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У статті на основі аналізу довідкової та наукової літератури 

представлено підходи до визначення поняття «творчі уміння»; 

систематизовано погляди педагогів, митців різних історичних періодів щодо 

визначення даної дефініції. 

Ключові слова: творчі уміння,творчість, уміння.  

Based on the analysis of the reference and scientific literature, the article 

presents approaches to the definition of the "creative skills"; systematized views of 

the teachers, artists of the different historical periods regarding the definition of this 

definition. 

Keywords: creative skills, creativity, skill. 

Постановка проблеми. Реформування системи освіти актуалізують 

проблему професійного становлення висококваліфікованих фахівців мистецької 

сфери, творчий та інтелектуальний розвиток яких є обов’язковою умовою для 

здійснення інноваційної діяльності. В умовах запровадження багаторівневої 

освіти у вищих мистецьких навчальних закладах особливої ваги набуває 

проблема підготовки майбутніх учителів музичного мистецтва, професія яких 

поєднує багато видів музично педагогічної діяльності. Будь-які зміни, тим паче 
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реформування світи, ставить потребу в уточненні термінів, що 

використовуються у мистецько-освітянській сфері. З огляду на це, надзвичайної 

актуальності набуває визначення такого поняття, як «творчі уміння» в науковій 

і довідковій літературі.  

Аналіз сучасних досліджень. Аналіз довідкової літератури показав, що 

уміння – це здатність належно виконувати певні дії, засновані на доцільному 

використанні людиною набутих знань і навичок. Уміння передбачають 

використання раніше набутого досвіду, певних знань; без останніх немає умінь. 

Утворення умінь є складним процесом аналітико-синтетичної діяльності 

кори великих півкуль головного мозку, в ході якого створюються й 

закріплюються асоціації між завданням, необхідними для його виконання 

знаннями та застосуванням знань на практиці. Формування умінь проходить 

кілька стадій. Спочатку – ознайомлення з умінням, усвідомлення його смислу. 

Потім початкове оволодіння ним. Нарешті, самостійне й дедалі точніше 

виконання практичних завдань. У педагогіці вивчення кожного навчального 

предмета, виконання вправ і самостійних робіт виробляє в учнів уміння 

застосовувати знання. 

З точки зору психології, уміння – це заснована на знаннях і навичках 

готовність людини успішно досягати поставленої мети діяльності в мінливих 

умовах її протікання. Уміє той, хто знає як виконувати певну діяльність і 

володіє відповідними технічними прийомами (навичками). Науковці З. оджава, 

Є. Бойко, В. Чебишова, Є. Мілерян та інші, довели, що вміння є вищим 

утворенням, ніж навичка. Інша дефініція, яку потрібно розглянути, це – 

творчість. Як зазначається в науково-довідковій літературі – це 

діяльність людини, спрямована на створення якісно нових, невідомих раніше 

духовних або матеріальних цінностей (нові твори мистецтва, 

відкриття, інженерно-технологічні, управлінські чи інші інновації тощо). 

Необхідними компонентами творчості є фантазія, уява, психічний зміст якої 

міститься у створенні образу кінцевого продукту (результату творчості). 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%8E%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B2%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%96&action=edit&redlink=1
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Творчість –продуктивна форма активності і самостійності людини. Школа 

третього тисячоліття – це школа з творчо обдарованими педагогами, які 

виховують творчо розвинутих учнів. Творчість – психологічно складний 

процес. У центрі його – уява, навколо неї задіяні інші психічні процеси: увага, 

пам’ять, мислення, які виявляються в тих знаннях, що є в людини. Уява 

доповнюється здібностями і вміннями, процес творчості може відбуватися 

лише за умови відповідного емоційного тла. 

У спеціальній науковій літературі творчість найчастіше визначається як 

процес діяльності, результатом якого є створення якісно нових матеріальних і 

духовних цінностей, або як створення нової реальності, яка задовольняє різні 

суспільні та особисті потреби. Творчість являє собою багаторівневий процес, її 

перший, високий, рівень полягає у здійсненні революції у тій чи іншій області, 

в докорінній зміні розуміння системи знань та їх застосування. Другий, більш 

низький, рівень виявляється в подальшому розвитку відомого, розширенні 

сфери його використання.  

Як складне та багатогранне явище, творчість неможливо охарактеризувати 

однозначно, саме тому й існує ряд підходів та визначень, що є результатом 

різних методологічних установок, різних точок зору і, як наслідок, різного 

розуміння, а інколи навіть і протилежних уявлень. Проблема у визначенні 

поняття «творчість» пов’язана, в першу чергу, з відсутністю його 

безпосереднього операційного, психологічного наповнення; цим можна 

пояснити використання до цього часу визначення творчості тільки за її 

продуктом – створенням нового [3, с. 165].  

Одна з поширених точок зору на поняття «творчість» подається в роботах 

А. Шумиліна, який пише: «Сучасна наука визначає творчість як процес 

створення нових духовних і матеріальних цінностей, як найвищий рівень 

пізнання». Це процес розв’язання завдання, стан натхнення людини – спалах її 

енергетичного потенціалу, який розкриває межу невідомого, виокремлює його 
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частину й перетворює його на відоме. Розрізняють наукову творчість, художню, 

літературну, педагогічну та інші види творчості.  

Слід зауважити, що творчу діяльність не можна розглядати як дещо 

відокремлене, підпорядковане властивим тільки їй законам. Вона є 

закономірним етапом людської діяльності взагалі, підсумком попереднього 

розвитку форм цієї діяльності, новою, якісною сходинкою формування 

особистості. Творча діяльність викликається не стільки здібністю до творчості, 

яка, як і будь-яка інша здібність, розвивається в самій діяльності, але спочатку 

тими об’єктивними можливостями, які відкриваються людині як результат її 

попередньої діяльності. В якості нового етапу діяльності творчість є і новим 

етапом у розвитку особистості [1, 2]. 

Висновок. Отже, на основі аналізу двох окремих понять «творчість» та 

«уміння», також враховуючи визначення науковців, можна сказати, що творчі 

уміння – це здатність виконувати дії, основані на використанні людиною знань, 

досвіду отриманого на практиці, спрямованих на створенні якісно нових 

матеріальних або духовних цінностей. Творчі уміння базуються на натхненні, 

фантазії та уяві кінцевого продукту. До них відносяться: уміння відмовитися 

від звичних методів розв'язання проблем; здатність оцінювати явища відразу з 

декількох точок зору; наявність творчої уяви; уміння побачити більше того, що 

бачать навколишні; здатність швидко зосереджувати і перемикати увагу; гарна 

пам'ять, самостійне мислення і т. п. 
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