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Дідух О. В., Чубка О. М., Чушак-Голобородько А. М. Розвиток креативно-активних студентів  
на шляху до формування персоналу всіх сфер економіки

Метою статті є дослідження, вивчення й обґрунтування переваг і проблем стосовно креативності студентів у процесі отримання ними фахо-
вої освіти. Відповідно до мети дослідження поставлено такі завдання: визначити поняття «креативність», передумови виникнення креатив-
них здібностей; охарактеризувати умови для стимулювання креативних здібностей студентів; визначити перепони та причини відсутності 
творчої складової у процесі надання вищої освіти; побудувати алгоритм розвитку креативних здібностей у студентів; окреслити умови ство-
рення сприятливого середовища, в якому проявлятимуться креативні задатки студента. Об’єктом дослідження є процеси реформування вищої 
освіти в напрямку відповідності сучасним європейським тенденціям розвитку освіти; формування середовища, сприятливого для розвитку кре-
ативності студента у процесі отримання ним вищої освіти через алгоритм цілеспрямованої педагогічної діяльності. Предметом дослідження 
виступають теоретичні та прикладні положення щодо формування середовища, сприятливого для розвитку креативності студента у процесі 
отримання ним вищої освіти. Наукова новизна дослідження полягає у формуванні єдиного сукупного поняття креативності студентів та у 
формуванні шляхів подолання проблем у процесі розвитку креативності студентів при отриманні фахової освіти. Практичне втілення резуль-
татів дослідження дозволить реформувати вищу освіту в бік формування креативно-активного середовища для викладачів і студентів; дасть 
змогу наблизити систему вітчизняної освіти до формування таких спеціалістів на ринку праці, які користуватимуться високим попитом серед 
вітчизняних і закордонних працедавців.
Ключові слова: креативність студентів, творча складова у вищій фаховій освіті, алгоритм розвитку креативних здібностей.
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Didukh O. V., Chubka O. M., Chushak-Holoborodko A. M. Development of Creatively Active Students on the Way to Staff Formation 
of all Spheres of the Economy

The article is aimed at researching, studying and substantiating the advantages and problems regarding the creativity of students in the process of obtaining 
professional education. In accordance with the aim of the research, the following tasks are set: to define the concept of «creativity», the prerequisites for the 
emergence of creative abilities; to characterize the conditions for stimulating the creative abilities of students; to identify obstacles and reasons for the lack of 
a creative component in the process of higher education; to build up an algorithm for the development of creative abilities in students; to outline the conditions 
for creating a favorable environment wherein the student’s creative inclinations will be manifested. The object of research is the processes of reforming higher 
education in the direction of compliance with modern European trends in education development; formation of an environment favorable for the development 
of creativity of student in the process of obtaining higher education through the algorithm of purposeful pedagogical activity. The subject of the study are theo-
retical and applied provisions on the formation of an environment favorable for the development of the student’s creativity in the process of obtaining higher 
education. The scientific novelty of the research consists in the formation of a single aggregate concept of creativity of students and in the formation of ways 
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to overcome problems in the process of developing the creativity of students in obtaining professional education. The practical implementation of the research 
results will allow reforming higher education in the direction of forming a creatively active environment for teachers and students; will allow to bring the system 
of national education closer to the formation of such specialists in the labor market, which will be in high demand among domestic and foreign employers.
Keywords: creativity of students, creative component in higher professional education, algorithm of development of creative abilities.
Bibl.: 18.
Didukh Oksana V. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University «Lviv Polytechnic» (12 Stepana 
Bandery Str., Lvіv, 79013, Ukraine)
E-mail: oksana.v.didukh@lpnu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-4585-6147
Chubka Olha M. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University «Lviv Polytechnic» (12 Stepana 
Bandery Str., Lvіv, 79013, Ukraine)
E-mail: olha.m.chubka@lpnu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6310-0741
Chushak-Holoborodko Anna M. – PhD (Economics), Associate Professor, Associate Professor of the Department of Finance, National University «Lviv Polytech-
nic» (12 Stepana Bandery Str., Lvіv, 79013, Ukraine)
E-mail: anna.m.chushak-holoborodko@lpnu.ua
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2755-6810
Scopus Author ID: 57210807195

Сучасні тенденції соціально-економічного роз-
витку суспільства у світі та в Україні вимага-
ють реформування всіх галузей, включаючи 

освіту, особливо – вищу освіту, коли формується 
особистість як популярний кандидат на ринку праці. 
Розвиток ринкових відносин та існування сучасного 
ринку праці, з його нормами та законами, вимагають 
від заявників володіння конкретними навичками та 
вміннями. За цих умов уже недостатньо набути базо-
вих теоретичних і практичних знань у певній галузі. 
Необхідно розвивати вміння і талант учнів вирішува-
ти покладені на них завдання нестандартно, за новим 
підходом. Як результат, найталановитіші та найком-
петентніші люди зможуть обрати роботу відповідно 
до свого рівня та вимог. Однак значна частина май-
бутніх працівників, які проходять навчання, позбав-
лена можливості отримувати освіту на належному 
рівні сучасних вимог, у процесі навчання недостат-
ньо приділяється уваги особистій творчості, або вона 
взагалі не береться до уваги. Тоді як сучасні ринко-
ві умови вимагають реалізації креативних підходів у 
процесі становлення конкурентоспроможних фахів-
ців. Тому вкрай актуальним є питання реформування 
освіти в бік створення сприятливого творчого кліма-
ту та розвитку креативності у студентів як у майбут-
ніх фахівців своєї галузі.

Поняття креативності вивчається науковцями 
світового та вітчизняного рівня в різноманітних його 
проявах. Зокрема, активно досліджується креатив-
ність у педагогіці. Тут можна виділити праці таких 
науковців, як С. Литвиненко, Т. Березина, Д. Богояв-
ленська, Є. Ільїн, Т. Поснова та ін. Важлива роль кре-
ативності в освіті також визначається багатьма авто-
рами. Тут варто відзначити праці таких науковців, як 
Г. Цвєткова, В. Делія, М. Дворник, К. П’явка, І. Кузава 
та ін. Проте досі залишається несформованим єди-
не сукупне поняття креативності студентів, а також 
потребує подальшого вивчення процес формування 

шляхів подолання проблем у процесі розвитку креа-
тивності студентів при отриманні фахової освіти. 

Метою статті є дослідження, вивчення й об-
ґрунтування переваг і недоліків креативності студен-
та у процесі отримання ним фахової освіти, а також 
окреслення напрямків упровадження в дію змін у 
процесі отримання фахової вищої освіти задля роз-
витку у студентів креативних здібностей.

Сьогодні професійно-технічна освіта повинна 
не лише давати знання про сферу професійної 
діяльності. Підготовка спеціаліста є посту-

повою і, завдяки поєднанню знань про особливості 
певної галузі, сприяє особистісному розвитку май-
бутнього працівника. Тільки в цьому випадку, від-
повідно, ми не отримаємо на ринку праці «сухого» 
фахівця, а сформуємо цілісну особистість з активною 
позицією та високими професійними здібностями.

Серед перешкод, які сьогодні існують у вищій 
школі, у процесі становлення такої особистості мож-
на виділити: 
 низьке усвідомлення необхідності розвитку 

творчих можливостей студентів; 
 низький рівень творчості самих вчителів, 

тобто відсутність творчої складової у визна-
ченні завдань учнів, у формуванні засобів для 
виконання цих завдань і, загалом, у навчаль-
ному процесі; 

 відсутність розуміння алгоритму розвитку 
креативності у студентів.

У зв’язку з вищесказаним перш за все слід 
окреслити поняття креативності.

У вільному енциклопедичному словнику «кре-
ативність» (лат. Сreatio – створення) окреслюються 
як «творчі здібності індивіда, що характеризуються 
здатністю до продукування принципово нових ідей, 
що входять у структуру обдарованості як незалежний 
фактор» [1–3]. Окрім цього означення, у науковій лі-
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тературі існує безліч трактувань поняття креативнос-
ті та всіх суміжних понять. На основі проаналізованих 
літературних джерел, на нашу думку, можна виділити 
такі найважливіші аспекти поняття креативності.

Креативність – це психологічна властивість 
суб’єктів, що зводиться до інтелектуальної активнос-
ті та чутливості до побічних продуктів власної діяль-
ності. Вона проявляється в генеруванні нових, раніше 
не вживаних рішень як реакції на нові потреби ринку. 
Цей процес може бути як свідомим, так і ні; виража-
ється у здатності генерувати нові нестандартні ідеї, 
не застосовувати звичних схем, динамічно реагувати 
на поставленні завдання [4].

Процес народження креативного рішення тіс-
но пов’язаний із його творцем та рівнем мотивації 
останнього. Креативний продукт має місце абсолют-
но в усіх сферах [5–7]. Цікаво також, що креатив-
не мислення можна визначити як спосіб мислення, 
при якому людина здатна відрізняти інформацію від 
факту. Креативне мислення спонукає людей мисли-
ти нестандартно та дивитись на речі з іншої точки 
зору. Ключовими навичками творчого мислення є 
здатність генерувати ідеї, відкритість до новизни, 
цікавість, фантазія та допитливість, розсудливість 
і пошук різних рішень для вирішення однієї і тієї ж 
проблеми [8].

Немає спільної точки зору з приводу того, чи 
є креативність продуктом свідомих або підсвідомих 
рішень, проте виділяють прямопропорційний зв’язок 
між рівнем інтелекту та здатністю генерувати креа-
тивні ідеї. Також існує думка, що процес вирішення 
творчих задач – це взаємодія інших інтелектуальних 
процесів.

У світовій науковій літературі думки з приводу 
того, чи є креативність вродженою чи набутою 
здібністю, розділяються, проте є спільна думка 

про те, що креативність може «зникати» під впливом 
середовища, але, водночас, розвивається при стиму-
люванні та мотивуванні [9; 11; 14]. Тобто, усі суб’єкти 
певною мірою володіють креативними задатками,  
а цілеспрямований вплив на їхній розвиток дозво-
лить активізувати креативну діяльність, що підкрес-
лює необхідність розвитку креативних здібностей 
індивідів у процесі надання їм фахової вищої освіти.

Що ж стосується креативності в економіці, то, 
попри тривалий вжиток цього поняття у веденні 
бізнесу, немає чіткого розуміння креативності в біз-
нес-контексті. Проте очевидним є той факт, що для 
досягнення успіхів і сприяння розвитку економіки, 
особливо в сучасних реаліях, необхідне продукуван-
ня креативних ідей, вміння адаптуватися та швид-
ко знаходити нові ефективні рішення в тій чи іншій 
ситуації, на кожному рівні функціонування еконо-
міки [9–11]. Внаслідок генерування креативних ідей 
і трансформації їх у товар чи послугу економіка по-
силює провідні галузі економіки світу, що створюють 

високу додану вартість і робочі місця, розвиває міста, 
генерує оригінальні змісти та сенси.

Якщо ж говорити про розвиток креативності 
у вищій освіті, то тут почати потрібно з рівня креа-
тивності самих викладачів, їх відкритості, прогресив-
ності та саморозвитку. На жаль, реалії вітчизняної 
освіти такі, що очевидна необхідність реформування 
простору практичного кожного вищого навчального 
закладу в бік формування креативно-активного се-
редовища для викладачів, а ті вже, своєю чергою, по-
винні формувати його для студентів.

Отже, передумовою розвитку креативності 
студентів у процесі отримання ними фахової 
освіти є креативність самих викладачів та 

освітнього простору, в якому вони між собою взаємо-
діють. Розглядаючи поняття «освітній простір» у на-
уковій літературі, як найбільш повне та влучне варто 
виділити таке визначення: «педагогічна реальність, 
що відображає педагогічну взаємодію його суб’єктів 
з усією сукупністю соціальних зв’язків, структурова-
ною системою педагогічних факторів, активізацією 
творчого потенціалу учасників освітнього процесу; 
характеризується потужністю, інтенсивністю освіт-
ньої інформації, освітньої інфраструктурою (якісний 
і кількісний склад її елементів, їх розташування у про-
сторі та взаємодія)» [12, с. 86]. 

Існування лише відповідного освітнього про-
стору не є достатньою умовою. Вкрай важливим є 
формування сприятливої психологічної атмосфери 
університету, що була б відкритою до креативного 
розвитку. Це дозволить усім учасникам освітнього 
процесу рухатися в напрямку розвитку власної кре-
ативності. У цьому розрізі, власне, мова більше про 
створення сприятливого середовища для розвитку 
викладача. Варто стимулювати або, принаймні, не 
перешкоджати розширенню поглядів, саморозвитку, 
різностороннього розвитку викладача.

Ефективність формування освітнього середови-
ща, що сприяло б розвитку креативності, виходить із 
того, чи обрав вищий навчальний заклад відповідний 
вектор розвитку. Кожен заклад вищої освіти прямо 
чи опосередковано формує певні внутрішні правила 
взаємодії всіх сегментів, створюючи, таким чином, 
власну корпоративну культуру. Саме вона впливає на 
те, які кадри будуть залучатися до навчального про-
цесу. Чи це будуть високорозвинені, творчі суб’єкти, 
які прагнуть до постійного самовдосконалення та, 
відповідно, до розвитку студентів як креативно-ак-
тивних суб’єктів; чи це будуть фахівці, які всіляко 
опиратимуться реструктуризації та розвитку освіти 
і формуватимуть несприятливу атмосферу, гальмува-
тимуть усі процеси впровадження інновацій і ство-
рюватимуть перешкоди на шляху розвитку креатив-
но-активних студентів як конкурентоспроможних 
спеціалістів на ринку праці [13, с. 141].
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Процес формування та вдосконалення серед-
овища, сприятливого для креативного розвитку, 
розпочинається із формування команди викладачів, 
оскільки саме вони повинні створити для студентів 
атмосферу, у якій останні почуватимуться вільно на 
шляху до пошуку та проявів нестандартних вирі-
шень поставлених завдань, креативних підходів до 
розв’язання проблемних моментів. Саме викладачі 
диктують характер взаємодії між ними та студента-
ми і між студентами всередині груп, стимулюючи чи 
пригнічуючи розвиток їх креативності.

Креативність – це вміння, яке потрібно постій-
но підтримувати та розвивати. Тому для роз-
робки та впровадження творчих напрямків у 

викладанні професійних дисциплін варто виділити 
такі п’ять звичок творчого викладача, які допомо-
жуть підтримувати рівень креативності як під час на-
вчання, так і в повсякденному житті [7]:

1. Постійно цікавитися, оскільки саме допитли-
вість є ключовою в навчанні та креативності. 
Цікаві люди завжди задають питання, які ве-
дуть до нових відповідей та ідей.

2. Подавати одну концепцію різними шляхами, 
оскільки викладання одного і того ж матеріа-
лу різними способами допомагає сформувати 
та закріпити знання. До прикладу, інформа-
цію, яку студенти отримали у вигляді усних 
лекцій протягом певного періоду часу, можна 
закріпити тією ж інформацією у вигляді відео.

3. Представляти ідеї, пояснюючи взаємозв’язки 
між ними, оскільки лінійний спосіб викладу 
матеріалу не дає скласти цілісну картину про 
те чи інше явище. 

4. Застосовувати у викладанні ігрові техніки, 
оскільки ігрова форма дослідження та ви-
вчення певних концепцій допомагає студен-
там відкритися для нових ідей. Це доводять 
наукові дослідження, згідно з якими в процесі 
гри покращується мозкова активність і сти-
мулюється креативність.

5. Зберігати креативність поза викладанням, 
оскільки творчі люди проявляють креатив-
ність також у сферах, які не стосуються їх 
професійного життя. Хорошим досвідом роз-
витку креативності студентів є впровадження 
позапрофесійних креативних підходів викла-
дача у процес викладання.

Очевидно, що розвиток креативності викла-
дачів не обмежується цими звичками, проте дотри-
мання, з одного боку, простих, а, з іншого боку, таких 
важливих кроків допоможе забезпечити розвиток 
креативності в освітніх процесах як з боку викладача, 
так і з боку студента.

У більш загальному плані процес формування 
особистості та розвиток її творчості можна розді-
лити на два етапи. Розвиток первинної креативності 

відбувається на ранніх стадіях життя, де, звичайно, 
немає місця професійній вищій освіті. З точки зору 
розвитку креативності студентів у процесі здобуття 
ними вищої освіти необхідно звернути увагу на дру-
гий етап розвитку креативності. Саме в цей період 
вища освіта відіграє активну роль. Спочатку форму-
ється загальна творчість, а вже на її основі, під впли-
вом обраної професійної спеціалізації, формується 
спеціалізована креативність. Йдеться про розвиток 
креативних здібностей особистості, які будуть без-
посередньо пов’язані з професійною сферою її діяль-
ності. І тут визначальною стає роль викладача, який 
на власному прикладі має демонструвати креатив-
ність, прагнення до самовдосконалення та розвитку. 
Також завданням викладача на цьому етапі є не лише 
подати модель креативно-активної поведінки, а й 
підштовхнути студента до самостійних кроків у роз-
витку власної креативності [14; 16]. Для цього викла-
дачу необхідно подати зразок позитивної креативної 
поведінки (а не регламентованої поведінки), форму-
вати сприятливі умови для проявів креативної пове-
дінки (водночас не дозволяти проявів деструктивної 
та агресивної поведінки), забезпечити сприятливого 
середовища для прояву креативності у студентів.

Для створення сприятливого середовища, в яко - 
му проявлятимуться креативні задатки студента, не-
обхідно забезпечити відхід від шаблонних і вузьких 
суджень, пропонувати варіативність при розв’язанні 
питань і формуванні висновків, показувати різні під-
ходи до розв’язання того чи іншого кейсу, забезпечи-
ти студенту стан «невизначеності», у протилежному 
випадку існують чіткі алгоритми дій, що блокує у сту-
дента креативний пошук [16, с. 82]. Ще одним важли-
вим елементом для формування сприятливого креа-
тивотворчого середовища є мотивація студентів. Тут 
йдеться про цілеспрямовану діяльність викладача 
шодо виявлення та розвитку креативної діяльності у 
студентів, про побудову процесу навчання таким чи-
ном, щоб серед усіх компонентів навчання особливу 
увагу та оцінку отримували саме креативні дії студен-
тів [17, с. 345–348]. 

В умовах сучасних тенденцій функціонування 
та розвитку світової економіки вже стає не-
достатньою базова кваліфікація спеціаліста, 

яку студенти отримували в процесі здобуття фахової 
вищої освіти. Зараз однією з вимог до вищої освіти 
є становлення студента як генератора креативного 
продукту. Так, до головних компетенцій, які користу-
ються попитом на ринку праці в економічній сфері, на 
період до 2027 р. (згідно зі світовими економічними 
форумами), було включено саме креативне мислення. 
Тому створення простору, який сприятиме розвитку 
креативності, генеруванню творчих та інноваційних 
ідей студентами, є напрямком реформування освіти 
в розвинених європейських країнах [7]. 
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Очевидно, що виконання студентом багатьох іс-
нуючих сьогодні видів робіт у процесі здобуття ним 
фахової вищої освіти має важливе значення у про-
цесі становлення його як фахівця своєї галузі. Проте 
потрібно доповнювати цей процес такими активно-
стями, як, до прикладу, написання статей і створення 
проєктів, комбінування групової та індивідуальної 
роботи студентів, творчої та навчальної діяльності, 
розгляд кейсів через призму труднощів чи протиріч, 
залучення до процесу навчання спеціалістів певної 
галузі. Усе це повинно проходити в атмосфері ком-
фортної взаємодії, співпраці та творчості [16, с. 85]. 

Провідне місце у сприянні розвитку креатив-
ності студентів займає цілеспрямоване моделювання 
творчої ситуації. Важливою є оцінка викладачем, а та-
кож самооцінка креативності студента. Тут мова йде 
про дослідження мотивації, інтелектуальних, органі-
заційних, комунікативних та інших складових креа-
тивних здібностей студентів, яке має на меті виявити 
існуючий і потенційний рівні розвитку найважливі-
ших складових творчих здібностей студентів. Необ-
хідно звертати увагу на індивідуальні особливості роз-
витку творчості студентів, їх внутрішні суперечності 
та нерівномірність розвитку окремих компонентів як 
джерела їх подальшого розвитку під час навчального 
оцінювання та самооцінки творчості [16, с. 86]. 

Проаналізувавши наукову літературу та спира-
ючись на власний педагогічний досвід, можна дійти 
висновку стосовно важливості педагогічних переду-
мов стимулювання формування та розвитку креатив-
ності у студентів при отриманні фахової освіти. Се-
ред них слід виділити такі: 
 у навчальному процесі повинна бути сфор-

мована система мотивації студентів саме до 
навчальної діяльності через творчий підхід, 
тобто мотивація саме креативно-активної по-
ведінки студентів; 

 викладання та проведення занять доцільно 
проводити із упровадженням таких моделей, 
що стимулюватимуть у студентів креативно-
активну поведінку, тобто викладач на власно-
му прикладі повинен показувати впроваджен-
ня, інтеграцію в навчальний процес креатив-
них моделей поведінки; 

 проводити заняття у вигляді ігрової комуніка-
ції та залучати до цього студентів; 

 створювати здоровий психологічний клімат і 
сприятливу для творчості атмосферу.

ВИСНОВКИ
Огляд вітчизняної та зарубіжної наукової літе-

ратури та узагальнення інформації з приводу креа-
тивності показали, що попри усталений стереотип, за 
яким креативність – це вроджений талант, іноді ми 
стикаємося із ситуаціями, коли креатив з’являється 
внаслідок діяльності тих людей, від яких його не очі-
куєш. Багато науковців і вчених вважають, що це зо-

всім не талант, а радше – навичка, яку можна розви-
вати [15]. Незважаючи на те, вродженою чи набутою 
є креативність, її можна та доцільно стимулювати, 
розвивати та мотивувати.

Проведені дослідження дозволяють стверджу-
вати, що всі суб’єкти володіють певними задатками 
до креативних пошуків. Цілеспрямований вплив на 
їхній розвиток дозволить активізувати креативну ді-
яльність індивідів. 

Процес формування та розвитку середовища, 
сприятливого для креативного розвитку, розпочи-
нається із формування команди викладачів, оскільки 
саме вони повинні створити для студентів атмосфе-
ру, у якій останні почуватимуться вільно на шляху до 
пошуку та проявів нестандартних вирішень постав-
лених завдань, креативних підходів до розв’язання 
проблемних моментів. Саме викладачі диктують ха-
рактер взаємодії між ними та студентами і між сту-
дентами всередині груп, стимулюючи чи пригнічую-
чи розвиток їх креативності.

Очевидно, що розвиток креативності викла-
дачів не обмежується описаними в роботі 
звичками креативного викладача, проте до-

тримання, з одного боку, простих, а, з іншого боку, 
таких важливих кроків допоможе забезпечити розви-
ток креативності в освітніх процесах як з боку викла-
дача, так і з боку студента.

Цілеспрямована педагогічна діяльність з метою 
виявлення та розвитку креативності студентів має 
засновуватися на формуванні мотиваційної сфери, 
яка в цілому детермінує навчальну поведінку.

Вища освіта завжди була місцем розвитку та 
становлення особистості, формування її як фахів-
ця тої чи іншої сфери або галузі, однак у 21 столітті 
з’явилися набагато вищі вимоги до навчальних за-
кладів – стати креативною навчальною спільнотою, 
де студенти долучаються до виробництва креативних 
знань на всіх її рівнях.                    
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