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ПРОБЛЕМА ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ СТУДЕНТІВ ФАКУЛЬТЕТІВ
МИСТЕЦТВ У СУЧАСНИХ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЯХ
Анотація. Актуальність проблеми дослідження визначається тим, що в науковій літературі немає
усталеного визначення і розуміння поняття творчого потенціалу та однозначного мірила, якісних показників цього явища, критеріїв оцінки в контексті творчої діяльності. Мета статті – висвітлення сутності
творчого потенціалу особистості та узагальнення поглядів науковців щодо його формування у студентів
факультетів мистецтв закладів вищої освіти педагогічного профілю. У статті за допомогою методів
аналізу, порівняння, систематизації наукових джерел проведено теоретичний аналіз проблеми формування
творчого потенціалу студентів мистецьких факультетів закладів вищої освіти. Застосування методу наукового узагальнення дозволило узагальнити погляди сучасних науковців щодо розуміння сутності творчого
потенціалу у психологічному, культурологічному, педагогічному аспектах, представити підходи, напрямки
та засоби реалізації означеного феномена в закладах вищої освіти. Результатом дослідження є окреслення
автором значення формування творчого потенціалу студентів факультетів мистецтв у процесі їх підготовки до мистецької діяльності та змісту освітнього процесу, що забезпечує їх готовність до майбутньої
професії.
Ключові слова: потенціал, творчість, особистісний розвиток, освітній процес, мистецька діяльність.
Вступ. З огляду на затребуваність у сучасних
умовах суспільного розвитку фахівців зі сформованим творчим потенціалом, які здатні бути конкурентоспроможними, ефективними у своїй галузі, проблема формування творчого потенціалу студентів
мистецьких факультетів закладів вищої освіти набуває особливого значення і потребує різнобічного
дослідження. «Завдання розвивати творчий потенціал особистості ґрунтується на людиноцентристській
парадигмі сучасної вищої освіти й має на меті дати
поштовх розвитку та розкриттю потенційних здібностей особистості, спрямувати їх у русло творчого відношення до майбутньої професії, сприйняття
культури, самовиховання та самовдосконалення»
[1, c. 3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Теоретичну основу у вивченні проблеми розвитку
творчої особистості студентів у освітньому процесі факультетів мистецтв закладено в дослідженнях
О. Рудницької, О. Олексюк, Г. Падалки, С. Решетняк,
О. Щолокової та інших науковців. Питання формування та розвитку творчого потенціалу особистості
розглянуто науковцями у контексті проблем сучасної
освіти (Н. Остапенко), употужнення здібностей особистості (С. Шандрук), спрямування її мисленнєвої
діяльності (В. Ашанин, Я. Пугач, В. Друзь, С. Пятисоцкая), розвитку творчих здібностей та потенціалу
студентів у навчальному процесі (О. Мілашовська),
зокрема, засобами українського народного мистецтва
(І. Форостюк), професійного становлення майбутнього вчителя хореографії (С. Калашник, С. Куценко), у дисертаціях останніх років, щодо висвітлення
означеної проблеми стосовно бакалаврів музичного
мистецтва (Ці Сянбо) та ін. Відзначаючи важливість
здійснених наукових напрацювань, акцентуємо недостатню розробленість проблеми формування творчого потенціалу студентів факультетів мистецтв, що
виступає підґрунтям успішності їхньої майбутньої
педагогічної діяльності.
Метою статті є висвітлення сутності творчого
потенціалу особистості та узагальнення поглядів науковців щодо його формування у студентів факультетів мистецтв закладів вищої освіти педагогічного
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профілю. Методи дослідження – теоретичний аналіз, порівняння, систематизація наукових джерел, наукове узагальнення.
Виклад основного матеріалу. Завдання сучасної теорії і практики мистецької освіти пов’язані з
реформуванням системи освіти, що визначає актуалізацію пошуку нових підходів і шляхів вирішення
проблеми формування творчого потенціалу майбутнього вчителя мистецької галузі – широко освіченої,
культурної, духовної особистості, спроможної формувати в своїх учнях готовність творчо реагувати на
виклики сучасності, організовувати свою педагогічну діяльність відповідно до гуманістичної освітньої
парадигми.
Поняття «творчий потенціал особистості» належить до тих категорій, у визначенні і розумінні
яких у науковій літературі існує безліч підходів. Це
пов’язано з багатозначністю, багатоаспектністю поняття стосовно застосування у різних галузях життя
і діяльності людини. Немає і однозначного мірила,
якісних показників цього явища, критеріїв оцінки в
контексті творчої діяльності, оскільки поняття «творчість» та «потенціал» самі по собі за своєю сутністю
є неоднозначними і суперечливими, що підтверджується визначеннями у довідниковій літературі, висновками у роботах науковців. Так, творчість людини, як справедливо зазначає С. Шандрук, – явище
«складне, багатогранне, суперечливе, екзистенційне,
психодуховне, вона передбачає наявність в особистості здібностей, мотивів, переживань, знань, умінь,
цінностей, смислів, завдяки яким створюється новий, оригінальний та унікальний продукт» [2, с. 86].
Творчість є компонентом мисленнєвої діяльності людини і складає психологічне середовище її
прояву, оскільки є процесом, здатним забезпечити
зв’язок минулого і корекцію сьогодення для пошуку
прийдешнього [3, с. 176]. На інтелектуалізацію проблем творчості в сучасній психології вказує також
В. Роменець [4]. Спираючись на визначення Я. Пономарьовим творчості як «необхідної умови розвитку матерії», що впливає і на самі форми творчості
та його розуміння творчості людини як однієї з означених форм, вітчизняні вчені розглядають творчість
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у широкому сенсі як «механізм розвитку; як пристосувальну взаємодію, що забезпечує адаптацію до навколишнього середовища перебування», а творчість
окремої людини – як «однієї з конкретних форм виявлення такого механізму» [3, с. 175.]. Значить, творчість повинна розглядатися як механізм розвитку у
взаємодії, тобто, як взаємодія, що сприяє розвитку.
Отже, за визначенням психологів, поняття творчого потенціалу стає зрозумілішим у контексті розвитку особистості, точніше, мова йде про «різницю
у розвитку кожної особистості», яка зумовлюється
саме її творчим потенціалом. «Про справжні творчі
можливості конкретної людини ми можемо доказово,
а не гіпотетично, говорити лише на основі здійсненої
діяльності, отриманих оригінальних творів» [5, с. 1].
Водночас, В. Моляко, вернувшись до сутності поняття «потенціал» як можливості щось здійснювати,
зазначає, що «творчий потенціал» у найпростішому
тлумаченні, можна розуміти як «ресурс творчих можливостей людини», і зауважує, що «творчий потенціал – не суцільне автономне утворення, а складна
підсистема, яка тісно (невідривно) переплітається з
іншими структурними складовими психіки – в даному випадку з її, умовно кажучи, елементами, що
детермінують творчі процеси» [5. с. 17].
Творчий потенціал як «інтегративну цілісність
природних задатків, особливостей пізнавальної діяльності та соціальних надбань людини, яка забезпечує їй можливість реалізуватися у творчій діяльності» розуміє І. Форостюк [1, с. 3]. Вчена наголошує,
що розвивається творчий потенціал у процесі збагачення творчого досвіду через поетапно організовану
творчу діяльність, спрямовану на формування потреби у творчості. Суголосними поглядам науковиці є
висновки Ці Сянбо щодо творчого потенціалу як «інтегративної якості особистості, яка відображається
у її відношенні до творчості», як сукупності її життєвого досвіду, можливостей і здібностей [6, с. 21].
Розуміючи під творчим потенціалом компетенцію
фахівця, С. Решетняк зазначає: «Однією з найбільш
затребуваних компетенцій, очікуваних працедавцями від випускників ВНЗ повсюди у світі, є творчий
потенціал людини» [7, с. 202]. Таким чином, поняття «творчий потенціал», «творча компетентність» і
«творча особистість» у освітньому процесі закладів
вищої освіти повинні розглядатися у взаємозв’язку.
У цьому контексті О. Мілашовська вважає, що «для
посилення творчої компоненти у навчальному процесі необхідно сформувати у студентів риси творчої
особистості, що здатна самореалізуватися у післявузівському періоді свого життя» [8]. На особистісні якості студентів, що обрали професію педагога,
вказує Н. Сулаєва, яка відзначає, що «вибір молодою
людиною професії педагога, як правило, визначається її особистісними якостями, активністю, ініціативністю, певним рівнем креативності, що часто підкріплюється досягненнями в різних видах мистецької
чи громадської діяльності» [9, с. 18], а проблема формування творчого потенціалу майбутнього педагога
потребує свого вирішення з самого початку навчання
студента в закладі вищої освіти.
У розумінні творчого потенціалу особистості вчені також вказують на природо та культуро відповідні
її можливості, які «формуються й розкриваються в
процесі навчальної підготовки й у подальшій її діяльності, ведуть до отримання продуктивного результату у вирішенні завдань нестандартними методами педагогічного впливу, засобами мистецтва,
відбиваючи основу загальної й педагогічної культури» [10]. Досліджуючи сутність творчого потенціалу
особистості в межах проблематики сучасної освіти,

Н. Остапенко під потенціалом розуміє «динамічне
інтегральне утворення, яке визначає ресурсні можливості розвитку людини та її здатність до оволодіння
і продуктивного здійснення різних видів діяльності»
[11, с. 90]. Щодо творчого потенціалу особистості
зазначає, що це складна система «психогенетичних
та психологічних якостей, інтегральна цілісність
природних і соціальних сил людини, сукупність здібностей, можливостей та властивостей до здійснення творчої діяльності» [11, с. 90]. Означена система
включає генерування неординарних підходів для
здійснення цієї діяльності, що сприяють знаходженню якісно нових рішень окреслених проблем, та задоволення потреб суб’єкта у саморозвитку, творчій
самореалізації.
На основі розуміння сутності творчого потенціалу науковців у психологічному, культурологічному,
педагогічному аспектах, представимо деякі напрямки та шляхи реалізації формування творчого потенціалу студентів у сучасних наукових дослідженнях,
актуалізуючи, зокрема його змістову основу відповідно до якості освіти в українських вишах. Зокрема, Л. Петришин у своєму дослідженні визначає такі
взаємообумовлені напрями формування творчого
потенціалу особистості майбутнього педагога, як теоретичний, методичний, особистісно-професійний
[12]. Теоретичний напрямок у концепції дослідниці
пов’язаний із застосуванням творчих проблемних
завдань; методичний – із застосуванням креативних
методик, технік, ігор; особистісно-професійний – із
стимулюванням творчих здібностей студентів.
Формування у студентів творчих здібностей визначається якістю освіти; спрямуванням до розвитку
і творчого ставлення до майбутньої професії, сприйняття культури, саморозвитку та самовдосконалення
(І. Форостюк). Готовність випускника до майбутньої творчої діяльності характеризується набутими
у процесі навчання у виші знаннями, навичками та
вміннями, мистецьким досвідом самостійної творчої роботи, художньо-естетичним досвідом, а також
здатністю до самореалізації та постійного самовдосконалення, що в комплексі ведуть до реалізації всіх
творчих можливостей особистості, ресурс яких і
складає поняття «творчий потенціал».
На нашу думку, процес накопичення мистецького
досвіду в контексті проблеми формування творчого
потенціалу студентів факультетів мистецтв закладів
вищої освіти педагогічного профілю варто розглядати також у естетично-ціннісному аспекті творчої
діяльності, який вважаємо визначальним для становлення особистості майбутнього педагога, адже володіння культурними цінностями впливає на якість,
зміст і форми його творчої самореалізації, на розвиток особистісних якостей, на власне розуміння, тлумачення та виконання творів мистецтва. Вагоме місце у формуванні творчого потенціалу студентів мистецьких факультетів займає також знання мистецтва
у різних його видах, орієнтація у стилях, напрямках,
широта поглядів, адже коло інтересів студента, його
загальний розвиток позначаються на його творчій
індивідуальності, мисленні і, врешті решт, на якості
власного творчого продукту.
В. Куценко, вбачаючи формування творчого потенціалу студентів в різних формах імпровізації, з
чим ми повністю погоджуємося, зазначає, що ворогами цього процесу є «стереотипне мислення, низька
самооцінка та страх перед невдачею чи помилкою»
[13, с. 285]. Зауважимо, що успішності у формуванні
навичок імпровізації сприяє постійне спрямування
студентів мистецьких спеціальностей у ході їх фахової підготовки на розвиток уяви та фантазії, на що,
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звичайно, впливають такі фактори становлення та
реалізації творчого потенціалу, визначені Л. Овсянецькою: «задатки (як вроджена якість), соціальне
середовище (зовнішні умови впливу) і особистісна
активність (життєва позиція особистості)». Серед
них саме останній «визначає особистість як унікальну цілісну систему, яка володіє потенціалом безперервного саморозвитку та самореалізації» [14, с. 9].
Вищевикладене дозволяє зробити наступні висновки. У сучасних наукових дослідженнях підкреслюється важливість формування творчого потенціалу майбутніх фахівців, зокрема, студентів факультетів мистецтв, який розглядається у контексті
розвитку особистості. Узагальнюючи дослідження
сучасних науковців, творчий потенціал майбутніх
фахівців можна представити як системне утворення, що відображає ресурсні можливості особистості

у процесі її розвитку на основі творчих задатків та
особистісних якостей, набуття досвіду творчої діяльності. Водночас, спостерігається багатоаспектність
у підходах до розуміння сутності означеного поняття. Освітній процес, спрямований на формування
творчого потенціалу студентів, передбачає розвиток
здатності до набуття мистецьких знань; здатності
до творчості, що включає мисленнєвий компонент,
естетично-ціннісний аспект творчої діяльності, розвиток уяви та фантазії, здатності до імпровізації; потреби у саморозвитку та самовдосконаленні. Отже, в
освітньому процесі підготовки студентів факультетів
мистецтв до майбутньої педагогічної діяльності дана
проблема є актуальною і потребує подальшого вивчення, зокрема. визначення педагогічних умов, що
забезпечать формування творчого потенціалу майбутніх фахівців.
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FORMATION OF CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS OF FACULTIES OF ARTS IN MODERN
SCIENTIFIC RESEARCH
Abstract. The article actualizes the search for new approaches and ways to solve the problem of forming the
creative potential of future teachers of the arts. The urgency of the research problem is determined by the fact that in
the scientiﬁc literature there is no established deﬁnition and understanding of the concept of creative potential and
unambiguous criteria, qualitative indicators of this phenomenon, evaluation criteria in the context of creative activity.
The purpose of the article is to highlight the essence of the creative potential of the individual and to generalize the
views of scientists on its formation in students of art faculties of higher education institutions of pedagogical proﬁle.
The methods of the research – theoretical analysis, comparison, systematization of scientiﬁc sources, scientiﬁc
generalization. With the help of the marked methods the author has conducted a theoretical analysis of the problem of
forming the creative potential of students of art faculties of higher education institutions, generalization of views of
modern scientists on understanding the essence of creative potential in psychological, cultural, pedagogical aspects.
It has been established that the concepts of "creative potential", "creative competence" and "creative personality"
in the educational process of higher education institutions should be considered in the conjunction. The formation
of creative potential of future professionals in modern research has been considered in the context of personality
development. It has been found that the problem of forming the creative potential of future teachers involves the
development of personal qualities of students, and needs its solution from the ﬁrst steps of their education in a
higher education institution by non-standard methods of pedagogical inﬂuence. The solution of the outlined problem
provides meeting the needs of the unsub in self-development, creative self-realization. The approaches, directions
and means of realization of this phenomenon in higher education institutions have been presented in the article. The
author's outline of the importance of forming the creative potential of students of art faculties in the process of their
preparation for artistic activity and the content of the education process which ensures their readiness for future
professions is the result of the study.
Key words: potential, creativity, personality development, educational process, artistic activity.
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