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РОЛЬ ТВОРЧОЇ АКТИВНОСТІ ТА САМОСТІЙНОСТІ  
У ПРОФЕСІЙНОМУ СТАНОВЛЕННІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ 

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА 
 

Сучасний пошук у системі вищої художньо-педагогічної освіти 
спрямований на вирішення завдань формування творчої особистості, яка 
здатна реалізувати свій творчий потенціал у складних динамічних соціаль-
но-економічних умовах, на її духовне і професійне становлення, створення 
умов для саморозвитку і самовдосконалення. 

Посилюються тенденції до зміни змісту освіти, методів і форм робо-
ти зі студентами. Значна увага приділяється індивідуальній і самостійній 
творчо-пізнавальній роботі, яка сприяє процесу самоактуалізації, тобто, 
повноцінної реалізації своїх можливостей і різносторонніх здібностей. 

Останнім часом з’явилися наукові праці, в яких реалізовано принци-
пи синергетики, як галузі знань, у якій шляхом міждисциплінарних дослі-
джень виявляються загальні закономірні зв’язки, шляхи становлення та 
саморегуляції стійких структур у відкритих системах. Термін «синергети-
ка» в перекладі з грецької означає «співдружність», «співробітництво» [9, 
с. 456] і акцентує увагу на узгодженості взаємодій окремих частин при 
створенні структури як єдиного цілого. Концептуально-методологічна но-
визна ідеї самоорганізації базується на визнанні здатності різних систем до 
саморозвитку не лише за рахунок енергії, інформації, речовини ззовні, але 
й завдяки використання їх внутрішніх можливостей. 

Необхідно зазначити, що сучасна педагогіка навчання трактує як 
«розширення можливостей розвитку особистості» (А. Асмолов), тобто 
управління процесом розвитку особистості, а не як вплив на неї. Як вважає 
Б. Коссов, «Існує процес розвитку особистості, що регулюється, коригу-
ється, збагачується педагогічно організаційними діяльностями й спілку-
ванням (індивідуальними, груповими, колективними, масовими). Це і є на-
вчання» [2, с. 36]. 

Отже, процес навчання студента у ВНЗ безпосередньо пов’язаний з 
особистісним професійно-творчим розвитком. Тому його можна розгляда-
ти як механізм цілеспрямованого педагогічного управління процесом 
суб’єктного перетворення студентів. 

Метою нашої статті є висвітлення сутності творчої активності та са-
мостійності, їх значення у професійному становленні майбутніх учителів 
образотворчого мистецтва. 

Аналізуючи філософські, психолого-педагогічні дослідження, ми 
можемо зробити висновок, що вчені приділяють значну увагу проблемі 
формування творчої активності та самостійності студентів у ВНЗ. Ці ідеї 
містяться у працях Л. Виготського, С. Гончаренка, Ю. Кулюткіна, М. Ла-
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зарєва, С. Сисоєвої, В. Сухомлинського, Т. Шамової та багатьох інших. 
Вони зазначали, що творча активність є визначальною рисою творчої осо-
бистості, яка розглядається як інтегративна характеристика особистості, в 
якій, з одного боку, відображені нові глибокі утворення у структурі особи-
стості (творчі потреби, мотиви, вимоги), а з іншого – знаходять своє вира-
ження якісні зміни в діяльності, яка стає більш цілеспрямованою і продук-
тивною. 

У психолого-педагогічних дослідженнях визначені різні рівні 
розвитку активності: 

1. Репродуктивно-наслідувальна активність, за допомогою якої 
досвід діяльності однієї особи нагромаджується через досвід іншої. 
Засвоєння зразків людиною відбувається протягом усього життя, але 
рівень особистої активності недостатній. 

2. Пошуково-виконавчій активності властивий більший ступінь 
самостійності. На цьому рівні треба сприйняти задачу і самостійно 
відшукати її розв’язування. 

3. Творча активність є вищим рівнем, обираються нові, нешаблонні, 
оригінальні способи розв’язування поставлених завдань. 

Розкриття поняття творчої активності як показника рівня професіо-
налізму сучасного фахівця неможливе без конкретизації її сутності. У сво-
їй роботі ми розглядаємо творчу активність як складне особистісне утво-
рення, що виступає умовою й результатом художньо-педагогічної діяльно-
сті, забезпечує нестандартний підхід і творче вирішення професійних і 
творчих завдань. Змістовний аспект даної категорії поєднує в собі інтереси 
і потреби, спрямованість і нахили, рівень розвитку інтелектуальних, емо-
ційних, вольових здібностей і дії, що обумовлюють результативність різ-
них видів діяльності студентів. Визначення змісту творчої активності, як 
найважливішої риси професіоналізму сучасного вчителя образотворчого 
мистецтва, припускає врахування особливостей студентського віку й стру-
ктурних компонентів особистості студента. Адже відомо, що головним 
психологічним процесом даного віку є становлення самосвідомості та 
стійкого образу «Я», відкриття свого внутрішнього світу. Виникає потреба 
у самопізнанні, самовираженні, бажанні виразити свою індивідуальність, 
проявляється потреба у самоповазі, отриманні визнання від інших. 

Внаслідок проведеної роботи вчені дійшли висновку, що творча пі-
знавальна активність є передумовою творчої діяльності, а, отже, розвитку 
творчих здібностей і потенціалу особистості. 

Ю. Шаронін, розглядаючи творчий процес у синергетичному аспекті, 
виокремлює такі його особливості: 

1) для початку творчого процесу необхідна творча активність особи-
стості, тобто, бажання творити; 

2) обов’язковою умовою творчого процесу є розгляд особистості як 
відкритої системи, оскільки самоорганізація може відбуватися лише у від-
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критій системі; 
3) синергетика вважає, що хаос є конструктивним механізмом само-

організації складних систем і необхідною умовою виходу системи на влас-
ну траєкторію розвитку. 

Як бачимо, творча активність, потреба у творчості, мотивація є про-
відним питанням у структурі будь-якого творчого процесу, а, отже, і худо-
жньо-творчого [10, с. 47–51]. 

У процесі дослідження проблеми творчості і творчої діяльності з то-
чки зору синергетики, Ю. Шаронін визначив характерні риси творчого ми-
слення педагога: багатоваріантність, випадковість, хаотичність, різномані-
тність підходів. Тоді головними якостями творчої особистості вчителя мо-
жна вважати: активність, діалогічність мислення, відкритість, уяву, мора-
льно-ціннісні орієнтації, відповідальність, свободу самовираження, само-
реалізацію, задоволення діяльністю. 

Отже, за умови активної участі у творчій діяльності особистість стає 
суб’єктом діяльності, тобто оволодіває її основними структурними компо-
нентами: потребами і мотивами, метою і умовами її досягнення, діями і 
операціями. 

Тому необхідним є систематичне навчання студентів методичним і 
психологічним основам творчої діяльності. Адже не поодинокими є випад-
ки, коли залучення студентів до художньої творчості полягає у репродук-
тивній діяльності – виконанні навчальних постановок, замість того, щоб 
формувати у них знання про прийоми і методи творчої роботи і активний 
спосіб життя. Відтак, якщо навчальний процес полягає лише у репродук-
тивних формах, то художньо-творчі здібності, творчий потенціал студентів 
або не розвиватиметься зовсім (створюючи установку на пасивний спосіб 
життя), або розвиватиметься у стані конфлікту, несприйняття рутинного, 
нецікавого навчального процесу. 

На думку багатьох дослідників (В. Андрєєва, Л. Виготського, М. Ла-
зарєва, О. Леонтьєва, О. Лука, А. Маслоу, О. Матюшкіна та ін.), ознакою 
творчості, «пусковим механізмом» творчої діяльності є мотиваційна сфера. 
У науковій літературі мотив трактується як: 1) спонука до діяльності, 
пов’язана із задоволенням потреб суб’єкта; 2) предметно-спрямована акти-
вність визначеної сили; 3) збуджуючий і визначаючий вибір спрямованості 
діяльності на предмет (матеріальний або ідеальний), заради якого вона 
здійснюється; 4) усвідомлена причина, яка лежить в основі вибору дій і 
вчинків особистості [6, с. 327]. 

Відзначаючи роль мотивації в організації спрямованості особистості, 
В. Мясищев підкреслював, що «результати, яких досягає людина у своєму 
житті, лише на 20–30 % залежать від її інтелекту, а на 70–80 % – від моти-
вів, які у цієї людини є і які спонукають її відповідно себе поводити» [4, 
с. 63–73]. 

Ми вважаємо, що саме мотивація є основним джерелом творчої ак-
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тивності особистості студента і умовою його творчого зростання, що 
пов’язано із здатністю долати певні труднощі на цьому шляху. 

Особливості творчих людей, здатних до самоактуалізації, відзначає 
А. Маслоу: більш ефективне сприйняття реальності; прийняття себе, інших 
і природи; безпосередність, простота і природність; сконцентрованість на 
проблемі; незалежність і потреба в самоті; автономія, незалежність від 
культури й оточення; свіжість сприйняття; пікові та містичні переживання; 
суспільний інтерес; глибокі міжособистісні стосунки; демократичний ха-
рактер; розмежування засобів і цілей; філософське почуття гумору [3]. 

На нашу думку, формування і виховання цих якостей творчої особи-
стості актуальні в системі художньо-педагогічної освіти і сприяють активі-
зації творчої діяльності і розвитку здібностей студентів. 

Для активізації процесу саморозвитку особистості особливе значення 
має прагнення до самостійного надбання нових знань, умінь і навичок, ці-
леспрямованість дій, прагнення до нешаблонного виконання творчого за-
вдання, тобто наявність пізнавальної мотивації. Пізнавальна спрямованість 
вчителя образотворчого мистецтва активізує процес творчої діяльності, що 
ефективно впливає на розвиток творчих здібностей. Це виявляється у пра-
гненні творчої особистості до самостійної роботи. Прагнення до самостій-
ної роботи характеризується внутрішнім спонуканням до нових форм дія-
льності, пошуків нестандартних рішень, нових художніх технік, тобто, 
прагнення до індивідуальності. 

Самостійність навчання полягає у вміннях студента систематизувати, 
планувати, контролювати свою діяльність при відсутності допомоги ви-
кладача [1, с. 199]. 

Для художньо-педагогічної освіти самостійна робота має першочер-
гове значення, адже за той час, який відведений на аудиторні заняття згід-
но навчальних планів підготовки фахівців, досягнути високих результатів 
практично неможливо. Тому можна вважати, що самостійна робота студе-
нтів повинна стати невід’ємною частиною їх щоденної праці. 

Самостійність особистості характеризується двома факторами: по-
перше, знаннями, вміннями і навичками, по-друге, ставленням до процесу 
діяльності, результатів і умов її здійснення, а також зв’язками, які 
створюються під час діяльності з іншими людьми. Самостійність це – 
свідоме мотивування дій та їх обгрунтованість, незалежність суджень, 
прагнення і здатність чинити відповідно до своїх особистих переконань. 
Найвищий рівень самостійності в її загальному значенні передбачає не 
просто відтворення зразка розумової чи фізичної дії, а внесенням 
суб’єктом у працю свого суб’єктивного нового розуміння, створення 
власного способу мислення і дії». 

Як зазначають психологи, самостійна дія людини починається з ви-
никнення потреби, прагнення до діяльності. Отже, найістотніше значення 
має зв’язок пізнавальної самостійності з розвитком особистості в цілому, її 
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мотивацією і особливо світоглядом, який є методологічною основою пі-
знавальної діяльності. 

Відтак, пізнавальна активність і самостійність студентів є одним із 
головних принципів розвитку здібностей, який має особливе значення у 
практичній художньо-творчій діяльності. У відповідності до даного прин-
ципу студент є не пасивним об’єктом педагогічних дій, а активним учас-
ником, суб’єктом навчального процесу. Активна, свідома робота як під ке-
рівництвом педагога, так і самостійна, сприяє якісному засвоєнню матеріа-
лу, формуванню вмінь, навичок і розвитку живописно-творчих здібностей. 
Власні потреби, мотиви, устремління впливають на навчальну діяльність 
студентів і формуються в цій діяльності. 

Таким чином, можна сказати, що особисте відношення студента до 
навчального матеріалу, його активність визначають рівень досягнень у на-
вчанні. Розвиток творчих здібностей можливий лише за наявності глибо-
ких пізнавальних потреб і спрямування на досягнення високих результатів 
у практичній роботі. 

Творча активність сприяє творчому самовираженню особистості. Як 
вважає О. Рудницька, творче самовираження доповнює опановані знання і 
вміння багатством внутрішніх переживань, активізує образи підсвідомості 
і сприяє цілісному розвитку особистості [8, с. 96]. З огляду на це слід за-
охочувати студентів до виконання творчих робіт різного напрямку, вико-
ристовувати різні матеріали і техніки, їх поєднання і комбінування з метою 
знаходження свого неповторного індивідуального стилю. 

У своїй науковій праці Г. Падалка окреслює три провідні позиції, на 
яких ґрунтується особистісно-орієнтований підхід у контексті мистецької 
освіти: 1) спрямування навчального процесу з мистецьких дисциплін на 
розвиток особистості учня; 2) визнання необхідності максимального спри-
яння художньому розвитку учня – розширенню можливостей сприймання, 
формуванню мистецько-виконавських умінь і навичок, активізацію його 
творчого потенціалу і здатності до художньої творчості, а також розвитку 
спеціальних мистецьких здібностей; 3) ствердження суб’єктної ролі учня в 
процесі мистецького навчання, тобто учень має виступати як суб’єкт осві-
тнього процесу, як активний його учасник [5, с. 72–73]. 

На думку дослідниці, особистісний підхід передбачає створення 
умов для самореалізації особистості, саморозвитку учня. Педагог повинен 
не тільки пояснювати і показувати, як треба діяти в мистецтві, залучаючи 
учня до відтворення художньо-виконавських і творчих дій, а головне – фо-
рмувати у нього прагнення бути неповторною особистістю в мистецтві, шу-
кати оригінального, самобутнього вирішення мистецьких проблем [5, с. 74]. 

Отже, розвиток пізнавальної творчої активності студентів є важли-
вим завданням сучасної художньо-педагогічної освіти, професійного ста-
новлення особистості майбутнього вчителя. Для того, щоб успішно вирі-
шити цю проблему, необхідно всебічно стимулювати самостійну роботу 
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студентів, розбудити в них потяг до творчої діяльності, свідоме бажання 
постійно займатися самовдосконаленням, самоосвітою, яка є одним із важ-
ливих структурних елементів безперервної системи освіти, що прийнята в 
Україні. 
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