негативних впливів зі сторони дорослих та ровесників. 
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Найбільш негативний вплив групи ровесників на обдарованих і 

творчих підлітків виявляється у прагнення привести їх до «середнього» 

рівня, зробити їх схожими на всіх інших. Таким підліткам необхідна 

кваліфікована консультація і допомога психолога. 

Слід звернути увагу на те, що іноді не тільки позитивні емоції, але й 

переживання невдач, загострена емоційна реакція на виникаючу суперечність 

самооцінки і об’єктивних результатів діяльності може виступати важливим 

стимулом для серйозних занять, в яких і розвиваються здібності. 

Проблема формування творчих здібностей у підлітковому віці є 

принципово значимою для розв’язання питань, пов'язаних з інтелектуальним 



 

 

розвитком підлітка зокрема і особистості в цілому, є досить актуальною, що і 

зумовило вибір теми нашого дослідження. 

Мета  статті - дослідити рівень розвитку творчих здібностей у 

підлітковому віці. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблема творчості 

хвилює як вітчизняних, так і закордонних психологів вже давно. Однак пік 

вивчення цієї проблеми наступив у першій третині XX ст. Досить 

перерахувати авторів, що опублікували в цей період свої роботи. Це Е. Рибо 

(1901) і А. Пуанкарі (1910) – за рубежем, Д. Н. Овсяніко-Куликовський 

(1902), Б. А. Лезін (1907, 1927), П.К. Енгельмейер (1910),1 А. М. Євлахов 

(1910, 1912, 1929), І. А. Затуленьєв (1915), П. І. Вальден (1916), А. М. Бліх 

(1920), И. И. Лапшин (1922), В. Л. Омельянський (1922, 1923), А. Г. 

Горнфельд (1923), С. О. Грузенберг (1923, 1924), В. Я. Курбатов (1923), Ф. 

Ю. Левинсон-Лессінг (1923), В. М. Бехтерєв (1924), П. І. Коропів (1926), Г. І. 

Маркелов (1926), А.П. Нечаєв (1929), П. М. Якобсон (1934), В. П. Полонский 

(1934) – вітчизняні вчені. Проблема творчості привернула увагу й фізіолога 

В. В. Савича (1921, 1922, 1923), що розглядав творчість як утворення нових 

умовних рефлексів за допомогою раніше створених зв'язків, а питання про 

обдарованість як вищий прояв творчості - В. Освальда (1910). В основному ці 

роботи були присвячені або природно-філософському осмисленню ролі 

творчості як механізму розвитку природи й людства, або науковій і технічній 

творчості, і, як відзначає Я. А. Пономарьов (1976), обумовлені вони були не 

потребами суспільства в керуванні творчістю, а допитливістю окремих 

дослідників. Потім аж до середини XX ст. дослідженням творчості не 

надавалося істотного значення. Науково-технічна революція, що відбулася в 

середині XX ст., дала поштовх  вивченню психологами закономірностей 

творчості в науці, що перетворилась у продуктивну силу, що істотно впливає 

на економіку. На порядку денному встало питання про пошук людей, здатних 

до наукової й технічної творчості. Це породило в 1950-х рр., насамперед  у 

США, численні дослідження, спрямовані на пошук критеріїв творчих 



 

 

здібностей, у якості яких виступила креативність, шляхів її розвитку й на 

виявлення творчих особистостей (креативів). Всі ці аспекти можна об'єднати 

в проблему керування творчістю. 

На даний час особлива увага приділяється розробці концепції дитячої 

обдарованості та творчим здібностям і системи психолого-педагогічних 

методів роботи з обдарованими дітьми. Важливу роль у розробці цієї 

концепції відіграли праці А.В. Брушлинського, Д.Б. Богоявленської, Н.С. 

Лейтеса, В.О. Моляко, О.М. Матюшкіна, В.Е. Чудновського, В.С. Юркевич, 

М.А. Холодної [2]. 

«Здібність» – одне з найбільш загальних психологічних понять. У 

вітчизняній психології багато авторів давали йому розгорнуті визначення. 

Зокрема, С.Л. Рубінштейн розумів під здібностями «…складне синтетичне 

утворення, яке включає в себе цілий ряд даних, без яких людина не була б 

здатною до певної конкретної діяльності, і властивостей, які лише у процесі 

певним чином організованої діяльності виробляються» [11; 45]. 

Б.М. Теплов, підкреслюючи, що при визначенні основних понять 

вчення про обдарованість найзручніше виходити із поняття «здібність», 

виділив ознаки здібностей, які і були покладені в основу визначення, яке 

найчастіше використовується спеціалістами:  

1) здібності – це індивідуально-психологічні особливості, які 

відрізняють одну людину від іншої; 

2) здібності – це лише ті особливості, які стосуються успішності 

виконання діяльності чи декількох діяльностей; 

3) здібності не зводяться до знань, вмінь і навичок, які вже вироблені 

у людини, хоча і обумовлюють легкість і швидкість їх набуття [2]. 

Найбільш детально питання про психічну сутність здібностей 

розглядається у роботах В.Д. Шадрікова. Він дійшов висновку, що поняття 

«здібність» є психологічною конкретизацією категорії властивості. За В.Д. 

Шадріковим, найбільш загальним поняттям, яке описує психологічну 

реальність, є поняття психічної функціональної системи, процес 



 

 

функціонування якої (психічний процес) забезпечує досягнення деякого 

корисного результату. 

Звідси  «…здібності можна визначити як властивості функціональних 

систем, які реалізують окремі психічні функції, що мають індивідуальну міру 

вираженості, яка виявляється в успішності і якісній своєрідності засвоєння і 

реалізації окремих психічних функцій. При визначенні індивідуальної міри 

вираженості здібностей доцільно дотримуватись тих же параметрів, що і при 

характеристиці будь-якої діяльності  
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(продуктивності, якості і надійності щодо функції, яка розглядається»  [13; 

11]. 

Д.К. Завалішина  розрізняє спеціальні і загальні здібності та  пов’язує 

загальні здібності з більш загальними умовами провідних форм людської 

діяльності, а спеціальні – з окремими видами діяльності [5]. Тим самим знову 

проводиться лінія «діяльнісної редукції»: здібності конституюються не за 

видами психічних функціональних систем, а за видами діяльності [2]. 

В.М. Дружинін висловлює припущення, що здібності пов’язані з 

певними загальними сторонами функціонування психіки, які виявляються не 

у конкретних діяльностях чи групах діяльностей, а у загальних формах 

зовнішньої активності (поведінки) людини [3] . 

Він виділяє комунікативні, регуляторні та пізнавальні здібності у 

відповідності з трьома функціями психіки (комунікативною, регуляторною та 

пізнавальною), які виділяв Б.Ф. Ломов [9 ]. 

Більшість учених схильні вважати, що творчий потенціал людини, про 

який судять в основному по творчій продуктивності, вичерпується на 

четвертому-п’ятому десятиріччі життя. Наприклад, Р. Вудвортс писав, що 

старими людьми зроблена лише незначна кількість відкриттів, а людьми 

середнього віку – порівняно невелика й, що період від 20 до 40 років 

найбільш сприятливий для відкриттів [6;39]. Разом з тим вчені та психологи 



 

 

вказують, що важливим періодом для визначення та розвитку творчих 

здібностей є підлітковий вік. 

Підлітковий вік є сензитивним періодом для розвитку творчих 

здібностей. Підлітки прагнуть до самовдосконалення, незалежності, відмови 

від стереотипів, однак недостатній життєвий досвід, неадекватні судження 

про те, що відбувається, піддають підлітка випадковим впливам [12]. 

Творчість означає насамперед  особливий склад розуму, особливу 

якість розумових процесів. При цьому встановлено, що ніяке абстрактне 

пізнання не може бути продуктивним у повному відриві від чуттєвого. 

Важливе значення в процесі творчості – у будь-якій галузі діяльності – мають 

уява, інтуїція, неусвідомлювані компоненти розумової активності. Деякі 

дослідники звертали увагу на те, що народження нової ідеї пов’язане з 

«бічним» мисленням, тобто досягається ніби зненацька, саме собою  [8]. 

Креативність – одна з найважливіших характеристик обдарованості. 

Виявлено, що з віком розвиток креативності проходить як мінімум дві фази 

(Д. Б. Богоявленська, Л. С. Виготський, В. Н. Дружинін, М. О. Олехнович, Н. 

Б. Шумакова, В.С. Юркевич). 

Перша фаза. Розвивається  «первинна» креативність як загальна творча 

здатність, неспеціалізована до якої-небудь сфери життєдіяльності. 

Сензитивний період цього процесу – 3-5 років, де виявляється  у цей час  

літературна й  художня творчість дітей. 

Друга фаза. У віці 13-20 років виникає «спеціалізована» креативність, 

тобто  здатність до творчості в певній сфері діяльності як доповнення й 

альтернатива «первинної», недиференційованої креативності. На цьому етапі 

особливої значимості набуває підтримка родини й однолітків. Ця 

креативність, як відзначає М. О. Олехнович, стосується певного типу 

мислення, що поступово формується в ході розвитку особистості. Друга фаза 

у багатьох суб’єктів закінчується відкиданням наслідування й переходом до 

оригінальної творчості. 



 

 

За Дружиніним, питання про чинники, що впливають на прояв і 

розвиток креативності в другий сензитивний період її розвитку (за 

Торренсом– в 12-13 років)  є складним. Вінпідкреслював, що у цьому віці 

дорослі мають справу з особистістю вже багато в чому сформованою, яка 

акумулювала різні соціокультурні впливи й переробила їх у певну, хоча й 

нестійку систему відносин зі  світом [3]. 

У підлітків активно розвивається уява. За Виготським, уява починає 

дозрівати в міру наближення до зрілості. Виготський говорить про те, що 

існує тісний зв'язок між статевим дозріванням і розвитком уяви. У підлітка 

узагальнюється його накопичений досвід, визрівають постійні інтереси, 

одержує остаточне оформлення діяльність його уяви на тлі загального 

дозрівання. 

У підлітковому віці уява перетворюється із суб’єктивної в об’єктивну. 

Причина цього з фізіологічної позиції – утворення  дорослого організму й 

дорослого мозку, а із психологічної – антагонізм між «суб'єктивністю уяви й 

об’єктивністю розумових процесів», тобто «нестійкістю й стійкістю розуму». 

Як і сам критичний вік, уява в цей період характеризується зламом, 

руйнуванням і пошуком нової рівноваги. Прояви діяльності уяви дитячого 

віку згортаються під впливом критичного ставлення до продуктів цієї 

діяльності: більшість підлітків перестає малювати, у них пропадає інтерес до 

наївних ігор більш раннього віку, фантастичних казок і розповідей. 

Натомість формою діяльності уяви стає літературна творчість – створення 

віршів і розповідей, що стимулюється сильним підйомом суб’єктивних 

переживань, формуванням свого внутрішнього світу, і згодом  також 

занепадає   під впливом  того ж критичного ставлення. Таким чином, 

критичну фазу характеризує підйом і глибоке перетворення уяви [1]. 
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Психологічним змістом протиставлення «вже не діти – ще не дорослі» 

є зрослі, у порівнянні з молодшими школярами, характеристики основних 

психічних процесів, якостей та властивостей і водночас низький, у 



 

 

порівнянні з дорослими, рівень соціального розвитку, насамперед, якостей, 

пов’язаних з довільною регуляцією у сфері соціальних стосунків і 

відповідальністю за прийняті рішення і власні вчинки.  

Лише зріла особистість може бути достатньо автономною при виборі та 

реалізації своїх життєвих цілей. У підлітковому віці, особливо на ранніх його 

етапах, мотивація у значній мірі є соціально детермінованою. Звідси 

випливає необхідність постановки ряду питань, які стосуються 

закономірностей переорієнтації підлітків із зовнішньої на внутрішню 

мотивацію, якої, безумовно, потребує творча діяльність. З іншого боку, саме 

у підлітковому віці при дослідженні процесів творчості слід звертати увагу 

не лише на особливості творчої особистості, а й на особливості розвитку цієї 

особистості у соціальній групі, особливості групових норм та цінностей [4].  

Відбуваються зміни і в інтелектуальній сфері, що виражаються 

передусім у розвитку абстрактного мислення, тобто у зміні співвідношень 

між конкретно-образним та абстрактним мисленням на користь останнього, в 

формуванні понятійного мислення. Таке мислення (теоретичне, рефлексивне) 

характерне передусім для юнацького віку, але починає розвиватись уже у 

молодших підлітків. У цьому віці відбувається інтенсивний розвиток 

логічного мислення (стадія формальних операцій, за Ж. Піаже), що 

визначальним чином впливає на всі інші пізнавальні процеси та інтелект у 

цілому. Суттєві зрушення відбуваються і в розвитку самосвідомості, 

відбувається активне становлення особистості. Усе це в комплексі є гарною 

базою для розвитку креативних здібностей.  

Важлива особливість цього віку – формування активного, 

самостійного, творчого мислення [7]. 

Отже, нами було теоретично проаналізовано проблему творчих 

здібностей, підлітків зокрема, з’ясовано поняття творчості,  вікових 

психологічних особливості творчих здібностей учнів підліткового віку та 

частково викладено аналіз у наукових джерелах проблеми творчості 

підлітків. 



 

 

Виявлення учнів середнього шкільного віку, які володіють творчими 

здібностями, являє собою складну багатоаспектну проблему, тому для 

досягнення мети нашого емпіричного дослідження були  підібрані методики 

щодо виявлення творчих здібностей підлітків. Основними методами 

дослідження виступи методики: дослідження творчої уяви «Три слова» та 

«Дослідження індивідуальних особливостей уяви», мета яких полягає в  оцінці 

особливостей творчої уяви і визначенні рівня складності уяви, ступеня її  

гнучкості та оригінальності. Опитувальник особистісної схильності до 

творчості  Г. Девіса та тест визначення ступеня сформованості творчих 

здібностей має на меті виявлення рівня особистісної креативності [2]. 

Використовувались також методика «Анаграми» (модифікація тесту Г. 

Айзенка Н.А.Головань) для визначення рівня розвитку творчих компонентів 

мислення (гнучкості мислення), тест Гілфорда, спрямований на визначення 

рівня розвитку креативності особистості, методика творчого візуального 

мислення Е.П. Торренса, метою якої є виявлення деяких особливостей 

візуального мислення (конструктивної активності, оригінальності, обсягу, 

категоріальної гнучкості)  [2]. 

В нашому експерименті взяло участь 20 учнів 8-го класу 23  гімназії м. 

Житомира. Учням було запропоновано на окремих бланках або чистих 

аркушах намалювати чи домалювати прості графічні структури або ж 

виконати певне завдання, що передбачалось у чіткій інструкції. 

Методики проводились у груповому варіанті. При тестуванні 

враховувалось, що творчі здібності виявляються  повною мірою лише у х 

умовах. Несприятливі функціональні стани, недостатньо доброзичлива 

атмосфера тестування знижують результати прояву необхідних 

психологічних особливостей. 

В ході аналізу результатів дослідження можна стверджувати, що в 

даній групі досліджуваних є підлітки з загальними творчими здібностями, 

але вони складають відносно невелику кількість. 



 

 

Зокрема, аналізуючи методику «Дослідження індивідуальних особливостей 

уяви» слід зазначити, що високий рівень складності образів уяви діагностовано в 

3-х учнів  (15%), низький – в 6 учнів  (30%).  Високий рівень гнучкості – в 12 

учнів  (60%), низький – у 6  осіб (30%). Низький ступінь стереотипності – в 5 

учнів (25%), високий – в 9 учнів  (45%), при цьому у жодного дослідженого не 

було малюнків на нетиповий сюжет, тому всі малюнки мали певний ступінь 

стереотипності. Це свідчить про те, що доцільно включати у навчальний процес 

завдання на розвиток оригінальності та складності образів уяви. 

Дослідження розвитку вербального компоненту творчої уяви за 

методикою «Три слова» показало, що цей параметр у підлітків знаходиться 

на достатньому ступені розвитку, але разом з тим потребує певного 

покращення та розвитку. 

Опитувальник особистісної схильності до творчості   Г. Девіса та тест 

визначення ступеня сформованості творчих здібностей показав безпосередню 

адекватну оцінку своїх творчих можливостей, що відповідає дійсності. 
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Також показники за різними методиками вказують про їхню 

неоднорідність. Серед даних досліджуваних немає високих показників за 

всіма критеріями дослідження, так, наприклад, якщо в обстежуваних високо 

розвинена уява за методикою «Три слова», то  низькою є гнучкість мислення 

за методикою «Анаграми» та навпаки. 

Дослідження за методикою Торренса дозволило спостерігати за 

різноплановістю або однотипністю малюнків  підлітків та ідей, зображених в 

них, що свідчить про відсутність або наявність оригінальності творчого 

мислення, здатність до висування нових, неочевидних ідей або банальних та 

твердо встановлених.  Показники оригінальності виявляють невисокий  ступінь 

нестандартності генерування ідей, що говорить про недостатній рівень 

креативного мислення підлітків.  

Висновки. Таким чином, на жаль, високих показників творчих 

здібностей  за даними методиками ми не спостерігаємо, тому вважаємо 



 

 

доцільним рекомендувати розвивати творчий потенціал даних підлітків, 

насамперед, креативність та нестандартне мислення, що й буде свідчити про 

самовираження підлітків, можливості застосовувати свої свіжі та оригінальні 

ідеї та наявність у них творчих можливостей.  
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