
32

№ 9-10 (28-29) /09-10/2014Освіта та розвиток обдарованої особистості

В статье представлено нынешнее философско-образовательное понимание феноменов креативности и творчества. 
Рассмотрены различные точки зрения на проблему. Сделан вывод о важности формирования способностей человека к 
креативности и творчеству в условиях развития современного общества, обозначены пути их формирования.
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The article gives a modern philosophical and educational understanding of the phenomena of creativity and creativeness. The 

author presents different viewpoints on the problem, the conclusion about the importance of the human capacity for creativity and 
creativeness in the development of modern society, the ways of their formation. 
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КРЕАТИВНІСТЬ І ТВОРЧІСТЬ: СУЧАСНИЙ КОНТЕНТ

УДК  37.1

Творчість як процес і креативність як здатність до 
варіативності є загальними факторами, що можуть за-
безпечити безконфліктний, неантагоністичний шлях 
розвитку не лише конкретної особистості, а й людства 
в цілому. Розуміння цього й увага до розвитку зазна-
чених якостей є важливим фактором гуманістичного 
розвитку суспільств. Тому в наукових досліджен-
нях ідеться про те, що діяльність людини в ниніш-
ніх умовах розвитку суспільства має бути позначена 
творчістю і креативністю. У державних документах, 
передусім освітніх, поставлено завдання формування 
творчої собистості. Творче ставлення до оточуючо-
го, виявлення творчих потенцій у предметному світі 
стосується як матеріально-виробничої діяльності, 
що утворює фундамент суспільного життя, так і со-
ціальної практики, що формує суспільні відносини, 
не кажучи про експериментальну (наукову) практику. 
Творчість сприймається як природний елемент діяль-
ності та стає її необхідною компонентою. Разом з тим 
у науковій літературі більшою мірою (особливо зару-
біжній) ідеться про формування креативності. 

Метою нашої статті є з’ясування того, як у су-
часному науковому дискурсі визначаються феномени 
творчості й креативності. Завданнями наших розвідок 
є наступні: проаналізувати сучасні дослідження щодо 
феноменів творчості й креативності, виокремити ідеї 
щодо формування особистісних характеристик, що 
виявляють феномени творчості й креативності.

Творчість у сучасних філософських україно- та 
російськомовних словниках визначено як діяльність, 
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що породжує нові цінності (матеріальні, світ ідей), 
саму людину-творця. 

Філософський енциклопедичний словник дає 
наступне визначення: «Творчість – продуктивна ді-
яльність за мірками свободи та оновлення, коли зов-
нішня детермінація людської активності змінюється 
внутрішньою самовизначеністю. Елементи творчості 
притаманні людській діяльності взагалі, але як окре-
мий різновид діяльності творчість характеризується 
продукуванням нових результатів» [9].

У філософському розумінні, кожна людина займа-
ється у житті творчістю, коли вона не просто механіч-
но виконує роботу, але й намагається внести щось від 
себе, хоч у чому-небудь її вдосконалити. О. Некрасо-
ва зазначає: побачити що-небудь вперше надзвичай-
но важко, оскільки знання, освіта, звичка одразу все  
пояснюють, переводять у звичні штампи [8].

Ще одна теза, що міститься у вказаному визна-
ченні, – «Творчість – це спосіб життя». Це узагаль-
нення більше схоже на риторичну фігуру. Безсумнів-
но, що у житті є сфери, де потрібне точне виконання 
наказів, дотримання рецептури, ретельне відтворення 
технологій тощо, де творчість є обмеженою або й 
забороненою. Проте нинішня тенденція до творчос-
ті, як обов’язкової умови діяльності, має розумітися 
як вимога до творчого мислення людини. Потрібно 
акцентувати «особливу увагу на творчому началі та 
гнучкості з метою розвитку їх здатності постійно 
адаптуватися до вимог економіки, що ґрунтується на 
знаннях», – зазначає В. Кремень [4]. Діяльність як  
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виконання, ретельне, але таке, що повторює відоме, 
донедавна визначалася як дотримання якості, майстер-
ність, нині не цінується у суспільстві як слушна. Тому 
лише творче ставлення, творче виконання будь-якої 
справи можуть оцінюватися як придатні. У цілому твор-
чість – творче засвоєння, творче обмірковування, творче 
продукування – стає нормою. І з цією метою постає зав-
дання виховання креативності – здатності до творчості.

Креативність (від латин. creo – творити, створю-
вати) – здатність творити, здатність до творчих дій, 
що зумовлюють нове незвичне бачення проблеми чи 
ситуації. Було встановлено, що креативні здібності 
зазвичай не передбачають високого рівня «загального 
інтелекту», а значно тісніше корелюють зі специфіч-
ними видами інтелекту – лінгвістичним, музичним, 
логіко-математичним, просторовим, тілесно-кіне-
статичним, внутрішньоособистісним та міжособис-
тісним (за Г. Гарднером). Враховуючи дослідження 
Д. Трефферта [18], І. Меркулов підсумовує: для твор-
чої особистості є типовим не лише рівень когнітивної, 
але й мотиваційної активності. Такі люди прагнуть до 
автономії, незалежності, самоствердження, що при-
зведуть їх до пошуку маловивчених чи «гарячих» 
проблем, галузей знань, що формуються, аби кинути 
виклик загальноприйнятим уявленням [5].

Характерним для креативної особистості, додає 
В. Андрієвська [1], є відкритість до нового досвіду, 
тобто дивергентне мислення, коли пошук відбуваєть-
ся одночасно за різними напрямами, не підпорядкову-
ючись єдиній логіці (на відміну від конвергентного, 
коли зусилля спрямовуються на відшукання одного, 
єдиного правильного розв’язку). 

Спираючись на М. Сторфера [16] та Е. Торрен-
са [17], К.О. Торшина, подібно до попереднього до-
слідника, виокремлює два типи креативного мислення. 
Перший – янусіанські розумові процеси, другий –  
здатність генерувати вид «одночасного бачення», 
необхідного для розв’язання складних причинно-на-
слідкових проблем.

Янусіанське мислення – це здатність активно об-
думувати дві протилежні речі одночасно і за допомо-
гою цього паралельно відпрацьовувати дві несумірні 
точки зору на предмет. Цей тип мислення є визначаль-
ним кроком у процесі створення наукових теорій та/
або відкриттів таких людей, як А. Ейнштейн, Ч. Дар-
він, Дж. Вотсон, Л. Пастер і Е. Фермі, і є сутністю  
креативного розумового процесу літературних крити-
ків, поетів і філософів.

Другий психометричний підхід оцінює здатність 
людей генерувати вид інсайту, пов’язаний із супер-
сучасними навичками розв’язання проблем. Для 
розв’язання таких проблем людина повинна вміти 
перевіряти потенційні зв’язки між змінними, які спо-
чатку потрібно перевести із семантичної форми по-
дання в символічні коди, й утримувати в пам’яті ме-
режу зв’язків, висновки, пов’язані з цими змінними, 
та «причинні» докази. Одночасно вони мають переві-
ряти комбінації змінних на предмет їх придатності в 
якості потенційного рішення [7].

У цілому креативне (творче) мислення характери- 
зується пластичністю, рухливістю, оригінальністю [1]. 

Отже, україномовні та російськомовні дослідники 
визначають креативність як здатність, а творчість як 
процес і результат людської діяльності.

В англомовній науковій літературі слова «креа-
тивність» (creativity) і «творчість» (creativeness) по-
ходять від одного слова – креативний (creative), яке 
означає «такий, що передає або містить оригінальну 
ідею». Слово creative позначає також особу, яка про-
фесійно займається творчою діяльністю. У цілому 
можна говорити про наступні узагальнення англомов-
них дослідників щодо креативності.

Підсумовуючи наукові розвідки щодо креатив-
ності, М. Мамфорд дійшов висновку, що упродовж 
останнього десятиліття досягнуто загальної згоди в 
тому, що креативність обумовлює створення як духо-
вного, так і корисного (матеріального) продукту [15]. 

Креативність також може бути визначена як про-
цес створення будь-чого, що є як оригінальним, так і 
таким, що має цінність або характеризується непов-
торністю, експресивністю та винахідливістю [12]. 

Оригінальний погляд на сутність креативності 
висловив Хамід Раджей Різі. Він сформулював визна-
чення креативності як розумової здібності продукува-
ти нову ідею в будь-якій сфері. Тоді креативність – це, 
по суті, не отримані знання чи наукова діяльність, а 
навичка, що може бути покращеною за допомогою 
різних методів. Отже, креативність – це майже те ж, 
що стійка здатність до продукування новації безвід-
носно до часу, віку, способу, манери, шляху, техноло-
гій, переваг, обставин і обмежень [13].

Цікавим з точки зору відносин «особистість – сус-
пільство» є підхід Ж. Годфруа. Він пише, що творцем, 
як й інтелектуалом, не народжуються. Це залежить 
від того, які можливості надасть оточення для реалі-
зації потенціалу, що різною мірою, в тій чи іншій фор-
мі властивий кожному з нас. Дослідник посилається 
на А. Фергюсона, який вважав, що творчі здібності 
не створюються, а вивільняються. Для того, щоб зро-
зуміти, як розвинеться творча діяльність, необхідно 
оцінити не лише і навіть не стільки необхідний для 
цієї діяльності базовий рівень інтелекту, скільки осо-
бистість людини та шляхи формування її здібностей.

Будь-яка система виховання, створена суспіль-
ством, заснована на конформізмі. Ж. Годфруа зазна-
чає, що це надійний шлях до забезпечення єдності 
всіх членів соціальної групи, але разом з тим і вірний 
спосіб зупинити розвиток творчого мислення. Дійсно, 
творча особистість в основі своїй чужа конформізму, 
а незалежність суджень дозволяє їй досліджувати 
шляхи, на які, з остраху здатися смішними, не нава-
жуються вступити інші люди. Творча людина з пра-
цею входить в життя соціальної групи, хоча і відкрита 
для оточуючих та користується певною популярніс-
тю, вона перебирає на себе загальноприйняті цінності 
у випадку, якщо вони збігаються з власними. Разом 
з тим вона мало догматична в уявленні про життя та 
суспільство, а також про сенс власних вчинків. Творча  
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людина еклектична, допитлива та постійно нама-
гається об’єднати дані з різних областей. Творчі  
люди люблять бавитися, і голова в них наповнена 
різними дивними ідеями. Їх сприйняття світу безпе-
рервно оновлюється. Частіше творчі люди зберігають 
дитячу здатність до подиву та замилування, і звичай-
на квітка може викликати у них такий же захват, як 
і революційне відкриття. Це мрійники, які можуть 
здатися божевільними через те, що втілюють в життя 
власні ідеї, що інші сприймають недоречними, одно-
часно приймаючи й інтегруючи ірраціональні аспекти 
своєї поведінки [3].

Більшість учених, зауважує К. Торшина, воліють 
судити про креативний процесс за наявності продук-
ту, разом з тим оцінку креативності можна провести 
в контексті критеріїв, що наявні в певній культурі, в 
даний час [7].

Посилаючись на Ф. Баррона й Д. Харрінгто-
на [11], К. Торшина робить наступні узагальнення 
щодо креативності.

1. Креативність – це здатність адаптивно реагува-
ти на необхідність нових підходів і нових продуктів. 
Така здатність дозволяє також усвідомлювати нове в 
бутті, хоча процес може мати як свідомий, так і не-
свідомий характер.

2. Створення нового творчого продукту багато в 
чому залежить від особистості творця та сили його 
внутрішньої мотивації.

3. Специфічними властивостями креативного 
процесу, продукту та особистості є їх оригінальність, 
спроможність, валідність, адекватність завданню і ще 
одна властивість, що може бути названою придатніс-
тю естетичною, екологічною, оптимальною за фор-
мою, правильною і оригінальною на певний момент.

4. Креативні продукти можуть бути різні за при-
родою: нове рішення проблеми в математиці, відкрит-
тя хімічного процесу, створення музики, картини чи 
поеми, нової філософської або релігійної системи, 
інновація в юриспруденції, свіже рішення соціальних 
проблем тощо [7].

Дослідник Ю. Антонян розглядає проблему моти-
вації, що передує будь-якій діяльності, у тому числі й 
творчій, наступним чином. «Мотив – це дещо внут- 
рішнє для особистості, те, що спонукає її до діяль-
ності, поведінки чи вчинку, спрямовує її та наповнює 
смислом. Мотив покликаний задовольняти певні по-
треби, тому можна вважати, що потреба формує мо-
тив. Крім потреби на виникнення мотиву впливають 
також емоції, ідеї, цілі тощо. При цьому мотиви, осо-
бливо провідні, можуть формуватися протягом життя, 
починаючи від народження» [2]. Отже, якщо у сус-
пільстві існує активний запит на творчість та креа-
тивність, поза внутрішньою потребою індивіда до 
творчої діяльності, тобто зовнішні умови формування 
вказаних якостей, відповіддю особистості на цей за-
пит стане формування додаткової мотивації до твор-
чості та креативності.

Умовою будь-якої творчості є внутрішня свобода ін-
дивіда. На це свого часу вказав В. Розанов. Починаючи 

скільки-небудь розуміти себе, писав він, я добре бачу, 
що я істота вільна, – не негативно вільна, не в тому ро-
зумінні, щоб я не мав перед собою зовнішніх засторог, 
а в тому сенсі, що я маю спроможність свободи [6].

Нинішній етап розвитку суспільства висуває за-
пити до креативності та творчості. Вони мають всту-
пати в конкурентну боротьбу з такими ж проявами за-
ради власного ствердження. Про це зазначає сучасний 
соціолог Р. Флоріда. Він акцентує увагу на характері 
творчої діяльності, що не піддається формалізованій 
організації та контролю. По-перше, творча діяльність 
не має характеру повторюваності. Оскільки вона 
відбувається подумки, її неможливо спостерігати, 
а отже, й піддати тейлоризації. Нарешті, креативні 
люди схильні чинити опір спробам систематичного 
контролю [10]. Дослідник наводить власні міркування 
щодо пояснення внутрішніх причин, мотивів креатив-
ності та творчості особистостей такого роду. Пред-
ставники креативного класу, зазначає Р. Флоріда, пра-
цюють заради можливості продемонструвати, на що 
вони здатні, заради визнання та поваги, що пов’язано 
з великою відповідальністю. Вони працюють тому, 
що хочуть брати участь у цікавих проектах разом з 
цікавими людьми, тому, що для креативної людини 
цим визначаються її ідентичність та волевиявлен-
ня [там само]. Ці міркування спонукають до розумін-
ня індивідом власної ідентичності як самопізнання 
та саморозвитку, відповідно до внутрішніх інтенцій. 
Чим раніше особистість ідентифікує себе як творчу, 
тим більш продуктивними і повноцінними будуть її  
розвиток і життя.

Розширення ареалу пошуків ефективних шляхів 
підвищення креативності та творчої активності при-
звело до розвідок у галузі управлінської діяльності. 
Дослідники І. Какко та С. Інкінен поставили питання 
про те, що має бути наступним у ланцюгу «креатив-
ність – креативна особистість – креативний бізнес – 
креативний процес – креативна індустрія – креативна 
економіка», і відповіли наступним чином: це має бути 
креативний та інтуїтивний (serendipity) менеджмент. 
Йдеться про створення творчих груп та управління 
групами, в яких організовується динамічна співпраця 
креативних особистостей [14]. Отже, наступним щаб-
лем підвищення продуктивності у творчих процесах 
є наявність відповідного – креативного – управління.

Узагальнюючи аналіз сучасних досліджень проб-
леми креативності, можна зауважити про багатома-
нітність точок зору при зацікавленості питанням. Гео-
графія досліджень та широта охоплення науковими 
галузями (психологія, педагогіка, філософія тощо) 
свідчить про загальний інтерес до розв’язання цієї 
проблеми, що пояснюється ускладненням умов роз-
витку сучасного суспільства. По суті, креативність 
та творчість стають нормою не лише для творчих  
сфер діяльності.

Існує достатньо розроблений теоретичний і ме-
тодичний базис, що може слугувати основою для 
подальших досліджень. Принциповими з напрацю-
вань є визначення творчості як процесу діяльності зі 
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створення інноваційного продукту та результату (на-
слідку) цієї діяльності, в якому можна визначити ма-
теріальну або духовну цінність. Спонукальною при-
чиною до творення нового є мотивація, що задається 
як внутрішніми здібностями (потребами самореалі-
зації) людини, так і зовнішніми обставинами (умова-
ми) – соціальною та матеріальною сферами.

Феномен креативності визначається як здатність 
особистості до варіативності, гнучкості, інновацій-
ності мисленнєвої діяльності, що передує процесу 
творчої дії. Креативність не є вродженою характерис-
тикою індивіда. Вона вважається такою якістю осо-
бистості, що може бути сформованою завдяки особ-
ливим умовам виховання та навчання. Основними з 
таких умов є розвиток особистості, мотивація до твор-
чої діяльності та свобода індивідуальності. Ці умови 
мають дотримуватися креативним управлінням, яке є 
заключним ланцюгом у системі індивідуальних і сус-
пільних факторів, що обумовлюють розвиток творчої 
діяльності.
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