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МОЖЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ ОСОБИСТІСНО-КРЕАТИВНОГО 
ПІДХОДУ В НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНІЙ РОБОТІ  

З УЧНЯМИ СІЛЬСЬКОЇ ШКОЛИ 

У державній національній програмі “Освіта” (“Україна XXI століття) 
вказується на пріоритетність завдань з розвитку у молоді якостей творчої 
особистості. Для їх виконання необхідно вдосконалити зміст і методи 
навчально-виховної роботи у системі освіти, ґрунтуючись на розгляді творчої 
особистості як складної, цілісної системи регуляції самобутньої поведінки та 
діяльності суб’єкта. Тому потреба розробки якісно нових підходів до 
організації навчально-виховної роботи з учнівською аудиторією з метою 
розвитку творчої особистості набуває особливої актуальності. Це можливо за 
умов впровадження особистісно зорієнтованого навчання у навчальних 
закладах. 

Найбільш оптимальні умови для впровадження особистісно-
креативного підходу в навчально-виховній роботі є у сільській школі. 
Особливістю психічного розвитку дітей у сільській місцевості є 
безпосередній зв’язок з природним середовищем. Філософи-натуралісти, 
починаючи з Ж.Ж. Руссо, Дж. Локка, Б. Паскаля, Вольтера, підкреслювали 
значущість близькості з природою як основи для розвитку індивідуальності 
людини, розкриття її самобутності. Наслідком сучасного рівня урбанізації є, 
перш за все, стандартизація, стереотипізація людського життя. Ці суспільні 
тенденції блокують розкриття природного особистісного потенціалу. 

Домінування природності, безпосередності, щирості й відвертості у 
поведінці сільських дітей, рання самостійність, автономність та 
індивідуалізація є підгрунтям для розкриття творчого потенціалу.  

Знання педагогів і психологів про становлення та реалізацію творчого 
потенціалу талановитих учнів має допомогти їм побачити індивідуальні риси 
творчої особистості у процесі її розвитку в конкретних соціальних та 
культурних умовах. На думку визначних вітчизняних психологів, зокрема 
І.С.Костюка, В.В.Рибалки та ін., творча особистість є завжди своєрідною і 
неповторною, складною і багатовимірною; вона є прикладом яскравої 
індивідуальності з властивими саме їй суперечностями та досягненнями, які 
не завжди є зручними для оточення[3; 5]. 

Творчій особистості притаманна напружена розумова, духовна праця, 
розробка грандіозних проектів у процесі постійного навчання та творчості. 
Саме така особистість є відкритою до життя, до природи, до суспільства, 
вона розширює час і тягнеться до вічності. Творча особистість є особистістю 
найвищого рангу. Вона завжди лідер, який може певний час не визнаватися 
людством, але потім все одно посідає належне місце на шляху духовного, 
наукового, технічного прогресу суспільства.  

Тому саме розвиток творчих здібностей в учнівському контингенті 
сприяє формуванню непересічної особистості, яка буде 



конкурентноспроможною в освітянському світовому просторі та здатною до 
забезпечення перспективної динаміки у суспільному прогресі. Виховання 
нової генерації громадян, наділених найкращими творчими, культурними, 
освітніми якостями, почуттями патріотизму та обов’язку перед суспільством, 
з притаманними їм високою громадянською зрілістю та професійною 
компетентністю – одне із провідних завдань сучасної освіти. Для цього 
важливо зробити акцент на трансформації навчально-виховної роботи у 
навчальних закладах та зосередитися на новому особистісно-креативному 
підході до навчання, спроможному гармонізувати природний потенціал учня 
із соціальними цілями. У контексті окресленої проблеми і здійснювався наш 
науковий пошук. Наші наукові розробки грунтувалися на переконанні, що 
саме особистісно-зорієнтоване навчання являє найбільш перспективний 
напрям перетворення системи освіти, що відповідає одній із важливих цілей, 
яка поставлена перед освітою, – розвитку творчої особистості. На нашу 
думку, більш ефективним особистісно-зорієнтоване навчання і виховання 
буде за умови комплексного врахування всіх підструктур, компонентів і 
вікових особливостей психологічної структури особистості учня.  

Нам імпонує погляд на трансформацію навчально-виховного процесу 
зорієнтованого на особистісно-креативний підхід до навчання, 
представлений В.С. Біблером. Його проект грунтується на визнанні провідної 
ролі спілкування у становленні особистості, що виявляється у так званій 
концепції культур. У філософсько-психологічних дослідженнях В.С. Біблера 
та науково-прикладних розробках його однодумців запропонована 
неординарна програма побудови школи XXI століття як Школи діалогу 
культур. Її основною метою є здійснення переходу від ідеї “освіченої 
людини” до ідеї “людини культури”. Предметом Школи майбутнього, на 
думку авторів концепції, мають стати не готові знання, уміння, навички, чим 
традиційно займаються сучасні навчальні заклади, а культура їх формування 
та зміни, трансформації, перетворення. Діалог культур передбачає 
поглиблене засвоєння “діалогізму” як основного визначення думки взагалі. 
Діалог, як стверджує В.С. Біблер, це не просто евристичний прийом 
засвоєння монологічного знання та вміння, а й визначення самої сутності і 
сенсу засвоюваних та творчо сформульованих понять. Поняття – діалогічне 
за своєю логічною природою і психологічною даністю для свідомості[1]. 

Ми виходимо з переконання, що розвиток творчої особистості має 
системний і послідовний характер, не обмежується лише виховними 
заходами чи змістом окремих гуманітарних дисциплін, а втілюється у 
спілкуванні із учнями у всіх формах роботи. Особистісний підхід має бути 
представлений, реалізований у змісті, меті, методах, в цілому у програмах 
навчально-виховної роботи сучасної школи. Ми досліджували можливості 
реалізації особистісно-креативного підходу при організації і проведенні 
навчальних занять з англійської мови. 

У реалізації особистісно-креативного підходу до навчання учнів 
іноземної мови ми застосовували деякі із основних філософсько-



педагогічних принципів Школи діалогу культур, що сприяють розвитку 
творчої особистості, зокрема елементи психодрами. 

Проводячи своє дослідження, спрямоване на розвиток творчого 
потенціалу у молоді, ми виходили із науково-теоретичних та практичних 
результатів дослідження професора В.В. Рибалки стосовно проблеми творчої 
особистості та можливостей її розвитку [5]. 

Автор вважає, що особистісний підхід у психології творчості повинен 
базуватися на цілісному уявленні про творчу особистість як систему певних 
психічних властивостей індивіда, що формуються у спілкуванні та творчій 
діяльності. Цій системі притаманна певна психологічна структура психічних 
якостей, здібностей, що взаємопов’язані між собою та утворюють певну 
порівнену, ієрархічну організацію. Тобто, при виявленні та розвитку творчої 
особистості слід орієнтуватися не тільки на окремий інтелектуально-творчий 
потенціал, а й на цілісний творчий потенціал особистості або творчий 
особистісний потенціал людини. 

В психології ще не створене загальноприйнятне уявлення про 
психологічну структуру особистості, яке б повною мірою відповідало 
вимогам системного підходу. Найбільш адекватним сучасному рівню науки є 
психологічна структура особистості, розроблена професором В.В.Рибалкою 
[5]. Запропонована ним структура може розглядатися як база для створення 
ідеальної моделі творчої особистості різних профілів. На основі такої 
ідеальної моделі при комплексному психологічному вивченні якостей 
особистості конкретної молодої людини може формуватися її індивідуальна 
модель творчої особистості.  

Необхідною складовою особистісного підходу є розробка та 
використання особистісно орієнтованого комплексу методів 
психодіагностики, стимуляції, розвитку та реалізації творчого потенціалу 
молодої людини. Такий комплекс сприяє можливості визначення творчої 
індивідуальності особистості та формуванню притаманного тільки їй 
індивідуального стилю творчої діяльності та поведінки. 

Своєрідність організації навчальних занять з англійської мови полягає, 
насамперед, у дотриманні принципів гуманності, доброзичливості, 
спонтанності, добровільності при виконанні навчальних завдань студентами. 
Такі принципи набувають особливої ваги у випадку, коли висвітлюються 
особисті проблеми учня перед групою у ході вивчення особистісно-значущої 
для нього теми, вправи. Оскільки заняття з англійської мови є груповою 
формою роботи, тому й виникає потреба застосування особистісно-
креативного підходу для створення сприятливої й доброзичливої атмосфери, 
що сприяє розкриттю та розвитку творчого потенціалу учнів. Методична 
організація довготривалої роботи з однією і тією ж групою, що охоплює 
приблизно дворічний період, відповідає завданню, яке в свій час поставив ще 
А.С.Макаренко. На його думку, організаційним завданням нашої епохи може 
бути тільки створення такого методу, який, будучи єдиним і спільним, в той 
же час надасть можливість кожній окремій особистості розвивати свої 
здібності і зберегти свою індивідуальність [4].  



Таким чином, на заняттях з англійської мови у групі немає прагнення 
підігнати кожну індивідуальність під єдиний шаблон, зразок. І в цьому суть і 
значущість цілісності групового процесу. Наш підхід відповідає основним 
цілям роботи в групі, які виділив К.Рудестам [6]: 

· дослідження психологічних проблем учасників групи та надання 
допомоги для їх вирішення; 

· покращення суб’єктивного самопочуття і зміцнення психічного 
здоров’я; 

· вивчення психологічних закономірностей, механізмів і ефективних 
засобів міжособистісної взаємодії для створення основи більш ефективного і 
гармонійного спілкування з людьми; 

· розвиток самосвідомості і самодослідження суб’єктів для 
попередження емоційних порушень на основі внутрішніх і поведінкових 
змін; 

· сприяння процесу особистісного розвитку, реалізації творчого 
потенціалу, досягненню оптимального рівня життєдіяльності і відчуття щастя 
й успіху.  

Особистісно-орієнтований характер навчання та виховання, як уже 
вказувалося, також полягає у взаємовідповідності природного розвитку 
особистості з соціально-економічним та науково-педагогічним розвитком. 
Особистість – це, насамперед, частина природи, яка живе та розвивається за 
її законами, маючи певні генетичні задатки до різних форм самовиявлення та 
реалізації. Крім того, учні, особливо старших класів, мають власний 
соціальний багаж, хай і не повністю сформований світогляд. Тому 
особистісний підхід має опиратися на цілісне уявлення про життєвий шлях 
особистості (її віковий “гештальт”), охоплювати, по можливості, найбільш 
важливі, довготривалі, ключові періоди її творчого становлення, 
враховувати, що творче життя людини має цілісну побудову, 
характеризується певним сполученням ліній розвитку, накопичення, 
збагачення, трансформації та втілення у процесі та продуктах творчої 
діяльності і поведінки, притаманних творчій особистості якостей та 
здібностей. 

Особистіний підхід повинен забезпечувати таке визначення 
індивідуальних та соціально-психологічний особливостей людини, яке б 
давало змогу прогнозувати, попереджати, виявляти та долати гострі 
особистісні проблеми молодої людини і завдяки цьому запобігати втратам її 
творчого потенціалу, надавати їй адекватну допомогу у компенсації 
відхилень від норми, у становленні здорового способу життя, у здійсненні 
творчого розвитку та плідної творчої діяльності і поведінки. 

Особистісно-креативний підхід стимулює свідомість до творчості в 
різних проявах – інтелектуальній, вчинковій, соціальній, моральній, що 
сприяє звільненню психічного від закріпачення зовнішньою детермінацією. 
Завдяки цій властивості суб’єкт стає здатним до багатьох особистісних 
проявів, а саме, до подолання стереотипів та продукування оригінальних 



ідей, перебудови семантичних зв’язків та трансмутації знань та досвіду. У 
суб’єкта формується здатність до руйнування ізоморфізму свідомості буттю, 
тобто до розвитку уяви та конструювання віртуальних псевдооб’єктивних 
ментальних світів ідей, витворів мистецтва, концепцій та теорій. У ході 
застосування особистісно-креативного підходу у навчанні учнів іноземної 
мови у багатьох із них прослідковувалася тенденція до автономної, 
неконформістської, незалежної від групи поведінки; посилюється здатність 
до семантичної незалежності і, відповідно, знижується сугестивність, 
навіюваність психіки. З’являється здатність до формування широких, 
узагальнених поглядів на світ, які долають вузькоемпіричний рівень оцінок; 
мислення стає більш систематичним та антиципативним, здатним до 
перспективного бачення та передбачення, планування та цілепокладання. 
Більшість учнів стають схильними до надситуативної поведінки, яка 
орієнтована на найвищі цінності, долає вузькопрагматичні інтереси, до 
неутилітарної мотивації, до моральних вчинків, тобто таких, коли моральний 
вибір здійснюється за вільним внутрішнім переконанням, а не визначається 
зовнішніми детермінантами: примусом, мімесисом, соціальним 
конформізмом[2]. 

Окрім цього, при розробці креативних завдань враховувалися як вікові 
цінності та особливості, так і індивідуальні. 

Результати впровадження особистісного підходу проявилися 
насамперед у підвищенні показника успішності, зниження рівня особистісної 
тривожності. 
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