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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГIЧНI ОСОБЛИВОСТI
КРЕАТИВНОСТI ОСОБИСТОСТI СТУДЕНТIВ

ПЕДАГОГIЧНИХ ТА ЕКОНОМIЧНИХ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ

Дане дослiдження присвячене вивченню психолого-педагогiчних особливостей креативно-
стi особистостi студентiв педагогiчних та економiчних спецiальностей, уточнюється по-
няття емоцiйних та мотивацiйних складових креативностi, встановлюються психологiчнi
характеристики емоцiйно-мотивацiйних складових креативностi в залежностi вiд профiлю
професiйної пiдготовки.
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Вступ
Постановка проблеми. У психологiчнiй науцi видiляють три основнi

види креативностi: соцiальна креативнiсть (В. Н. Кунiцина, К. М. Романова,
Н. П. Фетiскiна), особистiсна креативнiсть (Н. Ф. Вишнякова, А. Маслоу,
О. П. Саннiкова), iнтелектуальна креативнiсть (О. М. Грек, Е. I. Кульчицька,
С. М. Симоненко).

Але на сьогоднi у доступнiй нам лiтературi вiдкритим залишилося питан-
ня цiлiсного погляду на креативнiсть студента з позицiї теорiї особистостi,
видiлення та системного аналiзу основних її складових, перш за все, емо-
цiйних та мотивацiйних складових креативностi особистостi, в тому числi у
навчальнiй дiяльностi.

Мета i задачi дослiдження. Мета роботи — визначення емоцiйно-
мотивацiйних складових креативностi особистостi студента. Задачi дослiдже-
ння: 1) здiйснити аналiз теоретико-методологiчних дослiджень, спрямованих
на вивчення креативностi та її емоцiйно-мотивацiйних складових; 2) уточ-
нити поняття емоцiйних та мотивацiйних складових креативностi, визна-
чити їх психологiчний змiст та структуру; 3) побудувати процедуру емпi-
ричного дослiдження; 4) визначити психологiчнi характеристики емоцiйно-
мотивацiйних складових креативностi в залежностi вiд профiлю професiйної
пiдготовки.
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Аналiз основних дослiджень i публiкацiй. С. Д. Максименко роз-
глядає креативнiсть як один з принципiв побудови генетико-моделюючого
методу дослiдження особистостi. Вiн зазначає, що «... вже сама по собi дана
особистiсть є результатом та продуктом творчостi. I нужда, втiлена у нiй,
має величезний креативний потенцiал» [3, c. 65]. Автор веде мову про те,
що «... креативнiсть є глибинною, первiсною i абсолютно природною озна-
кою особистостi — це є вища форма активностi, яка створює i залишає слiд,
втiлюється. З iншого боку, креативнiсть означає прагнення виразити свiй
внутрiшнiй свiт» [3, c. 67].

Р. Мiлграм та Є. Хонга, вивчаючи залежнiсть креативностi вiд iнтелекту-
альних здiбностей, етнiчної приналежностi, освiтнього статусу та статi для
представникiв дошкiльного вiку, школярiв та студентiв коледжу, приходять
до висновку про те, що з вiком вiдбувається зростання впливу соцiально-
культурних детермiнант на креативнiсть, натомiсть зв’язок мiж креативнiстю
та iнтелектуальними здiбностями у бiльш дорослому вiцi втрачається [8].

У дослiдженнях, виконаних О. М. Воронiним та спiвробiтниками на
дорослих опитуваних (студентах економiчного коледжу та менеджерах),
отриманi результати про незалежнiсть факторiв iнтелекту та креативностi
[1].

О. М. Харцiй стверджує, що креативнiсть майбутнiх менеджерiв значно
впливає на ефективнiсть їх професiйної дiяльностi, забезпечує успiшнiсть їх
професiйної пiдготовки, сприяє їх особистiснiй самореалiзацiї, нестандартно-
стi, самостiйностi та iнiцiативностi [6].

На думку О. С. Шила, розвиток креативностi майбутнього педагога мо-
же знайти свої мiсце у процесi його професiйної пiдготовки, шляхом розвитку
спрямованостi особистостi на цiнностi професiйної та особистiсної самореалi-
зацiї, системи цiннiсних орiєнтацiй особистостi [7].

Дослiдження М. Сарзанiя, що було присвячене з’ясуванню спiввiдноше-
ння мiж спецiалiзацiєю пiзнавальних потреб та креативнiстю особистостi
студента, призвело до результатiв, що свiдчать про схильнiсть до природни-
чих наук студентiв з високою креативнiстю, в той час як низько креативнi
та середньо креативнi студенти виявляли схильнiсть до гуманiтарних дисци-
плiн. Крiм того, було встановлено, що низьку схильнiсть до суспiльних наук
мають усi експериментальнi групи, незалежно вiд рiвня креативностi респон-
дентiв, а студенти з високою креативнiстю мали бiльш гармонiйнi стосунки
iз викладачами [9].

Дослiджуючи функцiї змiнної вiку у структурi креативностi студентiв ко-
леджу та унiверситету, колектив авторiв на чолi з Ч. Ву дiйшов висновкiв,
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що студенти бiльш дорослого вiку демонструють достовiрно вищi результа-
ти за вербальною шкалою креативностi. Натомiсть, студенти молодшого вiку
демонстрували кiлькiсну та якiсну перевагу за шкалою фiгуральної креа-
тивностi. Крiм того, виявлено, що бiльш вагомий iнформацiйний тезаурус
позитивно впливає на творчi досягнення у складних iнформацiйних системах,
у той час як у творчих задачах зображувального характеру iнформацiйний
тезаурус не має позитивного впливу на креативнiсть [10].

Т. А. Тернавська, дослiджуючи розвиток невербальної креативностi сту-
дентiв як складової їх пiзнавальної активностi, стверджує, що розвиток креа-
тивностi особистостi студента залежить вiд успiшностi поєднання у навчаль-
нiй дiяльностi у вищiй школi принципiв практичностi, проблемностi, творчого
пiдходу з боку викладача та навчальної мотивацiї студентiв [4].

Як вважає О. А. Кривопишина, дослiдження проблеми розвитку креа-
тивностi, особливо у перiод юнацького вiку, знаходяться на Українi на недо-
статньо високому рiвнi, як у теоретичному, так i у методологiчному аспектах
та пропонує використовувати для цього метод аналiзу лiтературної творчостi
юнакiв [2].

Є. В. Фролова в процесi дослiдження креативностi як чинника успiшностi
навчальної дiяльностi студентiв, приходить до висновкiв про те, що вербальна
та невербальна креативнiсть, а насамперед iндекси розробленостi, унiкально-
стi та оригiнальностi пов’язанi з високим рiвнем навчальної успiшностi сту-
дентiв, у студентiв, що мають низький рiвень навчальних досягнень, креатив-
нiсть вiдносно чiтко видiляється за невербальною та вербальною ознакою [5].
Основна частина

Основним у структурi креативностi студентiв педагогiчного профiлю є
перший фактор (iнтроверсiя), що достовiрно сполучає на одному полюсi по-
казники iнтелектуальної, комунiкативної та загальної емоцiйностi, мотивацiї
спiлкування, дiяльнiсної спрямованостi, внутрiшньої мотивацiї майбутньої
професiйної дiяльностi, мотивацiї творчої активностi, потреби активно дiя-
ти та досягати успiху, соцiального самоконтролю, сили волi, iндекси оригi-
нальностi та унiкальностi за тестом С. Меднiка, iндекси оригiнальностi та
розробленостi за тестом Є. Торренса. На iншому його полюсi розташова-
ний показник смутку. Другий фактор (вплив невербального iнтелекту на
майбутнє) мiстить змiннi iнтелекту за тестом Дж. Равена, що увiйшли на
статистично достовiрному рiвнi, та показник потреби у перспективi та надiях
на краще. Третiй фактор (когнiтивний компонент креативностi) мiстить на
достовiрному рiвнi показник когнiтивного iндекс за авторською методикою
та на недостовiрному рiвнi такi показники мотивацiйної сфери особистостi,
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як творча активнiсть та дiяльнiсна спрямованiсть.
Можна стверджувати, що до складу єдиної психiчної структури iз по-

казниками невербальної креативностi входять показники iнтелектуальної,
комунiкативної та загальної емоцiйностi, мотивацiї спiлкування, дiяльнiс-
ної спрямованостi, внутрiшньої мотивацiї майбутньої професiйної дiяльностi,
творчої активностi, потреби активно дiяти та досягати успiху, соцiального
самоконтролю. В той же час, протилежним показником виступає показник
смутку, тобто його високий рiвень розвитку ускладнює прояви креативностi
особистостi.

Як можна бачити, основним у структурi креативностi майбутнiх фахiвцiв
економiчного профiлю є перший фактор (суспiльно-професiйний контроль),
що достовiрно сполучає на одному полюсi показники iнтелектуальної, кому-
нiкативної та загальної емоцiйностi, дiяльнiсної спрямованостi, внутрiшньої
мотивацiї майбутньої професiйної дiяльностi, творчої активностi, потреби
активно дiяти та досягати успiху, соцiального самоконтролю, iндекси ори-
гiнальностi та унiкальностi за тестом С. Меднiка, iндекси оригiнальностi та
розробленостi за тестом Є. Торренса. На другому його полюсi розташованi
показники смутку, мотивацiї спiлкування та зовнiшньої негативної мотивацiї
майбутньої професiйної дiяльностi. Другий фактор (вербалiзацiя творчого
пошуку) мiстить на недостовiрному рiвнi змiннi iнтелекту за тестом Дж.
Равена та показник унiкальностi за тестом С. Меднiка. Третiй фактор (невер-
бальний iнтелект) мiстить показники iнтелекту за тестом Дж. Равена. Таким
чином, до єдиної структури з показниками креативностi входять показники
iнтелектуальної, комунiкативної та загальної емоцiйностi, дiяльнiсної спря-
мованостi, внутрiшньої мотивацiї майбутньої професiйної дiяльностi, творчої
активностi, потреби активно дiяти та досягати успiху, соцiального самокон-
тролю. Протилежними по вiдношенню до креативностi та компонентiв її
структури виступають показники смутку, мотивацiї спiлкування та зовнiш-
ньої негативної мотивацiї майбутньої професiйної дiяльностi.

Спостерiгаємо, що наявнi суттєвi розбiжностi у факторнiй структурi кре-
ативностi студентiв педагогiчного та економiчного профiлю. А саме, всере-
динi першого фактору (iнтроверсiя) студентiв-економiстiв бiльшу роль вi-
дiграють показники мотивацiйної природи, а всерединi першого фактору
(суспiльно-професiйний контроль) студентiв-педагогiв бiльшою є вага компо-
нент мотивацiйної природи. Одночасно, у студентiв-педагогiв спостерiгається
модифiкацiя явища негативних проявiв спiлкування (наявних i у студентiв-
економiстiв) у явище суспiльної залежностi, коли вони не можуть ефективно
виконувати майбутнi професiйнi обов’язки за вiдсутностi негативного впливу
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зовнi.
Другий фактор у структурi креативностi студентiв-економiстiв (вплив

невербального iнтелекту на майбутнє) та студентiв-педагогiв (вербалiзацiя
творчого пошуку) суттєво рiзняться мiж собою за психологiчним змiстом,
оскiльки для майбутнiх педагогiв вiн вiдображає вiру у значення невер-
бального iнтелекту у майбутнiй професiйнiй дiяльностi, в той час як для
майбутнiх педагогiв вiн означає вербалiзацiю вже наявних результатiв твор-
чих пошукiв, в тому числi у процесi навчальної дiяльностi та побудовi планiв
майбутнє.

Третiй фактор у структурi креативностi студентiв-економiстiв (когнiтив-
ний компонент креативностi) та студентiв-педагогiв (невербальний iнтелект)
рiзниться як за змiстом, так i за психологiчним сенсом.

Таким чином, в незалежностi вiд профiлю професiйної пiдготовки (педа-
гогiчний та економiчний профiль), структура креативностi студента мiстить
показники iнтелектуальної, комунiкативної та загальної емоцiйностi, смутку,
мотивацiї спiлкування, внутрiшньої мотивацiї майбутньої професiйної дiяль-
ностi, потреби активно дiяти та досягати успiху, соцiального самоконтролю,
сили волi, iндекси оригiнальностi та унiкальностi за тестом С. Меднiка, iн-
дексу оригiнальностi та унiкальностi за тестом Є. Торренса.

Показники-критерiї креативностi студента (оригiнальнiсть, унiкальнiсть
та самооцiнка креативностi) утворюють факторну єднiсть з такими показ-
никами емоцiйної та мотивацiйної сфери особистостi як iнтелектуальна, кому-
нiкативна та загальна емоцiйнiсть, смуток, мотивацiя спiлкування, внутрiш-
ньої мотивацiї майбутньої професiйної дiяльностi, потреби активно дiяти та
досягати успiху. Останнi власне i виступають емоцiйно-мотивацiйними скла-
довими креативностi студента незалежно вiд профiлю навчання у ВНЗ.

Суттєвою вiдмiннiстю у структурi креативностi виступає наявнiсть у сту-
дентiв педагогiчного профiлю зовнiшньої негативної мотивацiї майбутньої
професiйної дiяльностi, та вiдсутнiсть у їх структурi креативностi дiяльнiсної
спрямованостi та iнтегрального iндексу за авторською методикою.

Висновки
На пiдставi одержаних результатiв можна зробити наступнi висновки:

1) креативнiсть виступає як рiвень творчої обдарованостi, здiбностей до
творчостi, якi проявляються у мисленнi, спiлкуваннi, окремих видах дiяль-
ностi i становлять вiдносно стiйку характеристику особистостi. Креативнiсть
розглядається як незвiдна до iнтелекту функцiя цiлiсної особистостi, яка
включає комплекс її психологiчних характеристик. Психологiчну структу-
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ру креативностi особистостi складають: регулюючий компонент (емоцiйна
складова), стимулюючий компонент (мотивацiйна складова) та змiстовний
компонент (iнтелектуальна складова). Виявлено, що креативнiсть особистостi
в цiлому характеризується показниками оригiнальностi, унiкальностi, розроб-
леностi та самооцiнки креативностi;
2) регулюючий компонент креативностi (емоцiйна та вольова складова) ха-
рактеризується показниками емоцiйностi та емоцiйних станiв особистостi,
сили волi, терплячостi, стiйкостi, наполегливостi, готовностi до ризику, ор-
ганiзованостi, самоконтролю; стимулюючий компонент (мотивацiйна складо-
ва) характеризується показниками елементiв мотивацiйної структури особи-
стостi, внутрiшньою та зовнiшньою мотивацiєю навчальної та професiйної
дiяльностi, мотивацiєю до успiху, мотивацiєю до запобiгання невдач, спрямо-
ванiстю особистостi; змiстовий компонент (iнтелектуальна складова) харак-
теризується показниками вербального та невербального iнтелекту;
3) особливостi прояву емоцiйно-мотивацiйних складових креативностi осо-
бистостi в залежностi вiд профiлю професiйної пiдготовки полягають у на-
ступному: наявнiсть у студентiв педагогiчного профiлю в порiвняннi зi сту-
дентами економiчного профiлю зовнiшньої негативної мотивацiї майбутньої
професiйної дiяльностi, та вiдсутнiсть у структурi їх креативностi дiяльнiсної
спрямованостi.

Виконане дослiдження не вичерпує усiх теоретичних та прикладних пи-
тань проблеми психологiчних характеристик креативностi особистостi, та
iснує нагальна необхiднiсть подальших розробок у напрямках: зв’язку про-
фiлю навчання iз динамiкою креативностi студента та школяра у рiзних
системах навчання, зв’язку статево-рольових особливостей iз динамiкою кре-
ативностi студента-педагога, створення та оптимiзацiї умов ефективного роз-
витку креативностi особистостi на рiзних етапах професiоналiзацiї, у рiзних
системах навчання тощо.
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