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УМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОСВІДУ ТВОРЧОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент В.О. Гуріна 

В статті розкриваються умови формування досвіду творчої діяльності. 

Висвітлюються різні підходи до тлумачення поняття "творча діяльність". 

Описуються методи стимулювання творчої діяльності та шляхи формування 

елементарного та базового рівнів творчої діяльності майбутніх учителів.  

Ключові слова: творча діяльність, досвід, вчитель музичного мистецтва, 

студенти.  

The conditions of formation of experience of creative activity are revealed in the 

article. Different approaches to the interpretation of the concept of "creative activity" 

are highlighted. The methods of stimulation of creative activity and ways of formation 

of elementary and basic levels of creative activity of future teachers are described. 

Keywords: creative activity, experience, music teacher, students. 

Постановка проблеми. Творча діяльність посідає одне із основних місць 

у педагогіці. Психолог К. Платонов характеризує творчість як "мислення у його 

вищій формі, яке виходить за межі того, що потрібно для розв'язування задачі, 

що виникла, вже відомими способами" [2]. 

Вчитель має постійно працювати над розвитком творчого потенціалу 

студентів. Цю ідею продовжували у своїй педагогічній спадщині А. Макаренко, 

Б. Грінченко, В. Сухомлинський. Слід зазначити, що деякі вчителі вже багато 

років працюють над проблемою формування творчих здібностей учнів.  

Аналіз наукових досліджень. У науково-педагогічних дослідженнях 

останніх років розглядаються проблеми формування творчої діяльності 
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особистості (С. Желєзняк, Є. Антонович, Е. Бєлкіна, О. Ковальов, І. Глинська, 

Л. Гармаш, В. Кардашов, Н. Климук, Н. Ляшова, Ж. Марчук, Т. Рубля, Л. Масол, 

Г. Полякова, В. Рагозіна, Л. Сєрих, С. Трач, Л. Фесенко та інші).  

Мета статті полягає в обґрунтуванні умов формування досвіду творчої 

діяльності студентів для розкриття потенціалу майбутнього вчителя музики. 

Виклад основного матеріалу. Творча діяльність – це індивідуальна чи 

колективна творчість, наслідком якої є створення або інтерпретація творів, що 

містять культурну цінність. В.А.Цапок розглядає творчу діяльність як 

“самодіяльність, що охоплює зміну діяльності і самореалізацію особистості в 

процесі створення матеріальних та духовних цінностей, нових, більш 

досконалих форм керівництва і виховання, поширює межі людських 

можливостей”[1]. 

Розвиток і формування творчої активності майбутнього спеціаліста 

вимагає оптимальної системи взаємовідносин студента і викладача (оскільки 

творчу особистість може формувати лише творча особистість), відповідного 

стилю діяльності всіх суб'єктів навчально-виховного процесу, а також особливих 

зв'язків вищої школи із суспільством. Важливим фактором формування творчої 

особистості є розвиток самостійності і відповідальності студента у розв'язанні 

пізнавальних, суспільно-політичних, трудових і моральних проблем. 

Завдання педагогічного колективу і студентських організацій полягає в 

тому, щоб сформувати, міцно закріпити активну громадянську життєву позицію 

відповідно до потреб суспільства й особистості самого студента. Самостійність, 

відповідальність, активність - це характеристики, властивості життєвої позиції 

особистості взагалі і творчої зокрема[3]. 

Дуже важливою умовою формування творчої особистості студента є 

формування інтересу до його майбутньої професійної діяльності та 

стимулювання його творчості. У цьому зв'язку заслуговує на увагу досвід тих 

вузів, які проводять багатогранну роботу із залучення молоді до навчання у 

вищій школі, а також роботу з абітурієнтами, з виявлення і розвитку творчої 

індивідуальності майбутніх студентів на до-вузівському етапі професійної 
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орієнтації. Цьому сприяє проведення різних творчих конкурсів, олімпіад, 

організація шкіл юних спеціалістів, залучення до цієї роботи творчо працюючих 

випускників вузів, створення при вузах ліцеїв і коледжів, впровадження угод між 

вузом і школою на умовах кураторства школи і потенційних випускників [4]. 

Методи стимулювання творчої діяльності: 

Метод евристичної загадки. З опису проблеми вибирається низка суттєвих 

пошуковому запитові ключових слів, які виражаються у вигляді загадок. Відгуки 

можуть відноситися до сфери проблемної ситуації. Вони використовуються для 

підказки. 

«Мозкова атака». Метод запропонований 1937 року А. Осборном. У парах, 

малих чи великих групах швидко фіксуються усно чи письмово (в 

образотворчому мистецтві – усно) усі ідеї, які без винятку беруться до уваги. 

Часто використовуються такі принципи: усі твердження приймаються, ніякої 

критики, підходить усе, ніяких обговорень. Наприклад, діти отримують 

завдання: «Що допоможе передати осінній  день?» Після завершення «мозкового 

штурму» пропонуємо свою допомогу для оцінювання висунутих пропозицій. 

Функції вчителя зводяться до вироблення критеріїв і оцінювання їхніх 

пропозицій. 

Колективна записна книжка Дж. Хейфіля. Це колективна робота. За місяць 

до проведення підсумків перед кожним учасником ставлять проблеми, вони 

отримують огляд необхідної інформації. Наприкінці місяця всі члени 

колективної роботи узагальнюють результати ведення колективної записної 

книжки та подають їх у формі творчого звіту, це може бути композиція, 

аплікація, колаж, графіті тощо[4]. 

Висновки.Отже, формулювання творчої атмосфери надає змогу студентам 

розкрити потенціал, тим часом вчитель намагається створити «поле успіху». 

Добираючи для студентів різноманітні творчі завдання, треба забезпечувати 

належний мікроклімат, у якому студент відчуває атмосферу творчої діяльності. 

Схвальні оцінки, судження викликають позитивні емоції, які відіграють роль 

мотивації. 
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