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Анотація. Стаття присвячена проблемi розвиткy творчого потенцiалу 

студентiв педагогiчного коледжу. У назвaнiй роботі теоретично обґpунтовано 

cyтнicть поняття творчі здiбнocтi, проанaлiзoвано вплив мистецтвa на 

формування духовної культури молодi, розкритo критерiї розвиткy творчого 

потенцiалу засобами мистецтвa. 
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 ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПIДXIД У ФОРМУВАННІ ТВОРЧОГО 

РОЗВИТКУ МАЙБУТНЬОГО ПЕДAГOГА ЗАСОБАМИ МИCТEЦТВА 

 

 У наш час особиcтiсно-орiєнтований пiдxiд у професiйнiй педaroгiцi 

набуває особливої актуальностi, оскільки на перший план виcтyпає iдея 

ryмaнiзацiї навчання. Це розкриваєтьcя в таких проявах, як емпатiя, довiра, 

спiвпраця, креативнiсть, заохочення, шанування гiднocтi i прав студента, 

відкритiсть, педагогiчний оптимiзм, психологiчна безпека, розвинyтa 

культура спiлкування тощо. Предметом гумaнiстичної психології: cтaє 

особистiсть та проблеми особиcтiсноro зростання, самовдосконалення, 

самоактуалізації. 

 Витоки гуманiстичної традиції виховання ми знаходимо в працях 

Протагора («мiрою всix речей є людина»), Сократа, Платона, Аристотеля та у 

римських мислителш - Плутарха, Сенеки та iншиx. В епоху Вiдpoдження, 

коли людину вважали найвищою цiнністю, вiдбувся надзвичaйніший злет 

людського духу. Досить згадати тaкi видатнi iмeнa прибiчникiв щей 

гумaнiзму, як Cipaнo де Бержерак, Томмазо Кампанелла, Томас Мор, 

Франсуа Рабле, Ян Коменсъкий та iншi. Пiзнiше до цiєї плеяди долучаються 

представники нового часу - Мiшелъ Moнтeнь, Жан-Жак Руссо, Лев Толстой. 

Висуваються iдeї вiльного виховання, яке дaє змогу кожнiй людинi розвивати 

свої природнi здiбнocтi. Так, Й.-Г. Песталоццi вважав, що мета виховання 

полягає в тому, що людина пiднiмaєтьcя до вiдчyття внутрiшньoї гiднocтi 

своєї природи. 

 Гуманiстичний пiдхiд, як самocтiйний напрям у нayцi, виокремився в 

50-тi роки ХХ столiття. Вiдповiдно до нього людина розглядаєтьcя як 

активна, творча icтoтa, що взмозi впливaти на свою долю. 



 Аналiз наукової лiтератури з вищезазначеної теми дaє змогу 

стверджувати, що проблема формування творчого розвиту розглядалася у 

вiтчизняних та зарубiжниx дослiдженнях з позицii· професiйно·j пiдrотовки 

мэйбугнього педагога в унiверситетах та iнcтитутах. Це сприяло 

накопиченню певного позитивного досвiдy В розробцi основних теоретичних 

положень з цiєї проблеми. 

 

 Разом з тим, позитивно оцiнюючи здобугки вищезазначених науковців, 

слiд зауважити, що проблема формування творчого розвитку майбугнix 

учителiв поки залитається висвiтленою частково, iснуючi роботи в цiй галузi 

розкривають лите деякi штяхи вдосконалення пiдгoтовки студентiв 

педагогiчних училищ, однак бракує системних дослiджень у наукових працях 

з проблеми пiдгoтовки майбугньоro вчителя як творчого спецiалiста, в яких 

би вивчалися специфiчнi прояви творчої активності в умовах музично-

сценiчної дiяльностi в педагогiчних навчальних закладах І-ІІ рівнів 

акредитацiї. 

 Нинi, коли йде пошук духовних орiєнтирів, проблема розвитку 

творчих здiбностей, що удосконалюють особиcтiсть, стала особливо 

актyальною. Iнrepec до цiєї проблеми в нашi днi зумовлений процесами, що 

вiдбуваються в Україні, в життi всього суспiльства. Саме вони вимагають 

невiдкладних перетворень прaктично в ycix сферах сучасногo життя, 

вимагають i мобiлiзaцiї внутрiшнix можливостей кожної людини. 

 Не стала винятком i освiтa, недосконалiсть якої спонукає до створення 

таких навчальних закладів, якi б виховували творчу особиcтiсть, здатну до 

дiяльностi в новiй економiчнiй cитуації, розвивали її обдарування, таланг. 

 Перед педагогiкою cьoгoднi, поряд iз трaдицiйними завдання творчого 

розвитку особиcтocтi, де кожна людина набуває особливої цiннocтi та 

значущocтi, i в першу чергy унiкальнiстю свого існування. 

 Повсякденна дiяльнiсть викладача наповнена пошуками й 

новаторством, являє собою наповнений творчий процес. Соціокультурна 

практика людського суспiльства яскраво свiдчить про те, що творчiсть є 

породженням високої загальної та емоцiйної культури особистостi, iнтyїції, 

фантазiї, розвиненої уяви, витонченостi спостереження, образного мислення, 

духовного багатства [7, с. 212]. 

 Мистецтво втiлює в собi надзвичайно потужну здатнiсть розвивати 

людину. Ще у 1890 poцi з'явилась знаменита фiлософська прaця В.Соловйова 

«Загальний смисл мистецтва», автор якої дiйшов висновку: мистецтво «cвоїм 

кiнцевим завданням повинно втiлювати абсолютний iдеал не лише в уявi, але 

й насправдi - повинно одухотворити, перездiйснити наше дiйсне життя. Якщо 

скажугь, що таке завдания виходить за межi мистецтва, то зaпитується: хто 

встановив цi мeжi? В icтopiї ми їx не знаходимо» [8, с. 21]. Соцiально 

значущу виховну силу мистецтва дослiдив І. Франко у прaцi «Із ceкpeтiв 

поетичної творчоcтi». 

 Серед багаточисельних засобiв розвитку творчого потенцiалу вчитeля 

надзвичайно велика роль належить мистецтву, що є взiрцем творчої 



натхненної дiяльностi. Вплив мистецтва на формування духовної культури 

молодi зумовлений самою природою мистецтва, cутніcть якого виводиться iз 

цiлiсного й обов'язковогo художнього вiдображення cвіту й залежить вiд тих 

новоутворень, що пов'язанi з особливостями художнього сприймання 

довкiлля. Уci види мистецтвa втiлюють художньо-естетичне бачення cвiтy, 

розвинену уяву й фантазiю, образне мислення, без яких неможливa будь-яка 

творчicть [6, с. 16]. 

 Практична робота з зазначеної проблеми в Лисичанському 

педагогiчному коледжi спрямована на поетапний розвиток ycix стрyктypних 

компонентiв творчого потенцiалу засобами мистецтва. Розвитку творчого 

потeнцiaлy майбутнього вчителя сприяє активна робота cтyдeнтiв у 

позанавчальний час. 

 Найбiльш результативними для виявлення творчої активнocтi 

cтyдeнтiв стали тaкi музично-сценiчнi заходи: розважальнi шоупpoграми до 

дня студента, новорiчнi cтyдeнтcькi шоу-вистави, новорiчна фантазiя для 

дiтей «Пригоди друзiв в музичнiй кpaїнi», конкурси «Мic коледжу», «Шанc. 

Коледж.ua», «Свято Покрови», «Мic Весна», «Формула успixу», КВК, творчi 

конкурси професiйного спрямування, «Крок до зiрок». «Вчитель XXl 

столiття», презентaцiї, театралiзованi розмови, фестиваль «Сузiр'я колискової 

Донбасу», конкурс української пiснi, вiдкpитi засiдання «Клубу бардiвської 

пiснi», фестиваль «Мистецькi барви Європи» тощо. 

 Вищезазначенi заходи передбачали максимальне використання 

активного музикування їх учасникiв у поєднанні з виконанням рiзноманiтних 

творчих завдань в рамках музично-сценiчної дiяльнocтi в ролях сценариста, 

актора, режисера, музиката тощо. 

 Як результат плiдної наукової творчocтi став захист студентcьких 

творчих проектiв за програмою «Іntel® Навчання для майбyтньoго»: «Секрет 

генiальнocтi «короля» вальсiв», «Сторiнки icтopiї українського романсу», 

«М.В. Лисенко. Життя в iм'я мистецтва», «Музично-ритмiчнi рухи як основа 

дитячої музичної творчocтi», «Виховний вплив музики П.Чайковського на 

естетичний розвиток yчнiв», «Естетичне виховання учнiв молодших класiв 

засо6ами музики через сприймання симфонiчної казки С.Прокоф’єва 

«Петрик та Вовк», «Казковi образи в творчocтi М. Римського-Корсакова», 

«Розвиток гpoмадянської культури учнiв початкових класiв засобами 

мистецтва» тощо. 

 Новiтньою формою розвитку творчого потенцiалу особистостi 

засобами мистецтва стала електронна навчальна гра «Музична спадщина 

Укpaїни через вiки». 

  Вищезазначена робота спрямована на пробудження в кожного 

студента «душi прекрасних поривань», накопичення художньоестетичного 

досвiдy спiлкyвaння з мистецтвoм як духовною цiннiстю, створення 

внутрiшнього художнього Всесвiтy, що дає iмпyльс до творчocтi. Виявом 

розвитку творчого потенцiалу на цих заходах була масова виконавська 

художньо-естетична дiяльнiсть, прагнення кожного продемонструвати свої 

здiбностi. 



 Рiзнобiчний та гармонiйний розвиток особиcтocтi як найвищий 

прiоритет суспiльства XXI столiття має закладатися всiєю системою 

середньої та вищої освiти як провiдна мета виховання i навчання. Розвиток 

творчого потенцiалу майбутнього вчителя зумовлюється вимогами держави 

до високого професiонaлiзму, його особистiсних якостей i загальної 

культури. 

Творчий потенцiал особистостi - складна структура, що включає 

емоцiйнy культуру, систему культурологiчних, професiйно-педагогiчних 

знань, широку загальнокультурну ерудицiю, генетично задане обдарування, 

гуманiтарний свiтогляд, образне мислення, здатнiсть моделювати 

рiзноманiтнi способи творчоiї дiяльностi. 

Кожна особиcтiсть має яскраво виражений iндивiдуальний творчий 

потенцiал, ефективним засобом розвитку якого є мистецтво. Рiзнi його види 

сприяють включенню особиcтocтi у процес спiвтворчocтi з митцем 

(сприйняття твору, його естетична оцiнкa, естетичне судження). 

Вплив мистецтва на розвиток творчого потенцiалу особиcтocтi 

зумовлений усiєю органiзацiєю педагогiчного процесу, внаcлiдок якого 

формується творчi здiбнocтi, виховується творче мислення, розвивається 

творчий потенцiал. 

Вбираючи високу мораль української класичної музики, багатство й 

чарiвну красу народної пiснi, викладачами та студентами коледжу було 

створено культурно-творче естетичне середовище, яке сприяло саморозвитку 

майбутнix фaxiвцiв, творчому самовиявленню, усвiдомленню значущocтi 

емоцiйно-естетичних форм дiалогу, значному посиленню iнтepecy до 

внутрiпшньoго свiтy людини, до культурно-iсторичних нацiональних 

традицiй. 

Таким чином, характерною рисою нашого навчального закладу є 

прагнення до максимальної естетизацiї вcix форм життєдiяльностї 

особистocтi студента (включаючи й освоєния нацiональних художніх 

надбань - твopiв народного музичного мистецтва та cвітової культури), 

залучення їх до учаcтi в iндивiдyальнiй та колективнiй музично-творчiй 

дiяльностi. Саме такий напрям виховної роботи коледжу є важливим 

чинником. Тому проблемою подальшої роботи повинно стати виявлення 

можливостей застосування сучасних ocвітніх технологiй у формуваннi 

духовної музично-eстетичної култури осо6истостi майбутньогo педaгoга. 
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