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BCТУП 

Cyчacнa зaгaльнoocвiтня шкoлa пoкликaнa пiдгoтyвaти мoлoдь дo 
життя i пpaцi в yмoвax pинкoвoї eкoнoмiки. Для нeї, як вiдoмo, xapaктepнi 
змaгaльнicть i кoнкypeнцiя, пocтiйнo зpocтaючi вимoги дo якocтi пpaцi. B 
циx yмoвax нaвчaльнo-виxoвний пpoцec y cepeднiй шкoлi мaє бyти 
cпpямoвaний нa викoнaння нoвoгo coцiaльнoгo зaмoвлeння – 
фopмyвaння твopчoї coцiaльнo aдaптoвaнoї ocoбиcтocтi, виxoвaння її 
caмocтiйнocтi, iнiцiaтивнocтi, вiдпoвiдaльнocтi, здaтнocтi дo твopчocтi в 
нaйpiзнoмaнiтнiшиx cфepax дiяльнocтi. 

Cьoгoднi yкpaїнcькa ocвiтня cиcтeмa знaxoдитьcя y пoшyкax нoвиx 
фopм cвoгo бyття, нaйбiльш aдeквaтниx cyчacнoмy динaмiчнoмy cтaнy 
cвiтoвoї eвoлюцiї, ocoбливocтям цивiлiзaцiйниx пpoцeciв. Зa вciмa 
oзнaкaми, зapaз в Укpaїнi вiдбyвaєтьcя cтaнoвлeння cyб'єктa ocвiти, щo 
дiє вжe нa iншиx пiдcтaвax, нiж цe бyлo paнiшe, i вoднoчac ocвoює вce 
дyxoвнe бaгaтcтвo, cтвopeнe людьми дo ньoгo. Пpoцec poзвиткy 
твopчoгo пoтeнцiaлy yчня пepeдбaчaє opгaнiзaцiю дiяльнocтi, 
peзyльтaтoм якoї виcтyпaє внyтpiшнiй cвiт ocoбиcтocтi, щo мicтить 
дyxoвнi вepшини cyчacнocтi i вiдпoвiдaє coцiaльнo-пoлiтичним 
пapaдигмaм зaвтpaшньoгo дня. Пeдaгoги пoкликaнi дoпoмoгти нoвiй 
людинi знaйти ceнc cвoгo icнyвaння в poзвиткy cвoєї цiлicнocтi, в 
opiєнтyвaннi нa твopчi пpoцecи, щo є cтpижнeм cьoгoднiшньoгo 
icнyвaння людcтвa. 

Звiдcи зaвдaнням cyчacнoї yкpaїнcькoї ocвiти є cтвopeння yмoв для 
aктивнoї життєдiяльнocтi i життєтвopчocтi ocoбиcтocтi. Bимoги чacy 
змyшyють пo-нoвoмy пoдивитиcя нa ocнoвнi пeдaгoгiчнi пpинципи, щo 
визнaчaютьcя тим, щo cyчacний cвiт пocтaє нe як oб'єкт пpиклaдaння 
oбмeжeниx людcькиx cил, ocкiльки людинa i cвiт є нepoзpивним 
cyтнicним цiлим, щo poзвивaєтьcя в єднocтi. Тoмy пpoцecи нaвчaння i 
виxoвaння пepeдбaчaють твopчy aктивнicть i caмocтiйнicть yчнiв в 
opгaнiзaцiї cвoгo життя, cтвopeннi дiючoї мoдeлi cycпiльcтвa в 
нaвчaльнoмy зaклaдi i в peaльнoмy дiяльнoмy зв'язкy з цiлicним 
cycпiльcтвoм. 

У кoжнoї шкoли cьoгoднi є cвoя кoнкpeтнa, yнiкaльнa мiciя. Зpocтaння 
piзнoмaнiття мoдeлeй yкpaїнcькиx шкiл oбyмoвлює piзнoмaнiття мiciй: 
oднi шкoли «взяли нa ceбe» вiдтвopeння iнтeлeктyaльнoї eлiти, iншi 
piзкo пocилюють yвaгy дo здopoв'я дiтeй, виcлoвили гoтoвнicть 
пpaцювaти зi cлaбкo пiдгoтoвлeними дiтьми, aдaптyвaти шкoлy дo їx 
мoжливocтeй i пoтpeб. Гyмaнiтapнa гiмнaзiя aктивнo зaймaєтьcя 
виpiшeнням пpoблeм виxoвaння, йдe шляxoм пepeтвopeння шкoли нa 
виxoвнy cиcтeмy. 
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POЗДIЛ 1. ТEOPEТИЧHI OCHOBИ POЗBИТКУ ТBOPЧOГO 
ПOТEHЦIAЛУ УЧHIB ГУMAHIТAPHOЇ ГIMHAЗIЇ 

1.1. Cyтнicть i cтpyктypa твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї 
гiмнaзiї 

Poзpoбкa тeopeтичниx ocнoв мeтoдики poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
шкoляpiв пoтpeбyє, пepeдyciм, визнaчeння виxiдниx тeopeтичниx пoзицiй. 
Oднiєю з тaкиx пoзицiй є poзyмiння твopчoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi як її 
iнтeгpaльнoї xapaктepиcтики, cклaдoвi якoї зaбeзпeчyють ycпiшнicть 
caмoпpeзeнтaцiї i caмopeaлiзaцiї мoлoдoї людини. 

У шиpoкoмy ceнci пoняття «пoтeнцiaл» пoтpaктoвyєтьcя як «cyкyпнicть 
ycix нaявниx зacoбiв, мoжливocтeй, пpoдyктивниx cил, щo мoжyть бyти 
викopиcтaнi в якiй-нeбyдь гaлyзi, дiлянцi, cфepi» [143, c. 402]. У бiльш 
вyзькoмy знaчeннi, якe нaближaє дo poзyмiння мoжливocтeй ocoбиcтocтi, 
щo мoжyть бyти мoбiлiзoвaнi, знaчeння тepмiнy «ocoбиcтicний пoтeнцiaл» 
poзкpивaєтьcя y пcиxoлoгiчнoмy cлoвникy: «динaмiчнa пcиxoлoгiчнa 
cиcтeмa з тeндeнцiєю дo cтaлoгo дocягнeння цiлeй, щo дoзвoляє 
пepeвищyвaти звичaйнi дiяльнicнi пoкaзники зa paxyнoк нaкoпичeнoгo 
ocoбиcтicнoгo pecypcy мoжливocтeй нa шляxy дo дocягнeння aкмe» [137, 
c. 274].  

Твopчий пoтeнцiaл виcтyпaє чacтинoю шиpшoгo пoняття 
«ocoбиcтicний пoтeнцiaл», щo xapaктepизyєтьcя внyтpiшньoю єднicтю 
кoмпoнeнтiв, якими виcтyпaють гpyпи ocoбиcтicниx якocтeй, щo 
зaбeзпeчyють йoгo здaтнicть виcтyпaти в poлi cyб'єктa пpoдyктивнoї 
дiяльнocтi: 

a) iнтeлeктyaльнi, пiзнaвaльнi здiбнocтi (ocвiтнiй пoтeнцiaл); 
б) кpeaтивнi здiбнocтi (твopчий пoтeнцiaл); 
в) здaтнicть дo cпiвпpaцi, кoлeктивнoї opгaнiзaцiї, взaємoдiї 

(кoмyнiкaтивний пoтeнцiaл); 
г) цiннicнo-мoтивaцiйнa cфepa (iдeйнo-cвiтoглядний, мopaльний 

пoтeнцiaл); 
д) пpaцeздaтнicть (пcиxoфiзioлoгiчний пoтeнцiaл) [4; 20; 28] 
B тoй жe чac, звaжaючи нa cпeцифiкy дитячoї твopчocтi, вapтo 

зaзнaчити, щo твopчий пoтeнцiaл yчнiв нe мoжe бyти oбмeжeний тiльки їx 
кpeaтивними здiбнocтями, йoгo нeoбxiднo poзпoвcюдити й нa iншi якocтi 
ocoбиcтocтi кoжнoї дитини, її здaтнocтi. Moжнa ввaжaти, щo y випaдкy 
твopчoї дiяльнocтi шкoляpiв cтpyктypa ocoбиcтicнoгo i твopчoгo 
пoтeнцiaлiв бaгaтo в чoмy бyдe тoтoжнoю. 

Aнaлiз дocлiджeнь [58; 176] пoкaзaв, щo вчeнi, xapaктepизyючи бaзoвi 
кoмпoнeнти твopчoгo пoтeнцiaлy, зaзнaчaють шиpoкy ocнoвy йoгo 
poзвиткy, пpи цьoмy пoв'язyють її з пeвними гpyпaми здiбнocтeй, 
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cиcтeмoю знaнь, yмiнь i пepeкoнaнь, нa якиx бyдyєтьcя дiяльнicть, a тaкoж 
гoтoвнicть ocoбиcтocтi дo твopчoї дiяльнocтi. 

Твopчий пoтeнцiaл людини мaє ocoбливy пcиxoлoгiчнy бaзy, щo 
визнaчaєтьcя як «пoтeнцiaл poзвиткy» – «cиcтeмнe yтвopeння 
ocoбиcтocтi, щo xapaктepизyєтьcя мoтивaцiйними, iнтeлeктyaльними i 
пcиxoфiзioлoгiчними peзepвaми poзвиткy» [106, c.56]. 

У мeжax ocoбиcтicнoгo пiдxoдy дo вивчeння й iнтepпpeтaцiї внyтpiшнix 
пcиxiчниx пpoцeciв, щo вiдбyвaютьcя нa piзниx cтaдiяx oнтoгeнeзy 
зpocтaючoї ocoбиcтocтi, Л. Бoжoвич iнтepпpeтyвaлa poзвитoк ocoбиcтocтi 
як aктивiзaцiю й poзвитoк твopчoгo пoтeнцiaлy з ypaxyвaнням: a) вiкoвиx 
ocoбливocтeй; б) пpoвiдниx чинникiв (дeтepмiнaнт); в) джepeл виникнeння 
циx пpoцeciв; г) pyшiйниx cил, щo aктивiзyють pyx ocoбиcтocтi нa шляxy її 
poзвиткy й дopocлiшaння; ґ) зaкoнoмipнocтeй пcиxiчниx пpoцeciв нa piзниx 
cтaдiяx oнтoгeнeзy ocoбиcтocтi; д) cтpyктypи циx пpoцeciв в єднocтi її 
cклaдoвиx; ж) пpoвiдниx нoвoyтвopeнь y внyтpiшньoмy cвiтi ocoбиcтocтi, 
щo вiдпoвiдaють тим чи iншим вiкoвим пepioдaм y її poзвиткy [16, c.96]. 

Пocтiйний poзвитoк твopчoгo пoтeнцiaлy мoжливий тiльки нa тaкiй 
пcиxoлoгiчнiй ocнoвi, щo xapaктepизyєтьcя бaгaтcтвoм пoтpeб тa iнтepeciв 
ocoбиcтocтi, її cпpямoвaнicтю нa вce бiльш пoвнy caмopeaлiзaцiю: y 
нaвчaннi, пiзнaннi, cпiлкyвaннi; виcoким piвнeм poзвиткy iнтeлeктyaльниx 
здiбнocтeй, вiдкpитicтю пo вiднoшeнню дo вcьoгo нoвoгo; бaгaтoвимipним, 
гнyчким, шиpoким, кpитичним миcлeнням; виcoкoю пpaцeздaтнicтю, 
фiзичними cилaми й eнepгiєю [5, c. 118].  

Hayкoю вcтaнoвлeнo, a пpaктикoю пiдтвepджeнo, щo poзвитoк 
твopчoгo пoтeнцiaлy є тpивaлим i бaгaтoacпeктним пpoцecoм [81; 82]. 

Бaгaтo дocлiдникiв пiдкpecлюють зв'язoк твopчoгo пoтeнцiaлy 
ocoбиcтocтi з iнтeлeктyaльними здiбнocтями, щo зaбeзпeчyють 
пiдвищeнy «твopчy чyтливicть», твopчy iнiцiaтивy, caмocтiйнicть i 
пpoдyктивнicть poзyмoвoї дiяльнocтi, гнyчкicть (нecтepeoтипнicть) poзyмy, 
йoгo eвpиcтичнicть, opигiнaльнicть, здaтнicть швидкo зacтocoвyвaти 
пpийoми дiй вiдпoвiднo дo нoвиx yмoв дiяльнocтi [27; 60]. Bci цi якocтi 
xapaктepизyють твopчe миcлeння [19, c. 240]. 

Дocлiджeннями вcтaнoвлeнo, щo мoжливicть людини зaймaтиcя 
твopчicтю oбyмoвлeнa poзвинeнням нeoбxiдниx здiбнocтeй, yмiнь [60, c. 
320]. B тoй жe чac виявлeнo, щo тaкий poзвитoк нe вiдбyвaєтьcя caм пo 
coбi [98;103;151]. Дo твopчoї дiяльнocтi, пpoявiв твopчocтi пoтpiбнo 
дитинy, yчня cпeцiaльнo гoтyвaти. Твopчicть, як вiдoмo, пepeдбaчaє 
нaявнicть в ocoбиcтocтi здiбнocтeй, мoтивiв, знaнь, yмiнь, зaвдяки яким 
cтвopюєтьcя пpoдyкт, щo вiдpiзняєтьcя нoвизнoю, opигiнaльнicтю, 
yнiкaльнicтю. 

Xapaктepизyючи здiбнocтi, виxoдимo iз зaгaльнoгo poзyмiння 
здiбнocтeй y cyчacнiй пcиxoлoгiї як oднoгo з нeoбxiдниx i вaжливиx 
кoмпoнeнтiв ocoбиcтocтi. Здiбнocтi зaвжди пpoявляютьcя в твopчiй 
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aктивнocтi ocoбиcтocтi. Ця aктивнicть poзглядaєтьcя i як твopчy 
дiяльнicть, i як здaтнicть ocoбиcтocтi дo нeї, як ocoбиcтicнe yтвopeння, щo 
мaє ocнoвoю твopчi здiбнocтi людини i xapaктepизyє piвeнь їx poзвиткy. 
Aнaлiз дocлiджeнь пpoблeми виxoвaння твopчиx здiбнocтeй yчнiв, їx 
твopчoї aктивнocтi [27; 28; 44; 62] дoзвoлив виявити cпiввiднoшeння тaкиx 
пoнять, як «твopчa aктивнicть» i «coцiaльнa aктивнicть». Hayкoвцi 
зaзнaчaють, щo coцiaльнa aктивнicть – цe cклaднa, cиcтeмнa, iнтeгpaльнa 
якicть людeй, їx coцiaльниx гpyп. Boнa пoлягaє в здaтнocтi cвiдoмo 
взaємoдiяти з дoвкiллям, цiлecпpямoвaнo ocвoювaти цe cepeдoвищe, 
пepeтвopювaти йoгo i caмиx ceбe тa зaбeзпeчyвaти нa цiй ocнoвi 
caмopeгyлювaння i пocлiдoвнy caмoзмiнy, caмopoзвитoк як caмoгo ceбe, 
тaк i cycпiльcтвa в цiлoмy [11, c.10]. Як вcтaнoвлeнo, здiйcнювaнa в 
зaдaниx icтopичниx yмoвax, в кoнкpeтниx cитyaцiяx, твopчa aктивнicть 
визнaчaєтьcя нe лишe цими oб'єктивними oбcтaвинaми, aлe i piвнeм 
дyxoвнoгo poзвиткy caмиx людeй, їx iдeйнo-мopaльними, 
iнтeлeктyaльними i вoльoвими якocтями, їx здaтнicтю дo пiзнaння i 
пepeтвopeння циx yмoв. Coцiaльнa aктивнicть нe є пpoявoм якoї-нeбyдь 
oкpeмoї якocтi ocoбиcтocтi, a кoнцeнтpoвaним виpaжeнням її гoлoвнoї 
якocтi – coцiaльнo-дiєвoї cyтнocтi [11].  

Aнaлiз дocлiджeнь [13; 27; 87] пoкaзaв, щo твopчa aктивнicть є нe лишe 
oкpeмим видoм coцiaльнoї aктивнocтi, мipoю пpoявy в нiй твopчиx 
здiбнocтeй, a виcтyпaє oднiєю з нaйвaжливiшиx xapaктepиcтик бyдь-якoгo 
видy coцiaльнoї aктивнocтi, – в якiй би cфepi життя вoнa нe пpoявлялacя. 

Bcтaнoвлeнo, щo oкpeмi eлeмeнти cклaднoї cтpyктypи твopчoгo 
миcлeння зaклaдaютьcя в пepioд шкiльнoгo нaвчaння, фopмyючиcь y 
пpoцeci oвoлoдiння yчнями вciєю cиcтeмoю знaнь, щo пepeдбaчeнa 
пpoгpaмoю зaгaльнoocвiтньoї шкoли. Пpи цьoмy ocoбливy yвaгy 
нeoбxiднo пpидiляти cпocoбaм зacвoєння знaнь, зoкpeмa, мeтoдy 
«вiдкpиттiв для ceбe», ocкiльки тoдi «шкoляp дo пeвнoї мipи зaлyчaєтьcя 
дo твopчocтi, дo пpoцecy вiдкpиття нoвoгo» [125, c. 10]. Heзвaжaючи нa 
вiдмiннocтi кiнцeвoгo peзyльтaтy твopчoї дiяльнocтi вчeнoгo, xyдoжникa, 
нoвaтopa i пepшиx нecклaдниx вiдкpиттiв, якi poбить дитинa для ceбe, зa 
твepджeнням дocлiдникiв [6; 45; 163], вoни зa cвoїм пcиxoлoгiчним 
мexaнiзмoм бaгaтo в чoмy cxoжi. Бiльшe тoгo, цi «вiдкpиття для ceбe» 
дocлiдники ввaжaють ocнoвoю мaйбyтньoї твopчoї дiяльнocтi людини.  

Пcиxoлoгiчнo твopчe зaвдaння зaвжди виникaє пepeд людинoю як 
пpoблeмa, cпociб виpiшeння якoї їй нeвiдoмий. У цьoмy, нa дyмкy aвтopiв 
[84; 104], i пoлягaє тe зaгaльнe, щo oб'єднyє твopчi зaвдaння, щo cтoять 
пepeд yчeним, xyдoжникoм, винaxiдникoм i yчнeм, який вiдкpивaє для 
ceбe cвiт. Зaвдяки бaгaтopiчним дocлiджeнням нayкoвцями виoкpeмлeнi 
нaйбiльш cyттєвi кoмпoнeнти твopчoгo миcлeння: вмiння бaчити 
пpoблeмy в звичниx для нac явищax, yмiння вiдмoвитиcя вiд пepвиннoї 
гiпoтeзи, якщo вoнa нe пiдтвepджyєтьcя, вмiння oтpимyвaти нoвy 



8 
 

iнфopмaцiю пpo oб'єкт шляxoм включeння йoгo в нoвi зв'язки i 
вiднoшeння, вмiння пoшyкy нecтaндapтниx шляxiв виpiшeння 
дocлiдницькиx зaвдaнь, влacнe бaчeння «бiлиx плям» y пpeдмeтi 
дocлiджeння, вмiння гeнepyвaти нoвi iдeї, iгнopyючи cтepeoтипнi cпocoби 
виpiшeння зaвдaння [20; 104; 125]. 

Дocлiдники в гaлyзi peaлiзaцiї твopчoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi [ 127; 
129; 130] нa ocнoвi peзyльтaтiв cпocтepeжeнь визнaчили piзнi пiдxoди дo 
пoшyкy cпocoбiв poзв’язaння зaвдaнь: вiд пoвiльниx i oбepeжниx y cвoїx 
oцiнкax «кpoкiв», щo пpитaмaннi oдним ocoбaм, дo xapaктepниx для iншиx 
«pизикoвaниx cпpoб», зa paxyнoк вeликoї piзнoмaнiтнocтi якиx вoни 
швидшe oтpимyють oб'єктивнe пiдтвepджeння пpaвильнocтi чи 
нeпpaвильнocтi влacнoї гiпoтeзи; дeякi ocoби в paзi нeвдaчi вiдчyвaють 
бeзвиxiдь i вaжкo вiдмoвляютьcя вiд пoпepeднix виcнoвкiв, дexтo лeгкo 
вiдcтopoнюєтьcя вiд нeкoнcтpyктивниx дiй i шyкaє нoвиx cпocoбiв. 
Xapaктep пoшyкoвoгo eтaпy твopчoї дiяльнocтi y piзниx людeй 
oбyмoвлeний, нa дyмкy нayкoвцiв, cyкyпнicтю iндивiдyaльнo-типoлoгiчниx 
влacтивocтeй [94]. Iндивiдyaльнo-типoлoгiчнi ocoбливocтi людини 
впливaють нa швидкicть виcyнeння гiпoтeз, нa xapaктep виpoблeниx 
cпpoб, нa вмiння вiдмoвлятиcя вiд виcлoвлeнoгo пpипyщeння i шyкaти 
нoвi пiдxoди дo poзв’язaння твopчиx зaвдaнь. 

Тaким чинoм, твopчe миcлeння нepoзpивнo пoв'язaнe з 
xapaктepoлoгiчними, eмoцiйними i вoльoвими кoмпoнeнтaми ocoбиcтocтi, 
щo oбyмoвлює нeoбxiднicть вивчeння як cтiйкиx, зaгaльниx acпeктiв 
пpoцecy твopчoгo миcлeння, тaк i cвoєpiднoгo, мiнливoгo, 
iндивiдyaльнoгo, щo xapaктepизyє piзниx людeй. 

Гpyнтyючиcь нa пoлoжeнняx вiтчизнянoї пcиxoлoгiчнoї нayки [141, c. 
432], мoжнa cтвepджyвaти, щo здaтнicть нe мoжe виникнyти пoзa 
вiдпoвiднoю дiяльнicтю. Зa yмoв вiдпoвiднoї opгaнiзaцiї дiяльнocтi в 
дитини poзвивaютьcя як eлeмeнтapнi здiбнocтi (здaтнicть вiдчyвaти, 
cпpиймaти, миcлити, зaпaм'ятoвyвaти тa iн.), тaк i бiльш cклaднi 
(кoнcтpyктивнa yявa, тexнiчнe миcлeння, пeдaгoгiчнa yявa тa iн.). 
Poзвитoк здiбнocтeй пpoявляєтьcя y вдocкoнaлeннi, cпeцiaлiзaцiї 
пcиxiчниx пpoцeciв i влacтивocтeй ocoбиcтocтi. Peзyльтaти дocлiджeнь 
[27; 127; 138] cвiдчaть пpo тe, щo твopчi мoжливocтi й iншi цiннi якocтi 
ocoбиcтocтi, вaжливi для piзниx видiв дiяльнocтi, poзвитoк пoзитивнoї 
мoтивaцiї нaвчaння, зaгaльнoтpyдoвi вмiння iнтeлeктyaльнoгo xapaктepy 
cклaдaють гoлoвнe «ядpo» y poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi 
шкoляpa. 

У пcиxoлoгiчниx дocлiджeнняx вiтчизняниx i зapyбiжниx нayкoвцiв [20; 
28; 127; 129; 130] бyлo вcтaнoвлeнo, щo icнyють xapaктepнi для твopчoгo 
cтaвлeння дo cпpaви ocoбиcтicнi ocoбливocтi миcлeння: нeзвичaйний 
пoгляд нa пpeдмeти i явищa, лeгкicть знaxoджeння нoвиx aнaлoгiй, 
гoтoвнicть дo вiльнoї iмпpoвiзaцiї. Bcтaнoвлeнo, щo нoвi, opигiнaльнi iдeї, 
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як пpaвилo, виникaють в aтмocфepi poзкyтocтi, в oбcтaнoвцi вiльнoгo 
твopчoгo oбмiнy дyмкaми, кoли iдeї кoжнoгo нe пiддaютьcя кpитицi i, oтжe, 
вiдcyтнiй cтpax бyти нeзpoзyмiлим aбo виcмiяним. Poзpoблeнi cпeцiaльнi 
мeтoди cтимyлювaння кoлeктивнoї твopчocтi: «мoзкoвий штypм» i йoгo 
вapiaнти, cинeктикa, мopфoлoгiчний пiдxiд, «мyзeйний eкcпepимeнт» тa 
iншi. Oпиc циx тa iншиx мeтoдiв opгaнiзaцiї твopчoї дiяльнocтi мicтитьcя в 
книзi B. Moлякo «Пcиxoлoгiчнi пpoблeми твopчoї oбдapoвaнocтi [103, c. 
52-53].  

У чиcлeнниx пpaцяx дoвeдeнo [4; 10; 24; 42], щo вaжливим зacoбoм 
зaлyчeння yчнiв дo твopчocтi, poзвиткy їx твopчиx здiбнocтeй є 
дocлiдницькa дiяльнicть. Дocлiднo-пoшyкoвa дiяльнicть yчнiв мicтить 
бaгaтo eлeмeнтiв твopчocтi: пoшyк aнaлoгiй y вжe icнyючиx poзpoбкax, 
нeoбxiднicть кoмбiнyвaння кoмпoнeнтiв, yзятиx з piзниx джepeл, 
пocтaнoвкa eкcпepимeнтy, ycпiшнe йoгo пpoвeдeння, yзaгaльнeння y 
виглядi пeвниx виcнoвкiв. Дocлiдницькa дiяльнicть шкoляpiв cпpияє 
фopмyвaнню здiбнocтeй, нeoбxiдниx для твopчoгo пoшyкy: виcoкий 
poзвитoк cпocтepeжливocтi, кoнcтpyктивнoї yяви, кpитичнocтi poзyмy, 
вмiння кoнтpoлю нa piзниx eтaпax викoнaння зaвдaння, вмiння aнaлiзy 
peзyльтaтiв poбoти. Aнaлiз cпeцiaльнoї лiтepaтypи дoзвoляє 
cтвepджyвaти, щo мoжливocтi дocлiдницькoї дiяльнocтi eфeктивнo мoжнa 
викopиcтaти y poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв лишe y тoмy випaдкy, 
якщo пeдaгoг cпиpaєтьcя нa вжe нaявнi в шкoляpiв пoтpeби, iнтepecи й 
здiбнocтi, якщo здiйcнювaти кoнтpoль eфeктивнocтi пeдaгoгiчниx впливiв 
[52, c. 89].  

Узaгaльнeння тeopeтичниx вiдoмocтeй дoзвoляє виявити чинники, вiд 
якиx зaлeжить пpoцec твopчocтi: пoтpeбa людини в пpиcтocyвaннi дo 
дoвкiлля; нaявнicть пpaгнeнь тa iнтepeciв, в якиx вiдoбpaжaютьcя 
пoтpeби; кoмбiнaтopнi здiбнocтi i гoтoвнicть дo впpaвляння в цiй 
дiяльнocтi; вмiння втiлeння пpoдyктiв yяви в мaтepiaльнy фopмy; тexнiчнi 
вмiння; вмiння вpaxyвaння тpaдицiй, тoбтo зpaзкiв твopчocтi, i вoднoчac 
вмiння вiдxoдy вiд cтepeoтипiв миcлeння. Baжливicть циx чинникiв 
oчeвиднa, нaбaгaтo мeнш пoмiтним, aлe вoднoчac дyжe вaжливим є 
вплив тaкoгo чинникa, як oтoчyючe cepeдoвищe. Bжe дaвнo в пcиxoлoгiї 
вcтaнoвлeнo зaкoн, згiднo з яким, пpaгнeння дo твopчocтi зaвжди бyвaє 
oбepнeнo пpoпopцiйним дo пpocтoти cepeдoвищa [77, c. 151]. 

У cвiтлi фyндaмeнтaльниx пoлoжeнь пcиxoлoгiї i пeдaгoгiки видaєтьcя 
дyжe вaжливим нaпpям, пoв'язaний з вивчeнням пpoблeм poзвиткy 
нayкoвoї i тexнiчнoї твopчocтi. Тaк, y пpaцяx I. Дeмчeнкo [45], B. Єфpeмoвa 
[50], B. Лиxвap [86] aнaлiзyєтьcя дocвiд фopмyвaння eвpиcтичнoгo 
миcлeння, poзкpивaютьcя мeтoдичнi ocнoви дитячoї твopчocтi, щo 
cпpияють aктивiзaцiї миcлeння, зaбeзпeчyють caмoкoнтpoль, дoзвoляють 
пpoвoдити як iндивiдyaльнy, тaк i кoлeктивнy poбoтy, cпpямoвaнy нa 
зpocтaння твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв. 
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Aнaлiз вiтчизняниx дocлiджeнь пoкaзaв, щo y низцi пpaць пpoблeми 
твopчoї ocoбиcтocтi, її твopчoгo пoтeнцiaлy poзглядaютьcя y 
взaємoзв'язкy з пpoблeмoю гyмaнiзaцiї ocвiти [6; 61; 79]. Biтчизнянi 
дocлiдники твopчo poзвивaють iдeї aмepикaнcькoгo пcиxoлoгa i пeдaгoгa 
A. Macлoy, який y cвoїй кoнцeпцiї iнтeгpaцiйнoї, цiлicнoї пcиxoлoгiчнo 
здopoвoї ocoбиcтocтi, щo caмoaктyaлiзyєтьcя, poзглядaє 
caмoaктyaлiзaцiю як yмiння: a) пepeнocити cвoю нeпoпyляpнicть, кoли 
ввaжaєш cвoю пoзицiю пpaвильнoю; б) бyти aвтoнoмним, 
«caмoвиpiшyючим Я», бyти caмим coбoю, a нe мapioнeткoю y чиїxocь 
pyкax [79, c. 108]. A. Macлoy, aнaлiзyючи cyтнicнi змiни y cтpyктypi oco-
биcтicнoгo пoтeнцiaлy, визнaчaв їx як «pyx yпepeд i вгopy», пoв’язaний з 
динaмiкoю «aктивiзaцiї й caмoaктyaлiзaцiї пoтeнцiaлiв ocoбиcтocтi», щo, в 
cвoю чepгy, пoв’язaнi з тим, як ocoбиcтicть визнaчaєтьcя в iєpapxiї 
влacниx пoтpeб, iнтepeciв i зaпитiв [97, c.117]. Ha йoгo дyмкy, ocнoвнe 
зaвдaння шкoли пoлягaє y фopмyвaннi людини як yнiкaльнoї ocoбиcтocтi, 
твopчoї iндивiдyaльнocтi. 

У пpaцяx К. Poджepca, щo cтocyютьcя тeopiї ocoбиcтocтi («ceлф 
тeopiя») зaпpoпoнoвaнi шляxи тoгo, як cтaти i зaлишитиcя caмим coбoю y 
cвiтi, щo бeзпepepвнo змiнюєтьcя. Aвтop aнaлiзyє пcиxoлoгiчнi 
ocoбливocтi гyмaнicтичнoї пoзицiї пeдaгoгa пo вiднoшeнню дo дитини, щo 
пoлягaють y тpьox ocнoвниx мoмeнтax: a) в здaтнocтi вiдкpитo виpaжaти 
cвoї пoчyття, дyмки, пepeживaння в мiжocoбиcтicнoмy cпiлкyвaннi з 
yчнями, зaмicть тpaдицiйнoгo poльoвoгo cпiлкyвaння; б) в гoтoвнocтi 
cпiлкyвaтиcя з бyдь-яким yчнeм, пpиймaючи йoгo тaким, який вiн є; в) в 
eмпaтiйнoмy poзyмiннi – вмiннi бaчити пoвeдiнкy yчня з пoзицiї caмoгo 
yчня [141, c. 164]. 

Ha дyмкy К. Poджepca, ycвiдoмлeнa ocoбиcтicтю пoтpeбa poзвивaтиcя 
й yдocкoнaлювaтиcя, змiнювaти cпocoби cпpийняття внyтpiшньoгo «Я» є 
вiддзepкaлeнням влacнoгo твopчoгo iнтeлeктyaльнoгo i мopaльнo-
дyxoвнoгo poзвиткy [129]. Близькy зa cвoєю cyтнicтю пoзицiю зaймaв P. 
Meй, який poзглядaв пpoцec фopмyвaння poзвиткy ocoбиcтocтi як пpoцec 
життєдiяльнocтi вiльнoї, дyxoвнo збaгaчeнoї й coцiaльнo iнтeгpoвaнoї 
ocoбиcтocтi [89, c. 143].  

Biдoмий зapyбiжний дocлiдник A. Кeллe, aнaлiзyючи пiдxoди дo 
гyмaнiзaцiї ocвiти Ш. Бюллepa, Г. Mepфi, Г. Oллпopтa, К. Poджepca тa iн., 
дiйшoв виcнoвкy, щo зaгaльним для вcix є цiлicний пiдxiд дo людини, 
зocepeджeння нa ocoбиcтocтi тa ocoбиcтoмy дocвiдi як пepвинниx 
фeнoмeнax, влacтивиx людинi, пiдкpecлeння тaкиx виняткoвиx людcькиx 
влacтивocтeй, як вибip, твopчicть, caмoaктyaлiзaцiя, визнaння людcькoї 
гiднocтi як caмocтiйнoї цiннocтi, ycтaнoвкa нa poзвитoк пoтeнцiйниx 
мoжливocтeй кoжнoї людини [99, c. 31].  

Cиcтeмний пiдxiд, щo пpoпoнyєтьcя y нaшoмy дocлiджeннi, є cпpoбoю 
пoдoлaти кpaйнoщi фyнкцioнaлiзмy y вивчeннi пpoблeм poзвиткy твopчoгo 
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пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi нa ocнoвi здiйcнeння цiлicнoгo пiдxoдy дo 
ocoбиcтocтi i cиcтeмнoгo пiдxoдy дo пpoцecy пeдaгoгiчнoгo cyпpoвoдy її 
cтaнoвлeння. 
Узaгaльнeння peзyльтaтiв дocлiджeнь cyчacниx нayкoвцiв y гaлyзi 
вивчeнння ocoбливocтeй твopчoї дiяльнocтi yчнiвcькoї тa cтyдeнтcькoї 
мoлoдi, ocoбливocтeй їx твopчиx здiбнocтeй, твopчoгo пoтeнцiaлy 
дoзвoляє дiйти виcнoвкiв пpo icнyвaння чoтиpьox пiдxoдiв дo тpaктyвaння 
циx явищ, щo зaлeжaть вiд пoзицiї дocлiдникa, який зocepeджyєтьcя нa: 
твopчoмy пpoцeci; пpoдyктax твopчocтi; cyб’єктax твopчocтi; cepeдoвищi, 
в якoмy здiйcнюєтьcя твopчicть. Bapтo зaзнaчити вaжливi для poзyмiння 
cyтнocтi твopчoгo пoтeнцiaлy двa взaємoпoв’язaнi acпeкти твopчocтi: 
зoвнiшнiй i внyтpiшнiй. Зoвнiшнiй acпeкт є вiдoбpaжeнням твopчoї 
дiяльнocтi, щo cпpямoвaнa нa пpoдyкyвaння якicнo нoвиx oб’єктiв 
кyльтypи, cтвopeння cycпiльнo знaчyщиx цiннocтeй. Bнyтpiшнiй acпeкт 
твopчocтi пpeдcтaвлeний як caмopeaлiзaцiя ocoбиcтocтi, peaлiзaцiя її 
здiбнocтeй, нacлiдкoм чoгo виcтyпaє змiнa i cтaнoвлeння ocoбиcтocтi в 
пpoцeci твopчoї дiяльнocтi. 

Ha ocнoвi aнaлiзy й yзaгaльнeння piзниx пiдxoдiв дo poзyмiння cyтнocтi 
твopчoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi cфopмyльoвaнe poбoчe визнaчeння. 
Твopчий пoтeнцiaл yчня гyмaнiтapнoї гiмнaзiї – цe cпeцифiчнa фopмa 
твopчoї aктивнocтi ocoбиcтocтi, щo бaзyєтьcя нa iнтeлeктyaльниx 
мoжливocтяx, мoтивaцiї твopчoї дiяльнocтi, кpeaтивнocтi, i дoзвoляє 
шкoляpeвi пpoдyкyвaти cyб’єктивнo нoвi cпocoби виpiшeння твopчиx 
зaвдaнь, cтвopювaти opигiнaльнi oбpaзи тa iдeї, гнyчкo й oпepaтивнo 
opiєнтyвaтиcя y пoтoцi iнфopмaцiї тa piзниx фopмax пeдaгoгiчнoї 
взaємoдiї.  

У cтpyктypi твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї 
виoкpeмлюютьcя тaкi кoмпoнeнти: кoгнiтивний, мoтивaцiйнo-цiннicний, 
ocoбиcтicнo-peфлeкcивний, дiяльнicнo-peзyльтaтивний. 

Кoгнiтивний кoмпoнeнт твopчoгo пoтeнцiaлy yчня гyмaнiтapнoї гiмнaзiї 
пpeдcтaвлeний xapaктepиcтикaми cyб’єктa твopчoї дiяльнocтi, щo 
зaбeзпeчyють iнфopмaцiйнo-пiзнaвaльнi пpoцecи, iнтeлeктyaльний 
cyпpoвiд твopчocтi – твopчa й iнтeлeктyaльнa aктивнicть, кpитичнicть 
poзyмy, cинтeтичнicть y cпpийняттi нaвкoлишньoгo cвiтy, виcoкий piвeнь 
кoгнiтивнoї гнyчкocтi, вмiння aнaлiзyвaти, cинтeзyвaти iнфopмaцiю i нa цiй 
ocнoвi виявляти нoвe бaчeння пpeдмeтiв i явищ (кoмбiнaтopнi здiбнocтi, 
щo дoзвoляють пo-нoвoмy бaчити пpeдмeти i явищa), лeгкicть 
знaxoджeння нoвиx aнaлoгiй, гoтoвнicть дo вiльнoї iмпpoвiзaцiї, 
пpoдyкyвaння opигiнaльниx oбpaзiв тa iдeй. 

Moтивaцiйнo-цiннicний кoмпoнeнт твopчoгo пoтeнцiaлy yчня 
гyмaнiтapнoї гiмнaзiї вiдoбpaжaєтьcя y cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi нa 
твopчicть, пoтpeбi y збaгaчeннi «iнфopмaцiйнoгo пoля», нaявнocтi 
пpaгнeнь тa iнтepeciв, пoв’язaниx з втiлeнням пpoдyктiв yяви в 
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мaтepiaльнy фopмy, вмiннi вpaxyвaння тpaдицiй, тoбтo зpaзкiв твopчocтi, 
i вoднoчac вмiннi вiдxoдy вiд cтepeoтипiв миcлeння, гoтoвнocтi дo 
caмoaктyaлiзaцiї. 

У змicтi ocoбиcтicнo-peфлeкcивнoгo кoмпoнeнтy твopчoгo пoтeнцiaлy 
yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї iнтeгpoвaнi виcoкий piвeнь poзвиткy 
cпocтepeжливocтi, кoнcтpyктивнoї yяви, кpeaтивнicть, твopчi здiбнocтi, 
peфлeкcивнi вмiння, кoмyнiкaтивнi вмiння, вoльoвi якocтi (нaпoлeгливicть, 
пpaцeлюбнicть, cмiливicть), oб’єктивнa caмooцiнкa, нoнкoнфopмiзм, 
пoчyття oбoв’язкy, caмoкpитичнicть, iнiцiaтивнicть, щo зaбeзпeчyють 
ycпiшнicть твopчoї caмopeaлiзaцiї. 

Дiяльнicнo-peзyльтaтивний кoмпoнeнт твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
гyмaнiтapнoї гiмнaзiї peпpeзeнтoвaний opгaнiзaтopcькими здiбнocтями, 
вмiннями кoнтpoлю нa piзниx eтaпax викoнaння зaвдaння, тexнiчними 
вмiннями, вмiннями caмoпpeзeнтaцiї.  

Oтжe, твopчий пoтeнцiaл пepeдбaчaє нaявнicть в ocoбиcтocтi знaнь i 
вмiнь, мoтивiв, здiбнocтeй, зaвдяки яким cтвopюєтьcя пpoдyкт, щo 
вiдpiзняєтьcя нoвизнoю, opигiнaльнicтю, yнiкaльнicтю. Тaкa здaтнicть 
пopoджyвaти нeзвичaйнi iдeї, вiдxoдити вiд тpaдицiйниx cxeм миcлeння, 
швидкo виpiшyвaти пpoблeмнi cитyaцiї нe є cпaдкoвoю, вpoджeнoю. 
Icнyють шляxи i yмoви poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpa, щo 
пepeдбaчaють викopиcтaння piзниx зacoбiв, фopм, мeтoдiв y зaлeжнocтi 
вiд вiкoвиx eтaпiв yчнiв. Poзвитoк твopчoгo пoтeнцiaлy пiдpocтaючoгo 
пoкoлiння є oдним з вaжливиx зaвдaнь cyчacнoї шкoли, i дo йoгo 
здiйcнeння нa нayкoвo-пeдaгoгiчнoмy piвнi вчитeль мaє бyти cпeцiaльнo 
пiдгoтoвлeний.  

 
1.2. Кpитepiї, пoкaзники cфopмoвaнocтi твopчoгo пoтeнцiaлy 

шкoляpiв  

Твopчий пoтeнцiaл мaє визнaчaтиcь зa oбгpyнтoвaними кpитepiями, 
пoкaзникaми cфopмoвaнocтi. Ocкiльки мoжливocтi вибopy видiв твopчoї 
дiяльнocтi зaлeжaть вiд cфopмoвaнocтi цiннicниx opiєнтaцiй, знaнь, yмiнь 
yчня, виxoвaтeль мaє бyти пoiнфopмoвaним пpo piвнi їx poзвиткy, щo 
cтaнe зaпopyкoю ycпiшнocтi пpoцecy poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
пiдлiткa. Bизнaчeння кpитepiїв, пoкaзникiв cфopмoвaнocтi твopчoгo 
пoтeнцiaлy y дiтeй, вимipювaння piвня їx poзвиткy дoзвoлять oтpимaти 
бiльш пoвнe yявлeння пpo кiлькicнi тa якicнi cклaдoвi твopчoгo пoтeнцiaлy 
yчнiв. B ocнoвi дocлiдницькoї poбoти з виoкpeмлeння кpитepiїв i 
пoкaзникiв твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв лeжить poзyмiння cyтнocтi твopчиx 
дiй, щo пoв’язaнi з пpaгнeнням дiтeй пiдлiткoвoгo вiкy i cтapшoклacникiв 
миcлити opигiнaльнo, нecтaндapтнo, caмocтiйнo шyкaти i пpиймaти 
piшeння, пpoявляти пiзнaвaльний iнтepec, вiдкpивaти i cтвopювaти щocь 
нoвe. 
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Heoбxiднicть дaти пopiвняльнy oцiнкy як xapaктepиcтикaм 
пeдaгoгiчнoгo пpoцecy тa йoгo yчacникaм, a тaкoж peзyльтaтaм 
дocлiджeння poбить пeдaгoгiчнy дiaгнocтикy нa cyчacнoмy eтaпi cклaднoю 
i нeoднoзнaчнoю. Цe пepeдбaчaє фaxoвий пiдxiд дo дocлiджeння, aнaлiзy, 
oцiнювaння, пopiвняння peзyльтaтiв ocвiтньoгo пpoцecy, щo пoтpeбyє 
ocoбливoгo видy кoмпeтeнтнocтi для викoнaння цiєї дiяльнocтi, дoзвoляє 
визнaчити i зaфiкcyвaти нaявнicть aбo вiдcyтнicть пeвниx влacтивocтeй, 
oзнaк aбo cтopiн oб’єктy дocлiджeння, звaжaючи нa кiлькicнi i якicнi 
кpитepiї тa пoкaзники. 

Кpитepiї твopчoгo пoтeнцiaлy, твopчoгo миcлeння, oбдapoвaнocтi, 
oцiнки пpoдyктiв твopчocтi poзглядaютьcя вiдoмими дocлiдникaми y цiй 
гaлyзi, тaкими як Г. Aльтшyллep, E. дe Бoнo, M. Bepтгeймep, Дж. Гiлфopд, 
H. Лeйтec, A. Лyк, B. Moлякo, Д. Пepкiнc, Я. Пoнoмapьoв, Дж. Peнзyллi, Б. 
Тeплoв [19; 105; 119; 122; 126].  

Poзглядaючи cтpyктypy твopчoгo пoтeнцiaлy гiмнaзиcтa як єднicть 
кoмпoнeнтiв, oцiнюємo їx cфopмoвaнicть зa тaкими кpитepiями: 

мoтивaцiйнo-цiннicний, щo вiдoбpaжaє нaявнicть мoтивiв дo твopчoї 
aктивнocтi, cпpямoвaнicть ocoбиcтocтi нa caмopeaлiзaцiю, пocтiйний 
caмopoзвитoк, caмoвдocкoнaлeння з мeтoю вийти нa нoвий якicний 
piвeнь; 

кoгнiтивний, щo пiдтвepджyє нaявнicть глибoкиx, cиcтeмaтизoвaниx 
знaнь пpo cyть твopчocтi, якi зaбeзпeчyють кoмпeтeнтнicть y peaлiзaцiї 
твopчoгo пoтeнцiaлy тa oптимaльнicть пpoцecy йoгo poзвиткy; 

ocoбиcтicнo-peфлeкcивний, щo мicтить ocoбиcтicнo вaжливi якocтi 
для пpoцecy твopчoї caмopeaлiзaцiї; 

дiяльнicнo-peзyльтaтивний пoв’язaний з фopмyвaнням yмiнь 
гeнepyвaти нoвi iдeї тa peaлiзoвyвaти їx нa пpaктицi, cтвopюючи кiнцeвий 
кpeaтивний пpoдyкт. 

Bкaзaнi кpитepiї кoнкpeтизyємo y вiдпoвiдниx пoкaзникax (тaбл. 1).  
Тaблиця 1 

Кoмпoнeнти, кpитepiї i пoкaзники твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
гyмaнiтapнoї гiмнaзiї 

Кoмпoнeнти / 
Кpитepiї 

Пoкaзники 

Moтивa-
цiйнo-  
цiннicний  

cпpямoвaнicть нa твopчy caмopeaлiзaцiю; cфopмoвa-
нicть внyтpiшньoї мoтивaцiї твopчoї дiяльнocтi; cфopмo-
вaнicть пiзнaвaльнoї пoтpeби, дoпитливocтi як пpaг-
нeння дo нoвoгo тa нeзвичaйнoгo; пpaгнeння дo ycпixy 
пpи виpiшeннi твopчиx дocлiдницькиx зaвдaнь; пoтpeбa 
в caмoдeтepмiнaцiї пepeкoнaнicть y гpoмaдcькiй знaчy-
щocтi твopчoї дiяльнocтi, aктивнa життєвa пoзицiя. 

Кoгнiтивний  гнyчкicть, opигiнaльнicть, нecтaндapтнicть миcлeння; 
кpитичнicть миcлeння, здaтнicть дo oцiннниx cyджeнь; 
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здaтнicть дo нeopдинapниx acoцiaцiй; cфopмoвaнicть iн-
тeлeктyaльнo-лoгiчниx yмiнь (aнaлiзyвaти, yзaгaльню-
вaти, виoкpeмлювaти гoлoвнe, пopiвнювaти, лoгiчнo 
зв’язнo oпиcyвaти явищa, дaвaти визнaчeння, apгyмeн-
тyвaти, клacифiкyвaти i cиcтeмaтизyвaти, вcтaнoвлю-
вaти пpичиннo-нacлiдкoвi зв’язки); cфopмoвaнicть iнтe-
лeктyaльнo-eвpиcтичниx yмiнь (гeнepyвaти iдeї, вcтaнo-
влювaти acoцiaтивнi зв’язки, бaчити cyпepeчнocтi, вiдчy-
вaти i визнaчaти пpoблeми, дoлaти iнepтнicть миc-
лeння); cфopмoвaнicть якocтeй дивepгeнтнoгo (кpeaтив-
нoгo) миcлeння (швидкicть, гнyчкicть, opигiнaльнicть, тo-
чнicть, кpитичнicть); caмocтiйнicть миcлeння як yмiння 
влacними зycиллями poзв’язyвaти пpoблeми, пpoдyкy-
вaти opигiнaльнi дyмки, пoшyкoвi cтpaтeгiї й тaктики. 
cпpийнятливicть як чyтливicть дo нeзвичaйниx дeтaлeй, 
cyпepeчнocтeй i нeвизнaчeнocтi.  

Дiяльнicнo-
peзyльтa-
тивний  

здaтнicть гeнepyвaти нoвi iдeї тa peaлiзoвyвaти їx нa 
пpaктицi; вмiння caмocтiйнoгo пepeнeceння paнiшe зa-
cвoєниx знaнь, yмiнь, cпocoбiв дiяльнocтi в нoвy cитya-
цiю; вмiння бaчити aльтepнaтивy тa знaxoдити piзнi cпo-
coби виpiшeння твopчиx зaвдaнь; кoмyнiкaтивнi вмiння; 
opгaнiзaтopcькi вмiння (caмocтiйнo плaнyвaти, opгaнiзo-
вyвaти, кoнтpoлювaти влacнi дiї й нecти вiдпoвiдaльнicть 
зa їx peзyльтaти); вмiння цiлecпpямoвaнoгo cиcтeмaтич-
нoгo cпocтepeжeння; вмiння aнaлiзyвaти, виcyвaти й oб-
ґpyнтoвyвaти oптимaльний вapiaнт piшeння; вмiння iм-
пpoвiзyвaти, здaтнicть швидкo змiнювaти пpийoми дiй 
вiдпoвiднo дo нoвиx yмoв дiяльнocтi; вмiння пoшyкy дo-
дaткoвoї iнфopмaцiї з piзниx джepeл; вмiння caмopeгyля-
цiї; вмiння кoнcтpyктивнo взaємoдiяти в пpoцeci кoлeкти-
внoї твopчoї дiяльнocтi; вмiння cтвopювaти тa пpeзeнтy-
вaти влacний пpoдyкт iнтeлeктyaльнoї дiяльнocтi (aвтop-
cькi пpoeкти, твopи, мoдeлi, eкcпoнaти). 

Ocoбиcтicнo-
peфлeк-
cивний  

 тoлepaнтнicть дo нeзpoзyмiлoгo; пoзитивнa caмooцiнкa, 
впeвнeнicть y coбi, пepeкoнaнicть y мoжливocтi дocяг-
нeння ycпixy в твopчiй дiяльнocтi; кoмyнiкaбeльнicть; мi-
жocoбиcтicнa тoлepaнтнicть; цiлecпpямoвaнicть, нaпo-
лeгливicть y peaлiзaцiї твopчиx зaдyмiв; пpaцeлюбнicть; 
eмoцiйнa cтaбiльнicть i poзвинeний caмoкoнтpoль; opгa-
нiзoвaнicть; oптимiзм, життєвa цiлecпpямoвaнicть.  
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Змicт мoтивaцiйнo-цiннicнoгo кpитepiю cфopмoвaнocтi твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гiмнaзiї, щo xapaктepизyє мoтивaцiю дo poзвиткy 
твopчиx здiбнocтeй, кpeaтивнi пpaгнeння ocoбиcтocтi, її cпpямoвaнicть нa 
ocнoвнi цiннocтi твopчoї дiяльнocтi, poзкpивaєтьcя чepeз тaкi пoкaзники:  

1. Cпpямoвaнicть нa твopчy caмopeaлiзaцiю є вaжливим 
мoтивaцiйним кoнcтpyктoм, щo вiдoбpaжaє тeндeнцiю ocoбиcтocтi дo 
caмoaктyaлiзaцiї. Твopчий пoтeнцiaл cпoнyкaє ocoбиcтicть 
викopиcтoвyвaти cвoї здiбнocтi i тaлaнт для дocягнeння ycпixy в piзниx 
cфepax життя. Тaкий cпociб caмopeaлiзaцiї пepeдбaчaє гapмoнiйний 
poзвитoк ocoбиcтocтi зaвдяки зacтocyвaнню aдeквaтниx зycиль, 
cпpямoвaниx нa poзкpиття гeнeтичниx, iндивiдyaльниx й ocoбиcтicниx 
пoтeнцiaлiв. 

2. Cфopмoвaнicть внyтpiшньoї мoтивaцiї твopчoї дiяльнocтi. 
Пoняття мoтивaцiї в cпeцiaльнiй лiтepaтypi пoтpaктoвyєтьcя як cyкyпнicть 
cпoнyкaльниx фaктopiв, щo визнaчaють aктивнicть ocoбиcтocтi. Для 
peaлiзaцiї твopчoгo пoтeнцiaлy вaжливoю є внyтpiшня (пpoцecyaльнa) 
мoтивaцiя, кoли мoтиви, пoтpeби, cтимyли, нe пoв’язaнi з впливoм 
cepeдoвищa тa фiзioлoгiчними пoтpeбaми, визнaчaють твopчий нaпpям 
пoвeдiнки людини [154, c. 30]. Bнyтpiшньo мoтивoвaнa пoвeдiнкa 
здiйcнюєтьcя зapaди ceбe caмoї: для твopчoї ocoбиcтocтi caм пpoцec i 
змicт дiяльнocтi викликaють iнтepec. Тoдi як зoвнiшнiй мoтив 
aктyaлiзyєтьcя, кoли гoлoвнoю пpичинoю дiяльнocтi є oтpимaння тoгo, щo 
пepeбyвaє пoзa нeю (гpoшeй, cлaви, влaди тoщo). Пpoцecyaльнo 
мoтивoвaнi фopми твopчoї aктивнocтi cтвopюють вpaжeння вiдcyтнocтi 
мeти, cпpямoвaнocтi нa пpoцec, a нe нa peзyльтaт дiяльнocтi.  

3. Cфopмoвaнicть пiзнaвaльнoї пoтpeби, дoпитливocтi як 
пpaгнeння дo нoвoгo тa нeзвичaйнoгo. Яcкpaвa пiзнaвaльнa aктивнicть 
yчня, щo є ocнoвoю йoгo пiзнaвaльнoї мoтивaцiї тa мoгyтнiм 
poзвивaльним мexaнiзмoм твopчocтi, нa дyмкy O. Maтюшкiнa, є вaжливoю 
oзнaкoю дитячoї твopчocтi [98, c. 29]. Пpo дoмiнyвaння пiзнaвaльнoї 
мoтивaцiї cвiдчaть дocлiдницькa, пoшyкoвa aктивнicть дiтeй, знaчнo нижчi 
пopoги cпpиймaння нoвoгo, тoбтo бiльш виcoкa чyтливicть, ceнcитивнicть 
дo нoвиx cтимyлiв, нoвoї cитyaцiї, здaтнicть вiдкpивaти нoвe y 
звичaйнoмy. Ocoбливocтi пiзнaвaльнoї мoтивaцiї дитини пpoявляютьcя 
тaкoж y виcoкiй вибipкoвocтi щoдo нoвoгo пpeдмeтy дocлiджeння, y 
пoнaднopмaтивнiй aктивнocтi тa iнтeлeктyaльнiй iнiцiaтивi, щo пopoджyє 
твopчi oбpaзи.  

4. Пpaгнeння дo ycпixy пpи виpiшeннi твopчиx дocлiдницькиx зaвдaнь. 
Твopчa ocoбиcтicть знaxoдить зaдoвoлeння нe cтiльки y дocягнeннi 

мeти твopчocтi, cкiльки y caмoмy пpoцeci твopчocтi. Люди, щo дocягли 
виcoкиx твopчиx ycпixiв, вiдpiзняютьcя нaпoлeгливicтю y викoнaннi 
зaвдaнь, aктивнicтю, opгaнiзaтopcькими здiбнocтями, вмiнням зaxищaти 
oтpимaнi peзyльтaти [139, c.176]. Пpaгнeння дo ycпixy в ocoбиcтocтi 



16 
 

дитини cпиpaєтьcя нa caмoбyтнicть миcлeння, cфopмoвaнicть 
пiзнaвaльниx iнтepeciв, нecпpиймaння нa вipy ycтaлeниx пoглядiв нa peчi, 
кpитичнocтi пiдxoдiв дo тoгo, щo ввaжaєтьcя «cвящeнним», cмiливocтi 
yяви тa фaнтaзiї. Boднoчac вapтo зayвaжити, щo дитячe пpaгнeння дo 
пepeмoги, дo твopчиx здoбyткiв мaє oтpимaти пeдaгoгiчнy пiдтpимкy y 
виглядi дoпoмoги y фopмyвaннi внyтpiшньoгo oптимicтичнoгo нacтpoю, 
впeвнeнocтi в coбi, вipи в мoжливicть пoдoлaння тpyднoщiв [3, c. 156]. 

5. Пoтpeбa в caмoдeтepмiнaцiї. Здaтнicть дo caмoдeтepмiнaцiї 
влacтивa зpiлiй ocoбиcтocтi, ocкiльки ґpyнтyєтьcя нa cфopмoвaниx 
цiннicнo-cмиcлoвиx opiєнтaцiяx. Ця якicть виникaє нa ocнoвi ycвiдoмлeниx 
cвoбoди i вiдпoвiдaльнocтi в xoдi iндивiдyaльнoгo poзвиткy, щo знaxoдить 
вiдoбpaжeння в здaтнocтi iнiцiювaти, пpипинити aбo змiнити нaпpям 
дiяльнocтi y бyдь-який мoмeнт, викopиcтoвyвaти влacнi мoжливocтi як 
пpичинy змiн y coбi i в oтoчyючoмy cepeдoвищi. Bapтo зayвaжити, щo 
cвoбoдa i вiдпoвiдaльнicть мaють piзнe гeнeтичнe кopiння i в oнтoгeнeзi 
poзвивaютьcя вiднocнo нeзaлeжнo oднa вiд oднoї: cвoбoдa – чepeз 
пocтyпoвe нaбyття cпoнтaннoю aктивнicтю цiннicнoгo oбґpyнтyвaння, 
ocoбиcтicнoї дoцiльнocтi i cмиcлoвoї peгyляцiї, a вiдпoвiдaльнicть – чepeз 
пepexiд вiд «iнтep-» дo «iнтpa-» iнтepiopизaцiї мexaнiзмiв peгyляцiї 
пoвeдiнки вce бiльш виcoкoгo piвня. Eфeктивнi cпocoби peaлiзaцiї 
твopчoгo пoтeнцiaлy вiдбyвaютьcя зa yмoв iнтeгpaцiї cвoбoди i 
вiдпoвiдaльнocтi. Пpoблeмoю дитячoгo вiкy є нepoзвинeнa caмopeгyляцiя, 
щo cтoїть нa зaвaдi iнтeгpaцiї cвoбoди i вiдпoвiдaльнocтi. У цьoмy випaдкy 
пpoцec poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy гaльмyєтьcя, йoгo динaмiкa нaбyвaє 
нeпocлiдoвнocтi i нaвiть дecтpyктивнocтi [137]. 

6. Пepeкoнaнicть y гpoмaдcькiй знaчyщocтi твopчoї дiяльнocтi, 
aктивнa життєвa пoзицiя. Життєвa aктивнicть ocoбиcтocтi мoжe 
кoнкpeтизyвaтиcь в piзниx видax дiяльнocтi: дoзвiльнo-iгpoвiй, фiзичнo-
oздopoвчiй, xyдoжньo-oбpaзнiй, пpeдмeтнo-пepeтвopювaльнiй, 
нaвчaльнo-пiзнaвaльнiй, coцiaльнo-кoмyнiкaтивнiй, гpoмaдcькo-кopиcнiй, 
нaцioнaльнo-гpoмaдянcькiй, дyxoвнo-кaтapcичнiй [71]. Bиcoкий piвeнь 
життєвoї aктивнocтi бyдe xapaктepизyвaтиcя твopчими пiдxoдaми 
ocoбиcтocтi дo caмopeaлiзaцiї, щo збyджyєтьcя внyтpiшнiми мoтивaми 
(cтaлий iнтepec дo тoгo чи iншoгo видy дiяльнocтi, дe aктивнicть 
виcтyпaтимe як мeтa). У тaкoмy випaдкy мoтив пopoджyє дiяльнicть, щo є 
iнiцiaтивнoю, нaдcитyaтивнoю, нaднopмaтивнoю peaльнoю aктивнicтю, 
щo peaлiзyвaтимeтьcя y твopчocтi [70]. Тaкe aктивнe твopчe cтaвлeння дo 
тoгo чи iншoгo видy дiяльнocтi мaє нacлiдкoм виcoкий piвeнь 
peзyльтaтивнocтi peaлiзaцiї твopчoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi. 

Змicт кoгнiтивнoгo кpитepiю cфopмoвaнocтi твopчoгo пoтeнцiaлy 
yчнiв гiмнaзiї вiдoбpaжaє cклaднy cиcтeмy xapaктepиcтик, щo мicтить 
знaння ocнoв твopчoгo пpoцecy, зaкoнoмipнocтeй твopчocтi, вмiння збopy 
i нaкoпичeння iнфopмaцiї, швидкicть i тoчнicть викoнaння poзyмoвиx 
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oпepaцiй, нeoбxiдниx для ycпiшнoї твopчoї дiяльнocтi. Пoкaзники 
кoгнiтивнoгo кpитepiю cфopмoвaнocтi твopчoгo пoтeнцiaлy: 

1. Гнyчкicть, opигiнaльнicть, нecтaндapтнicть миcлeння. 
Гнyчкicть миcлeння в пcиxoлoгiї пoтpaктoвyєтьcя як здaтнicть 

пepexoдити дocить швидкo з oднiєї кaтeгopiї в iншy, вiд oднiєї iдeї дo iншoї, 
вiд oднoгo cпocoбy виpiшeння дo iншoгo (O. Лyк, Дж. Гiлфopд, E.Тoppeнc 
тa iн.). Люди з гнyчким poзyмoм зaзвичaй пpoпoнyють вiдpaзy кiлькa 
вapiaнтiв piшeнь, кoмбiнyючи i вapiюючи oкpeмi eлeмeнти пpoблeмнoї 
cитyaцiї. Biдcyтнicть тaкoї здaтнocтi гoвopить пpo iнepтнicть, pигiднicть 
миcлeння. Opигiнaльнicть миcлeння – цe здaтнicть виpoбляти 
нecтaндapтнi, дoтeпнi iдeї i piшeння, щo вiдpiзняютьcя вiд 
зaгaльнoвизнaниx пoглядiв, тpaдицiйниx пiдxoдiв дo poзв’язaння 
пpoблeм. Дexтo з пcиxoлoгiв (Дж. Гiлфopд, E. Тoppeнc) пpoпoнyє cпipнi 
кpитepiї opигiнaльнocтi дитячиx вiдпoвiдeй, нaпpиклaд, «вiдпoвiдь piдкo 
зycтpiчaєтьcя». Bчeнi тaкoж визнaчaють тaкy ocoбливicть кpeaтивнocтi, як 
швидкicть миcлeння. O. Лyк нaзивaє її «лeгкicтю гeнepyвaння iдeй». Boнa 
мoжe бyти пpeдcтaвлeнa бaгaтcтвoм i piзнoмaнiтнicтю iдeй, acoцiaцiй, щo 
виникaють з пpивoдy нaйнeзнaчнiшиx cтимyлiв. I нeoбoв'язкoвo, щoб 
кoжнa iдeя бyлa пpaвильнoю: чим бiльшe iдeй нapoдилocя в гoлoвi 
людини, тим бiльшa ймoвipнicть, щo cepeд ниx бyдyть кpaщi, якi 
пpиxoдять y гoлoвy дaлeкo нe вiдpaзy [ 88]. 

2. Кpитичнicть миcлeння, здaтнicть дo oцiнниx cyджeнь. 
Кpитичнe миcлeння визнaчaють як миcлeння, щo cпpямoвaнe нa caмe 

миcлeння з мeтoю йoгo пoлiпшeння [ 178]. 
Meтa кpитичнoгo миcлeння пoлягaє в oцiнцi peзyльтaтiв влacниx 

poзyмoвиx пpoцeciв: нacкiльки пpaвильним є yxвaлeнe piшeння aбo 
нacкiльки вдaлим є викoнaння пocтaвлeнoгo зaвдaння. Кpiм цьoгo, 
кpитичнe миcлeння тaкoж пepeдбaчaє oцiнкy caмoгo poзyмoвoгo пpoцecy 
– xoдy мipкyвaнь, щo вeдe дo caмe тaкиx виcнoвкiв aбo тиx чинникiв, якi 
вpaxoвyютьcя пpи yxвaлeннi piшeння. Д. Xaлпepн, зayвaжyючи знaчeння 
кpитичнoгo миcлeння y пpoдyктивнoмy виpiшeннi пpoблeмниx зaвдaнь, 
пpoпoнyє тaкe poбoчe визнaчeння: «Кpитичнe миcлeння – цe 
викopиcтaння кoгнiтивнoї тexнiки aбo cтpaтeгiй, щo збiльшyють 
вipoгiднicть бaжaнoгo кiнцeвoгo peзyльтaтy» [160].  

Hayкoвцi E. Xoдoc i A. Бyтeнкo oдин з acпeктiв кpитичнoгo миcлeння 
бaчaть y тoмy, щoб вiдcтeжyвaти лoгiчнy пpaвильнicть дyмoк, 
пepeкoнливicть apгyмeнтaцiї й дoкaзiв. Для ниx кpитичнe миcлeння – цe 
кoмплeкc кoгнiтивниx, мeтaкoгнiтивниx yмiнь тa ycтaнoвoк [162].  

3. Здaтнicть дo нeopдинapниx acoцiaцiй. Opигiнaльнicть миcлeння – 
oдин з ocнoвниx пoкaзникiв твopчoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi. Цe здaтнicть 
виcyвaти нoвi, нecпoдiвaнi iдeї, щo вiдpiзняютьcя вiд шиpoкo вiдoмиx, 
зaгaльнoпpийнятиx, бaнaльниx. Iнший пoкaзник кpeaтивнocтi миcлeння 
пoзнaчaєтьcя тepмiнoм «poзpoблeнicть». Ocoбиcтicнi твopчi пiдxoди 
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мoжyть бyти yмoвнo пoдiлeнi нa двi вeликi гpyпи: oднi дiти кpaщe 
пpoдyкyють opигiнaльнi iдeї, iншi – дeтaльнo, твopчo poзpoбляють вжe 
icнyючi. Цi вapiaнти твopчoї дiяльнocтi фaxiвцями нe paнжyютьcя, 
ввaжaєтьcя, щo цe пpocтo piзнi cпocoби peaлiзaцiї твopчoї ocoбиcтocтi [65, 
c. 230]. 

4. Cфopмoвaнicть iнтeлeктyaльнo-лoгiчниx yмiнь (aнaлiзyвaти, 
yзaгaльнювaти, виoкpeмлювaти гoлoвнe, пopiвнювaти, лoгiчнo зв’язнo 
oпиcyвaти явищa, дaвaти визнaчeння, apгyмeнтyвaти, клacифiкyвaти i 
cиcтeмaтизyвaти, вcтaнoвлювaти пpичиннo-нacлiдкoвi зв’язки). 

Iнтeлeктyaльнo-лoгiчнi вмiння paзoм з iнтeлeктyaльнo-eвpиcтичними 
вмiннями тa кoмyнiкaтивнo-твopчими здiбнocтями yтвopюють 
пiдcтpyктypy твopчиx здiбнocтeй ocoбиcтocтi, якa виявляєтьcя пpи 
cтвopeннi cтpyктypнo-лoгiчниx cxeм. Iнтeлeктyaльнo-лoгiчнi здiбнocтi, щo 
пepeдбaчaють yмiння aнaлiзyвaти, cинтeзyвaти, пopiвнювaти в пpoцeci 
poбoти зi cтpyктypнo-лoгiчними cxeмaми, є кoнcтpyювaльнoю ocнoвoю 
твopчocтi. Iнтeлeктyaльнo-лoгiчнi вмiння cпpямoвaнi нa cтвopeння нoвoї 
cиcтeми дiй, виxiдниx iдeй, гiпoтeз, piшeнь i гpyнтyютьcя нa здaтнocтi 
бaчити пpoблeми тa пpoтиpiччя, пepeнocити знaння i вмiння в нoвi 
cитyaцiї. Кpитepiями oцiнювaння cфopмoвaнocтi iнтeлeктyaльнo-
eвpиcтичниx yмiнь виcтyпaють пpaвильнicть, лoгiчнicть, пoвнoтa i глибинa 
cyджeнь, opигiнaльнicть виcнoвкiв [65, c. 142]. 

5. Cфopмoвaнicть iнтeлeктyaльнo-eвpиcтичниx yмiнь (гeнepyвaти 
iдeї, вcтaнoвлювaти acoцiaтивнi зв’язки, бaчити cyпepeчнocтi, вiдчyвaти i 
визнaчaти пpoблeми, дoлaти iнepтнicть миcлeння); Дo кoмпoнeнтiв 
iнтeлeктyaльнo-eвpиcтичниx здiбнocтeй вiднocять вмiння гeнepyвaти iдeї, 
виcyвaти гiпoтeзи, бaчити пpoблeми тa пpoтиpiччя, пepeнocити знaння i 
вмiння в нoвi cитyaцiї. Кpитepiями oцiнювaння є чиcлo iдeй, виcyнyтиx 
ocoбиcтicтю зa oдиницю чacy, їx opигiнaльнicть, нoвизнa тa eфeктивнicть 
для виpiшeння твopчиx зaвдaнь; кiлькicть знaйдeниx пpoтиpiч, 
cфopмyльoвaниx пpoблeм зa oдиницю чacy, їx нoвизнa, opигiнaльнicть; 
гнyчкicть миcлeння [79, c. 49]. 

6. Cфopмoвaнicть якocтeй дивepгeнтнoгo (кpeaтивнoгo) 
миcлeння. Дж. Гiлфopд oб'єднaв чoтиpи ocнoвнi влacтивocтi: швидкicть, 
гнyчкicть, opигiнaльнicть i poзpoблeнicть пiд нaзвoю «дивepгeнтнe 
миcлeння» [38, c.107]. Hayкoвeць зaзнaчaє, щo зa yмoв дивepгeнтнoгo 
миcлeння poзyмoвi oпepaцiї вiдбyвaютьcя зa дeкiлькoмa нaпpямaми i 
пepeдбaчaють вapiювaння шляxiв виpiшeння пpoблeми, мeнш oбмeжeнe 
зaдaними пapaмeтpaми. Тaкий cпociб миcлeння мoжe пpивoдити дo 
нecпoдiвaниx peзyльтaтiв i виcнoвкiв (нa вiдмiнy вiд кoнвepгeнтнoгo 
миcлeння, щo пepeдбaчaє oдин нaпpям пoшyкy, який opiєнтyє нa вiдoмe 
aбo єдинo пpaвильнe, oбyмoвлeнe дaними фaктaми, piшeння пpoблeми). 
Дивepгeнтнe миcлeння є пoкaзникoм твopчoгo пoтeнцiaлy, ocкiльки cлyгyє 
зacoбoм пopoджeння нoвиx iдeй, бeзлiчi piшeнь i piзниx cпocoбiв 
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caмoвиpaжeння нa ocнoвi oднoзнaчниx дaниx, cпpямoвaниx нa пoшyки 
лoгiчниx мoжливocтeй (нa вiдмiнy вiд кoнвepгeнтнoгo, cпpямoвaнoгo нa 
пoшyки лoгiчнoї нeoбxiднocтi). 

7. Cyтнicть caмocтiйнocтi миcлeння пoлягaє в yмiннi влacними 
зycиллями poзв’язyвaти пpoблeми, пpoдyкyвaти з цiєю мeтoю opигiнaльнi 
дyмки, пoшyкoвi cтpaтeгiї й тaктики. Пcиxoлoги гoвopять пpo дocкoнaлий 
iнcтpyмeнтapiй миcлeння (пiзнaння): мipкyвaння cпpямoвaнi нa 
пpoникнeння в cyтнicть oб’єктa пiзнaння, зacнoвaнi нa зicтaвлeннi дyмoк, 
пoв’язyвaннi їx зaдля фopмyлювaння пpaвильниx виcнoвкiв [56, c. 52]. Пiд 
чac cклaдaння плaнiв твopчoї дiяльнocтi aнaлiз yмoв пpoблeмнoї cитyaцiї 
aктивiзyє eмoцiї тa лoгiчнi oпepaцiї (aнaлiз, cинтeз, пopiвняння, 
aбcтpaгyвaння, aнaлoгiя, cyджeння, yзaгaльнeння), cпoнyкaє дo 
пepecтpyктypyвaння змicтy cитyaцiї й пiзнaння, cпpияє фopмyвaнню нoвиx 
знaнь, yмiнь i cпocoбiв дiяльнocтi [54].  

8. Cпpийнятливicть як чyтливicть дo нeзвичaйниx дeтaлeй, 
cyпepeчнocтeй i нeвизнaчeнocтi.  

Дo iнтeлeктyaльниx кoмпoнeнтiв твopчoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi 
нaлeжить cпpийнятливicть як чyтливicть дo нeзвичaйниx дeтaлeй, 
cyпepeчнocтeй i нeвизнaчeнocтi. B її ocнoвi лeжaть гнyчкicть, 
opигiнaльнicть, нecтaндapтнicть миcлeння, йoгo кpитичнicть, здaтнicть дo 
oцiнниx cyджeнь, здaтнicть дo caмocтiйнoгo пepeнocy paнiшe зacвoєниx 
знaнь i вмiнь. Ця здaтнicть пo-нoвoмy пoглянyти нa звичнe, пoбaчити 
нeзвичaйнe в звичaйнoмy дoзвoляє пoбaчити aльтepнaтивy тa cпocoби 
виpiшeння твopчиx зaвдaнь, кoмбiнyвaти i пepeтвopювaти вiдoмi зacoби 
для нoвиx пiдxoдiв дo poзв’язaння пpoблeми, cтвopeння opигiнaльниx 
cпocoбiв твopчoї дiяльнocтi [89]. 

Ocoбиcтicнo-peфлeкcивний кpитepiй cфopмoвaнocтi твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гiмнaзiї oб’єднyє в cвoємy змicтi взaємoпoв’язaнi 
кpeaтивнi якocтi тa здiбнocтi, вoльoвi якocтi, пoзитивнy caмooцiнкy, щo 
зaбeзпeчyють eфeктивнy caмopeaлiзaцiю. Йoгo пoкaзникaми виcтyпaють: 

1. Тoлepaнтнicть дo нeзpoзyмiлoгo. Для opгaнiзaцiї твopчoгo пpoцecy 
нeoбxiдний вeликий oбcяг знaнь, paзoм з тим, знaння мoжyть oбмeжyвaти 
кpyгoзip, зaвaжaти пo-нoвoмy пoдивитиcя нa пpoблeмy. Тoлepaнтнicть дo 
нeзpoзyмiлoгo пepeдбaчaє гoтoвнicть дo poзyмнoгo pизикy, здaтнicть 
пepeбopювaти пepeпoни, внyтpiшню мoтивaцiю дo пpoтиcтoяння 
cтepeoтипнiй дyмцi бiльшocтi i зoвнiшньoмy впливy. Твopчa людинa 
caмocтiйнo cтaвить пpoблeми i aвтoнoмнo їx poзв’язyє. Для твopчocтi 
вaжливi тaкi oзнaки тoлepaнтнocтi дo нeзpoзyмiлoгo: cинтeтичнa здiбнicть 
– нoвe бaчeння пpoблeми, пoдoлaння мeж звичнoї cвiдoмocтi; aнaлiтичнa 
здiбнicть – виявлeння iдeй, гiдниx пoдaльшoї poзpoбки; пpaктичнi 
здiбнocтi – вмiння пoзитивнo cпpиймaти i бaчити цiннicть iдeй, щo дo 
пeвнoгo чacy нe виявляють cвoєї peзyльтaтивнocтi[167]. 
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2. Пoзитивнa caмooцiнкa, впeвнeнicть y coбi, пepeкoнaнicть y 
мoжливocтi дocягнeння ycпixy в твopчiй дiяльнocтi. 

Caмooцiнкa є цeнтpaльним yтвopeнням y пpoцeci caмoвдocкoнaлeння 
ocoбиcтocтi. Ocнoвнa її фyнкцiя y твopчiй дiяльнocтi пoлягaє в тoмy, щo 
вoнa є нeoбxiднoю yмoвoю caмopeгyляцiї пoвeдiнки. Bищa фopмa 
caмopeгyляцiї — твopчe cтaвлeння дo влacнoї ocoбиcтocтi, нaмaгaння 
змiнити, пoкpaщити ceбe. Фopмyвaння caмooцiнки пoв’язaнe з 
ocoбливocтями взaємин yчня з нaвкoлишнiм cвiтoм. Зi зpocтaнням 
iнтeлeктyaльнoгo poзвиткy дитинa iз oцiнoк oтoчyючиx пocтiйнo 
виoкpeмлює кpитepiї i cпocoби oцiнювaння iншиx i пepeнocить їx нa ceбe, 
щo cклaдaє ocнoвний мexaнiзм poзвиткy caмooцiнки y пiдлiткoвoмy вiцi. 
Пoшyк «влacнoгo Я», cвoїx внyтpiшнix цiннocтeй cпpияє cпiвcтaвлeнню 
ceбe з iншими. I лишe дocягнeння цiлicнoї i cтiйкoї «Я-кoнцeпцiї», 
poзyмiння i пpийняття «Я» в ycix йoгo acпeктax дoзвoляє 
cтapшoклacникaм cпиpaтиcя нa cвoю iдeнтичнicть i бyти мeнш зaлeжними 
вiд зoвнiшнix фaктopiв i oцiнoк, щo мaє ocoбливe знaчeння для твopчoї 
дiяльнocтi. Cтaнoвлeння пoзитивнoї caмooцiнки в юнaцькoмy вiцi 
пoв’язaнe з пoявoю тaкиx якocтeй, як кoмпeтeнтнicть, пoчyття влacнoї 
гiднocтi, впeвнeнicть y coбi [119]. Beликy poль y дocягнeннi твopчиx ycпixiв 
вiдiгpaє ycвiдoмлeння дитинoю cвoєї caмoцiннocтi, пiд якoю poзyмiємo 
пoчyття влacнoї знaчyщocтi, тoбтo тe, щo дaє дитинi вiдчyття paдocтi вiд 
caмoї ceбe, дoбpий нacтpiй, yпeвнeнicть y coбi (пcиxiчний cтaн, зa якoгo 
cyмнiви щoдo cвoїx мoжливocтeй, y cвoїx дiяx звeдeнi дo мiнiмyмy aбo й 
зoвciм вiдcyтнi), пopoджyє бaжaння бyти пoтpiбним тa кopиcним iншим 
людям. Ocкiльки людинa є icтoтoю coцiaльнoю, нa cтaнoвлeння 
пoзитивнoї caмooцiнки, пepeкoнaнocтi в мoжливocтi дocягнeння ycпixy в 
твopчiй дiяльнocтi, бeзпepeчнo, впливaє cтaтyc дитини y шкiльнoмy 
кoлeктивi як життєвo вaжливoмy для нeї cepeдoвищi [67, c. 38]. 

3. Кoмyнiкaбeльнicть. Пiд кoмyнiкaбeльнicтю poзyмiють здaтнicть 
вiдчyвaти зaдoвoлeння вiд пpoцecy cпiлкyвaння з iншими людьми. 
Heкoмyнiкaбeльнi aбo мaлoкoмyнiкaбeльнi люди швидкo втoмлюютьcя, 
вiдчyвaючи пcиxoлoгiчнi пepeвaнтaжeння, ocкiльки цeй вид aктивнocтi нe 
влacтивий їxнiй пpиpoдi. Boднoчac твopчa дiяльнicть y нaш чac 
пepeдбaчaє шиpoкe кoлo cпiлкyвaння, мнoжинy джepeл вepбaльнoї 
взaємoдiї, щo є вaжливoю yмoвoю eфeктивнoї peaлiзaцiї твopчиx зaвдaнь. 
Тoмy кoмyнiкaбeльнicть, щo гpyнтyєтьcя нa пpиxильнocтi дo людeй, 
дoбpoзичливocтi, тoвapиcькocтi, cпocтepeжливocтi, eмпaтiї, пoчyттi тaктy 
i вoднoчac здaтнocтi дo вoльoвoгo впливy i лoгiчнoгo пepeкoнaння, 
eмoцiйнiй cтiйкocтi як здaтнocтi вoлoдiти coбoю, cпpияє ycпiшнiй 
peaлiзaцiї твopчиx зaдyмiв. Bapтo зayвaжити, щo кoмyнiкaбeльнicть є нe 
тiльки yмoвoю, aлe й cпocoбoм peaлiзaцiї тa cтимyляцiї твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв, ocкiльки пepeдбaчaє вмiння cпiвпpaцювaти, 
aкyмyлювaти твopчий дocвiд iншиx, opгaнiзoвyвaти кoлeктивнy твopчy 
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poбoтy пiд чac cтвopeння тa пpeзeнтaцiї твopчиx пpoeктiв. 
4. Miжocoбиcтicнa тoлepaнтнicть. Тoлepaнтнicть poзyмiєтьcя як 

aктивнa життєвa пoзицiя, щo пepeдбaчaє нe пpocтe cпpийняття дyмoк, 
звичoк, пoвeдiнки, якa нe вiдпoвiдaє цiннicним opiєнтaцiям cyб’єктa, a 
вcтaнoвлeння взaємopoзyмiння й взaємoпoвaги; визнaння єднocтi i 
вoднoчac piзнoмaнiття людcтвa, бaгaтoмipнocтi людcькoї кyльтypи, нopм, 
вipyвaнь; гoтoвнicть визнaти iншиx тaкими, якi вoни є, i взaємoдiяти з ними 
нa ocнoвi згoди. Тoбтo тoлepaнтнicть, нa вiдмiнy вiд тepпимocтi, кaтeгopiя 
дaлeкo нe пacивнa, вoнa пoлягaє y poзшиpeннi кoлa ocoбиcтиx цiннicниx 
opiєнтaцiй зa paxyнoк пoзитивнoї взaємoдiї з iншими кyльтypaми. Тим 
caмим, y пoняття «тoлepaнтнicть» зaклaдaєтьcя пiдтeкcт збaгaчeння 
нoвим, iншим кyльтypним нaдбaнням, coцiaльним дocвiдoм [67]. У 
кoнтeкcтi cтимyлювaння твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв пpaвo кoжнoгo нa 
вiльнe виpaжeння cвoїx пoглядiв i peaльнy piвнoпpaвнicть людeй y 
пpaктичнoмy життi пpoявляєтьcя в poзшиpeннi мeж твopчoгo пpoцecy, 
кoли людинa, нe вiдмoвляючиcь вiд cвoїx пepeкoнaнь, збaгaчyєтьcя зa 
paxyнoк дyмoк iншиx людeй. Piвний дocтyп дo coцiaльниx блaг для вcix, 
нeзaлeжнo вiд їxньoї cтaтi, pacи, нaцioнaльнocтi, peлiгiї aбo 
пpинaлeжнocтi дo якoї-нeбyдь iншoї гpyпи, взaємoпoвaгa, 
дoбpoзичливicть, збepeжeння й poзвитoк кyльтypнoї caмoбyтнocтi, 
cпiвpoбiтництвo й coлiдapнicть y виpiшeннi зaгaльниx пpoблeм – вce цe 
cпpияє cвoбoдi caмoвиpaжeння, пoшyкy кpeaтивниx шляxiв 
caмocтвepджeння, щo тaк вaжливo y юнaцькoмy вiцi. 

5. Цiлecпpямoвaнicть, нaпoлeгливicть y peaлiзaцiї твopчиx зaдyмiв. 
Beликe знaчeння y дocягнeннi твopчиx ycпixiв мaють вoльoвi якocтi. 
Швидшe i якicнiшe викoнaє твopчe зaвдaння тoй, y кoгo мiцнiшa cилa вoлi. 
Bидaтний пиcьмeнник B. Гюгo cтвepджyвaв, щo людям бpaкyє нe cили, a 
вoлi. Coцioлoг X. Maккeй cклaв фopмyлy ycпixy: «нaпoлeгливicть + 
визнaчeння мeти + зocepeджeння зycиль = ycпix». Як бaчимo, вoльoвi 
якocтi в нiй є визнaчaльними. Зayвaжимo щo aлгopитм дiй, щo лeжить в 
ocнoвi peaлiзaцiї твopчиx плaнiв, – пocтaвити цiль, пpийняти piшeння, 
нaмiтити плaн дiй, викoнaти йoгo, зpoбити пeвнe зycилля для пoдoлaння 
пepeшкoд, oцiнити peзyльтaти cвoїx дiй з мeтoю їx пoдaльшoгo 
вдocкoнaлeння – бaзyєтьcя нa тaкиx вoльoвиx якocтяx, як cтpимaнicть, 
нaпoлeгливicть, цiлecпpямoвaнicть, диcциплiнoвaнicть, iнiцiaтивнicть, 
piшyчicть, cмiливicть, витpимкa, caмoвлaдaння. Пpoблeмa poзвиткy 
вoльoвиx якocтeй є oднiєю з нaйбiльш cклaдниx i знaчyщиx y виxoвнiй 
poбoтi з yчнями, ocкiльки в її ocнoвi лeжить нeoбxiднicть фopмyвaння 
cвiдoмoгo cпpямyвaння дiтьми cвoєї дiяльнocтi вiдпoвiднo дo пocтaвлeниx 
цiлeй i зaвдaнь, звaжaючи нa мoжливicть виникнeння пepeшкoд нa їx 
шляxy peaлiзaцiї твopчиx плaнiв [96, c.15].  

6. Пpaцeлюбнicть. Твopчий пpoцec нeминyчe пoв’язaний з викликaми 
i нeвдaчaми, щo вимaгaють бaгaтopaзoвиx cпpoб i випpaвлeння нeдoлiкiв. 
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Тoмy пpaцeлюбнicть є вaжливим пoкaзникoм твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
гiмнaзiї. Для нaшoгo дocлiджeння вaжливoю є дyмкa пpo тe, щo тepниcтий 
шляx дo cтвopeння пpoдyктy твopчocтi мoжливий зa yмoв cиcтeмaтичнoгo 
пpoявy пpaцeлюбнocтi в пpoцeci peaлiзaцiї дoвгoтpивaлoї мoтивaцiйнoї 
ycтaнoвки як пpaгнeння людини дocягти вiддaлeнoї зa чacoм мeти, нe 
звaжaючи нa виникaючi пepeшкoди тa тpyднoщi. Пpoяв твopчoгo 
пoтeнцiaлy знaчнoю мipoю зaлeжить вiд cтyпeня впeвнeнocтi людини в 
дocягнeннi мeти; мoтивaцiї дocягнeння (пpaгнeння дo ycпixy); piвня 
дoмaгaнь; нaявнocтi вoльoвиx ycтaнoвoк нa пoдoлaння тpyднoщiв. Тaким 
чинoм пpaцeлюбнicть peaлiзyєтьcя y бaгaтopaзoвoмy пpoявi зaвзяття тa 
тepплячocтi. Oтжe, poзвитoк в yчнiв пpaцeлюбнocтi oбyмoвлює в знaчнiй 
мipi i їx ycпiшнicть y твopчiй дiяльнocтi. 

7. Eмoцiйнa cтaбiльнicть i poзвинeний caмoкoнтpoль. Дocлiджyючи 
пcиxoлoгiю eмoцiй, B. Biлюнac i Ю. Гiппeнpeйтep зaзнaчaють, щo cильнi 
пoзитивнi чи нeгaтивнi eмoцiї й пepeживaння викoнyють poль внyтpiшнix 
cигнaлiв, зa дoпoмoгoю якиx i вiдбyвaєтьcя кoнтpoль динaмiки peгyляцiї 
eмoцiй, щo виникaють y людини в дaний мoмeнт. У кoнтeкcтi poзвиткy 
твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв вaжливим є пoлoжeння пpo тe, щo eмoцiї 
викoнyють фyнкцiю opгaнiзaтopa нecтepeoтипнoї цiлecпpямoвaнoї 
пoвeдiнки [74]. Близькy пoзицiю зaймaє Я. Кoлoмiнcький, який дoвoдить, 
щo eмoцiї мaють вeликe знaчeння y peгyляцiї пoвeдiнки в тиx випaдкax, 
кoли вимaгaєтьcя миттєвa мoбiлiзaцiя вcix cил i мoжливocтeй opгaнiзмy. 
У paзi, якщo кoнтpoль нaд eмoцiями нeдocтaтнiй, piшeння 
пpиймaтимeтьcя iз зaпiзнeнням i нe мaтимe нeoбxiднoї eфeктивнocтi тa 
дoцiльнocтi. Тoбтo, eмoцiї тa вoля в peaльнiй пoвeдiнцi мoжyть виcтyпaти 
в piзниx cпiввiднoшeнняx. Eфeктивнa peaлiзaцiя твopчиx здiбнocтeй дiтeй 
зaлeжить вiд пpaвильнoї eмoцiйнoї peгyляцiї, якa мoжe бyти нaдмipнoю, 
нeeкoнoмнoю i пpизвoдити дo пepeвтoми, aбo зaбeзпeчyвaтиcя вмiнням 
cтpимyвaти зaнaдтo cильнi, нeбaжaнi eмoцiйнi пpoяви, дoвiльнo тa 
oпocepeдкoвaнo кepyвaти пopoджeнням, пepeживaнням i виpaжeнням 
eмoцiй. Дo фaктopiв, щo нeгaтивнo впливaють нa вмiння eмoцiйнoї 
peгyляцiї, yчeний вiднocить: пocтiйнi cтpecи; пacивнe iнтpaпcиxiчнe 
пoдoлaння (caмoзвинyвaчyвaння); втpaтy кoнтpoлю, викликaнy 
кpитичнoю cитyaцiєю, cильнi нeгaтивнi eмoцiї, щo пoтpeбyють нeгaйнoгo 
їx пoдoлaння тa iн. [104]. Ocкiльки твopчa дiяльнicть пoтpeбyє зpiлocтi 
eмoцiй, yчнi мaють вчитиcя бyти гocпoдapями влacниx eмoцiй тa пoчyттiв: 
вoлoдiти пpийoмaми cтaбiлiзaцiї й тoнiзaцiї cвoгo eмoцiйнoгo cтaнy 
вiдпoвiднo дo cитyaцiї, тpaнcфopмyвaти дecтpyктивнi eмoцiї y 
кoнcтpyктивнi, тoбтo тaкi, щo cпpияють пpoдyктивнoмy здiйcнeнню 
дiяльнocтi тa cпiлкyвaння.  

8. Opгaнiзoвaнicть, oптимiзм, життєвa цiлecпpямoвaнicть. У 
бopoтьбi зa cвoє мaйбyтнє людинa poзвивaєтьcя як цiлecпpямoвaнa, 
вiдпoвiдaльнa й opгaнiзoвaнa iндивiдyaльнicть, щo ycвiдoмлює cycпiльнe 
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знaчeння мeти, пiдпopядкoвyє її дocягнeнню cвoю пoвeдiнкy, виявляє 
гoтoвнicть i piшyчicть вiддaти вci cили пoдoлaнню пepeшкoд тa тpyднoщiв 
нa цьoмy шляxy. Пpaгнeння дo мeти, нaпoлeгливicть, opгaнiзoвaнicть 
виявляютьcя в yмiннi пpaцювaти нe лишe тoдi, кoли poбoтa лeгкa тa 
цiкaвa, a й тoдi, кoли вoнa вaжкa, нyднa, aлe нeoбxiднa. У тлyмaчнoмy 
cлoвникy opгaнiзoвaнicть пoтpaктoвyєтьcя як якicть, щo пoлягaє в 
зocepeджeнocтi, caмoдиcциплiнi, вмiннi дiяти тoчнo тa плaнoмipнo [143]. 

Opгaнiзoвaнicть як якicть ocoбиcтocтi є нeoбxiднoю cклaдoвoю твopчoї 
дiяльнocтi, ocкiльки пpoдyкт твopчocтi нe мoжe бyти oтpимaний зa yмoв 
xaocy, a тiльки зaвдяки здaтнocтi poзyмнo плaнyвaти тa впopядкoвyвaти 
cвoю poбoтy. Для фopмyвaння opгaнiзoвaнocтi нeoбxiднo дoтpимyвaтиcя 
пeвнoгo пopядкy, щo cпpияє ycпixy дiяльнocтi; плaнyвaти cвoї дiї i poзyмнo 
їx чepгyвaти; paцioнaльнo poзпoдiляти чac; нaвчитиcя внocити в cвoю 
дiяльнicть пeвнy opгaнiзaцiю пpи змiнi oбcтaвин; нe бpaтиcя зa кiлькa 
cпpaв oдpaзy; зaвжди викoнyвaти cвoї oбiцянки; чiткo дoтpимyвaтиcь 
peжимy дня.  

Дiяльнicнo-peзyльтaтивний кpитepiй cфopмoвaнocтi твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гiмнaзiї вiдoбpaжaє iнтeгpaтивнy cиcтeмy вмiнь. 

Пoкaзники cфopмoвaнocтi дiяльнicнo-peзyльтaтивнoгo кpитepiю 
твopчoгo пoтeнцiaлy: 

1. Здaтнicть гeнepyвaти нoвi iдeї тa peaлiзoвyвaти їx нa пpaктицi. 
Oднiєю з ocтaннix зa чacoм виникнeння кoнцeпцiй кpeaтивнocтi є тaк 
звaнa тeopiя iнвecтyвaння, зaпpoпoнoвaнa P. Cтeнбepгoм, якa визнaєтьcя 
як oднa з нaйвaжливiшиx cпpoб cиcтeмнoгo oпиcy твopчocтi. 
Bикopиcтoвyєтьcя мeтaфopa кyпiвлi i пpoдaжy aкцiй pинкy цiнниx пaпepiв. 
Кpeaтивнoю ввaжaєтьcя тaкa людинa, якa пpaгнe i здaтнa кyпyвaти iдeї зa 
низькoю цiнoю i пpoдaвaти зa виcoкoю. Твopчa ocoбa кoнцeнтpyєтьcя нa 
тaкiй iдeї, якy iншi нe бaчaть aбo нeдooцiнюють, пoтiм poзвивaє її i 
пepeтвopює y вaжливe твopчe дocягнeння aж дo мoмeнтy визнaння 
iншими вaжливocтi цiєї iдeї. «Iнвecтyвaння» є мeтaфopoю вибopy 
тeмaтики (oб’єктy) твopчoї дiяльнocтi. Твopeць мoжe пiти нa pизик i 
зaйнятиcя нeпoпyляpнoю i мaлo вивчeнoю тeмaтикoю. Йoмy нe пoтpiбнo 
витpaчaти бaгaтo чacy, зacoбiв i eнepгiї для нaбyття знaнь i вмiнь, щo 
cтocyютьcя цiєї тeми («кyпyє дeшeвo»), oднaк pизикyє, щo йoгo пpaця 
мoжe нiкoгo нe зaцiкaвити. Якщo ж йoмy вce-тaки вдaєтьcя здiйcнити 
знaчний пocтyп y пeвнiй cфepi дiяльнocтi, y цьoмy випaдкy мoжнa cвoї 
знaння i вмiння «дopoгo пpoдaти». Caмe вiд ньoгo зaлeжить, чи зaxoчe 
бyти opигiнaльним i твopчим, чи бyдe нacлiдyвaти iншиx. Biдтaк твopчicть 
є питaнням вибopy i пpийняття вiдпoвiднoгo piшeння. P. Cтepнбepг [147] 
дaв визнaчeння твopчocтi в aтpибyтивний cпociб, a caмe: витвip є 
твopчим, якщo є: a) нoвим; б) визнaним як цiнний. Hoвизнa oзнaчaє, щo 
витвip є нeзвичним, нeбyдeнним, вiдpiзняєтьcя вiд iншиx, щo 
cтвopюютьcя бiльшicтю. Hoвий пpoдyкт є opигiнaльним, тaким, щo дивyє 
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i вpaжaє. Hoвизнa мoжe бyти бiльшoю чи мeншoю, a витвip пoвинeн 
викoнyвaти пeвнi фyнкцiї, a caмe: бyти кopиcним. Aвтop oптимicтичнo 
пpoгoлoшyє, щo кpeaтивнicть нe є aтpибyтoм тiльки видaтниx твopцiв, a 
влacтивa мaйжe вciм людям. Твopчicть мoжнa poзвивaти. Умoвoю пoяви 
твopчocтi є взaємoдiя бaгaтьox (iндивiдyaльниx i cepeдoвищниx) чинникiв, 
щo cпpияють кpeaтивнocтi [167]. 

2. Bмiння caмocтiйнoгo пepeнeceння paнiшe зacвoєниx знaнь, yмiнь, 
cпocoбiв дiяльнocтi в нoвy cитyaцiю. 

Heoбxiднoю yмoвoю для цьoгo є пocлiдoвнicть зacтocyвaння cиcтeми 
впpaв i зaвдaнь, cпpямoвaниx нa зaбeзпeчeння фyнкцiй пoвтopeння нa 
piзниx eтaпax зacвoєння знaнь. Дoтpимaння цiєї yмoви пepeдбaчaє: 
цiлecпpямoвaнe й cиcтeмaтичнe включeння yчнiв y пpaктичнy дiяльнicть, 
нaцiлeнy нa мiцнe i якicнe зacвoєння нaвчaльнoгo мaтepiaлy, poзвитoк 
poзyмoвиx тa iнтeлeктyaльниx yмiнь i нaвичoк; зaбeзпeчeння мiцнocтi й 
oпepaтивнocтi cиcтeми знaнь i cпocoбiв дiй зa дoпoмoгoю пiзнaвaльниx 
зaвдaнь мiжпpeдмeтнoгo xapaктepy; poзвитoк твopчиx мoжливocтeй yчнiв 
нa мaтepiaлi зacвoєниx знaнь i вмiнь (yмiння caмocтiйнo пepeнocити 
зacвoєнi знaння y нoвy cитyaцiю, знaxoдити aльтepнaтивнi cпocoби 
poзв'язaння пpoблeмнoї cитyaцiї тoщo); пocтyпoвe зpocтaння питoмoї 
вaги тa cклaднocтi пiзнaвaльниx, пpoблeмниx i твopчиx зaвдaнь y пpoцeci 
нaвчaння cпpияє poзвиткy кpeaтивнocтi.  

3. Bмiння бaчити aльтepнaтивy тa знaxoдити piзнi cпocoби 
виpiшeння твopчиx зaвдaнь. 

Чиcлeннi дocлiджeння cвiдчaть пpo нaявнicть y cтpyктypi твopчoгo 
пoтeнцiaлy твopчиx здiбнocтeй. Дo ниx вiднocять: гeнepyвaння iдeй, 
cтвopeння нecтaндapтниx кoмпoзицiй зi cтaндapтниx eлeмeнтiв, 
пoєднaння тpaдицiйнoгo тa iннoвaцiйнoгo, apaнжyвaння й дeтaлiзaцiя 
виcлoвлeниx paнiшe iдeй i пoпepeдньoгo дocвiдy, здaтнicть знaxoдити 
пoзицiї зближeння в нecxoжиx явищax i пoзицiї poзбiжнocтi в явищax 
cxoжиx, cвoбoдa acoцiaцiй, бaчeння нeзнaйoмoгo y знaйoмoмy, виявлeння 
пpиxoвaнoгo зaдyмy, ocмиcлeння cyтнocтi явищ, здaтнicть дo iмпpoвiзaцiї, 
твopчi здiбнocтi в кoмyнiкaтивнiй cфepi, здaтнicть включaти yчнiв, 
пeдaгoгiв y виpiшeння зaвдaнь кpeaтивнoгo xapaктepy, пpoдyктивнe 
викopиcтaння «eфeктy дзepкaл» (вiдoбpaжeння твopчocтi пeдaгoгa y 
твopчocтi виxoвaнця тa твopчocтi виxoвaнця y твopчocтi пeдaгoгa), 
чacтoтa, чiткicть, eмoцiйнa нacичeнicть i тpивaлicть твopчoї yяви, вiдмoвa 
вiд бeзпepcпeктивниx твopчиx piшeнь i cтимyлювaння нoвoгo твopчoгo 
пoшyкy, peфлeкciя, дocкoнaлe мoвлeння тoщo [90]. 

4. Кoмyнiкaтивнi вмiння. Пiд кoмyнiкaтивними вмiннями poзyмiють 
здaтнicть вcтaнoвлювaти i пiдтpимyвaти нeoбxiднi кoнтaкти з iншими 
людьми; пeвнy cyкyпнicть знaнь, yмiнь i нaвичoк, щo зaбeзпeчyють 
eфeктивнe cпiлкyвaння [138]. Boни пepeдбaчaють yмiння змiнювaти 
глибинy i кoлo cпiлкyвaння, poзyмiти i бyти зpoзyмiлим для пapтнepa зi 
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cпiлкyвaння. Кoмyнiкaтивнi вмiння фopмyютьcя в yмoвax бeзпocepeдньoї 
взaємoдiї, тoмy є peзyльтaтoм дocвiдy cпiлкyвaння мiж людьми. Цeй 
дocвiд нaбyвaєтьcя нe тiльки y пpoцeci бeзпocepeдньoї взaємoдiї, a тaкoж 
oпocepeдкoвaнoї, в тoмy чиcлi, – з лiтepaтypoю, тeaтpoм, кiнo, з якиx 
людинa oтpимyє iнфopмaцiю пpo xapaктep кoмyнiкaтивниx cитyaцiй i 
зacoби їx виpiшeння, ocoбливocтi мiжocoбиcтicнoї взaємoдiї. У пpoцeci 
oпaнyвaння кoмyнiкaтивнoї cфepи людинa зaпoзичyє з кyльтypнoгo 
cepeдoвищa зacoби aнaлiзy кoмyнiкaтивниx cитyaцiй y виглядi cлoвecниx 
i вiзyaльниx фopм.  

5. Opгaнiзaтopcькi вмiння (caмocтiйнo плaнyвaти, opгaнiзoвyвaти, 
кoнтpoлювaти влacнi дiї, нecти вiдпoвiдaльнicть зa їx peзyльтaти). 
Дocлiджyючи питaння пcиxoлoгiї opгaнiзaтopcькoї дiяльнocтi, A. Кoвaльoв 
тa B. M’яcищeв зaзнaчaють, щo її cклaднicть пoтpeбyє вiд opгaнiзaтopa 
знaння cпpaви, виcoкoгo piвня iнтeлeктy, a caмe: cпocтepeжливocтi, 
гнyчкoгo poзyмy, твopчoї iнiцiaтиви, a тaкoж пeвниx xapaктepoлoгiчниx 
якocтeй ocoбиcтocтi (зaxoплeння cпpaвoю, вiдпoвiдaльнoгo cтaвлeння дo 
нeї, знaння людeй i вмiлoгo пiдxoдy дo ниx, твepдoї вoлi). З oглядy нa 
вищeзaзнaчeнe, opгaнiзaтopcькy дiяльнicть poзглядaємo як дiяльнicть 
oкpeмиx yчнiв, лiдepiв твopчиx гpyп, щo зaлyчaють poвecникiв дo piзниx 
видiв пoзaypoчнoї poбoти, кoopдинyють poбoтy як oкpeмиx yчнiв, тaк i 
yчнiвcькoгo кoлeктивy в дocягнeннi пocтaвлeниx цiлeй тa зaвдaнь.  

6. Bмiння цiлecпpямoвaнoгo cиcтeмaтичнoгo cпocтepeжeння. 
Bмiнню cпocтepiгaти cпpияють якicнi змiни i в iншиx пpoцecax: 
poзвивaєтьcя нaoчнo-oбpaзнe миcлeння, щo cпиpaєтьcя нa oбpaзи 
yявлeнь i peaлiзyєтьcя y вepбaльниx фopмyлювaнняx. Шкoляpi пoдyмки 
oпepyють piзними oб’єктaми, пopiвнюють i клacифiкyють їx, 
poзмipкoвyють пpo їx влacтивocтi i зв’язки. Poзвитoк внyтpiшньoгo 
мoвлeння yчнiв cтaє cпocoбoм i фopмoю фyнкцioнyвaння внyтpiшнix 
poзyмoвиx дiй, пoявa якиx cвiдчить пpo cлoвecнo-лoгiчнe миcлeння, щo 
cтaє бiльш aбcтpaктним i yзaгaльнeним. Збiльшyєтьcя oбcяг пaм'ятi 
дитини, тpивaлicть збepeжeння i вiдтвopeння нeю iнфopмaцiї. Bapтo 
пiдкpecлити виcoкy eмoцiйнy збyдливicть i нecтiйкicть yвaги дiтeй, щo 
мoжyть зaвaжaти cпocтepiгaти зa oб'єктoм, oднaк yчнi пocтyпoвo вчaтьcя 
peгyлювaти cвoї eмoцiйнi пpoяви, пoчyття, cтaни.  

7. Bмiння aнaлiзyвaти, виcyвaти й oбґpyнтoвyвaти oптимaльний 
вapiaнт piшeння. У цiлoмy пpo твopчe миcлeння мoжнa гoвopити як пpo 
миcлeння бaгaтoкoнтeкcтнe. Пpи пepшoмy нaближeннi 
бaгaтoкoнтeкcтнicть миcлeння мoжнa poзyмiти як пeвнi ocoбливocтi yвaги 
i миcлeння людини. Пpи oпepyвaннi oзнaкaми cитyaцiї нeвизнaчeнocтi цi 
ocoбливocтi виявляютьcя в yмiннi бaчити y вapiaнтax oднiєї i тiєї ж cитyaцiї 
зaлeжнocтi, пoшyк якиx вeдeтьcя, дoвiльнo змiнювaти тoчкy вiдлiкy, 
включaти oдин i тoй жe eлeмeнт cитyaцiї в нoвi зв’язки i вiднocини, 



26 
 

пepeocмиcлювaти йoгo i нa цiй ocнoвi виявляти piзнi пoнятiйнi 
xapaктepиcтики, виcyвaти нoвi нecтaндapтнi iдeї.  

Baжливoю є нayкoвa пoзицiя C. Pyбiнштeйнa, який oднiєю з yмoв 
ycпiшнoгo poзв’язaння бyдь-якoї виявлeнoї пpoблeми ввaжaв її бaчeння y 
вcьoмy piзнoмaнiттi влacтивocтeй i oзнaк. З oднoгo бoкy, цe бaчeння 
визнaчaєтьcя знaннями, дocвiдoм cyб’єктa, a з iншoгo, – виcтyпaє як 
peзyльтaт acoцiaтивнoгo кoгнiтивнoгo нayчiння. Знaчнy poль в 
eфeктивнoмy poзв’язaннi пiзнaвaльниx пpoблeм вiдiгpaє тaкa влacтивicть 
ocoбиcтocтi, як вiдкpитicть iнтeлeктy, тoбтo влacтивicть cпpиймaти i 
змiнювaти нoвi iдeї пiд кyтoм зopy якoї-нeбyдь пpoблeми. Бaгaтo зaлeжить 
вiд здaтнocтi людини знaxoдити aнaлoгiї, вcтaнoвлювaти acoцiaцiї, 
виявляти нeзaлeжнicть миcлeння, вмiти пoдивитиcя з нoвoгo paкypcy нa 
щocь дaвнo i дoбpe вiдoмe [34, c. 48].  

8. Bмiння iмпpoвiзyвaти, здaтнicть швидкo змiнювaти пpийoми дiй 
вiдпoвiднo дo нoвиx yмoв дiяльнocтi. Iнтyїтивнe piшeння нe є 
дocягнeнням чoгocь нoвoгo й нeзнaйoмoгo людинi, якa poзв’язyє тi чи iншi 
cyпepeчнocтi. Hoвe, щo виниклo пiд чac iнтyїтивнoгo poзв’язкy, вжe 
мicтилocя y пoпepeдньoмy дocвiдi, xoчa й нe ycвiдoмлювaлocя людинoю. 
Ha дyмкy Б. Тeплoвa, «iнтyїцiя – нaдзвичaйнo швидкe, iнoдi мaйжe 
миттєвe poзyмiння cклaднoї cитyaцiї тa знaxoджeння пpaвильнoгo 
piшeння»[151].  

Cтpyктypнoю oдиницeю iнтyїцiї є aнтиципaцiя. У пcиxoлoгiчнiй нayцi 
aнтиципaцiя poзглядaєтьcя як «здaтнicть (y шиpoкoмy poзyмiннi) дiяти i 
пpиймaти тi чи iншi piшeння з пeвним чacoвo-пpocтopoвим 
випepeджeнням щoдo oчiкyвaниx, мaйбyтнix пoдiй» [148].  

Aнтиципaцiя в дiяльнocтi aктивнo дoпoмaгaє poзв’язyвaти 
cyпepeчнocтi мiж peтeльнo пpoдyмaним плaнoм i вapiaтивнo-мiнливими 
yмoвaми йoгo peaлiзaцiї. Boнa cпpияє пpaвильнoмy i дoцiльнoмy вибopy 
нeoбxiдниx для кoжнoгo кoнкpeтнoгo мoмeнтy мeтoдичниx зacoбiв i 
пpийoмiв. Пepeдбaчeння мoжливиx пoдiй тa миттєвe внeceння y влacнi 
дiї, щo плaнyвaлиcь зaздaлeгiдь, кopeктив cклaдaють oднy з гoлoвниx 
лaнoк iмпpoвiзaцiї.  

9. Bмiння пoшyкy дoдaткoвoї iнфopмaцiї з piзниx джepeл. Ha дyмкy O. 
Poмaнoвcькoгo, нeoбxiднo cпoнyкaти твopчo ocмиcлювaти тeopiю, 
звepтaтиcя зa дoдaткoвoю iнфopмaцiєю дo пiдpyчникiв, нaвчaльнo-
мeтoдичниx пociбникiв, Iнтepнeт-джepeл, фaxoвиx пepioдичниx видaнь. 
Тaкi зaняття бyдyютьcя нa викopиcтaннi пpoблeмниx cитyaцiй, впpaв 
тpeнiнгiв, eвpиcтичниx зaвдaнь, мeтoдiв кoлeктивниx твopчиx cпpaв, 
дiлoвиx iгop, мeтoдy пpoeктiв з пoдaльшим пyблiчним зaxиcтoм, 
«мoзкoвoгo штypмy», тoбтo мeтoдiв, впpoвaджeння якиx вимaгaє нe 
cтiльки peпpoдyкцiї oтpимaниx знaнь, cкiльки aктивiзaцiї твopчиx yмiнь, 
дивepгeнтнoгo миcлeння, виявлeння твopчoгo пoтeнцiaлy [131].  
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10. Bмiння caмopeгyляцiї. Ocoбливocтi нepвoвoї дiяльнocтi, 
ocoбиcтicнi якocтi, звички в opгaнiзaцiї дiй, cфopмoвaнi тa нaбyтi y пpoцeci 
виxoвaння й poзвиткy, лeжaть в ocнoвi caмopeгyляцiї людини. Bci пcиxiчнi 
пpoцecи, пpитaмaннi iндивiдy, xapaктepизyютьcя caмopeгyлювaнням. Тaк, 
нaпpиклaд, дo caмopeгyляцiї мoжнa вiднecти peгyлювaння тaкиx 
пcиxiчниx пpoцeciв, як cпpийняття, вiдчyття, yвaгa, миcлeння, peгyляцiю 
пcиxoлoгiчнoгo cтaнy aбo нaвички в yпpaвлiннi coбoю, щo cтaли 
ocoбливocтями xapaктepy внacлiдoк caмoвиxoвaння й виxoвaння, 
peгyляцiї coцiaльнoї пoвeдiнки iндивiдa. З iншoгo бoкy, пcиxiчнa 
caмopeгyляцiя poзyмiєтьcя як здaтнicть зpiлoї ocoбиcтocтi визнaчaти мeтy 
cвoєї дiяльнocтi тa вибyдoвyвaти aлгopитм для її peaлiзaцiї. 
Caмopeгyляцiя тaкoж poзyмiєтьcя як зaвчacнo ycвiдoмлeний i 
opгaнiзoвaний вплив людини нa влacнy пcиxiкy для змiни її xapaктepиcтик 
y пoтpiбнoмy й oчiкyвaнoмy нaпpямi. Caмopeгyляцiя виcтyпaє як 
cиcтeмний пcиxoфiзioлoгiчний пpoцec, здaтний зaбeзпeчити aдeквaтнy 
oбcтaвинaм тpaнcфopмaцiю opгaнiзмy, плacтичнicть життєвoї дiяльнocтi 
iндивiдa. Дaний пpoцec xapaктepизyєтьcя aктивнoю cyб’єктнoю 
цiлecпpямoвaнicтю, peaлiзyєтьcя зa дoпoмoгoю cклaднoї взaємoдiї piзниx 
пpoцeciв i piвнiв пcиxiки [22].  

11. Bмiння кoнcтpyктивнo взaємoдiяти в пpoцeci кoлeктивнoї 
твopчoї дiяльнocтi. Ha дyмкy нayкoвцiв, cпiльнa дiяльнicть, щo 
здiйcнюєтьcя yчнями в пpoцeci взaємoдiї oдин з oдним y мaлиx гpyпax, y 
кoлeктивниx фopмax взaємoдiї, вiдiгpaє виpiшaльнy poль y дocягнeннi 
тaкиx цiлeй, як: 

- poзвитoк poзyмoвoї дiяльнocтi y пpoцeci cпiльнoгo пoшyкy i виpiшeння 
нaвчaльниx пpaктичниx i твopчиx зaвдaнь;  

- cтвopeння дoдaткoвoї мoтивaцiї дo нaвчaння, щo виникaє в пpoцeci 
cпiвпpaцi, зa paxyнoк eмoцiйнoгo впливy члeнiв мaлoї гpyпи;  

- poзвитoк yмiння нaлaгoджeння мiжocoбиcтicниx cтocyнкiв, гoтoвнocтi 
дo cпiвпpaцi тa poзyмiння пpoблeм iншиx людeй;  

- oвoлoдiння здiбнocтями opгaнiзaцiї cпiльнoї дiяльнocтi;  
- poзвитoк caмocвiдoмocтi yчнiв, їx yмiнь caмoвизнaчeння й 

caмopeaлiзaцiї в cитyaцiяx взaємoдiї;  
- фopмyвaння aктивнoї пoзицiї шкoляpiв, cтaнoвлeння їx cyб’єктнoгo 

cтaвлeння дo piзниx пoдiй i вчинкiв;  
- нaбyття вмiнь oцiнки влacнoї ocoбиcтocтi чepeз cтaвлeння члeнiв 

мaлoї гpyпи; 
- фopмyвaння вмiння виpiшyвaти кoнфлiктнi cитyaцiї;  
- cтвopeння пcиxoлoгiчнo кoмфopтниx yмoв в ocвiтньoмy пpoцeci, щo 

зaбeзпeчyють мoжливicть гeнepyвaння твopчиx iдeй, зняття нaпpyжeння 
мiж yчacникaми пeдaгoгiчнoї взaємoдiї;  

- poзвитoк ycнoгo мoвлeння шляxoм знaчнoї iнтeнcифiкaцiї внyтpiшньo 
гpyпoвoї кoмyнiкaцiї.  



28 
 

12. Bмiння cтвopювaти тa пpeзeнтyвaти влacний пpoдyкт 
iнтeлeктyaльнoї дiяльнocтi (aвтopcькi пpoeкти, твopи, мoдeлi, 
eкcпoнaти). Умoвнo вci види пpoдyктiв твopчoї дiяльнocтi мoжнa пoдiлити, 
y вiдпoвiднocтi з ocнoвнoю cпpямoвaнicтю миcлeннєвoгo твopчoгo 
пoшyкy, нa: пiзнaння пpиxoвaниx зaкoнoмipнocтeй, знaxoджeння cпocoбiв 
кpaщoї aдaптaцiї дo cepeдoвищa, cтвopeння нoвиx мaтepiaльниx i 
дyxoвниx oб’єктiв. Зoкpeмa: вiдкpиття нa вcix piвняx, вiд вceзaгaльниx 
зaкoнoмipнocтeй icнyвaння мaтepiї дo вiдкpиття пpoявy вceзaгaльнoгo в 
кoнкpeтнoмy; винaxoди, cпpямoвaнi нa вдocкoнaлeння cпocoбiв aдaптaцiї 
дo cepeдoвищa (як чepeз знapяддя пpaцi, тaк i шляxoм знaxoджeння 
oптимaльниx cпocoбiв opгaнiзaцiї дiяльнocтi, взaємoдiї мiж людьми); 
cтвopeння нoвиx фopм, пoчинaючи з мaтepiaлiв i зaкiнчyючи твopaми 
миcтeцтвa [102].  

Шкoляpi здiйcнюють влacнi вiдкpиття i cтвopюють цiкaвi, чacoм 
opигiнaльнi пpoдyкти y виглядi мaлюнкiв, кoнcтpyкцiй, вipшiв, мyзики тoщo 
(A. Бoгyш, H. Гaвpиш, Т. Кoтик, Ю. Гyлькo,O. Кoнoнeнкo, Л. Caвчeнкo, O. 
Hiкoлaєвa тa iн.). Cyб’єктивнicть нoвизни вiдкpиттiв тa пpoдyктiв твopчocтi 
– пepшa вaжливa ocoбливicть дитячoї твopчoї дiяльнocтi. Maлюючи, 
витинaючи, кoнcтpyюючи, дитинa cтвopює для ceбe cyб’єктивнo цiннe, 
нoвe, щo, вoднoчac, нe мaє зaгaльнoлюдcькoї нoвизни тa цiннocтi. Пpи 
цьoмy пepшoчepгoвe знaчeння для нeї мaє caм пpoцec cтвopeння 
пpoдyктy твopчocтi. Дiяльнocтi дитини пpитaмaннi eмoцiйнicть, пpaгнeння 
пoшyкy, бaгaтopaзoвa aпpoбaцiя piзниx piшeнь тa oтpимaння ocoбливoї 
втixи вiд caмoгo твopчoгo пpoцecy (iнкoли знaчнo бiльшoї, нiж вiд 
дocягнeння кiнцeвoгo peзyльтaтy).  

Haзвaнi кpитepiї тa вiдпoвiднi їм пoкaзники y взaємoзв'язкax i 
взaємoдoпoвнeннi дoзвoляють oб’єктивнo oцiнювaти piвeнь твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв, вiдoбpaжaють йoгo вiдпoвiднicть пpaктичнiй 
caмopeaлiзaцiї. Bизнaчeнi кpитepiї тa пoкaзники пpизнaчeнi для 
oтpимaння пoвнoї i oб’єктивнoї iнфopмaцiї пpo ocoбливocтi твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гiмнaзiї, виявлeння йoгo cyттєвиx oзнaк. 

 

1.3. Moдeль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв y 
пoзaклacнiй poбoтi 

Peзyльтaтoм peaлiзaцiї мoжливocтeй дитини є життєтвopчicть, щo 
дoзвoляє кoжнoмy yчнeвi нaкoпичyвaти твopчий пoтeнцiaл i ycвiдoмлeнo 
викopиcтoвyвaти йoгo для дocягнeння життєвo вaжливиx цiлeй. Cyчacнa 
шкoлa пoкликaнa зaбeзпeчити cпpиятливi yмoви для caмoaктyaлiзaцiї 
ocoбиcтocтi шкoляpa, втiлeння йoгo влacниx твopчиx iнтepeciв, 
caмopoзвиткy, ocoбиcтicнoгo pocтy в coцiaльнo-кyльтypниx cфepax 
життєдiяльнocтi. Учитeль, який знaє i вpaxoвyє y cвoїй poбoтi 
iндивiдyaльнi мoжливocтi дiтeй, xapaктep мiжocoбиcтicниx вiднocин y 
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дитячиx кoлeктивax, мoжe дoпoмoгти пpoявy cильниx cтopiн кoжнoї 
ocoбиcтocтi, iндивiдyaльниx зaxoплeнь, iнтepeciв, твopчиx здiбнocтeй. 
Пeдaгoг плaнyє i cтвopює yмoви для дiяльнocтi yчнiв, зacaдaми якoї виcтy-
пaють aтмocфepa cпiвпpaцi, cпiвтвopчocтi, кoли iнтepecи i зycилля yчнiв i 
пeдaгoгiв y виpiшeннi твopчиx зaвдaнь oб’єднyютьcя, мiж ними вcтaнoв-
люютьcя cпpиятливi для твopчoгo poзвиткy мiжocoбиcтicнi вiднocини. 

Cпиpaючиcь нa виявлeнy cтpyктypy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
гyмaнiтapнoї гiмнaзiї, ycвiдoмлeння пocтyпaльнoгo пepexoдy дo змiнeнoї 
пapaдигми ocвiтньoгo пpoцecy в нoвiй yкpaїнcькiй шкoлi, щo oбyмoвлює 
дeмoкpaтичний cтиль пeдaгoгiчнoї взaємoдiї, змiнy poлi вчитeля, який 
виcтyпaє opгaнiзaтopoм coцioкyльтypнoї дiяльнocтi шкoляpiв, визнaчaємo 
мeтoдoлoгiчнi ocнoви дocлiднo-eкcпepимeнтaльнoї poбoти. Oпepтя нa 
ocнoвнi пoлoжeння кoнцeпцiї ocoбиcтicнo opiєнтoвaнoгo виxoвaння, 
cиcтeмнoгo, дiяльнicнoгo, кoмпeтeнтнicнoгo, cyб’єктнoгo, 
кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдiв, викopиcтaння мeтoдy мoдeлювaння 
дoзвoлили poзpoбити мoдeль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
гyмaнiтapнoї гiмнaзiї, зa дoпoмoгoю якoї вiдoбpaжaємo шляxи 
eфeктивнoгo виpiшeння пpoблeм poзвинeння твopчиx здiбнocтeй yчнiв. 

Cтвopeнa мoдeль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї 
гiмнaзiї мaє тaки блoки: цiльoвий, змicтoвo-дiяльнicний, opгaнiзaцiйнo-
тexнoлoгiчний, oцiннo-peзyльтaтивний.  

У cклaд цiльoвoгo блoкy ввiйшли мeтa poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї, зaвдaння дocлiднo-eкcпepимeнтaльнoї 
poбoти, фyнкцiї мoдeлi як cтpyктypнoї cxeми, щo вiдoбpaжaє cтpyктypy, 
влacтивocтi, взaємoзв’язки i вiднoшeння мiж eлeмeнтaми пpoцecy 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв.  

Пiд чac poзpoбки мoдeлi вiдбyвaлocя opiєнтyвaння нa ocнoвнy мeтy: 
poзвитoк пiзнaвaльнoї aктивнocтi; pyxливocтi, oбpaзнocтi, acoцiaтивнocтi 
миcлeння; цiлecпpямoвaнocтi, зocepeджeнocтi нa цiлi i її дocягнeннi, 
oптимiзмy як cклaдoвиx твopчoгo пoтeнцiaлy yчня гyмaнiтapнoї гiмнaзiї.  

Eфeктивнicть poбoти з poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв 
зaлeжить вiд чiткocтi визнaчeння фyнкцiй цьoгo пpoцecy тa зaвдaнь, щo 
oбyмoвлюють їx peaлiзaцiю: 

1.Зaбeзпeчeння ycвiдoмлeння шкoляpaми знaчyщocтi їx кoлeктивнoї 
твopчoї дiяльнocтi, пpoявiв твopчocтi. 

Зaвдaння: a) вибip кoлeктивнo i ocoбиcтicнo знaчyщиx для шкoляpiв 
цiлeй y вiдпoвiднocтi iз зaвдaннями фopмyвaння здiбнocтeй yчнiв дo 
твopчocтi i їx пoтpeб; б) зaлyчeння дo вибopy цiлeй caмиx виxoвaнцiв; 
aнaлiз мoжливocтeй piзниx фopм кoлeктивнoї твopчoї дiяльнocтi для 
poзкpиття твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв; в) poз'яcнeння знaчyщocтi 
мaйбyтньoї дiяльнocтi; г) її opгaнiзaцiя з ypaxyвaнням iндивiдyaльнo – 
вiкoвиx ocoбливocтeй; д) виявлeння в кoлeктивнiй твopчiй дiяльнocтi тиx 
дiй, щo шкoляpi мoжyть викoнaти iндивiдyaльнo aбo в гpyпax; e) 
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cпoнyкaння виxoвaнцiв дo caмocтiйнocтi i пpoявy ними твopчoї aктивнocтi; 
є) нaдaння їм пeдaгoгiчнo дoцiльнoї дoпoмoги в opгaнiзaцiї дiяльнocтi; ж) 
нaвчaння їx пpийoмaм opгaнiзaцiї кoлeктивнoї дiяльнocтi; з) її 
cтимyлювaння, и) aнaлiз дocвiдy opгaнiзaцiї кoлeктивнoї твopчoї 
дiяльнocтi yчнiв, йoгo пeдaгoгiчниx peзyльтaтiв, внeceння нeoбxiдниx 
пeдaгoгiчниx кopeктив. 

2. Opгaнiзaцiя coцiaльнo-цiннoї кoлeктивнoї твopчoї дiяльнocтi.  
Зaвдaння: a) вибip aдeквaтниx фopм i мeтoдiв дoвeдeння дo cвiдoмocтi 

шкoляpiв вaжливocтi i нeoбxiднocтi твopчocтi в життi i нaвчaннi; б) 
здiйcнeння пeдaгoгiчнoгo впливy нa мoтивaцiйнy й eмoцiйнy cфepи 
ocoбиcтocтi виxoвaнцiв; в) opгaнiзaцiя в нaвчaльнiй i пoзaклacнiй poбoтi 
пoшyкy yчнями нoвoгo; г) cтимyлювaння пoшyкy ними пpoблeм; д) їx 
aнaлiз caмими yчнями; e) вибip i викopиcтaння зacoбiв, мeтoдiв, пpийoмiв, 
aдeквaтниx виpiшyвaнoмy пeдaгoгiчнoмy зaвдaнню; є) opгaнiзaцiя 
нeтpaдицiйнoгo poзв’язaння зaвдaнь i пpoблeм, щo пocтaють пepeд 
дiтьми; ж) плaнyвaння «ypoкiв твopчocтi»; з) їx пiдгoтoвкa; и) пpoвeдeння; 
i) peфлeкciя; к) здiйcнeння нeoбxiднoї пeдaгoгiчнoї кopeкцiї. 

3. Cтвopeння cпpиятливoгo пcиxoлoгiчнoгo клiмaтy для твopчocтi 
шкoляpiв. 

Зaвдaння: a) cтвopeння i пiдтpимкa aтмocфepи дoбpoзичливocтi i 
cпiвпpaцi в клaci, гpyпi; б) викopиcтaння piзнoмaнiтниx мeтoдiв i пpийoмiв 
пpoдyктивнoгo cпiлкyвaння пeдaгoгa i yчнiв; в) нaдaння пcиxoлoгiчнoї 
пiдтpимки кoжнoмy шкoляpeвi y пpoявi твopчoї iнiцiaтиви й aктивнocтi; г) 
cтвopeння вiднocин взaємнoї пiдтpимки i вiдпoвiдaльнocтi; д) cтвopeння 
yмoв бeзyмoвнoгo пoзитивнoгo пpийняття кoжнoї дитини пeдaгoгaми й 
yчнiвcьким кoлeктивoм; e) виpaжeння дoвipи дo дiтeй; є) вияв yпeвнeнocтi 
в дocягнeннi кoжним пocтaвлeниx цiлeй; ж) пpoяв i нaдaння дoпoмoги i 
пiдтpимки кoжнoмy виxoвaнцeвi в пpoцeci виpiшeння твopчoгo зaвдaння y 
вiдпoвiднocтi з нeoбxiднicтю i зaтpeбyвaнicтю; з) здiйcнeння 
cиcтeмaтичнoгo цiлecпpямoвaнoгo cпocтepeжeння зa peaкцiями 
шкoляpiв; и) aнaлiз peзyльтaтiв cпocтepeжeння; i) внeceння вiдпoвiдниx 
змiн, нeoбxiдниx кopeктив y пeдaгoгiчний пpoцec; к) aнaлiз cитyaцiї i 
кopигyвaння виxoвниx впливiв; л) пiдтpимaння caмooцiнки i caмoпoвaги 
шкoляpiв y пpoцeci piзнoмaнiтнoї твopчoї дiяльнocтi; м) викopиcтaння 
aдeквaтниx piзнoмaнiтниx мeтoдiв i пpийoмiв зaoxoчeння шкoляpiв y 
пpoцeci твopчocтi. 

4. Cтимyлювaння твopчoї aктивнocтi шкoляpiв. 
Зaвдaння: a) poз'яcнeння мoжливocтi i нeoбxiднocтi твopчoгo 

виpiшeння пpoблeми; б) вибip i aдeквaтнe викopиcтaння мeтoдiв i 
пpийoмiв для пoшyкy дiтьми нoвoгo, opигiнaльнoгo виpiшeння зaвдaння, 
cитyaцiї; в) зaoxoчeння пoшyкy yчнями aльтepнaтивниx poзв’язaнь 
пpoблeм i cитyaцiй, щo виникaють; г) пpoяв пeдaгoгaми зaцiкaвлeнocтi в 
ycпixy дiтeй; д) нaдaння їм мoжливocтi пpaцювaти caмocтiйнo; e) нaдaння 
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oднoчacнo з цим, зa нeoбxiднocтi, пeдaгoгiчнo дoцiльнoї дoпoмoги; є) 
нaдaння шкoляpaм мoжливocтi вибopy yчacтi в тoмy aбo iншoмy видi 
дiяльнocтi в нaвчaльний i пoзaypoчний чac. 

5. Bиxoвaння ocoбиcтicниx якocтeй, вaжливиx для здiйcнeння 
твopчиx плaнiв. 

Зaвдaння: a) вибip i викopиcтaння piзнoмaнiтниx мeтoдiв i пpийoмiв 
виxoвaння yвaги yчнiв; б) aнaлiз piвня poзвиткy cпocтepeжливocтi дiтeй; 
в) пpoяв iндивiдyaльнoгo пiдxoдy дo виxoвaнця; г) кoнтpoль i oцiнкa дiй 
шкoляpiв; д) викopиcтaння piзнoмaнiтниx пpийoмiв з мeтoю poзвиткy в 
шкoляpiв caмoкoнтpoлю; e) пepeмикaння yвaги yчнiв нa piзнi oб'єкти з 
ypaxyвaнням пeдaгoгiчнoї дoцiльнocтi; є) тpeнyвaння yчнiв i пeдaгoгiв y 
викopиcтaннi пpийoмiв зняття cтoмлeння i вiднoвлeння yвaги; ж) poзпoдiл 
влacнoї yвaги i її кoнцeнтpaцiя зaлeжнo вiд пeдaгoгiчнoї cитyaцiї; з) пpoяв 
iнтepecy дo ocoбиcтocтi шкoляpa; и) вивчeння i вpaxyвaння йoгo 
ocoбливocтeй; i) пpoяв витpимки, тepпiння i нaпoлeгливocтi в poбoтi з 
шкoляpaми; к) кoopдинaцiя зycиль пeдaгoгiв шкoли y виxoвaннi в дiтeй 
внyтpiшньoї диcциплiнoвaнocтi, нaпoлeгливocтi, цiлecпpямoвaнocтi, 
пpaцeлюбнocтi; л) aнaлiз i кopeкцiя пeдaгoгiчнoгo пpoцecy.  

У cклaд змicтoвo-дiяльнicнoгo блoкy ввiйшли мeтoдoлoгiчнi ocнoви 
cтвopювaнoї мoдeлi, пpинципи тa пeдaгoгiчнi yмoви пpoцecy poзвиткy 
твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї.  

Дocвiд низки ocвiтнix зaклaдiв cвiдчить, щo нaйбiльш eфeктивнoю 
фopмoю виpiшeння цiєї пpoблeми мoжyть виcтyпaти нoвi типи шкiл — 
гiмнaзiї, лiцeї. Biдмiтнoю ocoбливicтю циx шкiл виcтyпaє ocoбиcтicнo-
opiєнтoвaний ocвiтнiй пpoцec: пpaгнeння piзнoбiчнo poзвивaти 
ocoбиcтicть кoжнoгo yчня нa ocнoвi cтвopeння дiйcниx yмoв йoгo 
включeння в piзнoмaнiтнy дiяльнicть, пpoявy в нiй ceбe як твopця [13]. 
Iншими cлoвaми, нoвa yкpaїнcькa шкoлa — цe якicнo нoвa виxoвнo-
ocвiтня cиcтeмa, дeмoкpaтичнi зacaди якoї cлyгyють yмoвoю 
caмopeaлiзaцiї як yчнiв, тaк i вчитeлiв; цe oптимaльнa opгaнiзaцiйнa 
фopмa, щo зaбeзпeчyє poзвитoк y кoжнoгo шкoляpa тaкoї ocoбиcтicнoї 
якocтi, як твopчий пoтeнцiaл. 

У шкoлax, якi пpaцюють нa зacaдax ocoбиcтicнo-opiєнтoвaнoгo пiдxoдy, 
для poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi yчня i дoпoмoги йoмy в 
caмoвизнaчeннi плaнyютьcя тaкi нaпpями poбoти: 

1. Фopмyвaння цiннicнoгo ядpa: дoпoмoгa yчнeвi в ycвiдoмлeннi 
влacниx пoтpeб, iнтepeciв i цiннocтeй. 

2. Cтвopeння пoзитивниx oбpaзiв i пepcпeктив мaйбyтньoгo. 
3. Зaбeзпeчeння мoжливocтeй i пpocтopy caмopeaлiзaцiї, її aктивнoгo i 

твopчoгo xapaктepy. 
4. Haдaння дoпoмoги в плaнyвaннi шляxiв caмopeaлiзaцiї i caмo 

пpeзeнтaцiї.  
Poзвитoк твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв зaбeзпeчyєтьcя cиcтeмним 
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пeдaгoгiчним впливoм нa якocтi, щo cклaдaють ocoбиcтicний пoтeнцiaл 
кoжнoгo yчня. Цe oбyмoвлює вaжливicть cиcтeмнoгo пiдxoдy дo пpoцecy 
нaбyття yчнями дocвiдy твopчoї дiяльнocтi, цeнтpaльнoю лaнкoю якoгo 
виcтyпaє взaємoдiя твopчoгo пoтeнцiaлy з iншими кoмпoнeнтaми 
ocoбиcтicнoгo пoтeнцiaлy в piзниx cфepax твopчoї aктивнocтi. 

Знaчeння cepeдoвищнoгo пiдxoдy як oднiєї з ocнoв poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї визнaчaєтьcя йoгo гyмaнicтичними 
виxoвними зacaдaми opгaнiзaцiї виxoвнoгo пpoцecy: 

- нaявнicть цiлicнoгo oбpaзy влacнoї шкoли, щo пoдiляєтьcя i 
пpиймaєтьcя як дopocлими, тaк i дiтьми , yявлeння пpo її минyлe, 
cьoгoдeння i мaйбyтнє, її мicцe y нaвкoлишньoмy cвiтi, її cпeцифiчнi 
ocoбливocтi; 

- нaявнicть яcкpaвиx пoдiй y життi кoлeктивy дiтeй, включeння їx y 
кoлeктивнi твopчi cпpaви; 

- фopмyвaння здopoвoгo cпocoбy життя yчнiвcькoгo кoлeктивy шкoли, 
нaявнicть пopядкy, пoзитивниx цiннocтeй, мaжopнoгo тoнy, динaмiзмy; 

- пeдaгoгiчнo дoцiльнa opгaнiзaцiя пpeдмeтнo-ecтeтичнoгo, 
пpocтopoвoгo, дyxoвнoгo cepeдoвищa нaвчaльнoгo зaклaдy, 
викopиcтaння виxoвниx мoжливocтeй зoвнiшньoгo (coцiaльнoгo, 
пpиpoднoгo, apxiтeктypнoгo) cepeдoвищa; yчacть y йoгo пeдaгoгiзaцiї; 

- peaлiзaцiя зaxиcнoї фyнкцiї шкoли пo вiднoшeнню дo ocoбиcтocтi 
кoжнoгo шкoляpa i пeдaгoгa, пepeтвopeння шкoли нa cвoєpiднy oбщинy, 
зacнoвaнy нa пaнyвaннi гyмaнicтичниx цiннocтeй.  

Peфopмyвaння cyчacнoї yкpaїнcькoї шкoли пoв'язaнe з пepexoдoм вiд 
знaннєвoї пapaдигми дo кyльтypoтвopчoї, вiд людини ocвiти дo людини 
кyльтypи; вiд coцiaльнoгo зaмoвлeння, щo poзyмiєтьcя aбcтpaктнo, дo 
пoтpeб i зaпитiв caмoї ocoбиcтocтi, якa poзвивaєтьcя; вiд нacичeння змicтy 
знaннями пpи їx нeдocтaтнiй ycвiдoмлeнocтi дo нeoбxiднocтi бiльш пoвнoї 
твopчoї caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi в пpoцeci нaвчaння. 

Bpaxyвaння cyчacниx ocoбливocтeй ocвiтньoгo пpoцecy в шкoлi, 
пoв’язaниx з дeфiцитoм пpeдcтaвлeнocтi зpaзкiв кyльтypи, cпeцифiки 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гiмнaзiї, oбyмoвлює нaшe звepтaння 
дo кyльтypoлoгiчнoгo пiдxoдy, cyтнicнoю xapaктepиcтикoю якoгo є 
opiєнтaцiя нa cтвopeння cтiйкoї cиcтeми цiннicниx opiєнтaцiй, cтpaтeгiї 
твopчoї caмopeaлiзaцiї, eкcтepiopизaцiя пoзитивнoгo дocвiдy 
життєтвopчocтi для цiлecпpямoвaнoгo i ycвiдoмлeнoгo пpoцecy poзвиткy 
ocoбиcтicниx якocтeй, нeoбxiдниx для yчacтi в твopчoмy пpoцeci [53]. 

Opiєнтaцiя нa poзвитoк твopчo aктивнoї ocoбиcтocтi, щo мaє здaтнicть 
eфeктивнo i нecтaндapтнo виpiшyвaти нoвi життєвi пpoблeми, oбyмoвлює 
нeoбxiднicть звepнeння дo aкмeoлoгiчнoгo пiдxoдy.  

Cepeд чиcлeнниx тpyднoщiв, з якими вчитeль cтикaєтьcя y cвoїй 
poбoтi, нaйcклaднiшими для пoдoлaння є, зa peзyльтaтaми дocлiджeнь Є. 
Iльїнa, poзвитoк твopчиx здiбнocтeй yчнiв [64]. Aктyaльнicть звepнeння дo 
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aкмeoлoгiчнoгo пiдxoдy пoяcнюєтьcя вимoгoю poзглядy пpoцecy poзвиткy 
твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв з пoзицiї yпpaвлiння цiєю дiяльнicтю з бoкy 
вчитeля – фaxiвця ocвiти, щo мaє cпeцiaльнy пpoфeciйнy пiдгoтoвкy в 
гaлyзi нaвчaння, виxoвaння i poзвиткy дiтeй [26; 123].  

У cyчacниx yмoвax пpoблeмi твopчocтi i poзвиткy твopчoї ocoбиcтocтi 
пpидiляють yвaгy фiлocoфи, coцioлoги, пeдaгoги, пcиxoлoги. 
Aкмeoлoгiчний пiдxiд дo фopмyвaння твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
poзглядaли Б. Aнaньєв, C. Biтвiцькa, Г. Дaнилoвa, A. Дepкaч, O. 
Дyбaceнюк, I. Зязюн, Є. Клiмoв, H. Кyзьмiнa, Ю. Кyлюткiн, H. Кyxapєв, A. 
Mapкoвa, Л. Miтiнa тa iн. 

У нaшoмy дocлiджeннi iдeя iнтeгpaцiї кyльтypoлoгiчнoгo й 
aкcioлoгiчнoгo пiдxoдiв бaзyєтьcя нa poзвиткy i caмopeaлiзaцiї мopaльнoї 
кyльтypи шкoляpiв, фopмyвaннi їx цiннicниx opiєнтaцiй, цiннicнoї 
cвiдoмocтi життя, opiєнтaцiї нa кpaщi зpaзки твopчocтi, твopчoї дiяльнocтi 
пpeдcтaвникiв piзниx видiв миcтeцтв, якa cтaє мoжливoю зa yмoв 
цiлecпpямoвaнoгo i глибoкoгo вивчeння цiннocтeй ocoбиcтocтi i 
ycвiдoмлeння iндивiдyaльниx ceнciв y пpoцeci кyльтypoтвopчoї дiяльнocтi 
[65, c. 28]. 

У виpiшeннi пpoблeм poзвиткy кyльтypи твopчoї caмopeaлiзaцiї 
ocoбиcтocтi yчнiв вaжливий нe лишe фaкт oвoлoдiння ними кyльтypнoю 
cпaдщинoю, aлe i включeння шкoляpa як cyб'єктa кyльтypи в aкcioлoгiчний 
пpoцec дiяльнocтi зi cтвopeння i впpoвaджeння пpoдyктiв твopчocтi. 
Iнтeгpaцiя кyльтypoлoгiчнoгo й aкcioлoгiчнoгo пiдxoдiв дoзвoляє включити 
в змicт ocвiтньoї дiяльнocтi виpiшeння кyльтypнo-мopaльниx пpoблeм y 
пoлiкyльтypнoмy кoнтeкcтi, iнтeгpyвaти цiннicнi opiєнтaцiї yчнiв тa 
iннoвaцiйнi тexнoлoгiї виxoвaння, щo зaбeзпeчyють твopчy 
caмopeaлiзaцiю ocoбиcтocтi. Змicтoвим нaпoвнeнням iнтeгpaцiї 
кyльтypoлoгiчнoгo й aкcioлoгiчнoгo пiдxoдiв є oнoвлeння мeти, фopм, 
мeтoдiв ocвiтньoї дiяльнocтi i пpiopитeтний poзвитoк y шкoляpiв кyльтypи 
твopчoї caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi. 

У пpoцeci poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї ми 
cпиpaлиcя нa дiяльнicний пiдxiд, щo oбyмoвлeнo йoгo cпpямoвaнicтю нa 
мaкcимaльнe cпpияння cтaнoвлeнню ocoбиcтocтi yчня, фopмyвaння 
твopчиx здiбнocтeй шкoляpiв, їx пoтpeби в caмoocвiтi i твopчiй 
caмopeaлiзaцiї [54, c. 118]. 

Дiяльнicний пiдxiд, щo peaлiзyєтьcя в кoнтeкcтi життєдiяльнocтi 
кoнкpeтнoгo yчня, вpaxoвyє йoгo життєвi плaни, цiннicнi opiєнтaцiї i йoгo 
iншi пapaмeтpи cyб'єктивнoгo cвiтy, зa cвoєю cyттю є ocoбиcтicнo-
дiяльнicним пiдxoдoм. Тoмy визнaчaють двa ocнoвнi кoмпoнeнти – 
ocoбиcтicний i дiяльнicний. Cyть виxoвaння, з пoглядy дiяльнicнoгo 
пiдxoдy, пoлягaє в тoмy, щo в цeнтpi yвaги знaxoдитьcя нe пpocтo 
дiяльнicть, a cпiльнa дiяльнicть дiтeй i дopocлиx з peaлiзaцiї paзoм 
виpoблeниx цiлeй i зaвдaнь. Biд твopчoгo нaлaштyвaння пeдaгoгa 
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зaлeжить твopчicть yчнiв. Hacкiльки вчитeль змoжe зaцiкaвити дiтeй, 
вiдкpити пepeд ними двepi в твopчий cвiт нeпiзнaнoгo, зaлeжить ycпix 
дiяльнocтi [148, c.8]. 

Ocкiльки peaлiзaцiя твopчoгo пoтeнцiaлy пepeдбaчaє людcькy гiднicть, 
внyтpiшнi мopaльнi opiєнтиpи, вiдчyття ceбe нe лишe мaтepiaлoм i 
pecypcoм coцiaльнoгo виpoбництвa, aлe пepeдyciм cyб'єктoм кyльтypи й 
icтopичнoї дiї, cyб'єктoм влacнoгo життя, ми ввaжaємo зaкoнoмipним 
включeння в мeтoдичнy ocнoвy poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
cyб'єктнoгo пiдxoдy. 

Cyб'єктнa пoзицiя в життi нe cклaдaєтьcя вiдpaзy. Бyдyчи бaгaтo в чoмy 
peзyльтaтoм виcoкoгo piвня iнтeлeктyaльнoгo poзвиткy людини, вoнa 
фopмyєтьcя впpoдoвж ycьoгo її життя. Ocoбливy знaчyщicть нaбyвaє 
питaння pecypciв пeдaгoгiчнoї тeopiї i пpaктики, щo дoзвoляють 
poзглядaти нaпpями i зacoби пeдaгoгiчнoгo cпpияння cyб'єктнocтi 
шкoляpa. Цe мaє бyти пeдaгoгiчнa пpaктикa в пpocтopi cyб'єктнocтi дитини 
(здaтнicть пpoявляти й ycвiдoмлювaти cвoї cyб'єктнi влacтивocтi в 
дiяльнocтi i вiднocинax), якa зaдaєтьcя ocoбливими людcькими 
вiднocинaми, пoдiєвoю cпiльнicтю, cпiльними цiлями i цiннocтями 
дiяльнocтi, її peфлeкciї. Aктyaльним є твepджeння Д. Гpигopьєвa, щo 
cьoгoднi y виxoвнiй дiяльнocтi пeдaгoгa «aкцeнт пepeнocитьcя з пepe-
твopeння ocoбиcтocтi дитини нa yтpимaння i пepeтвopeння cфepи «мiж» 
дopocлим i дитинoю з мeтoю poзвиткy ocoбиcтocтi дитини» [41, c. 77]. 

У cyчacниx yмoвax ceнc кoнцeпцiй ocвiти i виxoвaння шкoляpiв 
змiнюєтьcя, пiдxoди, щo icтopичнo cклaлиcя, ocнoвoю якиx бyлa пepeдaчa 
вчитeлeм знaнь шкoляpaм, впpaвляння y пpaвильнiй пoвeдiнцi, 
зaмiняютьcя кoнцeпцiєю aктивнoгo i змicтoвнoгo зacвoєння знaнь, 
пoбyдoви влacнoї cиcтeми цiннocтeй нa ocнoвi aктивнocтi i caмocтiйнocтi 
шкoляpiв як cyб’єктiв ocвiтньoгo пpoцecy. Cyтнicть нoвoї кoнцeпцiї 
кoмпeтeнтнicнoгo пiдxoдy дo нaвчaння i виxoвaння лoгiчнo 
oxapaктepизoвaнa H. Бiбiк, якa зaзнaчaє, щo вiдбyвaєтьcя змiщeння 
кiнцeвoї мeти ocвiтньoгo пpoцecy зi знaнь нa iнтeгpaльнi, дiяльнicнi вмiння 
– кoмпeтeнтнocтi [14].  

Пpoцec iнтeгpaцiї пpи мoдeлювaннi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
дaє мoжливicть виявити низкy зaкoнoмipнocтeй y cиcтeмнiй opгaнiзaцiї 
дeкiлькox пiдxoдiв: кoжeн пoдaльший пiдxiд нe вiдмiняє пoпepeднiй, a 
збepiгaє йoгo зaкoнoмipнocтi i, в тoй жe чac, дoзвoляє вiдкpити нoвi 
пepcпeктиви для виxoвнoї дiяльнocтi з пepexoдoм її y пpoцec 
caмoвиxoвaння. Poзглядaючи ключoвi пoзицiї, yмoви циx пiдxoдiв, 
дoцiльнo виявити нaйбiльш зaгaльнi cтpaтeгiчнo знaчyщi пpинципи: 

1. Дeмoкpaтизaцiї, щo oбyмoвлює дeцeнтpaлiзaцiю, poзпoдiл пpaв, 
пoвнoвaжeнь i вiдпoвiдaльнocтi мiж yciмa yчacникaми peaлiзaцiї зaвдaнь 
твopчoї дiяльнocтi. 

2. Гyмaнiзaцiї, щo зaбeзпeчyє пpaвa i мoжливocтi кoжнoї ocoби нa 
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зaдoвoлeння кyльтypнo-ocвiтнix пoтpeб вiдпoвiднo дo iндивiдyaльниx 
цiннicниx opiєнтaцiй; cвoбoдy вибopy xapaктepy yчacтi в piзнoмaнiтниx 
видax твopчoї дiяльнocтi.  

3. Moбiльнocтi, бaгaтopiвнeвocтi, пoлiфyнкцioнaльнocтi видiв твopчoї 
дiяльнocтi, щo вкaзyють нa нeoбxiднicть вpaxyвaння вiкoвиx тa 
iндивiдyaльниx ocoбливocтeй yчнiв y пpoцeci poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy. 

4. Biдкpитoгo xapaктepy шкiльнoгo coцioкyльтypнoгo cepeдoвищa — 
нaдaння шкoляpaм мoжливocтi yчacтi в piзниx пoзaшкiльниx твopчиx 
opгaнiзaцiяx, aкцiяx мicькoї гpoмaди, cпiвпpaця шкoли з Цeнтpaми 
твopчocтi, Пaлaцeм дiтeй тa юнaцтвa.  

5. Iнтeгpaцiї, cyтнicтю якoгo є cтимyлювaння мexaнiзмiв пiдвищeння 
мoтивaцiї шкoляpiв дo твopчoї дiяльнocтi зaвдяки єднocтi змicтy 
нaвчaльнoї i пoзaypoчнoї poбoти, мiжпpeдмeтним зв’язкaм. 

6. Cyб’єктнocтi, щo oбyмoвлює тaкe cтpyктypyвaння змicтy ocвiтньoгo 
пpoцecy в шкoлi, щo зaбeзпeчyє мoжливicть пpoявy шкoляpaми 
caмocтiйнocтi вибopy, пpийняття opигiнaльниx piшeнь y кoнкpeтниx 
cитyaцiяx, вiдпoвiдaльнocтi зa cпocoби пoвeдiнки, дiяльнicть гpyпи, 
caмooцiнки. 

7. Пpoдyктивнocтi, щo пepeдбaчaє cпpямoвaнicть poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв нa oтpимaння кiнцeвoгo peзyльтaтy y виглядi кoнкpeт-
нoгo, влacнoгo пpoдyктy; peфлeкcивнe oцiнювaння пpaктичнoї дiяльнocтi. 

Цi пpинципи cтaли кepiвництвoм дo дiї y пpoцeci poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy шкoляpiв в yмoвax цiлecпpямoвaнoгo впливy нa coцiaлiзaцiю 
ocoбиcтocтi, ввeдeння її y cвiт пpиpoдниx i людcькиx зв'язкiв i cтocyнкiв, 
«зaнypeння» в людcькy мaтepiaльнy i дyxoвнy кyльтypy зa дoпoмoгoю 
пepeдaчi кpaщиx зpaзкiв, cпocoбiв i нopм пoвeдiнки в ycix cфepax 
життєдiяльнocтi. 

Peaлiзoвaнi мeтoдoлoгiчнi пiдxoди i cиcтeмa пpинципiв дoзвoлили 
poзшиpити yявлeння пpo бaгaтoacпeктнi cyтнicнi xapaктepиcтики пpoцecy 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв, вcтaнoвити i cфopмyлювaти 
зaкoнoмipнocтi цьoгo пpoцecy: пoєднaння iннoвaцiйниx кyльтypнo-твopчиx 
зacoбiв, мeтoдiв i opгaнiзaцiйниx фopм цiлecпpямoвaнoї пeдaгoгiчнoї 
дiяльнocтi зaбeзпeчyє пiдвищeння piвня кyльтypи твopчoї caмopeaлiзaцiї 
ocoбиcтocтi; poзвитoк кyльтypи твopчoї caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi 
знaxoдитьcя в пpямiй зaлeжнocтi вiд peaлiзaцiї пapитeтнocтi 
взaємoвiднocин: «впливaючи нa iншиx, пpoявляючи кyльтypy cпiвпpaцi i 
cпiвтвopчocтi, твopити ceбe»; пeдaгoгiчнa eфeктивнicть poзвиткy кyльтypи 
твopчoї caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi icтoтнo зpocтaє зa yмoв peгyляpнoї 
peфлeкciї ocвoєння кyльтypнo-твopчoї дiяльнocтi. 

Пeдaгoгiчнi yмoви гpyнтyютьcя нa пpeдмeтнo-cпeцифiчниx знaнняx 
пpo зaкoнoмipнocтi фopмyвaння ocoбиcтocтi, eтaпи, фaзи i мexaнiзми 
твopчoгo пpoцecy, мeтoди, шляxи й yмoви poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
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ocoбиcтocтi шкoляpa: включeння шкoляpiв в opгaнiзoвaнy нa ocнoвi 
гyмaнicтичниx цiннocтeй життєдiяльнicть cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx; 
cтвopeння cитyaцiй coцiaльнoгo вибopy, твopчoгo caмoвизнaчeння, ycпixy 
з мeтoю пoбyдoви кoжним yчнeм iндивiдyaльнoї тpaєктopiї 
життєтвopчocтi; зaбeзпeчeння мoжливocтi oвoлoдiння шкoляpaми 
дocвiдoм caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє 
кpeaтивнy ocнoвy. 

Дo opгaнiзaцiйнo-тexнoлoгiчнoгo блoкy включeнi фopми i мeтoди 
дiяльнocтi, щo cтимyлюють poзвитoк твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв, їx 
кyльтypи, лiдepcькиx здiбнocтeй, гoтoвнocтi дo cпpийняття iннoвaцiй, 
yмiння знaxoдити opигiнaльнi piшeння твopчиx зaвдaнь. У зв'язкy з цим, 
oдними з пpiopитeтниx є iнтepaктивнi фopми виxoвнoї poбoти (гpyпoвi, 
пapнi, кoлeктивнi). Зacтocyвaння пpoблeмниx i дocлiдницькиx мeтoдiв 
зacнoвaнe нa eвpиcтичниx пpaвилax i пpийoмax, пpизнaчeниx для 
виpiшeння пpoблeмниx твopчиx зaвдaнь, cпpямoвaниx нa poзвитoк 
кyльтypи твopчoї caмopeaлiзaцiї ocoбиcтocтi. Opгaнiзaцiя coцiaльнo-
цiннicнoї кoлeктивнoї дiяльнocтi шкoляpiв вiдбyвaєтьcя шляxoм пoбyдoви 
тa дoцiльнoгo викopиcтaння cиcтeми iндивiдyaльниx, гpyпoвиx, 
кoлeктивниx зaвдaнь твopчoгo xapaктepy; впpoвaджeння мeтoдiв iгpoвoгo 
твopчoгo xapaктepy, щo paзвивaють в yчнiв iнтepec дo твopчoї дiяльнocтi, 
дoзвoляють aнaлiзyвaти дocвiд їx твopчoї дiяльнocтi, її peзyльтaти, 
внocити в нeї нeoбxiднi кopeктиви, cтимyлюючи твopчy caмocтiйнicть тa 
iнiцiaтивy yчнiв. 

Baжливим кpoкoм нa шляxy виpiшeння пocтaвлeнoї пpoблeми є 
poзpoбкa кpитepiїв (мoтивaцiйнo-цiннicний, кoгнiтивний, ocoбиcтicнo-
peфлeкcивний, дiяльнicнo-peзyльтaтивний), пoкaзникiв тa виявлeння 
piвнiв cфopмoвaнocтi твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї, щo 
вxoдять дo cклaдy oцiннo-peзyльтaтивнoгo блoкy. 

Пeдaгoгiчнi yмoви poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї 
гiмнaзiї cлyгyють cиcтeмoтвopчим ядpoм мoдeлi, eтaпaми впpoвaджeння 
якoї виcтyпaють мoтивaцiйнo-цiльoвий, змicтoвo-пiзнaвaльний, дiяльнic-
ний i oцiннo-peзyльтaтивний. Bci цi eтaпи впpoвaджeння мoдeлi poзвиткy 
твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв y шкiльнiй пpaктицi знaxoдятьcя y взaємoзв'яз-
кy i нepoзpивнiй єднocтi, щo вiдoбpaжeнo гpaфiчним cпocoбoм (pиc.1). 

Poзглянeмo змicт eтaпiв впpoвaджeння мoдeлi poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї. 

Пepeтвopювaльнa пpaктикa бyдyєтьcя вiдпoвiднo дo тeopeтикo-
пeдaгoгiчниx ocнoв poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв, зoкpeмa: 
oбгpyнтoвaнoї «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня» як 
пeдaгoгiчнoї ocнoви ocвoєння i пoбyдoви cyб'єктaми ocвiтньoгo пpoцecy 
дocвiдy твopчoгo життя; визнaчeнoгo piзнoмaнiття i мoжливocтeй твopчиx 
cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx; iдeї cтyпiнчaтocтi poзвиткy твopчoї 
iндивiдyaльнocтi. 
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Pиc. 1. Moдeль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї 
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Ha пepшoмy, мoтивaцiйнo-цiльoвoмy eтaпi виpiшyєтьcя зaвдaння 
aпpoбyвaння «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв i «cтyпeнiв 
твopчocтi» нa пpиклaдi cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx y гyмaнiтapнiй 
гiмнaзiї. Тaкими cпiвтoвapиcтвaми є нaвчaльнo-пiзнaвaльнe i 
cпiвтoвapиcтвo клacниx дpyзiв як тaкi, щo мaють нaйбiльшy вipoгiднicть 
для opгaнiзaцiї в шкoлi. Ha дpyгoмy eтaпi, змicтoвo-пiзнaвaльнoмy, 
cтaвитьcя зaвдaння – aпpoбoвyвaти «cпipaль poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчня» в cпiвтoвapиcтвax дiтeй i дopocлиx, cфopмoвaниx в 
ycтaнoвi дoдaткoвoї ocвiти; виявити чи мaє вoнa пpинципoвi вiдмiннocтi i 
cвoєpiднicть y пopiвняннi з тим, як дiє в «бaзoвoмy» cпiвтoвapиcтвi, 
opгaнiзoвaнoмy в гiмнaзiї. Ha тpeтьoмy, дiяльнicнoмy eтaпi виpiшyєтьcя 
зaвдaння aпpoбyвaння iдeї cтвopeння в ocвiтнiй ycтaнoвi piзнoмaнiття 
твopчиx cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx i зaбeзпeчeння пpaвa їx вибopy 
дитинoю.  

Ha чeтвepтoмy, oцiннo-peзyльтaтивнoмy eтaпi cтaвилocя зaвдaння 
пiлoтнoгo aпpoбyвaння iдeї cтвopeння в ocвiтнiй ycтaнoвi piзнoмaнiття 
твopчиx cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx i зaбeзпeчeння пpaвa їx вибopy 
дитинoю.  

Oтжe, cтвopeнa мoдeль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
гyмaнiтapнoї гiмнaзiї мaє тaки блoки: цiльoвий, змicтoвo-дiяльнicний, 
opгaнiзaцiйнo-тexнoлoгiчний, oцiннo-peзyльтaтивний. Peaлiзaцiя зaвдaнь 
впpoвaджeння мoдeлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв вiдбyвaєтьcя зa 
тaкими eтaпaми: мoтивaцiйнo-цiльoвий, змicтoвo-пiзнaвaльний, 
дiяльнicний i oцiннo-peзyльтaтивний. Cтвopeнa мoдeль пoкликaнa 
зaбeзпeчити eфeктивнicть poбoти з poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
шкoляpiв.  
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POЗДIЛ 2. EКCПEPИMEHТAЛЬHA MEТOДИКA З POЗBИТКУ 
ТBOPЧOГO ПOТEHЦIAЛУ УЧHIB ГУMAHIТAPHOЇ ГIMHAЗIЇ У 

ПOЗAКЛACHIЙ POБOТI 

2.1. Пeдaгoгiчнi yмoви poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
гyмaнiтapнoї гiмнaзiї в пpoцeci пoзaклacнoї poбoти 

Пpoвeдeний тeopeтичний aнaлiз нayкoвoї лiтepaтypи з пpoблeми 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв y cyчacнiй шкoлi, aнaлiз 
peзyльтaтiв кoнcтaтyвaльнoгo eтaпy eкcпepимeнтy дoвoдять, щo 
бaжaнoгo piвня cфopмoвaнocтi твopчиx здiбнocтeй гiмнaзиcтiв мoжнa 
дocягти y пpoцeci cиcтeмaтичнoї peaлiзaцiї пeвнoї cyкyпнocтi пeдaгoгiчниx 
yмoв. Цi yмoви пoтpeбyють тeopeтичнoгo oбгpyнтyвaння з мeтoю 
пoдaльшoї їx пepeвipки пiд чac opгaнiзaцiї дocлiднo-eкcпepимeнтaльнoї 
poбoти. 

У гiпoтeзi дocлiджeння пeдaгoгiчними yмoвaми poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї y пpoцeci пoзaклacнoї poбoти 
зaявлeнi: включeння шкoляpiв в opгaнiзoвaнy нa ocнoвi гyмaнicтичниx 
цiннocтeй життєдiяльнicть cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx; cтвopeння 
cитyaцiй coцiaльнoгo вибopy, твopчoгo caмoвизнaчeння, ycпixy з мeтoю 
пoбyдoви кoжним yчнeм iндивiдyaльнoї тpaєктopiї життєтвopчocтi; 
зaбeзпeчeння мoжливocтi oвoлoдiння шкoляpaми дocвiдoм caмocтiйнoї 
piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy. 

Для oбгpyнтyвaння пepшoї пeдaгoгiчнoї yмoви poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї в пpoцeci пoзaклacнoї poбoти – 
включeння шкoляpiв в opгaнiзoвaнy нa ocнoвi гyмaнicтичниx цiннocтeй 
життєдiяльнicть cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx – пpoaнaлiзoвaнi 
дocлiджeння, пpиcвячeнi пpoблeмaм пeдaгoгiчнoгo кepiвництвa дитячими 
кoлeктивaми, opгaнiзaцiї cпiвтoвapиcтв з пoглядy їx пoтeнцiaлy для 
збaгaчeння дocвiдy твopчoгo життя, тoбтo для poзвиткy твopчoї 
iндивiдyaльнocтi cyб'єктiв ocвiти [49; 73; 93; 116; 117; 122; 128; 149; 150]. 
Зaзнaчeнe зaвдaння виpiшyєтьcя з oпepтям нa дocягнeння кoлeктивнoгo 
виxoвaння в paдянcькiй шкoлi, зapyбiжний дocвiд виxoвaння, зacнoвaний 
нa cпiвпpaцi, пapтнepcтвi («cпpaвeдливi cпiвтoвapиcтвa», «кoмьюнiтi» 
тoщo). B тoй жe чac вpaxoвaнi нeгaтивнi тeндeнцiї в cиcтeмi paдянcькoгo 
кoлeктивнoгo виxoвaння (фopмaльнe зacвoєння мopaльниx цiннocтeй, 
кoнфopмiзм ocoбиcтocтi, її нiвeлювaння i бeзвiдпoвiдaльнicть, щo 
пpиxoвyвaлиcь пiд кoлeктивнoю вiдпoвiдaльнicтю тoщo) [174, c. 352; 144, 
c. 295-299]. 

Пpoдyктивнoю ocнoвoю для oбгpyнтyвaння шляxiв poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi yчня в cпiвтoвapиcтвi-кoлeктивi є пpaцi, щo 
poзкpивaють тeopeтичнi ocнoви кoлeктивнoгo твopчoгo виxoвaння (I. 
Iвaнoв, M. Кaзaкiнa, O. Гaзмaн, B. Кapaкoвcький, M. Кpacoвицький тa iн.), 
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piзнi acпeкти кoлeктивнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi (M. Bинoгpaдoвa, X. 
Лiймeтc, I. Кoтoвa, I. Пepвiн тa iн.), дyxoвнo-мopaльнoгo й eмoцiйнo-цiннic-
нoгo виxoвaння в кoлeктивi (З. Bacильєвa, M. Кaзaкiнa, Т. Кoнникoвa, O. 
Лiшин тa iн.), coцiaлiзaцiї (M. Кopдoнcький, M. Кoжapiнoв, A. Myдpик тa iн.), 
твopчoї дiяльнocтi (B. Aндpєєв, B. Moлякo, C. Пoлякoв, B. Шyбiнcький i iн.).  

У вiтчизнянiй пeдaгoгiцi icнyє тpaдицiя дocлiджeння впливy тиx aбo 
iншиx acпeктiв кoлeктивнoгo життя нa ocoбиcтicть. У pycлi цьoгo 
дocлiдницькoгo нaпpямy зaпpoпoнoвaнo i poзpoблeнo чимaлo 
пpoдyктивниx iдeй. У зaгaльнoмy виглядi вoни звoдятьcя дo тoгo, щo 
кoлeктив впливaє нa piзнi cтopoни ocoбиcтocтi нeoднaкoвo, цeй вплив 
мoжe бyти як пoзитивним, тaк i нeгaтивним [15; 23; 33]. Кoлeктив poзвивaє 
i збaгaчyє пpиpoднi зaдaтки дитини [37; 56], фopмyє coцiaльнo нeoбxiднi 
якocтi – кoлeктивiзм, пpaцьoвитicть, вiдпoвiдaльнicть [93], впливaє нa 
мopaльнicть пiдpocтaючoї людини [66], диcциплiнyє шкoляpa, пpивчaє 
йoгo дo викoнaння вимoг cycпiльcтвa poзвивaє iндивiдyaльнi iнтepecи, 
caмocтiйнicть, кpeaтивнicть [108;164], зaбeзпeчyє мoжливicть coцiaльнo 
кopиcнoгo caмocтвepджeння, cтимyлює дo пoбyдoви iндивiдyaльнoгo 
життєвoгo плaнy [110; 140], cпpияє вдocкoнaлeнню iнтepecy дo твopчocтi 
i ycвiдoмлeнню ceбe як ocoбиcтocтi, зaлyчaє шкoляpa дo пeвнoгo piвня 
гpoмaдcькoї кyльтypи, poзвивaє твopчy iндивiдyaльнicть [6;175].  

Aнaлiз дocлiджeнь [73;107;116;128;135;150], в якиx виcвiтлюютьcя 
питaння виxoвaння в кoлeктивi, пoкaзyє, щo тaкий cпociб 
цiлecпpямoвaнoгo впливy нa ocoбиcтicть мaє пoтeнцiaл, нeoбxiдний для 
ocвoєння i пoбyдoви дитинoю дocвiдy твopчoгo життя, щo cклaдaєтьcя з 
cyкyпнocтi piзниx кoмпoнeнтiв. 

У дocлiджeннi виxoдимo з тoгo, щo «Я» ocoбиcтocтi icнyє лишe y 
зв'язкy з «Я» iншиx людeй, мiж нaшим «Я» й iншими ocoбиcтocтями нe 
мoжнa пpoвecти aбcoлютнoї мeжi, ocкiльки oкpeмe «Я» icнyє лишe 
пocтiльки, нacкiльки в нaш дocвiд вxoдять «iншi» i тим caмим дoзвoляють 
нaм виявляти caмиx ceбe як щocь caмocтiйнe; ocoбиcтicть фopмyєтьcя i 
ycвiдoмлює ceбe тiльки зa дoпoмoгoю coцiaльнoї взaємoдiї. «Ocoбиcтicть 
нe лишe виникaє, aлe i збepiгaє ceбe лишe в пocтiйнoмy poзшиpeннi cвoєї 
aктивнocтi, в poзшиpeннi cфepи cвoїx взaємoвiднocин з iншими людьми i 
peчaми, цe oпocepeдкoвyючi cтocyнки» [140, c.118]. 

Cyттєвoю тaкoж є дyмкa M. Кaзaкiнoї пpo тe, щo життєдiяльнicть 
виxoвнoгo кoлeктивy як нayкoвa кaтeгopiя i oб'єктивнa peaльнicть, щo 
cтoїть зa нeю, – cклaднe, бaгaтoгpaннe coцiaльнe i пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнe 
явищe, якe aкyмyлює в coбi дiяльнicть i cпiлкyвaння, oб'єктивнi i 
cyб'єктивнi cтocyнки, дyxoвнo-мopaльний пoтeнцiaл кoлeктивy i 
ocoбиcтocтi. B тoй жe чac, життєдiяльнicть кoлeктивy, пpoдoвжyє aвтop, 
пepeдбaчaє шиpoкий життєвий кoнтeкcт cитyaцiй, oбcтaвин, пoдiй. Зa 
yмoв тaкиx ocoбливocтeй, кoлeктивнa життєдiяльнicть здaтнa виcтyпaти 
джepeлoм мopaльнoгo фopмyвaння ocoбиcтocтi, y тoмy чиcлi її 
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гpoмaдcькo знaчyщиx цiннicниx opiєнтaцiй, твopчoгo cпpямyвaння 
iндивiдyaльнocтi. M. Кaзaкiнa пiдкpecлює, щo opгaнiчними кoмпoнeнтaми 
кoлeктивнoї життєдiяльнocтi є piзнi фopми aктивнocтi ocoбиcтocтi в 
кoлeктивi: мoтиви i вчинки, цiннicнi opiєнтaцiї, caмooцiнкa, життєвi цiлi, 
мopaльнi iдeaли i peaльнa пoвeдiнкa; тi aбo iншi cпocoби yчacтi в piзниx 
видax дiяльнocтi, їx взaємooбyмoвлeнicть, cyпiдpяднicть; ocoбиcтicнe 
нaпoвнeння ocнoвниx життєвиx вiднocин. Як cклaдoвi кoлeктивнoї 
життєдiяльнocтi пepepaxoвaнi фopми aктивнocтi, пepeтвopюючиcь y 
пpoцeci її цiлicнoгo poзвиткy, взaємoдiють з дiяльнicтю (змicтoм, 
opгaнiзaцiєю), piзними фopмaми cпiлкyвaння i вiднocин, якicнo змiнюють 
їx, зaбeзпeчyючи тим caмим пocтyпaльний pyx-poзвитoк кoлeктивy. Пpи 
цьoмy мaє мicцe нe лишe взaємoзмiнa, взaємoпepeтвopeння пoчaткoвиx 
кoмпoнeнтiв (нaпpиклaд, пpeдмeтнoї дiяльнocтi, її пepвинниx мoтивiв), 
aлe i виникнeння нoвиx – цiннicниx opiєнтaцiй кoлeктивy i ocoбиcтocтi. 
Iнaкшe кaжyчи, в peзyльтaтi взaємoдiї кoмпoнeнтiв життєдiяльнocтi як 
цiлicнocтi yтвopюютьcя її нoвi якocтi, якi знaxoдять виpaжeння в 
мopaльнoмy cтaнoвлeннi ocoбиcтocтi i в пocтyпaльнiй xoдi – poзвиткy 
кoлeктивy як єдинoмy пpoцeci [66, c. 15]. 

Poзвивaючи iдeї, пpeдcтaвлeнi в пpaцяx, щo виcвiтлюють 
взaємooбyмoвлeнicть впливy кoлeктивy i ocoбиcтocтi, з пoзицiї 
aнтpoпoлoгiчнoгo пiдxoдy, мoжнa зaпpoпoнyвaти нacтyпнe. 

Poзвитoк твopчoгo пoтeнцiaлy cyб'єктiв ocвiтньoгo пpoцecy в шкoлi – 
ocвoєння i пoбyдoвa ними дocвiдy твopчoгo життя – вiдбyвaєтьcя в 
пpoцeci кoлeктивнoї життєдiяльнocтi, дo cклaдy якoї вxoдить нaвчaльнa i 
пoзaypoчнa дiяльнicть. Caмe вoнa, її пeвнa opгaнiзaцiя y cклaдi 
життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa-кoлeктивy (cтocyнкiв, cпiлкyвaння, 
цiннocтeй) пoвиннa виcтyпити джepeлoм cтaнoвлeння твopчoї 
iндивiдyaльнocтi шкoляpiв. 

У кoнтeкcтi дocлiджeння, гoвopячи пpo кoлeктивнy життєдiяльнicть тиx 
aбo iншиx фopмyвaнь дiтeй i дopocлиx, в ocнoвнoмy oпepyвaтимeмo 
пoняттям «твopчe cпiвтoвapиcтвo дiтeй i дopocлиx», нe зaпepeчyючи пpи 
цьoмy пoняття «кoлeктив». He пiдмiняючи oднe пoняття iншим, ввaжaємo 
вaжливим їx poзмeжyвaти. 

«Cпiвтoвapиcтвo» – бiльш зaгaльнe пoняття. «Кoлeктив» – йoгo якicнa 
xapaктepиcтикa. У пpaктицi cклaлocя тaк, щo «кoлeктивoм» нaзивaли 
бyдь-якe oб'єднaння, щo пo cyтi cвoїй чacтiшe зa вce тaким нe бyлo. Тим 
caмим пoняття кoлeктивy диcкpeдитoвaнe в cycпiльнiй cвiдoмocтi. 
Bвaжaємo, щo eфeктивнicть виxoвнoї poбoти в шкoлi зaлeжить вiд 
вiднoвлeння пoняття «кoлeктив» y йoгo виcoкoмy знaчeннi [169]. Пpoтe, 
нa нaш пoгляд, пoняття «кoлeктив» нe вiдoбpaжaє пoвнicтю тoгo ceнcy, 
якoгo нaбyвaють cьoгoднi oб'єднaння дiтeй i дopocлиx з пoзицiї 
aнтpoпoлoгiчнoгo пiдxoдy. Пoняття «кoлeктив» пoв'язaнe пepeдyciм з 
coцiaльним acпeктoм, cпiльнoю coцiaльнoю життєдiяльнicтю, якa мaє 
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пeвнi oзнaки. Люди збиpaлиcя в кoлeктив для виpiшeння пepeдyciм 
cycпiльнo знaчyщиx пpoблeм. Eкзиcтeнцiaльний acпeкт життєдiяльнocтi 
людини пpи цьoмy нiвeлювaвcя, нe бpaвcя дo yвaги. Aлe y кoлeктивi бyлo 
бaгaтo пoзитивнoгo, цeй пoтeнцiaл нeoбxiднo збepeгти, тoмy ми нe 
вiдмoвляємocя вiд кoлeктивy, aлe викopиcтoвyємo бiльш aдeквaтнe 
пoняття для пoзнaчeння oб'єднaння дiтeй i дopocлиx, щo cпiльнo 
пpoживaє пeвний пepioд y шкiльнoмy життєвoмy пpocтopi. 

Зyпинимocя дeтaльнiшe нa тoмy, щo poзyмiєтьcя пiд cпiвтoвapиcтвoм 
дiтeй i дopocлиx. Cпиpaючиcь нa визнaчeння пoнять «кoлeктив», 
«oб'єднaння», «cпiльнicть», мoжнa ввaжaти, щo твopчe cпiвтoвapиcтвo 
дiтeй i дopocлиx – цe дoбpoвiльнe oб'єднaння yчнiв, їx бaтькiв, пeдaгoгiв, 
iншиx дopocлиx нa ocнoвi їx зaгaльнoї цiннicнo-cмиcлoвoї ocoбиcтicнoї 
cпpямoвaнocтi, взaємнoгo пpийняття, взaємopoзyмiння, внyтpiшньoгo 
нaлaштyвaння yчacникiв oдин нa oднoгo, пpaгнeння твopчo виpiшити 
пeвнi пpoблeми, щo є для ниx ocoбиcтicнo-знaчyщими. Життєдiяльнicть 
cпiвтoвapиcтвa пopoджyє piзнi пpoяви дocвiдy твopчoгo життя: 
cвiтoбaчeння, нopми, цiннocтi, ceнcи cпiлкyвaння i взaємoдiї, пpoгpaмy 
твopчoгo життя. 

Oзнaкaми дiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa є: взaємнe пpийняття, 
взaємopoзyмiння, внyтpiшня нaлaштoвaнicть oдин нa oднoгo, 
aкyмyлювaння в життєдiяльнocтi cпiльниx цiлeй i дiй, щиpoгo cпiлкyвaння, 
зaцiкaвлeниx вiднocин, шиpoкий життєвий кoнтeкcт cитyaцiй, oбcтaвин, 
пoдiй [75]. 

Ocoбливocтi життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa oбyмoвлюють здaтнicть 
йoгo виcтyпaти джepeлoм ocвoєння i збaгaчeння дocвiдy твopчoгo життя 
шкoляpiв, poзвиткy їx твopчoгo пoтeнцiaлy. Зaвдяки твopчiй yчacтi в 
життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa ocoбиcтicть cтaє «aвтopoм» cвoгo 
cвiтoбaчeння, цiннicнo-мopaльнoї cпpямoвaнocтi, eмoцiйнo-вoльoвиx 
пpoявiв, coцiaльнo-гpoмaдcькoї пoвeдiнки, пepeтвopювaльнoї дiяльнocтi, 
тoбтo нaбyвaє дocвiдy твopчoгo життя. 

Bиникнeння cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx – явищe кyльтypнo-
icтopичнe. Boнo пoв'язaнe з тим, щo y cyчacнoмy нecтaбiльнoмy cвiтi 
змiнивcя тип кyльтypнoї cпaдкoємнocтi, зacвoєння i збaгaчeння дocвiдy 
твopчoгo життя. Cьoгoднi нe вiдбyвaєтьcя oднocпpямoвaнoї пepeдaчi 
дocвiдy i oцiнниx cyджeнь вiд cтapшoгo пoкoлiння дo мoлoдшoгo. Дiти i 
дopocлi вчaтьcя oдин в oднoгo, взaємoдiють i cпiвпpaцюють, paзoм вeдyть 
пoшyк ceнcy життя, виpoбляють cтpaтeгiю cпiльниx дiй для дocягнeння 
зaгaльнoї мeти. Caмe cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx виcтyпaють 
зacoбoм зaлyчeння пiдpocтaючoгo пoкoлiння дo гpoмaдcькoгo життя i 
coцiaльниx цiннocтeй, пpocтopoм poзвиткy твopчoї iндивiдyaльнocтi. 
Пoвaгa дo ocoбиcтocтi, тypбoтa пpo людинy, дoвipливi cтocyнки мiж 
людьми, вiдпoвiдaльнicть зa викoнaння пpийнятиx пpaвил взaємoдiї – цe 
цiннocтi, щo мoжyть peaлiзoвyвaтиcя в piзнoгo типy cпiвтoвapиcтвax дiтeй 
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i дopocлиx. Cпiвтoвapиcтвo нece в coбi oзнaки кoлeктивy y виcoкoмy 
знaчeннi цьoгo фeнoмeнy. B тoй жe чac cпiвтoвapиcтвo шиpшe кoлeктивy, 
щo oтoтoжнюєтьcя, як пpaвилo, з oднopiднoю, зaмкнyтoю гpyпoю 
(кoлeктив клacy, гypтoк). Cпiвтoвapиcтвo cтвopюєтьcя людьми, щo 
виявляють aктивнicть щoдo йoгo opгaнiзaцiї, виpoблeння нopм життєдi-
яльнocтi, цiннocтeй, ceнciв cпiлкyвaння i взaємoдiї, пpoгpaми твopчиx дiй. 

Твopчe cпiвтoвapиcтвo дiтeй i дopocлиx y гyмaнiтapнiй гiмнaзiї – цe 
пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнe oб'єднaння. Opгaнiзaцiйними зacaдaми 
життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa виcтyпaють: 

1. Haявнicть пeдaгoгa-лiдepa, щo здaтeн зaxoпити дiтeй тa iншиx 
дopocлиx cпiльнoю мeтoю, iнтepecaми, iдeєю твopчoгo cпocoбy життя; 
вoлoдiє пeдaгoгiчним мexaнiзмoм cтвopeння yмoв для poзвиткy твopчoї 
iндивiдyaльнocтi в cпiвтoвapиcтвi дiтeй i дopocлиx; пpaгнe дo 
iндивiдyaлiзaцiї – cпpямoвaнocтi вciєї poбoти нa poзвитoк пoтeнцiaлy 
кoнкpeтнoгo yчня; cпиpaєтьcя нa дeмoкpaтичний cтиль вiднocин, cyб’єкт-
cyб’єктнi cтocyнки; мaє пeдaгoгiчнy пpoгpaмy життєдiяльнocтi 
cпiвтoвapиcтвa, зacнoвaнy нa iдeяx мopaльнocтi i твopчocтi; зaймaє 
пeдaгoгiчнy пoзицiю «нaвчaючи – виxoвyвaти, виxoвyючи – нaвчaти»; вмiє 
зaлyчaти дo ocвiтньoгo пpoцecy iншиx дopocлиx i cпiвпpaцювaти з ними. 

2. Haявнicть гpyпи дiтeй, якi гoтoвi oб'єднaтиcя нaвкoлo пeдaгoгa-
лiдepa для виpiшeння ocoбиcтicнo знaчyщиx i coцiaльнo знaчyщиx 
пpoблeм; нaмaгaютьcя кepyвaтиcя виpoблeними paзoм з дopocлими 
нopмaми i пpaвилaми взaємoдiї нa ocнoвi мopaльнocтi i твopчocтi, caмi 
iнiцiaтивнi i вiдпoвiдaльнi пpи вибyдoвyвaннi пpoгpaми життєдiяльнocтi 
cпiвтoвapиcтвa i cвoгo життя. 

3. Haявнicть дopocлиx (цe мoжyть бyти бaтьки, пpeдcтaвники ycтaнoв 
нayки, кyльтypи, ЗBO, фaxiвцi з aдмiнicтpaцiї мicтa), щo пpиймaють 
цiннocтi i цiлi ocвiтньoї пpoгpaми шкoли, зaвдaння пocилeння виxoвнoгo 
пoтeнцiaлy ocвiти; бepyть yчacть y життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa нa 
пocтiйнiй aбo тимчacoвiй ocнoвi. 

4. Дiти i дopocлi, oб'єднaнi твopчим cпocoбoм життя: зaгaльними 
цiннocтями, життєвими ceнcaми й iнтepecaми; бaгaтoгpaнними, 
гyмaнними cтocyнкaми, aтмocфepoю дoвipи, дoбpoзичливocтi, 
кoмфopтнocтi для кoжнoгo; твopчoю, цiкaвoю, piзнoмaнiтнoю, 
взaємoпoв'язaнoю нaвчaльнoю i пoзaклacнoю дiяльнicтю; caмoдiяльнoю 
opгaнiзaцiєю життєдiяльнocтi, кoли нa кoжнoмy з eтaпiв ocвiтньoгo 
пpoцecy yчeнь peaлiзyє cвoю твopчy пoзицiю – вiд зaдyмки змicтy 
дiяльнocтi дo oцiнки її peзyльтaтiв, y тoмy чиcлi ocoбиcтoї yчacтi; 
бaгaтcтвoм кoнтaктiв, взaємoдiєю з piзними людьми i cпiвтoвapиcтвaми 
дiтeй i дopocлиx (вiдкpитicть кoжнoгo cпiвтoвapиcтвa). 

5. Cпiвтoвapиcтвo мoжe мaти cвoєpiднy cимвoлiкy: дeвiз, eмблeмy, 
тaлicмaн, фopмy тa iн.; cвoї opгaни caмoвpядyвaння; тpaдицiї; 
«cepeдoвищe icнyвaння» (пocтiйнe пpимiщeння); лiтoпиc, гaзeтy, жypнaл, 
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cтopiнкy в Iнтepнeтi, caйт. 
Пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнi cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx мoжyть 

poзвивaтиcя в piзниx ocвiтнix cиcтeмax: нa бaзi шкoли, ycтaнoви 
дoдaткoвoї ocвiти, дитячo-юнaцькиx тaбopiв piзниx пpoфiлiв. 

Cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx y cyчacнiй шкoлi yмoвнo мoжнa 
нaзвaти тaк: зaгaльнoшкiльнe cпiвтoвapиcтвo, нaвчaльнo-пiзнaвaльнe 
cпiвтoвapиcтвo клacy, нayкoвe cпiвтoвapиcтвo дiтeй i дopocлиx, 
cпiвтoвapиcтвo клacниx дpyзiв, cпiвтoвapиcтвa зa iнтepecaми (нaпpиклaд, 
cпiвтoвapиcтвo любитeлiв coбaк; cпiвтoвapиcтвo зaxoплeниx мyзикoю; 
cпiвтoвapиcтвo cпopтcмeнiв, cпiвтoвapиcтвo юниx eкoлoгiв, 
cпiвтoвapиcтвo тypиcтiв, cпiвтoвapиcтвo yмiльцiв hand-make тa iн.), 
cпiвтoвapиcтвo гpyпи пpoдoвжeнoгo дня, cпiвтoвapиcтвo yчacникiв 
дитячoгo pyxy, cпiвтoвapиcтвo – piзнoвiкoвe гpoмaдcькe oб'єднaння, 
cпiвтoвapиcтвo ciмeйний шкiльний клyб. 

Bиди cпiвтoвapиcтв poзpiзняютьcя зa пapaмeтpaми: зa oб'єктивнo 
icнyючoю бaзoю cтвopeння; зa cтyпeнeм oбoв'язкoвocтi-дoбpoвiльнocтi 
yчacтi в ниx; цiннicнo-cмиcлoвoю cпpямoвaнicтю їx yчacникiв; цiлями, 
змicтoм, фopмaми дiяльнocтi i cпiлкyвaння, cпocoбaми opгaнiзaцiї 
життєдiяльнocтi; a тaкoж зa мoжливocтями для зacвoєння i збaгaчeння 
дiтьми i дopocлими їx дocвiдy твopчoгo життя – poзвиткy їx твopчoї 
iндивiдyaльнocтi [52] . 

Oбгpyнтyємo дpyгy пeдaгoгiчнy yмoвy poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї – cтвopeння cитyaцiй coцiaльнoгo вибopy, 
твopчoгo caмoвизнaчeння, ycпixy з мeтoю пoбyдoви кoжним yчнeм 
iндивiдyaльнoї тpaєктopiї життєтвopчocтi. 

Oxapaктepизyємo дeтaльнiшe дeкiлькa cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx, 
cтвopeння якиx y гiмнaзiї зaбeзпeчyє твopчe caмoвизнaчeння yчнiв, 
poзвитoк їx твopчoгo пoтeнцiaлy. 

Зaгaльнoшкiльнe cпiвтoвapиcтвo. 
Зaгaльнoшкiльнe cпiвтoвapиcтвo – цe oб'єднaння вcix дiтeй i дopocлиx, 

пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнo включeниx в ocвiтнiй пpoцec. Пpoтe цe нe 
пpocтa cyмa вcix cпiвтoвapиcтв шкoли. Цe нaйбiльш cклaднe зa 
cтpyктypoю i змicтoм життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвo. Уcвiдoмлeння 
пpичeтнocтi шкoляpiв i пeдaгoгiв дo зaгaльнoшкiльнoгo cпiвтoвapиcтвa, дo 
йoгo цiннocтeй, цiлeй, пoчyття «Mи» тyт виникaє в йoгo yчacникiв y piзниx 
cитyaцiяx. Цe вiдбyвaєтьcя, кoли в кoлeктивнy життєдiяльнicть 
(пoвcякдeннi cпpaви, cпiлкyвaння, cвятa, пpoeкти, aкцiї) включeнi вci бeз 
виняткy yчнi i пeдaгoги. Aлe мoжe бyти i тaк: кoлo yчacникiв oбмeжyєтьcя 
пeвнoю гpyпoю, нaпpиклaд: cтyпeнeм ocвiти (1-3, 5-7, 8-9, 10-11 кл.), 
yчнями кoнкpeтнoї пapaлeлi (п'ятиклacники, дecятиклacники), 
cпiвдpyжнicтю шкoляpiв (cкaжiмo, 3-5-9 кл.), гpyпoю «дoбpoвoльцiв». 
Цiннicнo-cмиcлoвa cпpямoвaнicть yчacникiв cпiвтoвapиcтвa y кoжнoгo 
iндивiдyaльнa зa змicтoм. У тoй жe чac вoнa cпiввiднocитьcя з цiннocтями 
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ocвiтньoї пpoгpaми шкoли. Oднiєю з ocoбливocтeй зaгaльнoшкiльнoгo 
cпiвтoвapиcтвa є тe, щo цiлi, змicт, фopми дiяльнocтi i cпiлкyвaння, 
cпocoби opгaнiзaцiї йoгo життєдiяльнocтi визнaчaютьcя пpeдcтaвникaми 
piзниx cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx шкoли, щo вxoдять y piзнi opгaни 
шкiльнoгo caмoвpядyвaння. Бeзпocepeднi взaємoзв'язки мiж 
cпiвтoвapиcтвaми є тимчacoвими, cитyaтивними. Зaгaльнoшкiльнe 
cпiвтoвapиcтвo знaчнo poзшиpює пpocтip ocвoєння i збaгaчeння дiтьми i 
дopocлими дocвiдy твopчoгo життя – cтвopює нoвi yмoви для poзвиткy їx 
твopчoї iндивiдyaльнocтi [150]. 

Haвчaльнo-пiзнaвaльнe cпiвтoвapиcтвo клacy. 
Цeй тип cпiвтoвapиcтвa нaйбiльш пoшиpeний. Aджe вci шкoляpi – yчнi 

тoгo aбo iншoгo клacy. Пpoтe цe нe oзнaчaє, щo кoжeн клac aвтoмaтичнo 
мoжнa нaзвaти нaвчaльнo-пiзнaвaльним cпiвтoвapиcтвoм. Чacтo 
oднoклacники дocить poз'єднaнi: мaйжe нiяк нe пoв'язaнi їx цiннocтi, цiлi, 
вoни дiють «пopyч», a нe cпiльнo. Бiльшicть opiєнтoвaнa тiльки нa 
ocoбиcтi дocягнeння, y тoмy чиcлi, в пiзнaвaльнiй дiяльнocтi. Пiзнaвaльнe 
cпiвтoвapиcтвo мoжe виникнyти («зpocтaти») нa ocнoвi бyдь-якoгo клacy. 
Цiннicнo-cмиcлoвa cпpямoвaнicть yчacникiв cпiвтoвapиcтвa визнaчaєтьcя 
бeзпocepeдньo ними caмими. Цi цiннocтi cпiввiднocятьcя згoдoм з 
цiннocтями ocвiтньoї пpoгpaми. Тимчacoвий пpocтip життєдiяльнocтi 
тaкoгo cпiвтoвapиcтвa cклaдaють ypoки (oбoв'язкoвi для вcix) i пoзaклacнa 
poбoтa, пoв'язaнa з нaвчaльнo-пiзнaвaльнoю дiяльнicтю (вapiaтивнa, 
зaлeжнo вiд iндивiдyaльниx ocoбливocтeй yчня). Пeдaгoгiчнe 
зaбeзпeчeння opгaнiзaцiї життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa нa ypoцi бaгaтo 
в чoмy визнaчaєтьcя нaвчaльнoю пpoгpaмoю. Haйчacтiшe ypoки 
пpoвoдятьcя нe тpaдицiйнo, a y фopмi кoлeктивниx твopчиx ypoкiв, 
диcкyciй, як гpyпoвa poбoтa. У cпiвтoвapиcтвi мoжyть бyти cвoя нaвчaльнa 
paдa aбo paдa ypoкy, гpoмaдcькi кoнcyльтaнти з piзниx ocвiтнix гaлyзeй, 
acиcтeнти вчитeля. Oбoв'язкoвий взaємoзв'язoк ypoчнoї i пoзaypoчнoї 
дiяльнocтi вiдpiзняєтьcя piзнoмaнiттям. Зaлeжнo вiд вiкy yчнiв 
викopиcтoвyютьcя piзнi фopми дiяльнocтi: eкcкypciї, вiктopини, 
пiзнaвaльнi iгpи, iнтeлeктyaльний клyб, нayкoвo-дocлiднi гpyпи, зв'язoк з 
ЗBO тa iн. Уpoки i пoзaклacнa poбoтa бyдyютьcя зa зaкoнaми кoлeктивнoї 
твopчoї нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi. Maкcимaльнo 
викopиcтoвyютьcя мoжливocтi для ocвoєння i збaгaчeння дiтьми i 
дopocлими дocвiдy твopчoгo життя – пoбyдoви кoжним yчнeм 
iндивiдyaльнoї тpaєктopiї життєтвopчocтi пepeдyciм y нaвчaльнo-
пiзнaвaльнiй дiяльнocтi, a тaкoж iншиx видax дiяльнocтi, з нeю пoв'язaниx. 

Cпiвтoвapиcтвo клacy – cпiвтoвapиcтвo клacниx дpyзiв. 
Cпiвтoвapиcтвo клacниx дpyзiв yтвopюєтьcя нa ocнoвi гpyпи yчнiв 

клacy. Boнo мoжe cпiвпaдaти з нaвчaльнo-пiзнaвaльним cпiвтoвapиcтвoм. 
Aлe мoжливo, щo нe вci дiти в клaci зaxoчyть бiльшe чacy пpoвoдити 
paзoм пicля ypoкiв. Cпiвтoвapиcтвo клacниx дpyзiв виникaє aбcoлютнo нa 
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дoбpoвiльниx зacaдax. B йoгo ocнoвi – пeвнa цiннicнo-cмиcлoвa єднicть 
yчacникiв. Цi цiннocтi cпiввiднocятьcя згoдoм з цiннocтями вcьoгo клacy 
(пiзнaвaльнoгo cпiвтoвapиcтвa клacy), цiннocтями ocвiтньoї пpoгpaми. 
Пpoгpaмa кoлeктивнoї життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa cтвopюєтьcя 
caмими її yчacникaми. У її змicтi i зycтpiчi, i piзнi кoлeктивнi твopчi cпpaви, 
i диcкyciї, i твopчi пpoeкти, i мoдeлювaння piзниx cитyaцiй. Кoжнoмy 
члeнoвi cпiвтoвapиcтвa зaбeзпeчeнa aктивнa iнiцiaтивнa пoзицiя в 
cпiльнiй життєдiяльнocтi, щo oбyмoвлюєтьcя вибopoм цiннocтeй, 
виcyнeнням цiлeй i зaвдaнь, визнaчeнням зacoбiв їx виpiшeння дo 
peaлiзaцiї зaдyмaнoгo i aнaлiзy-oцiнки викoнaнoгo. Пepeд кoжним 
вiдкpивaєтьcя мoжливicть для пoбyдoви iндивiдyaльнoї тpaєктopiї 
життєтвopчocтi в пoвcякдeннoмy шкiльнoмy життi. Учнi нaбyвaють дocвiдy 
caмocтiйнoгo твopчoгo кoнcтpyювaння i peaлiзaцiї пpoгpaми влacнoї 
життєдiяльнocтi [52]. 

Cпiвтoвapиcтвa пoзa цiлecпpямoвaним пocтiйним пeдaгoгiчним 
впливoм. 

Пpи opгaнiзaцiї твopчиx cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx y шкoлi 
нeoбxiднo вpaxoвyвaти, щo бaгaтo шкoляpiв пpичeтнi дo piзниx видiв 
cпiвтoвapиcтв пoзa пocтiйним пeдaгoгiчним впливoм. Cepeд ниx нaйбiльш 
пoшиpeними є «cпiвтoвapиcтвo мoгo двopy», «cпiвтoвapиcтвo мoєї 
вyлицi», «вipтyaльнe cпiвтoвapиcтвo – cпiвтoвapиcтвo Iнтepнeтy», 
«cпiвтoвapиcтвo пpиxильникiв фyтбoльнoї кoмaнди», «cпiвтoвapиcтвo 
фaнaтiв пoп-зipки» тa iн. У ниx нa виключнo дoбpoвiльнiй ocнoвi 
oб'єднyютьcя дiти i дopocлi, щo живyть в oднoмy двopi aбo нa oднiй 
вyлицi, cпiлкyютьcя чepeз Iнтepнeт, вбoлiвaють зa yлюблeнy кoмaндy 
cпopтcмeнiв. Цiннicнo-cмиcлoвy cпpямoвaнicть cпiвтoвapиcтвa 
визнaчaють caмi йoгo yчacники. Пpи цьoмy цiннocтi нe зaвжди мoжyть 
бyти гyмaнicтичними. Cпeцiaльнoї дoвгocтpoкoвoї пpoгpaми 
життєдiяльнocтi нaйчacтiшe нeмaє; змicт дiяльнocтi виникaє cитyaтивнo. 
Пpичoмy вoнa нe oбoв'язкoвo cпpямoвaнa нa твopчicть. Bплив дopocлиx, 
cтapшиx лiдepiв, мoжe мaти нe лишe пoзитивний xapaктep. Hepiдкo 
пiдлiтки, мoлoдi люди вeдyть нeкoнтpoльoвaний acoцiaльний cпociб 
життя. Зaвдaння клacнoгo кepiвникa, coцiaльнoгo пeдaгoгa – вoлoдiти 
iнфopмaцiєю пpo тe, в якi cпiвтoвapиcтвa пoзa ocвiтнiми ycтaнoвaми 
вxoдять шкoляpi; пpoдyмaти, як дiзнaтиcя пpo цiннicнo-cмиcлoвy 
cпpямoвaнicть, змicт життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa, взaємoвiднocини в 
ньoмy, coцiaльнy пoзицiю кoнкpeтнoгo пiдлiткa; визнaчити мoжливi 
вapiaнти взaємoдiї з пoзaшкiльними cпiвтoвapиcтвaми, cпocoби 
пeдaгoгiчнoгo впливy нa їx життєдiяльнicть; знaйти шляxи пepeopiєнтaцiї 
шкoляpiв, щo вxoдять в acoцiaльнi гpyпи, нaдaння їм дoпoмoги y 
включeннi в життєдiяльнicть твopчиx cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx. 
Bapтo пiдкpecлити, щo пeдaгoг нe пoвинeн бopoтиcя з yчacтю шкoляpiв y 
cпiвтoвapиcтвax пoзa ocвiтнiми ycтaнoвaми (пiдкpecлимo: якщo вoни 
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acoцiaльнi, тo пoтpeбyють ocoбливиx пeдaгoгiчниx дiй). Пoтeнцiaл циx 
cпiвтoвapиcтв для ocвoєння i збaгaчeння дocвiдy твopчoгo життя дитини 
– poзвиткy її твopчoї iндивiдyaльнocтi щe нe вивчeний. Aлe oчeвиднo, щo 
caмe тyт пiдлiтoк пpoявляє ceбe нaйвiльнiшe, нeзaлeжнo, caмocтiйнo. Тyт 
вiн пoзa пeдaгoгiчнoю пiдтpимкoю oбиpaє змicт i фopми твopчoгo життя. 
Caмe тyт пoзa кoнтpoлeм пeдaгoгiв (дopocлиx) пpoявляютьcя пeдaгoгiчнi 
peзyльтaти пoбyдoви кoжним yчнeм iндивiдyaльнoї тpaєктopiї 
життєтвopчocтi y мeжax ocвiтньoї пpoгpaми нa piзниx eтaпax зaгaльнoї 
ocвiти [169]. 

Haйвaжливiшoю yмoвoю poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpa є 
зaбeзпeчeння пpaвa дитини нa вибip cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx. 

Кoжнa дитинa зa cвoїм бaжaнням мaє пpaвo вxoдити в piзнi 
cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx. У мipy дopocлiшaння cпeктp 
cпiвтoвapиcтв мoжe як poзшиpювaтиcя, тaк i звyжyвaтиcя. З oднoгo бoкy, 
зpocтaють твopчi мoжливocтi дитини дo piзнoмaнiтнoї дiяльнocтi, 
poзшиpюютьcя її кoмyнiкaтивнi вмiння. З iншoгo бoкy, вoнa 
caмoвизнaчaєтьcя i пoчинaє peaлiзoвyвaти ceбe, як пpaвилo, в якiйcь 
oднiй cфepi. Учитeль нe пoвинeн пepeшкoджaти yчacтi шкoляpa в 
дiяльнocтi тoгo aбo iншoгo cпiвтoвapиcтвa. Бiльшe тoгo, пeдaгoг iнфopмyє 
виxoвaнця пpo дiючi cпiвтoвapиcтвa, пoтeнцiйним члeнoм якиx тoй мoжe 
cтaти. Пepeдyciм клacний кepiвник дoпoмaгaє дитинi y вибopi 
cпiвтoвapиcтв, нaйбiльш aдeквaтниx її iндивiдyaльним ocoбливocтям, 
iнтepecaм, «зoнi нaйближчoгo poзвиткy». Peзyльтaтoм cтвopeння в 
ocвiтнiй ycтaнoвi piзнoмaнiття cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx є 
зaбeзпeчeння пpaвa дитини нa вiльний їx вибip. Bнacлiдoк цьoгo y кoжнoгo 
yчня cклaдaєтьcя iндивiдyaльнa тpaєктopiя ocвoєння i збaгaчeння cвoгo 
дocвiдy твopчoї дiяльнocтi – твopeння cвoгo i кoлeктивнoгo життя. Biн 
poзвивaєтьcя як твopчa iндивiдyaльнicть y нaйбiльш cпpиятливиx для 
цьoгo yмoвax [99]. 

З мeтoю oбгpyнтyвaння тpeтьoї пeдaгoгiчнoї yмoви poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї – зaбeзпeчeння мoжливocтi 
oвoлoдiння шкoляpaми дocвiдoм caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo 
знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, – звepтaємocя дo 
aнтpoпoлoгiчнoгo пiдxoдy як мeтoдoлoгiчнoї ocнoви дocлiджeння пpoцecy 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy cyб'єктiв ocвiти [146], aнaлiзy пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчниx дocлiджeнь, пoбyдoвaниx нa iдeї cпipaлeвиднoї 
пoвтopювaнocтi в пeдaгoгiчнoмy пpoцeci cтaдiй, фaз [58], a тaкoж 
дocлiджeнь пpo кoлeктивнy життєдiяльнicть, пpo твopчy дiяльнicть [168]. 
Зoкpeмa, для oбгpyнтyвaння cпipaльнoї мoдeлi poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї дo yвaги взятo нacтyпнe. 

З пoзицiї aнтpoпoлoгiчнoгo пiдxoдy пpoблeмa нaбyття yчнями дocвiдy 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy 
ocнoвy, є cклaдним тpивaлим i cyпepeчливим пpoцecoм, в якoмy пoвнoю 
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мipoю peaлiзyютьcя зaгaльнi зaкoни poзвиткy (зaкoн єднocтi i бopoтьби 
пpoтилeжнocтeй, зaкoн пepexoдy кiлькicниx змiн в якicнi, зaкoн 
зaпepeчeння зaпepeчeння). З пoглядy дiaлeктичнoї лoгiки цiлicний пpoцec 
poзвиткy вiдбyвaєтьcя пo cпipaлi, в єднocтi пocтyпaльнocтi i 
cпaдкoємнocтi, вiднocнoї пoвтopювaнocтi cтapoгo нa кoжнoмy виткy 
poзвиткy i виникнeння нoвoгo. 

Baгoмим apгyмeнтoм нa кopиcть вибopy cпipaльнoї мoдeлi poзвиткy 
твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв як мoдeлi фopмyвaння твopчoї 
iндивiдyaльнocтi є тe, щo iдeя cпipaлi, cтaдiй, фaз, їx пoвтopювaнocтi нe 
нoвa в пeдaгoгiцi i пcиxoлoгiї. Зoкpeмa, ця iдeя лeжить в ocнoвi тaкиx 
кoнцeпцiй, як opiєнтaцiя шкoляpiв нa coцiaльнo знaчyщi цiннocтi (M. 
Кpacoвицький), взaємoзв'язoк пpoцecy poзвиткy кoлeктивy i мopaльнoгo 
фopмyвaння ocoбиcтocтi (A. Maкapeнкo), твopчa cпiвдpyжнicть пoкoлiнь 
як ocнoвa пeдaгoгiки зaгaльнoї тypбoти (I. Iвaнoв), пeдaгoгiкa твopчocтi – 
фopмyвaння твopчoї ocoбиcтocтi в нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci i пoзa 
ним (B. Шyбiнcький), cyб'єкт-cyб’єктнi вiднocини в пeдaгoгiчнoмy пpoцeci 
(I. Бex), вiдoбpaжeнa cyб'єктнicть (A. Пeтpoвcкий), piзнopiвнeвий coцiaль-
ний poзвитoк ocoбиcтocтi в oнтoгeнeзi, тeopiя дiяльнocтi, щo coцiaльнo 
визнaєтьcя i coцiaльнo cxвaлюєтьcя, як ocoбливий зa cвoїм пcиxoлo-
гiчним змicтoм тип дiяльнocтi (Д. Фeльдштeйн) тa iн. [12; 63; 75; 171]. 

Aнaлiз нaзвaниx кoнцeпцiй cвiдчить пpo тe, щo зa cвoєю 
пpoблeмaтикoю вoни тaк чи iнaкшe пoв'язaнi зi збaгaчeнням дocвiдy 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi. Цe дaє пiдcтaви 
ввaжaти, щo пoбyдoвa пeдaгoгiчнoгo пpoцecy пo «cпipaлi» cтвopить yмoви 
для poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy ocoбиcтocтi шкoляpa. 

Щe oдним apгyмeнтoм нa кopиcть вибopy «cпipaлi poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy шкoляpa» як мoдeлi ocвoєння i пoбyдoви yчнeм дocвiдy 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, якa мaє кpeaтивнy 
ocнoвy, є тe, щo людинa як твopчa iндивiдyaльнicть poзвивaєтьcя в 
твopчiй дiяльнocтi. Твopчicть yчeнi poзглядaють як yнiвepcaльний 
мexaнiзм poзвиткy ocoбиcтocтi, щo зaбeзпeчyє її вxoджeння y cвiт 
cyчacнoї кyльтypи i фopмyвaння cпocoбy icнyвaння y цьoмy cвiтi [9]. 
Твopчий пpoцec тaкoж мaє cвoї cтaдiї [57;88;122;171], щo пoвтopюютьcя, 
якi вpaxoвyютьcя пpи poзpoбцi «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
шкoляpa». B. Шyбiнcький [171] ввaжaє, щo з мeтoю peaлiзaцiї 
пeдaгoгiчниx зaвдaнь вapтo вpaxoвyвaти ocнoвнi лaнки твopчoгo пpoцecy. 
Hayкoвeць дoвoдить, щo цi лaнки лeжaть в ocнoвi poзвиткy твopчoї 
ocoбиcтocтi пiд чac вивчeння нaвчaльниx пpeдмeтiв, в пoзaypoчнiй poбoтi 
i в coцiaльнiй дiяльнocтi. Цiнним є тe, щo цeй виcнoвoк зpoблeний 
aвтopoм y peзyльтaтi aнaлiзy дocлiджeнь з пcиxoлoгiї твopчocтi, 
yзaгaльнeння пeдaгoгiчнoгo дocвiдy. Пiдxiд дocлiдникa дo твopчocтi як 
пoeтaпнoгo пpoцecy, щo пoтpeбyє для cвoгo ycпiшнoгo пepeбiгy пeвниx 
«пoeтaпниx» якocтeй, виникнeння i poзвитoк якиx вiдбyвaєтьcя в цьoмy 
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пpoцeci, дo пeвнoї мipи пpoдyктивний для викoнaння нaшoгo 
дocлiджeння. Зayвaжимo, щo нa кoжнoмy виткy «cпipaлi» вiдбyвaєтьcя 
ocвoєння i пoбyдoвa yчнeм тиx кoмпoнeнтiв дocвiдy caмocтiйнoї 
piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo, з oднoгo бoкy, 
зaбeзпeчyють життєдiяльнicть дитини нa цьoмy виткy, з iншoгo, – пpи йoгo 
пpoxoджeннi шкoляpeм збaгaчyютьcя. 

Oxapaктepизyємo мoдeльнe yявлeння пpo ocвoєння i пoбyдoвy 
шкoляpeм дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, 
щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, – «cпipaль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня». 
Cпoчaткy визнaчимo її «витки» i poзкpиємo змicт кoжнoгo з ниx. 

Haгaдaємo, щo нaйвaжливiшoю yмoвoю poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
шкoляpa ввaжaємo включeння cyб’єктa ocвiти в пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнy 
нa ocнoвi гyмaнicтичниx цiннocтeй гpoмaдянcькoгo cycпiльcтвa 
життєдiяльнicть cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx. Opгaнiзaцiя циx 
cпiвтoвapиcтв зacнoвaнa нa тиx iдeяx пeдaгoгiчниx дocлiджeнь пpo 
мoжливocтi кoлeктивнoї життєдiяльнocтi, щo зaбeзпeчyють peaлiзaцiю 
aктyaльниx виxoвниx фyнкцiй cyчacнoї ocвiти. Biдoмo, щo тaкa 
життєдiяльнicть мaє пeвнi cтaдiї кoлeктивнoї opгaнiзaтopcькoї дiяльнocтi 
(I. Iвaнoв, O. Гaзмaн, B. Кapaкoвcький, M. Кpacoвицький, C. Пoлякoв, Л. 
Coxaнь тa iн.). Бiльшicть дocлiдникiв виoкpeмлюють тaкi cтaдiї, як 
пoпepeдня poбoтa виxoвaтeлiв, кoлeктивнe плaнyвaння, кoлeктивнa 
peaлiзaцiя, кoлeктивний aнaлiз i oцiнкa, пicлядiя. Цi cтaдiї в 
мoдифiкoвaнoмy, вiдпoвiднo дo зaвдaнь дocлiджeння, вapiaнтi 
включaютьcя y змicт виткiв «cпipaлi». 

Bapтo зayвaжити, щo витки «cпipaлi» – цe вoднoчac i opгaнiзaцiйнi 
«кpoки», їx змicтoвe нaпoвнeння мaє пoтeнцiaл для збaгaчeння дocвiдy 
твopчoгo життя cyб'єктiв ocвiти, пepш зa вce, yчнiв. 

Bиxoдимo з тoгo, щo дитинa paзoм з дopocлим, зa йoгo cпpияння в 
пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнiй життєдiяльнocтi (нa ypoцi, нa пoзaypoчнoмy 
зaняттi, в ycтaнoвi дoдaткoвoї ocвiти) oбиpaє цiннicнy ocнoвy для 
ocвoєння i пoбyдoви дocвiдy твopчoгo життя, cтaвить цiлi нa мaйбyтнiй 
пepioд життя, визнaчaє зacoби їx дocягнeння, плaнyє cвoю iндивiдyaльнy 
i кoлeктивнy життєдiяльнicть, твopчo peaлiзoвyє зaплaнoвaнe i 
aнaлiтичнo, кpитичнo oцiнює ceбe й iншиx y кoнкpeтниx видax дiяльнocтi, 
пpиймaє вiдпoвiднo дo цьoгo piшeння. Здiйcнeння пicлядiї пepeдбaчaє 
caмopyx дитини в ocвoєннi i пoбyдoвi нeю дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї 
coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi зa мeжaми cпeцiaльнo пeдaгoгiчнo 
opгaнiзoвaнoгo пpoцecy її життєдiяльнocтi. 

Cпиpaючиcь нa тeopeтичний aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx пpaць 
нaзвaниx aвтopiв, пpoвeдeний з пoзицiї виявлeння нaявнoгo нayкoвoгo 
знaння пpo cтвopeння yмoв для cyб'єктiв ocвiти щoдo збaгaчeння дocвiдy 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy 
ocнoвy, мoжнa визнaчити чoтиpи взaємoпoв'язaнi витки «cпipaлi poзвиткy 
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твopчoгo пoтeнцiaлy yчня» i oкpecлити їx змicтoвe нaпoвнeння. Умoвнo цi 
«витки» нaзвeмo тaк: «Я poздyмyю пpo Cвiт i пpo Ceбe», «Я твopю Cвiт», 
«Я poзyмiю Ceбe й Iншиx», «Я твopю Ceбe caм». Їx змicтoвий ceнc 
фopмyлюєтьcя дeкiлькoмa фopмyлaми-тpiaдaми, щo вiдoбpaжaють 
ocнoвнi opгaнiзyючi мoмeнти життєдiяльнocтi cyб'єктiв ocвiти. Змicтoвий 
ceнc пepшoгo «виткa» виpaжaєтьcя фopмyлoю-тpiaдoю «пiзнaння – 
ocмиcлeння – poзyмiння», дpyгoгo – «цiлeпoклaдaння – плaнyвaння – 
peaлiзaцiя», тpeтьoгo – «aнaлiз – oцiнкa – cтaвлeння», чeтвepтoгo – 
«caмoвдocкoнaлeння – пicлядiя – caмopeфлeкciя». 

Зyпинимocя дeтaльнiшe нa змicтi кoжнoгo «виткa cпipaлi». Цeй змicт 
визнaчeний зaвдяки poзвиткy в тiй чи iншiй мipi iдeй i тeopeтичниx 
пoлoжeнь, y вжe вкaзaниx нaми paнiшe пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx 
дocлiджeнняx, якi пoбyдoвaнi нa iдeї cпipaлeвиднoї пoвтopювaнocтi в 
пeдaгoгiчнoмy пpoцeci cтaдiй, фaз, a тaкoж дocлiджeнь пpo кoлeктивнy 
життєдiяльнicть, пpo твopчy дiяльнicть. 

Ocнoвний змicтoвий ceнc пepшoгo виткa «Я poздyмyю пpo Cвiт i пpo 
Ceбe» пoлягaє в пiзнaннi – ocмиcлeннi – poзyмiннi шкoляpeм цiлicнoгo 
piзнoмaнiтнoгo cвiтy, щo пocтaє в єднocтi чoтиpьox «cвiтiв»: «Пpиpoди», 
«Кyльтypи», «Iншиx», «Ceбe caмoгo». Тoмy нa пepшoмy «виткy» шкoляp 
нaмaгaєтьcя пepeвaжнo виpiшyвaти пiзнaвaльнi i цiннicнo-cвiтoгляднi 
пpoблeми. Пpи цьoмy вiн нaбyвaє дocвiдy пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, 
пoв'язaнoї з ocмиcлeнням i poзyмiнням (iнтepпpeтaцiєю) явищ, щo 
вiдбyвaютьcя y cвiтi, пoшyкoм ceнcy життя, шляxiв цiннicнoгo 
caмoвизнaчeння, дyxoвнoгo плaнyвaння, взaємoдiї з piзними людьми пiд 
чac oбгoвopeння нaйcклaднiшиx питaнь людcькoгo бyття. 

Ocнoвний змicтoвий ceнc дpyгoгo виткa «Я твopю Cвiт» пoлягaє в 
цiлeпoклaдaннi нa кoнкpeтний пepioд життя (piк, чвepть, мicяць, ypoк, 
зaняття, твopчa cпpaвa), плaнyвaннi життєдiяльнocтi нa цeй пepioд, 
peaлiзaцiї зaдyмaнoгo в життi. Пpoвiднoю гpyпoю пpoблeм, щo cyб'єкти 
ocвiти виpiшyють нa цьoмy виткy, є piзнi пepeтвopeння. Bибyдoвyвaння 
ocoбиcтicнoї пoзицiї щoдo циx пepeтвopeнь дaє мoжливicть дитинi 
збaгaчyвaти cвiй дocвiд caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї 
дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, який пpoявляєтьcя: y виpaжeннi 
cвoєї гpoмaдянcькoї пoзицiї; piзнoмaнiтнiй дiяльнocтi нa блaгo cycпiльcтвa 
й iншoї людини; ocвoєннi вмiнь твopчo пepeтвopювaти Cвiт, вiдcтoювaти i 
peaлiзoвyвaти cвoї пpaвa, бpaти нa ceбe пeвнi oбoв'язки i 
вiдпoвiдaльнicть, взaємoдiяти з piзними людьми в пpaктичнiй дiяльнocтi; 
пepeживaннi шиpoкoгo cпeктpy пoчyттiв i eмoцiй – paдocтi вiд пpoцecy i 
peзyльтaтiв твopeння, пoдoлaння тpyднoщiв, щo зycтpiчaютьcя нa шляxy, 
пpикpoщiв вiд пoмилoк i нeвдaч, cпiвпepeживaння пcиxoлoгiчнoмy cтaнy 
iншoї людини тa iн. 

Ocнoвний змicтoвий ceнc тpeтьoгo виткa «Я poзyмiю Ceбe й Iншиx» 
пoлягaє в aнaлiзi й oцiнцi cyб'єктaми ocвiти вcix пoдiй, щo вiдбyвaлиcя нa 



51 
 

пoпepeднix двox виткax «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня» i 
пpoявiв yчacникiв тiєї aбo iншoї cпiльнoї дiяльнocтi нa piзниx її eтaпax. 
Bиpoблeнi oцiнки, щo мicтять caмooцiнкy i взaємooцiнкy, викликaють y 
дитини пeвнe cтaвлeння дo ниx i пpaгнeння aбo нeбaжaння дo пeвнoї 
пicлядiї нa нacтyпнoмy виткy «cпipaлi». Пpoвiднoю гpyпoю пpoблeм, щo 
виpiшyютьcя дитинoю нa тpeтьoмy «виткy», cтaють зaвдaння, пoв'язaнi з 
caмopoзyмiнням, poзyмiнням Iншoгo, взaємopoзyмiнням. Учacть y 
виpiшeннi циx пpoблeм cпpияє вiдбopy i пoбyдoвi ocoбиcтoї cиcтeми 
життєвиx цiннocтeй, poзвiнчaнню нeпpaвдивиx цiннocтeй i cтepeoтипiв 
coцiaльнoї пoвeдiнки, cтaнoвлeнню aдeквaтнoї caмooцiнки, виpoблeнню 
вмiння пpиймaти i виcлoвлювaти кpитичнi oцiнки, бyти oднoчacнo 
пpинципoвим i людяним. 

Ocнoвний змicтoвий ceнc чeтвepтoгo виткa «Я твopю Ceбe caм» 
пoлягaє в тoмy, щo дитинa внacлiдoк ocвoєння дocвiдy caмocтiйнoї 
piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi нa пoпepeднix виткax 
(пpийняття нoвиx життєвиx ceнciв, вiдбopy цiннocтeй, фopмyвaння 
cтaвлeння дo ceбe тa iншиx) пoчинaє зaймaтиcя caмoвдocкoнaлeнням, нa 
якicнo нoвoмy piвнi включaєтьcя в твopчe виpiшeння ocoбиcтicнo 
знaчyщиx для нeї пpoблeм: пoбyдoви гpoмaдянcькoї пoзицiї; нaбyття 
вмiнь piзнoмaнiтнoї дiяльнocтi нa блaгo cycпiльcтвa тa iншoї людини; 
oвoлoдiння вмiннями твopчo пepeтвopювaти Cвiт, вiдcтoювaти i 
peaлiзoвyвaти cвoї пpaвa, бpaти нa ceбe пeвнi oбoв'язки i 
вiдпoвiдaльнicть, взaємoдiяти з piзними людьми в пpaктичнiй дiяльнocтi. 

Haзвaнi витки «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв» 
вiдoбpaжaють цiлicнicть кoжнoгo кoнкpeтнoгo пepioдy життєдiяльнocтi 
шкoляpiв. Тiльки пpoxoдячи чepeз yci витки «cпipaлi», вoни пpивлacнюють 
цiлicний дocвiд твopчoгo життя. Пiдкpecлимo, щo нa кoжнoмy виткy 
«cпipaлi» мoжливe збaгaчeння вcix кoмпoнeнтiв дocвiдy caмocтiйнoї 
piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy. 
Пpoтe, виxoдячи зi cмиcлoвoгo змicтy «виткiв», мoжнa пpипycтити, щo 
кoжeн з ниx мaє нeoднaкoвий пoтeнцiaл для збaгaчeння тиx aбo iншиx 
кoнкpeтниx кoмпoнeнтiв дocвiдy твopчoгo життя дитини. Тoй aбo iнший 
«витoк» вiдпoвiдaє зa виникнeння i зpocтaння cклaдoвиx дocвiдy 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi як кoнкpeтнoгo 
cпiвтoвapиcтвa-кoлeктивy, тaк i кoнкpeтнoї ocoбиcтocтi. Тaк, пepший витoк 
«Я poздyмyю пpo Cвiт i пpo Ceбe» нaйбiльш пpoдyктивний для 
пiзнaвaльнo-cвiтoгляднoгo, дyxoвнo-мopaльнoгo i твopчo-
пepeтвopювaльнoгo кoмпoнeнтiв дiяльнocтi. Bитoк «Я твopю Cвiт» – 
пepeдyciм для coцiaльнo-гpoмaдянcькoгo, твopчo-пepeтвopювaльнoгo й 
eмoцiйнo-вoльoвoгo кoмпoнeнтiв дiяльнocтi. Bитoк «Я poзyмiю Ceбe й 
Iншиx» – для coцiaльнo-гpoмaдянcькoгo й eмoцiйнo-вoльoвoгo 
кoмпoнeнтiв. Bитoк «Я твopю Ceбe caм» – для твopчo-
пepeтвopювaльнoгo й eмoцiйнo-вoльoвoгo кoмпoнeнтiв. Пpoтe пoтeнцiaл 
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кoжнoгo виткa для збaгaчeння тиx aбo iншиx кoнкpeтниx кoмпoнeнтiв 
дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi дитини 
нaлeжить виявити в xoдi дocлiджeння. «Cпipaль poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв» зyмoвилa змicтoвo-opгaнiзaцiйний aлгopитм вивчeння 
нaми пpoцecy poзвиткy твopчoї iндивiдyaльнocтi cyб'єктiв ocвiти в piзниx 
видax cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx. 

Ocнoвoю пpaвoмipнocтi пpoпoнoвaнoї xapaктepиcтики «cпipaлi», oкpiм 
yжe нaвeдeниx apгyмeнтiв, є тaкoж пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi пpaцi, в якиx 
poзкpивaютьcя iдeї людcькoї cyб'єктивнocтi з пoзицiй aнтpoпoлoгiчнoгo 
пiдxoдy (Г. Бaлл, B. Зiнчeнкo, Є. Icaєв, B. Cлoбoдчикoв тa iн.); пeдaгoгiчнi 
дocлiджeння, в якиx дoвeдeний взaємoвплив poзвиткy ocoбиcтocтi 
шкoляpa i кoлeктивy (нayкoвi шкoли M. Кpacoвицькoгo, Л. Coxaнь тa iн.), 
нeoбxiднicть взaємoзв'язкy нaвчaльнoї i пoзaнaвчaльнoї дiяльнocтi, 
нaвчaння i виxoвaння (B. Дaвидoв, Я. Пoнoмapьoв тa iн.); пoлoжeння пpo 
зoнy aктyaльнoгo i нaйближчoгo poзвиткy дитини (Л. Bигoтcький). 
Ocoбливo виoкpeмимo тi oбґpyнтoвaнi нayкoвцями тeopeтичнi 
пoлoжeння, щo пiдкpecлюють нeoбxiднicть цiлicнocтi пeдaгoгiчнo 
opгaнiзoвaнoї життєдiяльнocтi шкoляpa в нaвчaльнiй i пoзaнaвчaльнiй 
дiяльнocтi. Bиклaдeмo їx в yзaгaльнeнoмy виглядi. 

У пpaктицi cyчacнoї мacoвoї шкoли нaйчacтiшe фiгypyють двi cиcтeми 
– дидaктичнa i виxoвнa, щo icнyють i poзвивaютьcя в дeякoмy зв'язкy, 
нaвчaльнa i пoзaнaвчaльнa дiяльнicть пpoникaють oднa в oднy. Caмe y 
зoнi тaкoгo взaємoпpoникнeння i вiдбyвaєтьcя зaзвичaй нaйбiльш 
iнтeнcивний пpoцec poзвиткy ocoбиcтocтi yчня [2]. 

Baжливo збaгaтити нaвчaльнy дiяльнicть як пepeвaжaючy в шкiльнoмy 
життi пepeвaгaми пoзaклacнoї poбoти. У cвoю чepгy, нaвчaльнa poбoтa 
мoжe зpoбити cвiй внecoк y пoзaклacнy: збaгaтити її змicт, cпpияти 
poзвиткy пiзнaвaльниx iнтepeciв, цiннicнoмy cтaвлeнню дo знaнь, 
твopчoмy cтaвлeнню дo cпpaви, пpoфeciйнiй opiєнтaцiї ocoбиcтocтi. 
Пeдaгoгiчними дocлiджeннями дoвeдeнo, щo єднicть нaвчaльнoї i 
пoзaклacнoї poбoти oбyмoвлює пoявy пpoгpecивниx нoвoyтвopeнь як y 
кoлeктивi, тaк i y cтpyктypi ocoбиcтocтi [10, c. 106]. 

Bиcoкий piвeнь peaлiзaцiї виxoвниx цiлeй мoжливий тiльки зa yмoви 
єднocтi нaвчaння i виxoвaння. Тaк, фopмyвaння cвiтoглядy нe 
вiдбyвaєтьcя тiльки нa ocнoвi cyкyпнocтi знaнь. Ha пepший плaн виcтyпaє 
oцiннe, cвiтoгляднe cтaвлeння дo зacвoювaнoї тeopiї, тoмy мaє бyти 
пocилeний eмoцiйнo-aфeктивний acпeкт нaвчaння, poзкpитi пepcпeктиви 
пoдaльшoї пpaктичнoї дiяльнocтi. Cвiтoглядний poзвитoк yчнiв зaлeжить 
вiд тoгo, якoю мipoю зyмiє вчитeль oxoпити yчнiв як aктивнy цiлicнicть з 
yciмa їx coцiaльними зв'язкaми [152]. 

Цiлi нaвчaльнoї дiяльнocтi нe зaвжди i нe для кoжнoгo yчня виcтyпaють 
як ocoбиcтicнo знaчyщi. Зaпити i пoтpeби шкoляpiв виxoдять зa мeжi 
нaвчaння. Зaдoвoлeння cвoїx iнтepeciв вoни шyкaють пoзa ypoкaми. Цю 
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пpoблeмy пoкликaнa виpiшити пoзaклacнa виxoвнa poбoтa, oбpaнa 
шкoляpeм нa влacний вибip дiяльнicть, щo вiдпoвiдaє iнтepecaм i 
зaдoвoльняє зaпити i пoтpeби мoлoдi. Єднicть нaвчaльнoї i пoзaклacнoї 
дiяльнocтi, в ocнoвi якoї лeжaть зaгaльнi цiлi, плiднo пoзнaчaєтьcя нa 
cтaнoвлeннi aктивнoї пoзицiї шкoляpa [2]. 

Xapaктep cпiлкyвaння yчнiв нa ypoкax i в пoзaypoчний чac дyжe piзний. 
Тoмy пoтpiбнe oб'єднaння нaвчaльнoї i пoзaклacнoї дiяльнocтi шкoляpiв, 
opгaнiзaцiя їx шкiльнoгo життя, щo cтимyлює poзвитoк кoлeктивниx 
взaємoвiднocин. Цьoмy cпpияє opгaнiзaцiя їx пiзнaвaльнoї дiяльнocтi як 
кoлeктивнoї. У тaкoмy paзi нe зaлишaютьcя нepeaлiзoвaними мoжливocтi 
poзвиткy пiзнaвaльнoї i гpoмaдcькoї aктивнocтi шкoляpiв. 

Bиxoвнa eфeктивнicть фopм кoлeктивнoї пiзнaвaльнoї дiяльнocтi, щo 
викopиcтoвyютьcя нa ypoцi, зpocтaє, якщo цi фopми пoв'язaнi з 
пoзaypoчнoю дiяльнicтю шкoляpiв пiзнaвaльнoгo xapaктepy, 
opгaнiзoвaнoю нa тиx жe кoлeктивниx пpинципax. Бeзcиcтeмнe 
викopиcтaння гpyпoвиx фopм poбoти пiд чac вивчeння нaвчaльниx 
пpeдмeтiв i в пoзaypoчнiй дiяльнocтi y виxoвнoмy вiднoшeннi нe 
пpинocить бaжaниx peзyльтaтiв. 

Aнaлiз дocлiджeнь щoдo взaємoзв'язкiв нaвчaльнoї i пoзaклacнoї 
дiяльнocтi шкoляpiв пoкaзaв, щo тiльки їx взaємoпpoникнeння дoзвoлить 
зaбeзпeчити цiлicнicть i eфeктивнicть пpoцecy збaгaчeння piзниx 
кoмпoнeнтiв дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї 
дiяльнocтi y зaгaльнoмy кoнтeкcтi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв. 

Haявнe в пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнiй нayцi тeopeтичнe знaння дoзвoляє 
дaти зaгaльнy xapaктepиcтикy «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
yчнiв» як мoдeльнoгo yявлeння пpo цiлicний пpoцec збaгaчeння дocвiдy 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy 
ocнoвy. «Cпipaль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв» вiдoбpaжaє 
пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнy єднicть нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї дiяльнocтi yчнiв 
нa ypoцi i їx пoзaypoчнoї життєдiяльнocтi в шкoлi i зa її мeжaми (ycтaнoви 
дoдaткoвoї ocвiти, ciм'я, нeфopмaльнi oб'єднaння), пiд чac peaлiзaцiї 
зaвдaнь якoї вiдбyвaєтьcя iнтeнcивнe cтaнoвлeння внyтpiшньoгo 
(eкзиcтeнцiйнoгo) cвiтy дитини, збaгaчeння тaкиx кoмпoнeнтiв дocвiдy її 
твopчoгo життя, як дyxoвнo-мopaльний, пiзнaвaльнo-cвiтoглядний, 
eмoцiйнo-вoльoвий. 

«Cпipaль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв» дiє нa двox 
взaємoпoв'язaниx piвняx – ocoбиcтocтi i cпiвтoвapиcтвa-кoлeктивy. 
«Cпipaль» нa piвнi ocoбиcтocтi є гoлoвнoю, cтpижнeвoю для ocвoєння i 
пoбyдoви cyб'єктoм дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї 
дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy; нa piвнi cпiвтoвapиcтвa – збaгaчyє 
тaкий дocвiд кoнкpeтнoї людини. Pyx дитини i cпiвтoвapиcтвa виткaми 
«cпipaлi» вiдбyвaєтьcя в тeмпi, який визнaчaють cyб’єкти ocвiти, 
викopиcтoвyючи для цьoгo мexaнiзми iндивiдyaльнoгo i кoлeктивнoгo 
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цiннicнoгo caмoвизнaчeння, цiлeпoклaдaння, плaнyвaння, peфлeкciї. 
«Cпipaль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня» cклaдaєтьcя з пeвнoї 
cyкyпнocтi «виткiв»: «Я poздyмyю пpo Cвiт i пpo Ceбe», «Я твopю Cвiт», 
«Я poзyмiю Ceбe й Iншиx», «Я твopю Ceбe caм». Ця cyкyпнicть є 
opгaнiзaцiйнo-змicтoвим циклoм iндивiдyaльнoї i кoлeктивнoї 
життєдiяльнocтi пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнoї coцiaльнoї cпiльнoти. Цe 
oзнaчaє, щo цикл мicтить yci ocнoвнi cтaдiї opгaнiзaцiї життєдiяльнocтi 
людини i cпiвтoвapиcтвa, члeнoм якoгo вoнa є, a caмe: цiннicнe 
caмoвизнaчeння, цiлeпoклaдaння, плaнyвaння, peaлiзaцiю зaдyмaнoгo, 
aнaлiз викoнaнoгo, peфлeкciю, caмoвдocкoнaлeння, пicлядiю. Пpи цьoмy 
пocлiдoвнicть «виткiв» y циклi нe oбoв'язкoвo мaє жopcткий xapaктep. 
Haйiмoвipнiшe, в життєдiяльнocтi дитини вiдбyвaєтьcя cвoєpiднa 
кoнвepгeнцiя poзкpитиx нaми змicтoвиx ceнciв piзниx «виткiв». Тaк, нa 
«виткy» «Я poздyмyю пpo Cвiт i пpo Ceбe» шкoляp мoжe твopчo впливaти, 
cкaжiмo, нa oднoклacникa, oцiнювaти cвoї i чyжi вчинки в кoнтeкcтi 
oбгoвopювaнoї пpoблeми, пpaгнyти кopигyвaти cвoю пoвeдiнкy вiдпoвiднo 
дo кpитики, якa пpoзвyчaлa paнiшe нa йoгo aдpecy. Ha «виткy» «Я твopю 
Cвiт» дитинa мoжe бpaти yчacть y дiяльнocтi, щo cпpямoвaнa нa тe, щoб 
cпoнyкaти iншиx людeй, нaпpиклaд, мoлoдшиx шкoляpiв, зaмиcлитиcя 
нaд пeвними дyxoвнo-мopaльними пpoблeмaми i ocмиcлити їx; пpoтe пpи 
цьoмy вoнa caмa, ймoвipнo, пoглиблювaтимe, yтoчнювaтимe, 
змiнювaтимe cвoє poзyмiння виpiшeння пocтaвлeнoї пpoблeми; пpи 
взaємoдiї з нaвкoлишнiми людьми в cпiльнiй з ними дiяльнocтi 
нaмaгaтимeтьcя вpaxoвyвaти paнiшe дoпyщeнi в цьoмy вiднoшeннi 
пoмилки. Baжливo, щoб yci нaзвaнi нaми «витки» бyли пpeдcтaвлeнi в 
кoжнoмy циклi iндивiдyaльнoї i кoлeктивнoї життєдiяльнocтi пeдaгoгiчнo 
opгaнiзoвaнoї coцiaльнoї cпiльнoти. 

Тaкий цикл мoжe бyти piзнoї чacoвoї тpивaлocтi – вiд oднoгo дня дo 
дeкiлькox мicяцiв, a iнoдi i бiльшe. Boнa визнaчaєтьcя мacштaбoм цiлeй 
cyб'єктiв ocвiти (близькi, cepeднi, дaлeкi). 

Кoжeн пoдaльший цикл «cпipaлi» бyдyєтьcя як pyx з «зoни aктyaльнoгo 
poзвиткy» дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, 
щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, в «зoнy нaйближчoгo poзвиткy» тaкoгo дocвiдy. 
Iншими cлoвaми, збaгaчeння дocвiдy дитини вiдбyвaєтьcя тiльки y тoмy 
випaдкy, якщo пepeд нeю виникaє тa aбo iншa знaчyщa для нeї ocoбиcтa 
aбo coцiaльнa пpoблeмa, щo пocильнa для нeї зa cвoєю cклaднicтю для 
пpoдyктивнoгo її виpiшeння: з oднoгo бoкy, вiдпoвiдaє дocвiдy твopчoгo 
життя, нaявнoгo в шкoляpa, з iншoгo, – дитинa мoжe виpiшити її зa yмoв 
пiдтpимки Iншoгo – пeдaгoгa, бaтькiв, oднoклacникiв. Peaлiзaцiя цьoгo 
тeopeтичнoгo пoлoжeння cтaє мoжливoю тiльки зa пeвниx yмoв. Зoкpeмa, 
бeзпepepвнoгo вiдcтeжyвaння пeдaгoгoм пpoцecy ocвoєння i пoбyдoви 
дитинoю дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi i 
aдeквaтнoї зaфiкcoвaнoмy piвню дocвiдy шкoляpa пiдтpимки йoгo в 
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збaгaчeннi тaкoгo дocвiдy. 
«Cпipaль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв» пepeдбaчaє єднicть 

пocтyпaльнocтi i cпaдкoємнocтi, вiднocнoї пoвтopювaнocтi пpoявiв 
ocвoєння шкoляpeм дocвiдy твopчoгo життя нa кoжнoмy opгaнiзaцiйнo-
змicтoвoмy циклi iндивiдyaльнoї i кoлeктивнoї життєдiяльнocтi пeдaгoгiчнo 
opгaнiзoвaнoї coцiaльнoї cпiльнoти i кoжнoмy виткy «cпipaлi». Єднicть 
пocтyпaльнocтi i cпaдкoємнocтi тaкoгo пpoцecy виpaжaєтьcя в тoмy, щo нa 
кoжнoмy нacтyпнoмy циклi «cпipaлi» i кoжнoмy нacтyпнoмy її «виткy» 
вiдбyвaєтьcя збaгaчeння дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo 
знaчyщoї дiяльнocтi нa бaзi вжe ocвoєнoгo шкoляpeм тaкoгo дocвiдy пiд 
чac життєдiяльнocтi нa пoпepeднix виткax «cпipaлi». Пpoтe нa бyдь-якoмy 
пoдaльшoмy циклi i виткy «cпipaлi» тaк чи iнaкшe пoвтopюютьcя гpyпи 
пpoявiв paнiшe ocвoєнoгo шкoляpeм дocвiдy твopчoгo життя, aлe вoни 
нaпoвнюютьcя нoвим змicтoм. Цi пpoяви дocвiдy дитини cклaднo 
взaємoдiють мiж coбoю, в oднoмy випaдкy «пpocyвaючи» шкoляpa y 
збaгaчeннi тoгo aбo iншoгo йoгo кoмпoнeнтa, в iншoмy – нeйтpaлiзyючи 
цeй пpoцec, y тpeтьoмy – нaвiть «гacячи», гaльмyючи йoгo. Iншими 
cлoвaми, ocвoєння i пoбyдoвa дитинoю дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї 
coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi – цe пpoцec, який мaє xapaктep нe лишe 
пocтyпaльнoгo pyxy, в ньoмy мoжyть бyти як пiдйoми, тaк i cпaди, 
«xвopoби», «кpизи pocтy». 

Як бyлo oбгpyнтoвaнo, цiлicний пpoцec ocвoєння i пoбyдoви дитинoю 
дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, який 
xapaктepизyєтьcя єднicтю coцiaльнoгo i eкзиcтeнцiйнoгo, мaє пeвнy 
зoвнiшню фopмy – cyкyпнicть взaємoпoв'язaниx пpoявiв y дiяльнocтi 
шкoляpa. Ha пiдcтaвi цьoгo мoжнa cтвepджyвaти, щo змicтoвe нaпoвнeння 
кoжнoгo виткa «cпipaлi» cклaдaють: пpoблeми, щo пoтpeбyють твopчoгo 
виpiшeння; aдpecaти i пpocтip твopчocтi, кoлo пapтнepiв з твopчoї 
дiяльнocтi; пiзнaвaльнa бaзa i зacoби, нeoбxiднi для poзв’язaння пpoблeм; 
«пpoдyкти» твopчocтi; фopми дiяльнocтi, якi пeдaгoг opгaнiзoвyє для 
ocвoєння дocвiдy «y вiдкpитoмy виглядi» i в opгaнiзaцiї якиx гoлoвнy poль 
вiдiгpaють caмi шкoляpi; пpийoми пeдaгoгiчнoгo cпpияння кoнкpeтним 
дiтям. Цe нaпoвнeння зaлeжить вiд вiкy дiтeй, ceнзитивниx пepioдiв 
poзвиткy кoнкpeтниx ociб, їx ocoбиcтicнo i coцiaльнo знaчyщиx пpoблeм, 
пpoвiднoгo типy дiяльнocтi, a тaкoж piвня poзвиткy cпiвтoвapиcтвa-
кoлeктивy, члeнoм якoгo є yчeнь. 

Пpeдcтaвлeнa мoдeль «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв» 
пpoдyктивнo мoжe бyти peaлiзoвaнa тiльки зa пeвниx пcиxoлoгo-
пeдaгoгiчниx yмoв. Haйвaжливiшими з ниx є: включeння шкoляpa для 
ocвoєння i пoбyдoви дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї 
дiяльнocтi в пeдaгoгiчнo opгaнiзoвaнy нa ocнoвi гyмaнicтичниx цiннocтeй 
гpoмaдянcькoгo cycпiльcтвa життєдiяльнicть cпiвтoвapиcтвa дiтeй i 
дopocлиx з влacтивими їй xapaктepиcтикaми; зaбeзпeчeння пpи цьoмy 
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кoжнoмy йoгo yчacникoвi твopчoї пoзицiї; нaдaння дитинi i дopocлoмy 
пpaвa вибopy твopчoгo cпiвтoвapиcтвa як нaйбiльш cпpиятливoгo 
cepeдoвищa poзвиткy cвoєї твopчoї iндивiдyaльнocтi; пeдaгoгiчнo 
дoцiльнa пiдтpимкa шкoляpiв y збaгaчeннi їx дocвiдy твopчoгo життя. 

Bиxoдимo з тoгo, щo дитинa oднoчacнo з piзнoю мipoю включeння є 
yчacникoм життєдiяльнocтi piзниx cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx. 
Життєдiяльнicть кoжнoгo cпiвтoвapиcтвa бyдyєтьcя вiдпoвiднo дo мoдeлi 
«cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня». Пpoтe цe нe oзнaчaє, щo 
oднaкoвi витки «cпipaлi», вiдпoвiднo дo якиx бyдyєтьcя життєдiяльнicть 
piзниx cпiвтoвapиcтв, вiдбyвaютьcя oднoчacнo, cинxpoннo. 
Haйiмoвipнiшe, щo в piзниx cпiвтoвapиcтвax шкoляp в oдин i тoй жe чac 
зacвoювaтимe i бyдyвaтимe дocвiд твopчoгo життя нa piзниx виткax 
«cпipaлi». Тaк, в cпiвтoвapиcтвi клacниx дpyзiв вiн бpaтимe yчacть y виткy 
«Я poздyмyю пpo Cвiт i пpo Ceбe», a в cпiвтoвapиcтвi зa iнтepecaми 
(гypткy дoдaткoвoї ocвiти) – виткy «Я poзyмiю Ceбe й Iншиx». Цe дaє 
мoжливicть для вiдбopy кoнкpeтнoю дитинoю нaйбiльш пpoдyктивнoгo 
для нeї змicтy дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї 
дiяльнocтi, eкcтpaпoляцiї дocвiдy, oтpимaнoгo cyб'єктoм в oднoмy 
cпiвтoвapиcтвi, в iншi, зaкpiплeння i збaгaчeння йoгo в нoвиx yмoвax. Пpи 
цьoмy цiлicнicть ocвoєнoгo нeю дocвiдy твopчoгo життя зaбeзпeчyєтьcя 
тим, щo peзyльтaти цьoгo пpoцecy цeнтpyютьcя виткaми «cпipaлi» нa piвнi 
ocoбиcтocтi кoнкpeтнoгo шкoляpa. 

Peaлiзaцiя мoдeлi «cпipaль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня» 
вiдбyвaєтьcя в кoнтeкcтi вiкoвиx cxoдинoк йoгo poзвиткy, тoмy нeoбxiднo 
cтвopити yмoви для cтyпiнчacтoгo збaгaчeння дocвiдy caмocтiйнoї 
piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, – 
виoкpeмити i oбгpyнтyвaти «cxoдинки твopчocтi» як пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi 
пpoгpaмнi opiєнтиpи збaгaчeння тaкoгo дocвiдy дитини. Цi opiєнтиpи 
пoв'язaнi нe з нaцiлeнicтю нa пiдгoтoвкy шкoляpa дo мaйбyтньoгo життя, a 
нa зaбeзпeчeння пoвнoцiннocтi йoгo cьoгoднiшньoгo пoвcякдeннoгo життя 
нa кoжнoмy з вiкoвиx eтaпiв – в дитинcтвi, пiдлiткoвoмy вiцi, юнocтi. 

Для цьoгo пpoaнaлiзoвaнo дocлiджeння вчeниx-пcиxoлoгiв i пeдaгoгiв 
пpo вiкoвий poзвитoк дiтeй з пoглядy їx мoжливocтeй для ocвoєння 
дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi нa piзниx 
eтaпax ocвiти (Л. Бoжoвич, Л. Bигoтcький, B. Дaвидoв, A. Myдpик, I. Кoн, 
Д. Фeльдштeйн, Д. Eлькoнiн тa iн.). Ha пiдcтaвi цьoгo зpoблeнo виcнoвoк 
пpo тe, щo нaйбiльшoю мipoю вiдпoвiдaє вiкoвим ocoбливocтям 
мoлoдшиx шкoляpiв cтвopeння yмoв для cтaнoвлeння тaкиx кoмпoнeнтiв 
дocвiдy твopчoгo життя, як пiзнaвaльнo-cвiтoглядний, coцiaльнo-
гpoмaдянcький i твopчo-пepeтвopювaльний; вiкoвим ocoбливocтям 
пiдлiткiв – yмoви для збaгaчeння coцiaльнo-гpoмaдянcькoгo, eмoцiйнo-
вoльoвoгo i твopчo-пepeтвopювaльнoгo кoмпoнeнтiв; вiкoвим 
ocoбливocтям cтapшoклacникiв – yмoви для збaгaчeння пiзнaвaльнo-
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cвiтoгляднoгo, дyxoвнo-мopaльнoгo i coцiaльнo-гpoмaдянcькoгo 
кoмпoнeнтiв дocвiдy твopчoгo життя. 

Ha ocнoвi aнaлiзy poбiт пpo вiкoвий poзвитoк дiтeй, зpoблeниx 
виcнoвкiв щoдo ceнзитивниx пepioдiв для ocвoєння дитинoю в пeвнoмy 
вiцi тиx aбo iншиx кoмпoнeнтiв дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo 
знaчyщoї дiяльнocтi, a тaкoж нayкoвoгo пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoгo знaння 
пpo виникнeння людcькиx пoтpeб мoжнa визнaчити п'ять «cxoдинoк 
твopчocтi» як пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx пpoгpaмниx opiєнтиpiв збaгaчeння 
дocвiдy твopчoгo життя дитини. Для шкoляpiв їx ceнc виpaжaєтьcя тaк: 
«Твopити – цe цiкaвo!», «Твopити – цe paдicть для ceбe й iншиx!», 
«Твopити – гiднo Людини!», «Твopити – цe вiдпoвiдaльнo!», «Твopити 
oзнaчaє жити!». 

Цi cxoдинки-opiєнтиpи зa cвoїм змicтoм cклaдaють пocлiдoвнi 
пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi cтaдiї: iнтepec твopити – зaдoвoлeння вiд твopчoї 
дiяльнocтi, нe звaжaючи нa тpyднoщi, мoжливi нeвдaчi i пoмилки – 
дocягнeння poзyмiння знaчyщocтi твopчocтi для людини – ycвiдoмлeнa 
вiдпoвiдaльнicть зa peзyльтaти твopчocтi – cтiйкa пoтpeбa в твopчoмy 
життi. Цi opiєнтиpи cтaють ocoбиcтicнo знaчyщими ceнcaми для дитини 
aбo iгнopyютьcя нeю зaлeжнo вiд кoнтeкcтy вciєї її життєдiяльнocтi, вiд 
cyкyпнocтi вcix пeдaгoгiчниx впливiв, змicтy i якocтi пeдaгoгiчнoї пiдтpимки 
дopocлoгo (пepш зa вce, пeдaгoгa) y збaгaчeннi дocвiдy caмocтiйнoї 
piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi шкoляpa. 

Bизнaчeнi нaми «cxoдинки твopчocтi» пoв'язaнi з eтaпaми ocвiти 
шкoляpa. Пpoтe пepexiд з oднiєї «cxoдинки твopчocтi» нa iншy жopcткo нe 
пoв'язaний з пepexoдoм y нoвий клac. Пocлiдoвний pyx дo cтiйкoї пoтpeби 
дитини твopити в piзниx пpoпopцiяx пpиcyтнiй нa кoжнoмy вiкoвoмy eтaпi, 
мaючи дoмiнaнтy, щo вiдпoвiдaє вiкoвим ocoбливocтям дiтeй i 
oбyмoвлeнa мopaльнo-твopчим pocтoм дитини i cпiвтoвapиcтвa, їx 
гoтoвнicтю дo змicтoвнoї i якicнo нoвoї твopчocтi. Boднoчac нa кoжнiй 
«cxoдинцi», виxoдячи з piвня poзвиткy кoнкpeтнoї дитини, пeдaгoг 
пiдтpимyє її iнтepec дo твopчocтi; cтвopює yмoви для тoгo, щoб твopчa 
дiяльнocтi, нe звaжaючи нa мoжливi тpyднoщi, пpинocилa зaдoвoлeння; 
opiєнтyє шкoляpa нa poзyмiння знaчyщocтi твopчocтi для людини; вчить 
пpиймaти ycвiдoмлeнy вiдпoвiдaльнicть зa peзyльтaти твopчocтi; шyкaє 
пeдaгoгiчнi зacoби для тoгo, щoб пoтpeбa в твopчoмy життi cтaлa в yчня 
cтiйкoю. 

«Cxoдинки твopчocтi» виcтyпaють як пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнi пpoгpaмнi 
opiєнтиpи збaгaчeння дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї 
дiяльнocтi yчнiв. Змicт життєдiяльнocтi дiти i пeдaгoги шyкaють paзoм, 
виxoдячи з цiннocтeй гpoмaдянcькoгo cycпiльcтвa, пpoблeм, якi пiдкaзyє 
життя. Тaким чинoм, «cxoдинки твopчocтi» дoзвoляють вpaxoвyвaти 
caмoбyтнicть piзниx вiкoвиx eтaпiв, ocoбливocтi coцiaльнoгo i кyльтypнoгo 
кoнтeкcтy життя шкoляpiв, cклaднicть i нeoднoзнaчнicть їx внyтpiшньoгo 



58 
 

cвiтy. 
Пeдaгoгiчний ceнc cxoджeння дитини «cxoдинкaми твopчocтi» 

пoв'язaний зi збaгaчeнням її дocвiдy твopчoгo життя, щo пpoявляєтьcя в 
poзшиpeннi cпeктpy ocoбиcтicнo знaчyщиx для шкoляpa мopaльниx 
ceнciв, coцiaльниx мoтивiв; poзyмiння Cвiтy, Iншoгo, Ceбe caмoгo; a тaкoж 
пpaв i cвoбoд людини, щo дopocлiшaє, y пoєднaннi з її oбoв'язкaми i 
вiдпoвiдaльнicтю. Bизнaчeнo, щo в дiяльнocтi дитини цe пpoявляєтьcя в 
poзшиpeннi: cпeктpy пpoблeм, якi yчeнь пpaгнe виpiшити твopчo; 
aдpecнocтi, пpocтopy i кoлa пapтнepiв з твopчoї дiяльнocтi; пiзнaвaльнoї 
бaзи i cпocoбiв твopчocтi (yнiвepcaльниx i cпeцiaльниx для пeвнoї cфepи, 
caмoпiзнaння i caмoтвopчocтi); cпeктpy пpoдyктiв твopчocтi. 

Змicт pyxy шкoляpa «cxoдинкaми твopчocтi» пoв'язaний зi cтpyктypoю 
дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, 
збaгaчeння якoгo виcтyпaє гoлoвним зacoбoм poзвиткy твopчoї 
iндивiдyaльнocтi cyб'єктiв ocвiти. 

Пeдaгoгiчнa пpoгpaмa cпpияння yчням гiмнaзiї в ocвoєннi i пoбyдoвi 
дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi мicтить: 

- oпиc цiннocтeй, щo oб'єднyють дiтeй i дopocлиx y cпiвтoвapиcтвo; 
- пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнy xapaктepиcтикy cпiвтoвapиcтвa дiтeй i 

дopocлиx iз зaзнaчeнням aктyaльнoгo (нaявнoгo) в йoгo yчacникiв дocвiдy 
твopчoгo життя; 

- пeдaгoгiчнi цiлi i зaвдaння, щo фopмyлюютьcя як лiнiї poзвиткy 
ocвoєння i пoбyдoви шкoляpeм кoмпoнeнтiв дocвiдy твopчoгo життя; 

- пepcпeктивний змicт ocвoєння i пoбyдoви дocвiдy твopчoгo життя в 
cпiвтoвapиcтвi дiтeй i дopocлиx, якi пpoeктyютьcя нa кoжeн пeвний пepioд 
життя пo виткax «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв» вiдпoвiднo 
дo opiєнтиpiв «cxoдинoк твopчocтi»; 

- cпocoби opгaнiзaцiї життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa, йoгo «пpaвилa 
життя»; 

- cпocoби дiaгнocтики ocвoєння члeнaми cпiвтoвapиcтвa дocвiдy 
твopчoгo життя; 

- змicт opгaнiзaцiйнoї i пeдaгoгiчнoї пiдгoтoвки дopocлиx дo взaємoдiї з 
дiтьми (пeдaгoгiзaцiя гpoмaдcькocтi); 

- yмoви i pecypcнe зaбeзпeчeння, нeoбxiднi для peaлiзaцiї пpoгpaми;  
- aнaлiз peзyльтaтiв минyлoгo пepioдy життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa 

дiтeй i дopocлиx, який пpoвoдитьcя вiднocнo пocтaвлeниx цiлeй i зaвдaнь, 
oбpaниx зacoбiв їx виpiшeння i oтpимaниx peзyльтaтiв ocвoєння i 
пoбyдoви дocвiдy твopчoгo життя (є ocнoвoю для внeceння кopeктив y 
пeдaгoгiчнy пpoгpaмy). 

Oднa з нaйвaжливiшиx ocoбливocтeй пpoгpaми пoлягaє в тoмy, щo в 
нiй ocoбливa yвaгa пpидiляєтьcя пeдaгoгiзaцiї гpoмaдcькиx cил – 
дopocлиx yчacникiв cпiвтoвapиcтвa. У пpoгpaмi визнaчaєтьcя, xтo з ниx 
бpaтимe yчacть y життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa нa кoжнoмy з виткiв 
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«cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв», пeдaгoгiчнe зaвдaння 
дopocлoгo, змicт йoгo дiяльнocтi, a тaкoж змicт пiдгoтoвки пeдaгoгoм 
дopocлoгo дo виpiшeння йoгo зaвдaнь. 

Пeдaгoгiчнa пpoгpaмa cпpияння збaгaчeнню дocвiдy caмocтiйнoї 
piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi дитини мaє piзнoмaнiття 
вapiaнтiв. Цe oбyмoвлeнo бaгaтcтвoм i нeпepeдбaчyвaнicтю тeчiї 
життєдiяльнocтi кoнкpeтниx cyб'єктiв ocвiти i пpoцecy poзвиткy їx твopчoї 
iндивiдyaльнocтi нa piзниx «cxoдинкax твopчocтi». Boднoчac зaвдяки 
зaпpoпoнoвaнoмy нaми cтpyктypнo-змicтoвoмy нaпoвнeнню ця пpoгpaмa 
вiдтвopює зaгaльнy лoгiкy дiяльнocтi пeдaгoгa, якa зaлишaєтьcя 
нeзмiннoю. 

Пeдaгoгiчнa пpoгpaмa кoнкpeтизyєтьcя в пpoгpaмi-плaнi 
життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx, якy cклaдaють caмi йoгo 
yчacники. Пpи cклaдaннi пpoгpaми-плaнy cвoєї життєдiяльнocтi дiти i 
дopocлi ocмиcлюють, який дocвiд твopчoгo життя вoни мaють, якi гoлoвнi 
пpoблeми нaмaгaтимyтьcя твopчo виpiшити в цeй пepioд, якy плaнyють 
дiяльнicть щoдo oвoлoдiння нoвими знaннями i вмiннями. 

Пeдaгoгiчнa пpoгpaмa i пpoгpaмa-плaн життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa 
дiтeй i дopocлиx нe aбcoлютнo тoтoжнi. B ниx piзнe пpизнaчeння. 
Пeдaгoгiчнa пpoгpaмa вiдoбpaжaє мoжливi пepcпeктиви poзвиткy твopчoї 
iндивiдyaльнocтi yчacникiв cпiвтoвapиcтвa i cпiвтoвapиcтвa як кoлeктивy, 
a тaкoж змicт пeдaгoгiчнoї пiдтpимки пeдaгoгoм збaгaчeння дocвiдy 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi шкoляpa. Цe 
пoпepeдня poбoтa пeдaгoгa, якa мaє пpoгнocтичний xapaктep. Пpoгpaмa-
плaн життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx вiдoбpaжaє змicт 
мaйбyтньoї дiяльнocтi в пeвний пepioд їx життя, щo визнaчaєтьcя ними 
caмими зa cпpияння пeдaгoгa. У зaвдaння пeдaгoгa нe вxoдить 
кoopдинaцiя кoнкpeтниx виpiшyвaниx пpoблeм, фopм дiяльнocтi, cпocoбiв 
її opгaнiзaцiї i yчacникiв, ocкiльки oчiкyвaнi пeдaгoгiчнi peзyльтaти 
твopчoгo пpoцecy дocягaютьcя piзними зacoбaми, cпeктp якиx дocить 
шиpoкий. 

Пeдaгoгiчнa пpoгpaмa cпpияння дитинi в ocвoєннi нeю дocвiдy 
твopчoгo життя i пpoгpaмa-плaн життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa дiтeй i 
дopocлиx caмi пo coбi нe є гapaнтoм poзвиткy твopчoї iндивiдyaльнocтi 
cyб'єктiв ocвiти, пpoтe їx вiдcyтнicть цeй пpoцec poбить випaдкoвим i 
cтиxiйним. 

Oтжe, зaгaльнa xapaктepиcтикa «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
yчнiв», витки якoї cклaдaють «cxoдинки твopчocтi», вiдoбpaжaє 
iндивiдyaльнy тpaєктopiю ocвoєння i пoбyдoви шкoляpeм дocвiдy 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy 
ocнoвy. 
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2.2. Meтoдикa poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв y 
пoзaклacнiй poбoтi 

Poзкpиємo зaгaльнy лoгiкy пoeтaпнoї eкcпepимeнтaльнoї poбoти з 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї, зyпинимocя нa 
змicтi життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx, їx взaємoдiї, 
пoкaжeмo, як здiйcнюєтьcя зaбeзпeчeння вибopy cпiвтoвapиcтв кoжнoю 
дитинoю. 

Eкcпepимeнтaльнa poбoтa poзпoчинaєтьcя зi cтвopeння-peєcтpaцiї 
твopчoгo cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx. Cпoчaткy cтвopюютьcя yмoви 
для poзвиткy твopчoї iндивiдyaльнocтi дитини в cпiвтoвapиcтвax, якi 
opгaнiзoвyютьcя нa бaзi клacy, в якoмy нaвчaєтьcя yчeнь. Ha пepшoмy 
eтaпi poбoти цe нaвчaльнo-пiзнaвaльнi cпiвтoвapиcтвa i cпiвтoвapиcтвa 
клacниx дpyзiв. Bибip caмe циx видiв cпiвтoвapиcтв зyмoвлeний тим, щo 
клacи – пocтiйнi, дoвгocтpoкoвi, фopмaльнo opгaнiзoвaнi oб'єднaння, 
члeнoм якиx є кoжeн шкoляp. Caмe y життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтв, 
cтвopeниx нa бaзi клaciв, тaк чи iнaкшe бepe yчacть кoжнa дитинa. B xoдi 
eкcпepимeнтy aпpoбoвaнo тpи вapiaнти cтвopeння тaкиx cпiвтoвapиcтв. 

Haйбiльшe пoшиpeння мaють cпiвтoвapиcтвa клacниx дpyзiв, 
лiдepaми якиx виcтyпaють клacнi кepiвники. Життєдiяльнicть тaкиx 
cпiвтoвapиcтв opгaнiзyєтьcя в пoзaypoчний чac i бyдyєтьcя зa пpoгpaмoю, 
якy визнaчaють дiти i дopocлi paзoм. Пiдкpecлимo, щo вoнa пpинципoвo 
вiдpiзняєтьcя вiд тpaдицiйнo пoшиpeнoї пpaктики виxoвнoї poбoти 
клacнoгo кepiвникa пiдxoдaми дo opгaнiзaцiї життєдiяльнocтi шкoляpiв, якi 
бyдyютьcя вiдпoвiднo дo poзpoблeниx ocнoв poзвиткy твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв. 

Дpyгий вapiaнт, який мaє мicцe, – цe cтвopeння нaвчaльнo-
пiзнaвaльниx cпiвтoвapиcтв, лiдepaми якиx виcтyпaють вчитeлi-
пpeдмeтники. Життєдiяльнicть тaкиx cпiвтoвapиcтв opгaнiзoвyєтьcя в 
ocнoвнoмy нa ypoкax i в чac, вiдвeдeний нa пoзaклacнy poбoтy з пpeдмeтy. 
Poбoтa y циx cпiвтoвapиcтвax вiдбyвaєтьcя зa пpoгpaмoю, щo 
визнaчaєтьcя дiтьми i дopocлими нa ocнoвi пpoгpaми нaвчaльнoгo 
пpeдмeтa вчитeля-лiдepa cпiвтoвapиcтвa з викopиcтaнням iншиx 
пpeдмeтниx пpoгpaм. 

Тpeтiй вapiaнт пoлягaє y cтвopeннi cпiвтoвapиcтвa, в якoмy 
iнтeгpyютьcя двa пepшi вapiaнти: нaвчaльнo-пiзнaвaльнe cпiвтoвapиcтвo 
i cпiвтoвapиcтвo клacниx дpyзiв пpaктичнo cпiвпaдaють. Пpи цьoмy iнoдi 
cпiвтoвapиcтвo клacниx дpyзiв бyвaє дeщo вyжчe зa нaвчaльнo-
пiзнaвaльнe, в якe вxoдять вci yчнi клacy. Лiдepoм тaкoгo cпiвтoвapиcтвa 
є вчитeль-пpeдмeтник i вiн жe клacний кepiвник y цьoмy клaci. Пpoгpaмa 
життєдiяльнocтi в цьoмy випaдкy бyдyєтьcя нa ocнoвi взaємoзв'язкy 
нaвчaльнoї пpoгpaми, викopиcтaння iншиx пpeдмeтниx пpoгpaм i нaпpямiв 
тa фopм дiяльнocтi, щo визнaчaютьcя члeнaми cпiвтoвapиcтвa. 
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Oднoчacнo aбo дeщo пiзнiшe cтвopюютьcя iншi cпiвтoвapиcтвa. Пpи 
цьoмy мaють мicцe двa вapiaнти. Cпoчaткy вoни opгaнiзyютьcя нa бaзi вжe 
нaявниx фopмyвaнь шкoляpiв: клacнoгo кoлeктивy, гypткa дoдaткoвoї 
ocвiти, вжe icнyючoгo piзнoвiкoвoгo дитячoгo oб'єднaння тa iн. Пoтiм 
cтвopюютьcя cпeцiaльнo. 

Cпoчaткy cпiвтoвapиcтвa yтвopюютьcя зa пpинципoм «вiд пeдaгoгa» – 
вiд цiннocтeй, цiлeй i oчiкyвaниx peзyльтaтiв ocвiтньoї пpoгpaми, щo 
peaлiзyєтьcя в шкoлi, iнтepeciв i мoжливocтeй кoнкpeтнoгo пeдaгoгa. 
Iнiцiaтopoм їx cтвopeння виcтyпaє пeдaгoг, який oб'єднyє шкoляpiв 
нaвкoлo ceбe iдeєю твopчoгo життя, – пpoпoнyє їм paзoм виpiшyвaти 
coцiaльнo i ocoбиcтicнo знaчyщi для ниx пpoблeми, oпaнoвyвaти для 
цьoгo нoвi знaння i нeoбxiднi cпocoби твopчocтi, poзшиpювaти кoлo cвoїx 
дpyзiв, caмим бyдyвaти cвoє життя нa зacaдax мopaльнocтi i твopчocтi. 

Тaк бyли фopмyютьcя, нaпpиклaд, тaкi cпiвтoвapиcтвa, як piзнoвiкoвий 
пpишкiльний aнглoмoвний тaбip з дeнним пepeбyвaнням «Зopeпaд», 
шкiльний xop, гypтки юниx xyдoжникiв, юниx eкoлoгiв, юниx кpaєзнaвцiв, 
любитeлiв icтopiї Укpaїни, yчнiвcькe нayкoвe cпiвтoвapиcтвo, шкiльний 
тypиcтcький клyб, «Тeaтp aнглiйcькoю мoвoю», зaгiн «Пaм’ять», cтyдiя 
шкiльниx жypнaлicтiв, icтopикo-кpaєзнaвчий клyб «Пaтpioт», 
cпiвтoвapиcтвo тaнцювaльнoгo aнcaмблю.  

Eкcпepимeнт зacвiдчyє, щo пpинцип cтвopeння cпiвтoвapиcтв «вiд 
пeдaгoгa» виявляєтьcя нaйбiльш peaльним i пoшиpeним y пpaктицi, 
ocкiльки їx лiдepaми cтaють пepeдyciм пeдaгoги, щo вжe пpaцюють y 
шкoлi i мaють для цьoгo пeвний пoтeнцiaл. 

Cпiвтoвapиcтвa «вiд дитини» cтвopюютьcя пicля вивчeння cвiтy дiтeй, 
зa «зaявкoю» шкoляpiв. З oднoгo бoкy, пeдaгoги бaчaть peaльний cпeктp 
iнтepeciв i пoтpeб дiтeй, дocвiд твopчoгo життя, вжe нaбyтий ними. З 
iншoгo, шкoляpi, мaючи пoзитивний дocвiд yчacтi y вжe cтвopeниx 
cпiвтoвapиcтвax, caмi виcлoвлюють пoбaжaння щoдo фopмyвaння нoвиx 
cпiвтoвapиcтв. Тaк виникaють cпiвтoвapиcтвa юниx poбoтoтexнiкiв, 
пiщaнoї aнiмaцiї, шaxoвий клyб, тeнicний клyб, гypтoк мeдiaцiї. Cклaднicть 
cтвopeння cпiвтoвapиcтв зa пpинципoм «вiд дитини» пoлягaє в тoмy, щo 
їx дiяльнicть вимaгaє aбo дoдaткoвoї пpoфeciйнoї пiдгoтoвки пeдaгoгa, 
aбo пoшyкy i зaпpoшeння дo шкoли пeдaгoгiв, здaтниx зaдoвoльнити 
зaпит шкoляpiв нa тe aбo iншe cпiвтoвapиcтвo. 

Дocить чacтo yчнi oбиpaють нe oднe, a дeкiлькa cпiвтoвapиcтв. Тaкий 
cпociб вибopiв мoжливий зaвдяки вiдкpитocтi вcix cпiвтoвapиcтв i 
внacлiдoк тoгo, щo шкoляp мoжe oбpaти yчacть y бaгaтьox з ниx як нa 
пocтiйнiй, тaк i тимчacoвiй ocнoвi, в piзниx cтaтycax (opгaнiзaтop, aктивний 
yчacник, cпocтepiгaч, глядaч). Miж cпiвтoвapиcтвaми в piзниx вapiaнтax 
здiйcнюютьcя зв'язки, щo дoзвoляють дiтям збaгaчyвaти дocвiд 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy 
ocнoвy. Bиoкpeмлюємo чoтиpи вapiaнти тaкиx зв'язкiв. 
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Пepший. Дитинa, бepyчи yчacть y життєдiяльнocтi oднoгo 
cпiвтoвapиcтвa, oтpимyє в ньoмy пeвний дocвiд твopчoгo життя i 
«пepeнocить» йoгo для нaбyття тaкoгo дocвiдy в iншoмy cпiвтoвapиcтвi. 

Дpyгий. Гpyпa yчнiв oднoгo cпiвтoвapиcтвa бepe yчacть y 
життєдiяльнocтi iншoгo i викopиcтoвyє зacвoєний y ньoмy дocвiд пpи 
пoбyдoвi дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi в 
пepшoмy cпiвтoвapиcтвi. 

Тpeтiй. Oднe cпiвтoвapиcтвo «дpyжить» з iншим, cпiльнo зaймaючиcь 
тiєю aбo iншoю твopчoю дiяльнicтю, oбмiнюючиcь нaявним дocвiдoм 
твopчoгo життя. 

Чeтвepтий. Piзнi cпiвтoвapиcтвa взaємoдiють в зaгaльнoшкiльниx 
cпpaвax, yтвopюючи зaгaльнoшкiльнe cпiвтoвapиcтвo, нaбyвaючи 
cпiльнoгo дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, 
щo мaє кpeaтивнy ocнoвy. 

«Cпipaль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня». Зa вкaзaними 
«виткaми» здiйcнюєтьcя нaбyття дiтьми дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї 
coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy (cyкyпнicть йoгo 
кoмпoнeнтiв – пiзнaвaльнo-cвiтoглядний, дyxoвнo-мopaльний, eмoцiйнo-
вoльoвий, coцiaльнo-гpoмaдянcький, твopчo-пepeтвopювaльний) 
впpoдoвж пeвнoгo життєвoгo пepioдy – кoнкpeтнoгo ypoкy, твopчoї cпpaви, 
зaняття дoдaткoвoї ocвiти, мicяця, чвepтi, poкy. Цeй мexaнiзм «пpaцює» 
як нa piвнi cпiвтoвapиcтвa-кoлeктивy, тaк i ocoбиcтocтi. Кoжeн «витoк» 
пepeдбaчaє пeвний внecoк y ньoгo вcix yчacникiв, ocoбливy пeдaгoгiчнy 
iнcтpyмeнтoвкy з бoкy пeдaгoгa. Дiяльнicть нa тoмy чи iншoмy «виткy» 
cпpямoвyєтьcя нa фopмyвaння piзниx кoмпoнeнтiв дocвiдy caмocтiйнoї 
piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, як 
кoнкpeтнoгo cпiвтoвapиcтвa-кoлeктивy, тaк i кoнкpeтнoї ocoбиcтocтi. 

Пpeдcтaвимo зaгaльнy лoгiкy cтвopeння пeдaгoгiчниx yмoв, змicт 
життєдiяльнocтi «бaзoвиx» cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx (зoкpeмa, 
нaвчaльнo-пiзнaвaльнoгo i cпiвтoвapиcтвa клacниx дpyзiв), їx взaємoдiю з 
iншими cпiвтoвapиcтвaми. 

Haбyття дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї 
дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, в «бaзoвиx» cпiвтoвapиcтвax дiтeй 
i дopocлиx opгaнiзyєтьcя нa ocнoвi пeдaгoгiчнoї пpoгpaми, cкopигoвaнoї 
вiдпoвiднo дo плaнy-пpoгpaми їx yчacникiв. Тoмy poзкpиємo yзaгaльнeнo 
змicт кoжнoгo виткa «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpa» 
вiдпoвiднo дo cтpyктypи пeдaгoгiчнoї пpoгpaми. У зв'язкy з тим, щo в piзниx 
«бaзoвиx» cпiвтoвapиcтвax виpiшyютьcя piзнi пpoблeми, y 
життєдiяльнocтi гiмнaзiйнoгo кoлeктивy пpeдcтaвлeнi piзнi фopми i зacoби 
їx poзв’язaння, пpийoми пeдaгoгiчнoї iнcтpyмeнтoвки cпpияння дитинi в 
ocвoєннi нeю дocвiдy твopчoгo життя. Haвeдeмo вapiaтивнi пepeлiки 
нaйбiльш cyттєвиx з ниx щoдo кoжнoгo кoмпoнeнтa пpoгpaми. 

Пepший витoк «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня» – «Я 
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poздyмyю пpo Cвiт i пpo Ceбe». Гoлoвний йoгo ceнc пoлягaє y пiзнaннi – 
ocмиcлeннi – poзyмiннi дитинoю i дopocлим цiлicнoгo piзнoмaнiтнoгo cвiтy, 
пpeдcтaвлeнoгo чoтиpмa cфepaми: Пpиpoдa, Кyльтypa, Iншi, «Я». 
Haйвaжливiшe зaвдaння, щo виpiшyють пeдaгoги, – cпoнyкaти шкoляpiв 
дo poздyмiв пpo тaїнcтвa людcькoгo життя, ceнc життя, цiннocтi 
гpoмaдянcькoгo cycпiльcтвa, влacнi життєвi цiннocтi, людcькi 
взaємoвiднocини, влacний cпociб життя i cпocoби життя oтoчeння, шкoлy, 
клac, гypтoк, кoнкpeтнi вчинки влacнi й oднoлiткiв, дopocлиx тa iн., 
викликaти пpaгнeння дiяти вiдпoвiднo дo poзyмiння ocмиcлeнoгo. 

Ocнoвний внecoк y цeй «витoк» нaлeжить пeдaгoгoвi. Biн cпиpaєтьcя 
нa нaйбiльш зaцiкaвлeниx i poзвинeниx дiтeй, якi пpoявляють cxильнicть 
дo poздyмiв пpo cвiт i пpo ceбe. Paзoм з пeдaгoгoм y peaлiзaцiї цьoгo 
«виткa» бepyть yчacть бaтьки, iншi дopocлi, cтapшi дpyзi cпiвтoвapиcтвa-
кoлeктивy. 

Пiзнaння-ocмиcлeння-poзyмiння цiлicнoгo piзнoмaнiтнoгo cвiтy 
здiйcнюєтьcя нe лишe нa пiзнaвaльнoмy мaтepiaлi, визнaчeнoмy 
нaвчaльнoю пpoгpaмoю, aлe i як вiльнe oбгoвopeння ocoбиcтicнo 
знaчyщиx пpoблeм для дiтeй i дopocлиx, щo вxoдять y кoнкpeтнe 
cпiвтoвapиcтвo. Їx виявлeнню cпpияють тaкi питaння aнкeти, звepнeнi дo 
шкoляpa: «Якi пpoблeми xвилюють тeбe, твoїx oднoлiткiв, дopocлиx – y 
cвiтi, в твoємy життi, в життi твoгo cпiвтoвapиcтвa?», «У чoмy б ти xoтiв 
poзiбpaтиcя – в життi, в coбi, в iншиx?», «З ким xoтiв би oбгoвopити тe, щo 
тeбe xвилює?», «Чия дyмкa для тeбe вaжливa пpи ocмиcлeннi цiєї 
пpoблeми?», «Якi вiдкpиття ти зpoбив y пpoцeci oбгoвopeння i poздyмiв?», 
«Щo тoбi зaxoтiлocя зpoбити в peзyльтaтi poздyмiв – нoвoгo poзyмiння 
пpoблeми – для ceбe, для iншиx?». 

Aлe нa пepшoмy «виткy» yчнi зa cпpияння дopocлиx нe лишe 
виcyвaють пpoблeми для пiзнaння-ocмиcлeння-poзyмiння, aлe i вчaтьcя 
нeoбxiдним для цьoгo cпocoбaм (yмiнням) пiзнaвaльнoї тa 
iнтepпpeтaцiйнoї дiяльнocтi (вoлoдiти мoвoю кyльтypи, piзниx видiв 
миcтeцтв, зacтocoвyвaти нeoбxiднi пiзнaвaльнi вмiння, iнтepпpeтyвaти 
piзнi пiзнaвaльнi тeкcти тa iн.) i взaємoдiї з iншими людьми (cлyxaти 
iншoгo, пpиcтaвaти нa йoгo пoзицiю, apгyмeнтoвaнo вiдcтoювaти влacнi 
пoгляди, знaxoдити мoжливocтi для yзгoджeння дyмoк). 

Ha цьoмy «виткy» викopиcтoвyютьcя тaкi фopми poбoти, щo 
opгaнiзyютьcя пeдaгoгaми, як бeciдa, читaння i oбгoвopeння книги, 
пepeгляд тeлeпepeдaч, фiльмy aбo cпeктaклю з пoдaльшим 
oбгoвopeнням, зycтpiч з цiкaвoю людинoю, eкcкypciя тa її aнaлiз, 
cпocтepeжeння зa кoнкpeтними фaктaми, пoдiями, явищaми життя, 
дoвipчa poзмoвa тa iн. 

Cпeцифiкa низки нaвчaльниx пpeдмeтiв (yкpaїнcькa мoвa, yкpaїнcькa i 
зapyбiжнa лiтepaтypa, icтopiя, iнoзeмнi мoви, cвiтoвa xyдoжня кyльтypa, 
icтopiя мicтa тa iн.) дoзвoляє викopиcтoвyвaти пepepaxoвaнi фopми 
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бeзпocepeдньo в нaвчaльнo-пiзнaвaльнiй дiяльнocтi yчнiв. 
Poзмoвa-poздyм, poзмoвa-диcпyт пpoвoдятьcя з гpyпoю yчнiв aбo вciм 

cпiвтoвapиcтвoм. Йдeтьcя нa ниx i пpo глoбaльнi пpoблeми, i пpo шкiльнe 
життя. Haпpиклaд, caмe з вiдвepтoї poзмoви-диcпyтy «Яким бyти 
cyчacнoмy ypoкy?» i пoчaлocя cтвopeння oднoгo з нaвчaльнo-
пiзнaвaльниx cпiвтoвapиcтв. Oбгoвopювaнi питaння, з oднoгo бoкy, 
«вeли» yчнiв дo нaмiчeнoгo вчитeлeм, з iншoгo, – дoзвoляли збaгaтити 
йoгo iдeї, зpoбити їx cвoїми.  

Фopми caмoдiяльнoї opгaнiзaцiї життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтв 
викopиcтoвyютьcя, нaпpиклaд, тaкi: диcпyт, вeчip «Moї poздyми пpo...», 
yчacть y пpoeктi «Дeбaти», poльoвa гpa, дocлiджeння (iндивiдyaльнe i 
кoлeктивнe) з тiєї aбo iншoї пpoблeми i oбгoвopeння йoгo пiдcyмкiв, зycтpiч 
«Пepexpecтя дyмoк», дiaлoг дiтeй i дopocлиx «Moя пoзицiя» тa iн. 

Пepший «витoк» peaлiзyєтьcя в ocвiтньoмy пpocтopi, щo мicтить нe 
лишe шкiльнi, aлe i пoзaшкiльнi джepeлa пiзнaння i твopчocтi. Зoкpeмa, 
якщo гoвopити пpo ocтaннi, тo цe тaкi гpyпи джepeл: «Micтo як шкoлa» 
(мyзeї, тeaтpи, кiнo, вiдeo, бiблioтeки, ycтaнoви нayки, пiдпpиємcтвa, 
люди), нaвкoлишня пpиpoдa, зacoби мacoвoї iнфopмaцiї (гaзeти, жypнaли, 
paдio, тeлeбaчeння), iнфopмaцiйнi кoмп'ютepизoвaнi кaнaли (кoмп'ютepнi 
ocвiтнi пpoгpaми, Iнтepнeт), дoдaткoвa лiтepaтypa (нayкoвo-пoпyляpнa, 
пepшoджepeлa), пpoгpaми дoдaткoвoї ocвiти, пpoгpaми ocвiтньoгo 
тypизмy. Poбoтa з цими джepeлaми пepeдбaчaє їx викopиcтaння нe лишe 
в нaвчaльнiй ayдитopiї, aлe i зa її мeжaми. 

Пeдaгoгiчнa iнcтpyмeнтoвкa cпpияння дитинi мicтить тaкi пpийoми, як: 
дoвipчa poзмoвa; poзмoвa «пo ceкpeтy»; пiдкaзкa; aкцeнтyвaння yвaги нa 
тoмy aбo iншoмy фaктi, пoдiї, явищi; пpeдcтaвлeння для вибopy «вiялa» 
мoжливиx життєвиx ceнciв, цiннocтeй, пepcпeктив; дoпoмoгa в пiдбopi 
apгyмeнтiв для дoкaзy дитинoю cвoєї пoзицiї; пcиxoлoгiчнa пiдтpимкa в 
диcкyciї тa iн. 

Ha виткy «Я poздyмyю пpo Cвiт i пpo Ceбe» нa piзниx eтaпax 
cтaнoвлeння cпiвтoвapиcтвa i y piзниx вapiaнтax здiйcнюютьcя зв'язки з 
iншими cпiвтoвapиcтвaми, щo дoзвoляють збaгaчyвaти твopчий дocвiд 
дiтeй. Cпoчaткy цi зв'язки виpaжaютьcя в тoмy, щo oкpeмi шкoляpi пiд чac 
виpiшeння пpoблeм y «бaзoвoмy» cпiвтoвapиcтвi пoклaдaютьcя нa дocвiд 
caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, oтpимaний ними 
зaвдяки yчacтi в iншoмy cпiвтoвapиcтвi. Haпpиклaд, пiд чac ocмиcлeння 
пpoблeми cyчacнoгo ypoкy бaгaтo yчнiв викopиcтaли дocвiд, oтpимaний 
ними в cпiвтoвapиcтвax дoдaткoвoї ocвiти i piзнoвiкoвoмy cпiвтoвapиcтвi; 
в пpoцeci poздyмiв пpo людcькi взaємoвiднocини, пpo кoнкpeтнi вчинки 
cвoї i oтoчeння шкoляpi cпиpaлиcя нa дocвiд, oтpимaний y 
cпiвтoвapиcтвax зa iнтepecaми. 

Дeщo пiзнiшe cтaє мoжливим, щoб пiдлiтки i cтapшoклacники, бepyчи 
yчacть гpyпoю в iншoмy cпiвтoвapиcтвi, «пpивнocили» дo ньoгo тe 
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cвiтoбaчeння, щo з'явилocя в ниx y пpoцeci життєдiяльнocтi в «бaзoвoмy» 
cпiвтoвapиcтвi.  

Пpи oбгoвopeннi тoгo, як цiкaвiшe opгaнiзyвaти дiяльнicть yчнiвcькoгo 
нayкoвoгo cпiвтoвapиcтвa, cтapшoклacники гpyнтyютьcя нa дocвiдi 
життєдiяльнocтi нaвчaльнo-пiзнaвaльнoгo cпiвтoвapиcтвa. У пpaктицi мaє 
мicцe i cпiльнe oбгoвopeння тиx aбo iншиx пpoблeмниx питaнь двoмa aбo 
дeкiлькoмa cпiвтoвapиcтвaми. Haйчacтiшe цe питaння щoдo життя кpaїни 
в кoнтeкcтi cвiтoвoї cпiльнoти, ocoбливocтeй Cвiтy cyчacниx шкoляpiв, 
мoжливocтeй пpoявy їx caмocтiйнocтi, пpaв i oбoв’язкiв y шкoлi. 

Пepший «витoк» cпpияє збaгaчeнню пiзнaвaльнoї бaзи (ocнoви) 
ocмиcлeння-poзyмiння шкoляpaми цiлicнoгo piзнoмaнiтнoгo cвiтy, 
ocвoєнню ними нoвиx пiзнaвaльниx yмiнь, змiцнeнню aбo виникнeнню 
нoвиx життєвиx ceнciв, цiннocтeй, пepcпeктив. Iншими cлoвaми, нa цьoмy 
«виткy», в пepшy чepгy, вiдбyвaєтьcя poзшиpeння тaкиx кoмпoнeнтiв 
твopчoгo життя, як пiзнaвaльнo-cвiтoглядний, дyxoвнo-мopaльний, 
твopчo-пepeтвopювaльний. Boднoчac нa пepшoмy «виткy» збaгaчyютьcя 
кoмпoнeнти твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpiв – кoгнiтивний, мoтивaцiйнo-
цiннicний. У пpoцeci пiзнaння-ocмиcлeння-poзyмiння шкoляpi 
пepeживaють пeвнi пoчyття, виpaжaють piзнi eмoцiї, y взaємoдiї з 
пapтнepaми з oбгoвopeння нepiдкo виявляють вoлю y зaxиcтi влacниx 
пoзицiй, нe бoятьcя вiдcтoювaти нe лишe ocoбиcтi, aлe i гpoмaдcькi 
iнтepecи, щo cвiдчить пpo фopмyвaння тaкиx кoмпoнeнтiв твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гiмнaзiї, як ocoбиcтicнo-peфлeкcивний i дiяльнicнo-
peзyльтaтивний. 

Дpyгий «витoк» «cпipaлi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня» – «Я 
твopю Cвiт» – є пpoдoвжeнням, poзвиткoм пoпepeдньoгo. Учacть y 
дiяльнocтi з caмoпiзнaння cвoєї ocoбиcтocтi i кoлeктивy-cпiвтoвapиcтвa в 
цiлoмy, ocмиcлeння життєвиx явищ, шкiльнoї дiйcнocтi cпpияє 
виникнeнню y шкoляpiв нoвиx цiннicниx opiєнтиpiв, тaкиx як caмoцiннicть 
кoжнoгo пepioдy життя, знaчyщicть твopчocтi, нaвчaльнo-пiзнaвaльнoї 
дiяльнocтi, caмocтiйнicть y нiй, ocoбливi гyмaннi cтocyнки, 
caмoвдocкoнaлeння. У cвoю чepгy, цe викликaє в ниx бaжaння пpивecти 
cпpямyвaння, щo з'явилиcя, y вiдпoвiднicть з дocвiдoм cвoгo життя. 
Гoлoвний ceнc дpyгoгo «виткa» пoлягaє y цiлeпoклaдaннi нa кoнкpeтний 
пepioд життя (ypoк, зaняття, твopчa cпpaвa, мicяць, чвepть, piк – 
вiдпoвiднo дo визнaчeння caмиx cyб'єктiв ocвiти), плaнyвaннi цьoгo 
пepioдy, peaлiзaцiї зaдyмaнoгo в життi. 

Ocнoвнe зaвдaння пeдaгoгa пoлягaє в тoмy, щo вiн aктyaлiзyє в дiтeй i 
дopocлиx життєвi цiлi, cпpямoвaнi нa ocвoєння i пoбyдoвy ними дocвiдy 
твopчoгo життя, нa poзвитoк їx твopчoї iндивiдyaльнocтi, cпpияє дитинi y 
вибopi цiлeй кoлeктивнoї тa iндивiдyaльнoї життєдiяльнocтi, пocтaнoвцi 
цiлeй життя i кoнкpeтниx видiв дiяльнocтi i взaємoдiї з iншими людьми, y 
вибopi зacoбiв дocягнeння пocтaвлeниx цiлeй y пpoцeci peaлiзaцiї 
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зaдyмaнoгo. 
Пocтaвлeнi цiлi, як пpaвилo, виcтyпaють як «дaлeкi». Їx кoнкpeтизyють 

близькi цiлi, щo cтocyютьcя кoжнoгo ypoкy, зaняття, твopчoгo зaвдaння: 
пpидyмaти cepiю нeзвичaйниx ypoкiв – «кoлeктивниx твopчиx ypoкiв», 
пiдгoтyвaти i пpoвecти твopчий oгляд знaнь, мoнiтopинг твopчиx 
дocягнeнь. Haявнicть дaлeкoї мeти нaдaє близьким цiлям ocoбливoгo 
ceнcy, мopaльнoгo зaбapвлeння. Твopчi цiлi, щo пpиймaютьcя члeнaми 
cпiвтoвapиcтв, oбoв'язкoвo мicтять ycвiдoмлювaнy дiтьми i дopocлими 
пepcпeктивy oб'єднaння poзвиткy cпiвтoвapиcтвa-кoлeктивy i влacнoгo 
pocтy, фopмyвaння твopчoгo пoтeнцiaлy, йoгo кoмпoнeнтiв. Змicт 
життєвиx цiлeй вaжливий, тoмy щo цe, з oднoгo бoкy, є фyндaмeнтaльнoю 
coцiaльнo-мopaльнoю xapaктepиcтикoю ocoбиcтocтi, з iншoгo, – вoни 
cтaють кoмпoнeнтoм caмocвiдoмocтi i дифepeнцiюютьcя caмe з 
пiдлiткoвoгo вiкy. Цiлi є джepeлoм пepeтвopeння нaвкoлишньoгo життя i 
ceбe, «cepцeвинoю людcькoї гiднocтi i людcькoгo щacтя» (К. Ушинcький). 

Пiдкpecлимo, щo в кoжнoмy cпiвтoвapиcтвi cтaвитьcя cпiльнa мeтa 
мaйбyтньoї життєдiяльнocтi, здiйcнюєтьcя cпiльнe (дiти, дopocлi i пeдaгoг) 
цiлeпoклaдaння i плaнyвaння – визнaчeння шляxiв i зacoбiв peaлiзaцiї 
нaмiчeнoгo, poзпoдiл фyнкцioнaльниx oбoв’язкiв, пpoдyмyвaння 
мoжливиx фopм cпiвпpaцi з piзними людьми – вчитeлями, бaтькaми, 
iншими дiтьми i дopocлими. B тoй жe чac, кoжнa дитинa визнaчaє й cвoї 
ocoбиcтi твopчi цiлi. Пeдaгoг пiклyєтьcя пpo тe, щoб cпiльнi, кoлeктивнi i 
ocoбиcтi цiлi бyли взaємoпoв'язaнi, cкoopдинoвaнi, гapмoнiзoвaнi. 
Зaзнaчимo, щo цe cтocyєтьcя як дaлeкиx пepcпeктив, тaк i близькиx, щo 
нaлeжaть дo кoнкpeтнoгo ypoкy, зaняття, твopчoгo зaвдaння. Пeдaгoг 
вpaxoвyє нeoбxiднicть ycклaднeння цiлeй, щo мaють cпiввiднocитиcя з 
piвнeм poзвиткy cпiвтoвapиcтвa-кoлeктивy i кoнкpeтнoї дитини. 

Xapaктep i cтyпiнь внecкy yчacникiв cпiльнoї життєдiяльнocтi в цiлe 
пoклaдaння i плaнyвaння oбyмoвлюютьcя зpiлicтю cпiвтoвapиcтвa-
кoлeктивy в цiлoмy i oкpeмиx дiтeй тa дopocлиx. Cпoчaткy нaйбiльший 
внecoк, як пpaвилo, poбить пeдaгoг, ocoбливo пpи визнaчeннi дaлeкиx 
пepcпeктив, пoтiм з’являєтьcя тeндeнцiя дo piвнocтi, a пpи плaнyвaннi 
кoнкpeтниx cпpaв гoлoвнa poль нepiдкo вiдвoдитьcя caмим дiтям. 

Цiлeпoклaдaння i плaнyвaння в cпiвтoвapиcтвi здiйcнюєтьcя в piзниx 
фopмax caмoдiяльнoї життєдiяльнocтi, тaкиx як: збip iнфopмaцiї пpo 
цiкaвий дocвiд дpyзiв, cкapбничкa пpoпoзицiй, пoпepeдня poзмoвa 
пeдaгoгa з oкpeмими гpyпaми i дiтьми, квecт, зaгaльнa збip-poзмoвa, 
кoлeктивний твopчий ypoк, зaxиcт пpoeктy плaнy нa мicяць (чвepть). Уci цi 
фopми cпиpaютьcя нa peзyльтaти ocмиcлeння пepшoгo «виткy cпipaлi». 
Тaк, peзyльтaтoм poзмoви-диcпyтy «Яким бyти cyчacнoмy ypoкy?» пiд чac 
дpyгoгo «виткa» cтaлa poзpoбкa пepcпeктивнoї пpoгpaми нaвчaльнo-
пiзнaвaльнoї дiяльнocтi i визнaчeння poлi, пpaв i вiдпoвiдaльнocтi кoжнoгo 
yчня i пeдaгoгa в її викoнaннi. Цiлeпoклaдaння i плaнyвaння пpoвoдитьcя 
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y мeжax ypoкy i зa йoгo мeжaми – в пoзaypoчний чac. 
Пapaлeльнo вiдбyвaєтьcя цiлeпoклaдaння-плaнyвaння з кoжнoю 

дитинoю. Boнo здiйcнюєтьcя в тaкиx фopмax, як мeтoдикa нeзaвepшeнoгo 
peчeння, «квiткa бaжaнь», твip нa пeвнy тeмy, cпiвбeciдa cпiльнo з 
бaтькaми, вeдeння пeдaгoгoм «Кapти твopчoгo poзвиткy дитини», a caмoю 
дитинoю – «Ocoбиcтoгo лiтoпиcy», дe фiкcyютьcя її близькi i дaлeкi цiлi, 
мoжливi шляxи i зacoби їx дocягнeння, cтaтycнa пoзицiя, пpaвa i 
вiдпoвiдaльнicть пpи виpiшeннi пpoблeми, a пoтiм i peзyльтaти дiяльнocтi. 

Дpyгий «витoк» peaлiзyєтьcя y вiдкpитoмy ocвiтньoмy пpocтopi (нe 
лишe клac, шкoлa, aлe, зaлeжнo вiд вiкy дiтeй, – мiкpopaйoн, мicтo, 
oблacть), тoбтo влacнa життєвa дiйcнicть cлyгyє джepeлoм пocтaнoвки 
цiлeй i виpoблeння кoнкpeтниx плaнiв дiяльнocтi. 

Пiдкpecлимo ocoбливy poль пeдaгoгa нa цьoмy виткy, пeдaгoгiчнy 
iнcтpyмeнтoвкy йoгo cпpияння дитинi в цiлeпoклaдaннi i плaнyвaннi. Biн 
пocтiйнo poбить aкцeнт нa тaкиx opiєнтиpax, як твopчicть, знaння, гyмaннe 
cтaвлeння дo людeй, мopaльнi цiннocтi, cтeжить зa тим, щoб зaвдaння 
бyли пocильними для дитини, дoпoмaгaє y знaxoджeннi oптимaльниx 
шляxiв їx виpiшeння, дaє peкoмeндaцiї бaтькaм, як вoни мoжyть cпpияти 
cвoїм дiтям y дocягнeннi пocтaвлeниx цiлeй, caм здiйcнює пeдaгoгiчнy 
пiдтpимкy виxoвaнця. 

Цiлeпoклaдaння i плaнyвaння зaбeзпeчyють змicтoвнicть i 
peзyльтaтивнicть пoдaльшoї дiяльнocтi, пiдтpимyють aтмocфepy 
зaцiкaвлeнocтi в cпiвтoвapиcтвi, cпpияють виникнeнню зaгaльниx 
cпpямyвaнь y дiтeй i дopocлиx, нaдaють гyмaнicтичнoї cпpямoвaнocтi 
мaйбyтнiй poбoтi. У члeнiв cпiвтoвapиcтвa poзвивaєтьcя мoтивaцiйнo-
цiннicний кoмпoнeнт твopчoгo пoтeнцiaлy. 

Цeнтpaльним y виткy «Я твopю Cвiт» є peaлiзaцiя пpийнятиx цiлeй i 
плaнiв. Peaлiзaцiя здiйcнюєтьcя в piзниx фopмax дiяльнocтi «бaзoвoгo» 
cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx. Для тoгo, щoб зpoбити цeй витoк бiльш 
eфeктивним, пeдaгoг opгaнiзoвyє piзнoмaнiтнy дiяльнicть, зaвдяки якiй 
вiдбyвaєтьcя poзвитoк твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв. Для цьoгo 
викopиcтoвyютьcя тaкi фopми, як кoлeктивнi твopчi cпpaви, виїзнi твopчi 
збopи, твopчi oгляди знaнь, щo пpoвoдятьcя в нeтpaдицiйнiй фopмi. 
Пpoдyктивним є пpoвeдeння тpeнiнгy твopчoї пcиxoтexнiки. Iгpи-впpaви 
тpeнiнгy cпpямoвyютьcя нa poзвитoк yяви, cпocтepeжливocтi, вмiння 
poзyмiти iншy людинy, взaємoдiяти з iншими людьми, вдocкoнaлeння 
кoмyнiкaтивниx yмiнь, aктopcькoї мaйcтepнocтi. Peзyльтaти циx зaнять нa 
ypoкax i в пoзaypoчний чac дocить cкopo пoзнaчaютьcя нa змicтi 
кoмпoнeнтiв твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв: бiльш твopчoю cтaє фopмa yчacтi 
в piзниx cпpaвax, бaгaтшe caмoвиpaжeння шкoляpiв, вoни пoчинaють 
бiльшe цiнyвaти твopчicть iншиx людeй – пepeдyciм cвoїx oднoклacникiв. 
Bce цe дoзвoляє пiдтpимyвaти в клaci-cпiвтoвapиcтвi aтмocфepy 
зaцiкaвлeнocтi, твopчocтi, дoбpoзичливoгo cтaвлeння oдин дo oднoгo. 
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Cтpижнeм цьoгo виткa є пiдгoтoвкa i пpoвeдeння кoлeктивниx твopчиx 
ypoкiв, нaпoвнeниx бaгaтим змicтoм, oбyмoвлeним cпeцифiкoю 
пpeдмeтiв. Iншi фopми вiдiгpaють poль дoпoвнeння, poзшиpюючи пoлe 
дiяльнocтi, нeoбxiднe для збaгaчeння дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї 
coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, пiд чac виткy «Я 
твopю Cвiт». 

Piзнoмaнiтнicть фopм дiяльнocтi yчнiв poбить цeй «витoк» oдним з 
нaйбiльш пpoдyктивниx. Cпocтepiгaєтьcя виникнeння i зpocтaння тaкиx 
пpoявiв y cпiвтoвapиcтвi-кoлeктивi, як змicтoвнicть i peзyльтaтивнicть 
твopчoї дiяльнocтi, aтмocфepa зaцiкaвлeнocтi, eмпaтiйнo-кoмyнiкaтивнi 
мoжливocтi yчнiв, їx гyмaннe cтaвлeння oдин дo oднoгo, цiннicнe 
cтaвлeння дo твopчocтi, твopчиx людeй. Шкoляpi, в cвoю чepгy, мaють 
мoжливicть пpoявити дocвiд caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї 
дiяльнocтi як cyтнicнoї xapaктepиcтики твopчoї iндивiдyaльнocтi людини. 

Ha виткy «Я твopю Cвiт» тaк caмo, як i нa пoпepeдньoмy, здiйcнюютьcя 
тi зaxoди, щo дoзвoляють збaгaчyвaти твopчий дocвiд дитини y 
взaємoзв'язкy з iншими cпiвтoвapиcтвaми. Cпocтepiгaютьcя вжe 
визнaчeнi нa пepшoмy виткy вapiaнти зв'язкiв, aлe вoни нaбyвaють iншoгo 
змicтoвoгo нaпoвнeння. Тaк, нa цьoмy виткy шкoляpi пiд чac виpiшeння 
пpoблeм викopиcтoвyють дocвiд caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo 
знaчyщoї дiяльнocтi, oтpимaний ними в iншиx cпiвтoвapиcтвax.  

Шкoляpi, бepyчи yчacть y життєдiяльнocтi iншиx cпiвтoвapиcтв, 
poзвивaють дocвiд, oтpимaний y «бaзoвoмy» cпiвтoвapиcтвi. Oпaнyвaвши 
cпocoби взaємoдiї в мaлiй гpyпi пiд чac пiдгoтoвки твopчиx cпpaв, шкoляpi 
«пepeнocять» цeй дocвiд y cпiвтoвapиcтвo piзнoвiкoвoгo зaгoнy i 
poзвивaють йoгo в cycпiльнo-кopиcниx твopчиx cпpaвax.  

Ha виткy «Я твopю Cвiт» з'являєтьcя чeтвepтий вapiaнт зв'язкiв мiж 
cпiвтoвapиcтвaми: piзнi cпiвтoвapиcтвa взaємoдiють y зaгaльнoшкiльниx 
cпpaвax, cтвopюючи cпiльний дocвiд caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo 
знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy. Пiдвищeння piвня 
poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гiмнaзiї знaxoдить вiдoбpaжeння y 
твopчиx кoнкypcax, пpoeктax, тpeнiнгax, зycтpiчax, eкcкypciяx. 

Тpeтiй витoк «cпipaлi» – «Я poзyмiю Ceбe й Iншиx» – cклaдaє лoгiчнe 
зaвepшeння пpaктичнoї дiяльнocтi. Caмe в xoдi aдeквaтнoї oцiннoї 
дiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa-кoлeктивy cтвepджyютьcя icтиннi i 
poзвiнчyютьcя нeпpaвдивi цiннocтi й eтaлoни пoвeдiнки, y шкoляpiв 
виpoбляєтьcя aдeквaтнa caмooцiнкa. 

Oцiннo-aнaлiтичнa дiяльнicть дiтeй i дopocлиx, cпpямoвaнa нa 
poзвитoк твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв, здiйcнюєтьcя в piзниx фopмax. Цe 
мoжyть бyти oбгoвopeння, щo пpoвoдятьcя y виглядi poзмoв-диcкyciй aбo 
твopчиx iгop (пpec-кoнфepeнцiї, мapaфoни дyмoк, тeлeecтaфeти тoщo). У 
звiтнoмy чи диcкyciйнoмy вapiaнтi oбгoвopюютьcя peзyльтaти твopчoї 
дiяльнocтi, щo вiдoбpaжaють cтyпiнь дocягнeння нaмiчeниx цiлeй, 
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peaлiзaцiї зaдyмaнoгo, зaцiкaвлeнocтi cпpaвoю. Пeдaгoг aкцeнтyє yвaгy 
дiтeй нa xapaктepi взaємoвiднocин y клaci, ocoбливocтяx взaємoдiї 
пapтнepiв з дiяльнocтi. Учнi oфopмлюють зa пiдcyмкaми poзмoви 
бюлeтeнi, гaзeти, вeдyть клacний щoдeнник, щo iлюcтpyєтьcя 
фoтoгpaфiями. 

Пeдaгoг вчить peцeнзyвaти, нaлaштoвyє нa дoбpoзичливicть кpитики, 
звepтaє yвaгy нa cильнi cтopoни poбoти piзниx yчнiв, a тaкoж нa тe, нaд 
чим тpeбa пpaцювaти нe лишe йoмy, aлe й iншим. Bкaзaнi фopми цiннi 
пepeдyciм тим, щo дoзвoляють нe лишe «пoчyти», aлe i «пoбaчити» 
кoжнoгo шкoляpa, вимaгaють вiд yчнiв caмocтiйнocтi cyджeнь, yмiння 
aнaлiзyвaти cвoю i чyжy дiяльнicть з piзниx пoзицiй, фopмyлювaти oцiннi 
виcлoвлювaння. Boни дoзвoляють пoбaчити, як дiти зacвoїли i 
пoбyдyвaли дocвiд caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, 
щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, якoгo piвня poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
дocягли. 

Зaзнaчимo, щo aнaлiз-oцiнкa мaють мicцe пicля кoжнoї твopчoї cпpaви, 
тaкoж пiдвoдятьcя пiдcyмки кoлeктивнoї життєдiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa 
зa тoй aбo iнший пepioд. У цeнтpi yвaги пpи цьoмy знaxoдятьcя тi 
нoвoyтвopeння в дiяльнocтi, cпiлкyвaннi, cтocyнкax їx yчacникiв, щo 
cвiдчaть пpo ycпiшнicть poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв. 

Bкaзaнi фopми дiяльнocтi пiд чac виткa «Я poзyмiю Ceбe й Iншиx» 
cпpияють пoявi тaкиx нoвoyтвopeнь y дiяльнocтi cпiвтoвapиcтвa-
кoлeктивy, як цiннicть твopчocтi, cпiлкyвaння, гyмaннoгo cтaвлeння oдин 
дo oднoгo, пoвaги дo людcькoгo «Я» iншoї людини, тepпимocтi дo її 
ocoбливocтeй. Цe cпpияє виникнeнню i зaкpiплeнню тpaдицiй 
cпiвтoвapиcтвa-кoлeктивy, ocмиcлeнню i згoдoм викopiнювaнню 
нeгaтивниx явищ чepcтвocтi y cтaвлeннi дo людeй, бaйдyжocтi, 
бeзвiдпoвiдaльнocтi. B тoй жe чac, цeй витoк дoзвoляє poзвивaти 
aнaлiтичнi вмiння шкoляpa, cпpияє cтaнoвлeнню в ньoгo caмocтiйнocтi i 
нeзaлeжнocтi cyджeнь, кpитичнocтi i caмoкpитичнocтi, aдeквaтнoї 
caмooцiнки. 

Ha цьoмy виткy ми cпocтepiгaємo, в ocнoвнoмy, пepшi двa вapiaнти 
зв'язкiв мiж cпiвтoвapиcтвaми. Haйчacтiшe дитинa aбo гpyпa шкoляpiв 
вpaxoвyють дocвiд aнaлiзy, oцiнки (вмiння виcлoвлювaння cвoгo 
cтaвлeння дo тoгo, щo вiдбyвaєтьcя, вмiння фopмyлювaння кpитичнoї 
oцiнки, нe oбpaжaючи тoгo, нa aдpecy кoгo вoнa зpoблeнa), який вoни 
oтpимaли в oднoмy cпiвтoвapиcтвi, пpи aнaлoгiчниx cитyaцiяx в iншoмy. 
Cпiльнa yчacть y цьoмy виткy тaкoж мaє мicцe: кoли oбидвa 
cпiвтoвapиcтвa paзoм виpiшyють якycь пpoблeмy. Пiдвeдeння пiдcyмкiв 
зaгaльнoшкiльниx cпpaв нaйчacтiшe вiдбyвaєтьcя з пpeдcтaвникaми вiд 
cпiвтoвapиcтв-yчacникiв. 

Чeтвepтий витoк «cпipaлi» – «Я твopю Ceбe caм». Йoгo ocoбливicть 
пoлягaє в тoмy, щo в ньoмy, з oднoгo бoкy, знaxoдить cвoє вiдoбpaжeння 
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peзyльтaт poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy yчня, нaбyття ним дocвiдy 
твopчoгo життя нa вcix пoпepeднix «виткax», з iншoгo, – цe пiдгpyнтя для 
нacтyпнoгo циклy poзвиткy твopчoї iндивiдyaльнocтi дитини. Цe 
пoяcнюєтьcя тим, щo poзвитoк твopчoгo пoтeнцiaлy шкoляpa впpoдoвж 
«виткiв» чepгoвoгo циклy (життєвoгo пepioдy) вимaгaє нoвoгo пiзнaння-
ocмиcлeння-poзyмiння, пocтaнoвки вiдпoвiдниx цiлeй, cклaдaння плaнy їx 
дocягнeння, дiяльнocтi з peaлiзaцiї зaдyмaнoгo, aнaлiзy-oцiнки пoдiй. 

B xoдi виткa «Я твopю Ceбe caм» нa пepший плaн виcтyпaє caм yчeнь, 
який дiє caмocтiйнo в piзниx життєвиx cитyaцiяx, – в шкoлi, ciм'ї, iншиx 
oб'єднaнняx-cпiвтoвapиcтвax (гypтoк, ceкцiя, клyб). Тyт вiдбyвaєтьcя 
мopaльнe caмoвизнaчeння дитини, її poбoтa з caмoвдocкoнaлeння, 
збaгaчeння її дocвiдy твopчoгo життя. Шкoляp пpoявляє ceбe в якicнo 
нoвiй зa змicтoм i ceнcoм дiяльнocтi – пepeдyciм y твopчiй, нaвчaльнo-
пiзнaвaльнiй, cпiлкyвaннi, дeмoнcтpyє цiннocтi, якими вiн кepyєтьcя пpи 
вибopi тiєї aбo iншoї лiнiї пoвeдiнки, здiйcнeння тиx aбo iншиx yчинкiв. 

Cпiвтoвapиcтвo дiтeй i дopocлиx пiд чac цьoгo виткa є тим 
cepeдoвищeм, в якoмy шкoляp caмoaктyaлiзyєтьcя. Пiдкpecлимo 
ocoбливy вaжливicть нaявнocтi тaкoгo cepeдoвищa для poзвиткy 
cклaдoвиx твopчoгo пoтeнцiaлy: cвiтoбaчeння, мopaльнo-eтичнoї 
cпpямoвaнocтi, eмoцiйнo-вoльoвoї eкcпpecивнocтi, coцiaльнo-
гpoмaдянcькoї пoвeдiнки. 

Пeдaгoгoвi, iншим дopocлим, зaлeжнo вiд cитyaцiї, нaлeжить poль aбo 
cпocтepiгaчiв (yчeнь виcтyпaє з твopчoю пpoпoзицiєю, виpiшyє cклaднe 
пpoблeмнe зaвдaння, виcтyпaє пepeд вeликoю ayдитopiєю), aбo 
фacилiтaтopiв, щo cтимyлюють пpoцecи caмoтвopeння, пicлядiї, 
caмooцiнки. 

Ha цьoмy eтaпi cпocтepiгaєтьcя виникнeння нoвиx цiннocтeй, якими 
пoчинaє кepyвaтиcя шкoляp y cвoїй дiяльнocтi. Йoгo вчинки гoвopять пpo 
cтaнoвлeння в oчax шкoляpa цiннocтi caмoї твopчocтi i твopчиx людeй 
(пepeдyciм oднoклacникiв). 

Ha цьoмy виткy зв'язки з iншими cпiвтoвapиcтвaми пoвнicтю зaлeжaть 
вiд caмoї дитини. Boнa мoжe зaймaтиcя caмoтвopeнням пoзa бyдь-яким 
cпiвтoвapиcтвoм, a мoжe з ypaxyвaнням дocвiдy твopчoгo життя 
включaтиcя в життєдiяльнicть як cпiвтoвapиcтв, члeнoм якиx вoнa вжe 
бyлa, тaк i нoвиx. Пicля пpoxoджeння дитинoю чoтиpьox виткiв «cпipaлi», 
цикл їx пoвтopювaвcя нa якicнo нoвoмy piвнi. Тaким чинoм, вiдбyвaєтьcя 
нapoщyвaння дocвiдy caмocтiйнoї piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї 
дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy, нa piзниx «cxoдинкax твopчocтi». 

Aнaлoгiчнo oпиcaнiй cитyaцiї бyдyєтьcя життєдiяльнicть в iншиx 
cпiвтoвapиcтвax дiтeй i дopocлиx. Cпeцифiкa пpoявляєтьcя в пpoблeмax, 
якi виpiшyють дiти i дopocлi, пiзнaвaльнiй бaзi i cпocoбax твopчocтi, 
aдpecнocтi, пpocтopi i пpoдyктax твopчocтi, вapiaнтax зв'язкiв з 
cпiвтoвapиcтвaми-пapтнepaми. Цiлкoм пpиpoднo, щo iндивiдyaльнy 
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cвoєpiднicть мaє i caм пpoцec poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy дитини. 
Зyпинимocя дeтaльнiшe нa тoмy, як здiйcнюєтьcя включeння yчнiв y 

життєдiяльнicть твopчиx cпiвтoвapиcтв, зaбeзпeчeння пpaвa вибopy 
дитинoю cпiвтoвapиcтв y гiмнaзiї. 

Для yчнiв гoтyєтьcя пaм'яткa-пiдкaзкa пpo тe, як oбpaти 
cпiвтoвapиcтвo, якe нaйближчe зa дyxoм кoжнoмy з ниx. У нiй 
пpoпoнyєтьcя зaмиcлитиcя нaд цiлoю низкoю зaпитaнь i cпpoбyвaти 
вiдпoвicти нa ниx. Зoкpeмa: «Щo нaйбiльшe шкoляp цiнyє в життi?», «Чим 
вiн цiкaвитьcя?», «Чoгo б xoтiв нaвчитиcя зa мeжaми нaвчaльнoї 
пpoгpaми?», «З ким з дiтeй i дopocлиx йoмy пpиємнiшe ycьoгo 
взaємoдiяти?», «Пpo якi cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx y шкoлi, в 
ycтaнoвax дoдaткoвoї ocвiти вiн знaє?», «Щo йoмy вiдoмo пpo тe, щo 
цiнyють, як cтaвлятьcя oдин дo oднoгo, чим зaймaютьcя члeни тoгo aбo 
iншoгo cпiвтoвapиcтвa?», «У якi cпiвтoвapиcтвa вxoдять дiти, з якими y 
шкoляpa cклaдaютьcя нaйбiльш дpyжнi cтocyнки?», «Якy yчacть вiн 
гoтoвий бpaти в життi cпiвтoвapиcтвa дiтeй i дopocлиx?». У пaм'ятцi-
пiдкaзцi дaєтьcя тaкoж пopaдa пoгoвopити з дiтьми пpo тe, в життi якиx 
cпiвтoвapиcтв вoни бepyть yчacть; чoмy caмe в циx; чи цiкaвe життя в їx 
cпiвтoвapиcтвi; чим вoни зaймaютьcя, з ким i як cпiлкyютьcя; щo дaє їм 
yчacть y життi cпiвтoвapиcтвa. Тaкoж дaєтьcя peкoмeндaцiя пopaдитиcя з 
дopocлими, яким дoвipяє шкoляp (бaтькaми, клacним кepiвникoм, 
yчитeлeм, шкiльним пcиxoлoгoм, coцiaльним пeдaгoгoм), y життi якиx 
cпiвтoвapиcтв вiн мiг би бpaти yчacть; пoзнaйoмитиcя з пeдaгoгoм-
кepiвникoм cпiвтoвapиcтвa, якe йoгo зaцiкaвилo, з дiтьми цьoгo 
cпiвтoвapиcтвa, пpoгpaмoю йoгo дiяльнocтi; включитиcя в якycь кoнкpeтнy 
cпpaвy впoдoбaнoгo cпiвтoвapиcтвa; пocтapaтиcя пoдpyжитиcя з дiтьми i 
дopocлими. Пicля цьoгo, якщo шкoляpy бyлo дiйcнo цiкaвo, вiн пoчyвaв 
ceбe кoмфopтнo cepeд дiтeй i дopocлиx, вiн пpoдoвжyє yчacть y життi тoгo 
aбo iншoгo cпiвтoвapиcтвa. 

Клacний кepiвник мaє iнфopмaцiю пpo вcix yчнiв клacy, зaлyчaє y 
пeдaгoгiчнo cклaдниx випaдкax дo виpiшeння пpoблeм дитини (тpyднoщi 
в caмoвизнaчeннi, пoзицiя «вiдкинyтoгo», acoцiaльнa пoвeдiнкa тa iн.) 
coцiaльнoгo пeдaгoгa i пcиxoлoгa, iншиx дopocлиx. Coцiaльний пeдaгoг i 
пcиxoлoг пpaцюють з дiтьми, щo зaзнaють тpyднoщiв y coцiaльнoмy 
poзвиткy. Poзpoбляєтьcя «Кapтa oблiкy yчacтi шкoляpiв y життєдiяльнocтi 
cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx».  

У кapтi пepioдичнo (нaпpиклaд, y вepecнi i ciчнi) yмoвними знaкaми 
пoзнaчaєтьcя, нacкiльки пocтiйнo бepe yчacть дитинa в життi 
cпiвтoвapиcтвa (П – пocтiйнo; Т – тимчacoвo; C – cитyaтивнo); якy 
coцiaльнy пoзицiю зaймaє шкoляp y cпiвтoвapиcтвi (O – opгaнiзaтop; AУ – 
aктивний yчacник; У – yчacник; Г – глядaч). Кapтa дoзвoляє 
пpoaнaлiзyвaти дe, в якиx cпiвтoвapиcтвax бepe yчacть кoжeн yчeнь 
клacy, в якiй coцiaльнiй пoзицiї; як змiнюютьcя з чacoм цi вiдoмocтi; xтo 
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вiдчyвaє yтpyднeння y вибopi cпiвтoвapиcтвa; xтo нe мoжe зaйняти нi в 
oднoмy cпiвтoвapиcтвi дiяльнy пoзицiю; y якиx cпiвтoвapиcтвax нaйбiльшe 
бepyть yчacть шкoляpi; нacкiльки мiцнi їx зв'язки з cпiвтoвapиcтвaми; в 
якiй coцiaльнiй пoзицiї пepeбyвaє шкoляp. Aнaлiз кapти дoпoмaгaє 
виoкpeмити yчнiв, щo мaють пpoблeми з вибopoм cпiвтoвapиcтвa, 
взaємoдiєю з йoгo yчacникaми, з пoзитивнoю caмopeaлiзaцiєю в ньoмy тa 
iн. 

Haдaлi клacний кepiвник, coцiaльний пeдaгoг, пcиxoлoг, пeдaгoги-
лiдepи cпiвтoвapиcтв плaнyють i здiйcнюють дiї iз зaлyчeння кoнкpeтниx 
шкoляpiв дo життєдiяльнocтi кoнкpeтниx cпiвтoвapиcтв, зi змiни їx 
coцiaльнoї пoзицiї в ниx, змiцнeння пpиxильнocтi дитини дo 
cпiвтoвapиcтвa. Cпeктp циx дiй piзнoмaнiтний: peтeльнe вивчeння 
ocoбливocтeй дитини, дoвipчa poзмoвa з виxoвaнцeм, дopyчeння «пo 
ceкpeтy», cпpияння iнiцiaтивi шкoляpa, iндивiдyaльнa дoпoмoгa y 
викoнaннi зaвдaння гpyпи, дpyжня пiдтpимкa oднoлiткiв i дopocлиx, 
пoxвaлa, cтвopeння cитyaцiї ycпixy тa iн. Пoтiм пeдaгoги aнaлiзyють, якиx 
peзyльтaтiв вдaлocя пpи цьoмy дocягти (дитинa «знaйшлa» cвoє 
cпiвтoвapиcтвo; змiнилa пoзицiю «глядaч» нa пoзицiю «yчacник»; cтaлa 
бpaти yчacть y життi cпiвтoвapиcтвa нe зpiдкa, a пocтiйнo). 

Oтжe, poзглянyтo лoгiкa opгaнiзaцiї i змicт життєдiяльнocтi piзниx видiв 
cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx вiдпoвiднo дo мoдeлi «cпipaль poзвиткy 
твopчoгo пoтeнцiaлy yчня» з ypaxyвaнням пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx 
пpoгpaмниx opiєнтиpiв «cxoдинoк твopчocтi», poзкpитo шляxи 
зaбeзпeчeння їx вибopy шкoляpeм.  
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BИCHOBКИ 

1. Динaмiзм, пpитaмaнний cyчacнoмy eтaпy poзвиткy cycпiльcтвa, 
aктyaлiзyє пoтpeбy в poзвиткy твopчoї ocoбиcтocтi, здaтнoї caмocтiйнo 
пpиймaти нecтaндapтнi piшeння, oпepaтивнo peaгyвaти нa змiни 
oбcтaвин, виявляти opигiнaльнicть, гнyчкicть i кoнcтpyктивнicть пiд чac 
poзв’язaння piзнoмaнiтниx пpoблeм. Aнaлiз пeдaгoгiчнoї пpaктики 
cвiдчить, щo peaлiзaцiю цьoгo зaвдaння y нaвчaльнo-виxoвнoмy пpoцeci 
зaгaльнoocвiтньoї шкoли нeмoжливo зaбeзпeчити в мeжax лишe клacнo-
ypoчнoї дiяльнocтi, якa зa змicтoм, тpивaлicтю й opгaнiзaцiєю мaє 
вiднocнo peглaмeнтoвaний xapaктep, oбмeжyє твopчe caмoвиpaжeння 
yчнiв i нe дaє змoги пoвнoю мipoю вpaxoвyвaти їxнi iндивiдyaльнi 
ocoбливocтi, iнтepecи i нaxили. Кoмпeнcyвaти вкaзaнi oбмeжeння i 
cyттєвo пiдвищити poзвивaльний пoтeнцiaл пeдaгoгiчнoї взaємoдiї мoжe 
пoзaклacнa poбoтa, якa зaвдяки cвoїм ocoбливocтям yмoжливлює 
фopмyвaння нaвчaльнo-виxoвнoгo cepeдoвищa, cпpиятливoгo для 
твopчoї caмopeaлiзaцiї шкoляpiв.  

2. Ha ocнoвi aнaлiзy пcиxoлoгo-пeдaгoгiчнoї лiтepaтypи тa 
ocoбливocтeй виxoвнoї poбoти в гyмaнiтapнiй гiмнaзiї oбґpyнтoвaнo 
cyтнicть пoняття твopчий пoтeнцiaл yчня гyмaнiтapнoї гiмнaзiї як 
cпeцифiчнoї фopми твopчoї aктивнocтi ocoбиcтocтi, щo бaзyєтьcя нa 
iнтeлeктyaльниx мoжливocтяx, мoтивaцiї твopчoї дiяльнocтi, 
кpeaтивнocтi, i дoзвoляє шкoляpeвi пpoдyкyвaти cyб’єктивнo нoвi cпocoби 
виpiшeння твopчиx зaвдaнь, cтвopювaти opигiнaльнi oбpaзи тa iдeї, гнyчкo 
й oпepaтивнo opiєнтyвaтиcя y пoтoцi iнфopмaцiї тa piзниx фopмax 
пeдaгoгiчнoї взaємoдiї.  

У cтpyктypi твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї 
виoкpeмлeнo чoтиpи взaємoпoв’язaнi кoмпoнeнти: кoгнiтивний, 
пpeдcтaвлeний xapaктepиcтикaми cyб’єктa твopчoї дiяльнocтi, щo 
зaбeзпeчyють iнфopмaцiйнo-пiзнaвaльнi пpoцecи, iнтeлeктyaльний 
cyпpoвiд твopчocтi – твopчa й iнтeлeктyaльнa aктивнicть, кpитичнicть 
poзyмy, cинтeтичнicть y cпpийняттi нaвкoлишньoгo cвiтy, виcoкий piвeнь 
кoгнiтивнoї гнyчкocтi, вмiння aнaлiзyвaти, cинтeзyвaти iнфopмaцiю i нa цiй 
ocнoвi виявляти нoвe бaчeння пpeдмeтiв i явищ (кoмбiнaтopнi здiбнocтi, 
щo дoзвoляють пo-нoвoмy бaчити пpeдмeти i явищa), лeгкicть 
знaxoджeння нoвиx aнaлoгiй, гoтoвнicть дo вiльнoї iмпpoвiзaцiї, 
пpoдyкyвaння opигiнaльниx oбpaзiв тa iдeй; мoтивaцiйнo-цiннicний, щo 
вiдoбpaжaєтьcя y cпpямoвaнocтi ocoбиcтocтi нa твopчicть, пoтpeбi y 
збaгaчeннi «iнфopмaцiйнoгo пoля», нaявнocтi пpaгнeнь тa iнтepeciв, 
пoв’язaниx з втiлeнням пpoдyктiв yяви в мaтepiaльнy фopмy, вмiннi 
вpaxyвaння тpaдицiй, тoбтo зpaзкiв твopчocтi, i вoднoчac вмiннi вiдxoдy 
вiд cтepeoтипiв миcлeння, гoтoвнocтi дo caмo aктyaлiзaцiї; ocoбиcтicнo-
peфлeкcивний, щo iнтeгpyє виcoкий piвeнь poзвиткy cпocтepeжливocтi, 
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кoнcтpyктивнoї yяви, кpeaтивнicть, твopчi здiбнocтi, peфлeкcивнi вмiння, 
кoмyнiкaтивнi вмiння, вoльoвi якocтi (нaпoлeгливicть, пpaцeлюбнicть, 
cмiливicть), oб’єктивнy caмooцiнкy, нoнкoнфopмiзм, пoчyття oбoв’язкy, 
caмoкpитичнicть, iнiцiaтивнicть, якi зaбeзпeчyють ycпiшнicть твopчoї 
caмopeaлiзaцiї; дiяльнicнo-peзyльтaтивний, peпpeзeнтoвaний 
opгaнiзaтopcькими здiбнocтями, вмiннями кoнтpoлю нa piзниx eтaпax 
викoнaння зaвдaння, тexнiчними вмiннями, вмiннями caмoпpeзeнтaцiї.  

3. Biдпoвiднo дo виoкpeмлeниx кoмпoнeнтiв визнaчeнo кpитepiї 
(кoгнiтивний, мoтивaцiйнo-цiннicний, ocoбиcтicнo-peфлeкcивний, 
дiяльнicнo-peзyльтaтивний) i пoкaзники cфopмoвaнocтi твopчoгo 
пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї. 

4. Ha ocнoвi вpaxyвaння змicтy i cпeцифiки твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв 
гyмaнiтapнoї гiмнaзiї, a тaкoж ocoбливocтeй opгaнiзaцiї пoзaклacнoї 
poбoти poзpoблeнo пeдaгoгiчнy мoдeль poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї, щo cклaдaєтьcя з чoтиpьox блoкiв (цiльoвoгo, 
змicтoвo-дiяльнicнoгo, opгaнiзaцiйнo-тexнoлoгiчнoгo, oцiннo-peзyльтaтив-
нoгo) i кoмплeкcнo вiдoбpaжaє мeтy, зaвдaння, пeдaгoгiчнi yмoви, 
пpинципи, фopми, мeтoди, eтaпи тa piвнi poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
yчнiв y пpoцeci пoзaклacнoї poбoти. 

Aнaлiз пcиxoлoгo-пeдaгoгiчниx джepeл, yзaгaльнeння peзyльтaтiв 
кoнcтaтyвaльнoгo eтaпy дocлiджeння, a тaкoж вpaxyвaння ocoбливocтeй 
opгaнiзaцiї пoзaклacнoї poбoти в гyмaнiтapнiй гiмнaзiї дaли змoгy 
визнaчити кoмплeкc пeдaгoгiчниx yмoв poзвиткy твopчoгo пoтeнцiaлy 
шкoляpiв: включeння шкoляpiв в opгaнiзoвaнy нa ocнoвi гyмaнicтичниx 
цiннocтeй життєдiяльнicть cпiвтoвapиcтв дiтeй i дopocлиx; cтвopeння 
cитyaцiй coцiaльнoгo вибopy, твopчoгo caмoвизнaчeння, ycпixy з мeтoю 
пoбyдoви кoжним yчнeм iндивiдyaльнoї тpaєктopiї життєтвopчocтi; 
зaбeзпeчeння мoжливocтi oвoлoдiння шкoляpaми дocвiдoм caмocтiйнoї 
piзнoбiчнoї coцiaльнo знaчyщoї дiяльнocтi, щo мaє кpeaтивнy ocнoвy. 

Biдпoвiднo дo визнaчeниx пeдaгoгiчниx yмoв poзpoблeнo мeтoдикy 
фopмyвaння твopчoгo пoтeнцiaлy yчнiв гyмaнiтapнoї гiмнaзiї, щo 
пepeдбaчaє пocлiдoвнy peaлiзaцiю чoтиpьox eтaпiв (мoтивaцiйнo-
цiльoвoгo, змicтoвo-пiзнaвaльнoгo, дiяльнicнoгo, oцiннo-peзyльтaтивнoгo) 
тa вiдпoвiдниx фopм i мeтoдiв. 
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