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Людина лише тоді відчуває, що вона повно-
кровно живе, коли має улюблену справу, бачить 
користь для оточуючих від результатів власної 
праці і отримує задоволення від процесу творін-
ня. Без творчості неможливе щасливе життя – це 
“свіже повітря”, що здатне докорінно змінити як 
внутрішній світ людини, так і її ставлення до 
оточуючого середовища. Тому не дивно, що 
провідні філософи (А.Бергсон, Г.Гегель, 
Б.Спіноза), психологи (В.А.Моляко, В.І.Пет-
рушин, Б.М.Теплов), педагоги (А.Амонашвілі, 
І.А.Зязюн, В.О. Сухомлинський та ін.) приділя-
ли пильну увагу проблемі формування творчої 
особистості. Науковців надихало усвідомлення 
перспектив створення загальної теорії творчості, 
яка б надала можливості свідомо керувати креа-
тивними процесами у різних сферах життя лю-
дини, підтримуючи їх у стані динамічного роз-
витку. 

У запропонованій статті ми поставили за 
мету розглянути умови, що сприятимуть розвит-
ку творчості, та можливі шляхи, які слід викори-

стати, аби активізувати означений процес. Але 
навіть означені межі проблеми не зменшують її 
складності, тому що творчість за своєю суттю 
багатогранна і формування її відбувається під 
впливом багатьох факторів, значна частина з 
яких діє незалежно від нашого бажання. 

У найбільш загальному розумінні творчість – 
це людська діяльність, яка здатна породжувати 
якісно нові матеріальні та духовні цінності. Але 
більш прискіпливий погляд відкриває інші грані 
цього явища. “Творчість виступає як форма при-
стосування особистості до змін в оточуючому 
середовищі, в тому числі й на рівні якісного ко-
ректування сценаріїв поведінки” [1, с. 1053]. 
В.О. Сухомлинський надає своє бачення цього 
явища: “Творчість починається там, де інтелек-
туальні й естетичні багатства, опановані, здобуті 
раніше, стають засобами пізнання, засвоєння, 
перетворення світу, при цьому людська особис-
тість нібито зливається зі своїм духовним над-
банням” [6, с. 609]. Але, попри різні погляди на 
це явище, вчені сходяться на думці, що твор-
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чість людини зумовлена природним відбором 
життєздатного, нового. Цей процес відбувається 
завдяки переробці великої кількості проміжних 
варіантів, критичного ставлення до попередньо-
го досвіду, своєї роботи та пошуку найбільш 
оригінальних та вдалих рішень. 

Аналіз наукової літератури вказує на те, що 
розвиток творчого потенціалу особистості зале-
жить як від природного, так і від соціального 
факторів. А це дає підстави зробити висновок, 
що творчість – це не лише природообумовлена, 
але й суспільно обумовлена діяльність. Та слід 
зазначити, що творчість не лише залежна від 
означених факторів, але й має зворотний вплив 
як на суспільство, так і на особистість, що є важ-
ливою умовою культурного прогресу людської 
цивілізації. 

 Ми часто задаємо собі запитання: яким чи-
ном виявити творчу особистість? Над вирішен-
ням цієї проблеми працюють наукові інститути, 
створюються спеціальні освітні заклади для об-
дарованих дітей, утримуються висококваліфіко-
вані вчителі, і, незважаючи на це, коефіцієнт 
корисної дії всіх цих заходів бажає бути кра-
щим. Адже, як свідчить історія, багато видатних 
людей, чий творчий потенціал у дитинстві не 
був помічений, у зрілому віці багатобарвно роз-
квітнув. Як приклад можна навести становлення 
народного артиста СРСР Анатолія Солов’янен-
ка, який, навчаючись у політехнічному інституті 
на інженера, як учасник самодіяльності, переміг 
на Всесоюзному конкурсі художньої самодіяль-
ності. Ця подія координально змінила його жит-
тєві орієнтири. Він залишив інженерну справу і 
присвятив своє життя сцені, де й досяг вершин 
вокальної творчості. 

Іншим прикладом складнощів творчого ста-
новлення може слугувати життя Уолта Діснея, 
якого свого часу було звільнено з роботи у газеті 
тому, що у нього не було цікавих ідей. І таких 
прикладів можна навести безліч. З наведеного 
напрошується висновок, що творчість – це здат-
ність знаходити нові зв’язки між елементами, ду-
мати нестандартно. Її розвиток залежить від ви-
знання успіхів у діяльності особистості та підтрим-
ки цієї діяльності оточуючими, від створення пев-
них умов для розкриття творчого потенціалу. 

У сучасній педагогіці точаться суперечки 
стосовно того, можна чи не можна навчити ди-
тину творчості. Щоб відповісти на це запитання, 
потрібно насамперед визначити характерні риси, 
які притаманні творчій особистості, і вже на цій 
підставі робити висновок, на які риси і в якій 
мірі може впливати навчально-виховний процес. 
На нашу думку, найбільш характерними рисами, 
які притаманні творчій особистості, є наступні: 

− вміння знаходити красу в оточуючому 
світі і переносити цю красу і гармонію у 
галузь, якою цікавиться людина; 

− прагнення досягти найвищого рівня знань 
у своїй галузі (стати провідним фахівцем, 
якого цінують і до рівня якого прагнуть 
дорости); 

− вміння виявляти проблеми, які потребу-
ють свого вирішення, та здатність активно 
і невтомно шукати шляхи вирішення цих 
проблем; 

− здатність людини несвідомо, завдяки чут-
тям, знаходити істину, тобто володіти 
інтуїцією, яка виникає на чуттєвому рівні 
й виступає як потреба й необхідність вирі-
шення певної проблеми; 

− здатність контрасно мислити у процесі 
пошуку нових рішень (рухливість розуму 
– заснована на пізнаннях закономірностей 
того, на що має бути спрямована творча 
діяльність); 

− готовність до ризику (сприйняття невдач 
як частини творчого пошуку та здатність і 
у невдачах знаходити позитивні зерна); 

− незадоволення існуючим станом справ 
(художник незадоволений існуючими за-
собами відображення світу, письменник – 
рівнем та умовами життя людей, вчений – 
рівнем розвитку знань у своїй галузі та 
ін., тобто ми тут бачимо тісний зв’язок 
творчості з емоційною сферою. Такий 
зв’язок творчості та незадоволення існую-
чим призводить до того, що твори видат-
них митців сприймаються як фактори, які 
порушують спокійну течію життя); 

− боротьба з традиціями (а звідси прагнення 
змінити існуюче положення справ, а отже, 
і здатність іти на конфлікт через досяг-
нення поставленої мети); 

− новизна є однією з головних ознак твор-
чості (специфічна характеристика новиз-
ни завжди присутня у творчому акті, ли-
ше через неї ми маємо можливість розгле-
діти творчий процес як розвиток); 

− пошук конструктивної критики на власну 
роботу (об’єктивне сприйняття власної 
роботи); 

− задоволення від власної роботи, яке є ка-
талізатором подальшої творчої діяльності. 

З наведених характерних рис творчості ми 
бачимо, що формування творчої особистості 
потребує побудови навчально-виховного проце-
су таким чином, аби він не лише озброював ди-
тину знаннями, але й акцентував увагу на розви-
тку чуттєвої та вольової сфер, активно залучив-
ши до цього процесу природний та соціальний 
фактори. 

Психологи стверджують, що навчити творчо-
сті неможливо, але завдяки застосуванню пев-
них методів та прийомів ми маємо можливість 
сприяти появі ознак творчості. При цьому слід 
зазначити, що знання, вміння і навички є обов’я-
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зковим підгрунтям, на якому зростає творчість. 
Для творчого перетворення людина має перш за 
все пізнати закономірності того, на що буде 
спрямована творча діяльність, а отже, однією із 
складових творчості є рівень набутих знань, 
вмінь та навичок. Саме у процесі навчання від-
точуються і удосконалюються вміння уявляти і 
втілювати у життя побачене. І саме на етапі на-
вчання (особливо початкових його форм) необ-
хідно, щоб поруч був досвідчений педагог, який 
допоможе молодій людині побачити позитивні 
та перспективні якості своєї діяльності і позбу-
тися негативних рис. Крім того, сутність творчо-
го процесу полягає не у кількості накопичених 
знань та вмінь, а у здатності використовувати їх. 
Саме в цьому полягає специфічність знань твор-
чої особистості, адже вона не стільки сприймає 
знання, які їй нав’язують ззовні, скільки вчиться 
вишукувати знання, які необхідні для її власного 
розвитку. Причому знайдені знання сприйма-
ються емоційно, що суттєво покращує їх якість 
та міцність. Такий підхід до пошуку і засвоєння 
знань сприяє активізації внутрішніх творчих 
резервів творчої особистості. З цього приводу 
хотілося б акцентувати увагу саме на емоційнос-
ті сприйняття знань, тому що, на нашу думку, 
саме цей момент є одним з ключових у процесі 
формування творчої особистості. 

Дітям властива емоційність у всіх видах дія-
льності, і це відбивається на мисленні – їх мис-
лення також емоційне, що є дуже важливим фак-
тором для загального розвитку. Як наголошував 
І.П.Павлов, головний імпульс для діяльності 
кори йде із підкорки, тобто якщо виключити 
емоції, то розум позбувається головного джере-
ла енергії. А у цьому випадку розмови як про 
творчість, так і про особистість не мають сенсу. 

Часто у дискусіях та наукових статтях висло-
влюється думка, що успіхи у навчанні й оцінки, 
які діти отримали під час навчання, не можна 
використовувати як показники прояву творчості. 
Вважаємо, що не можна повністю погодитися з 
таким підходом до проблеми. На нашу думку, 
тут може йти мова про різні рівні творчості, різ-
ні її напрями, адже свідомість дитини, аби про-
явити свої знання, змушена створювати відпові-
дні розумові форми. Тому ми вважаємо, що про-
цес активного набуття та застосування знань, 
вмінь, навичок від початку і до кінця зводиться 
до творчої діяльності. Інша справа, що накопи-
чений особистістю творчий потенціал може про-
явитися лише в якійсь конкретній галузі, до якої 
у людини з дитячих років було позитивне став-
лення, тобто діяльність відбувалася на позитив-
ному емоційному фоні, а отже, й відбір уявлень, 
образів, знань, вмінь ішов у певному напрямі. 
Але це ні в якому разі не зменшує важливості 
усього обсягу накопичених знань, їх якості та 
впливу на подальші творчі процеси. 

В.О.Сухомлинський наголошував: “Твор-
чість починається там, де, зображуючи ліс, гори, 
степ, річку, дитина виражає свої почуття. Така 
творчість збагачує духовне життя” [7, с. 404]. На 
нашу думку, лише наявність багатої кольорової, 
звукової гами є передумовою накопичення різ-
номанітних вражень, які є підгрунтям для тво-
ріння. Не дивно, що найчастіше талановиті спі-
ваки, художники, музиканти з’являються в тих 
країнах, де для цього існують найбільш сприят-
ливі природні умови. Саме природне середови-
ще у значній мірі сприяє розвитку творчої фан-
тазії дитини, допомагає їй знаходити нові спів-
відношення звуків, кольорів, форм і на цьому 
підгрунті створювати щось нове, неординарне. 
Іншими словами, творчому акту передує тривале 
накопичення різноманітного природного і соціа-
льного досвіду, набуття знань та навичок. 

Чим глибше і більш розвинуте естетичне 
сприйняття, тим активніше розвивається потре-
ба у творчості. А це, в свою чергу, веде до зрос-
тання загальної культури людини, яка виража-
ється у більш глибоких переживаннях та яскра-
вих естетичних сприйняттях нових культурних 
цінностей. Безумовно, не кожна дитина зможе 
осягти вміння втілювати свої почуття і думки у 
художній образ через засоби слова, звуку, рит-
му, але вміння відчувати тонкощі художньої 
творчості, розуміти мову мистецтва, духовно 
збагачуватися необхідно кожній культурній лю-
дині. 

В основу творчості закладено розвинуту чут-
тєву сферу, яка дозволяє людині отримувати 
додаткову інформацію з оточуючого середови-
ща й завдяки цьому більш успішно вирішувати 
проблеми, що виникають. Але щоб чуттєва сфе-
ра володіла подібними якостями, вона потребує 
постійних тривалих вправ органів чуття: слуху, 
зору, нюху та ін. Видатний український педагог 
В.О.Сухомлинський акцентував увагу саме на 
цьому: “Чим тонше відчуття і сприйняття, чим 
більше бачить і чує людина в оточуючому світі 
відтінків, тонів та напівтонів, чим глибше вира-
жається особиста емоційна оцінка фактів, пред-
метів, явищ, подій, тим ширший емоційний діа-
пазон, який характеризує духовну культуру лю-
дини”. Продовжуючи думку, він наголошував: 
“Кожен хлопчик, кожна дівчинка повинні прой-
ти тривалу школу відчуттів та сприйняття, яка 
випрацювала б у кожного широкий діапазон 
почуттів, які мають супроводжувати процес пі-
знання, виникати і розвиватися у процесі пізнан-
ня” [6, с. 540-541]. 

Залежність становлення творчої особистості 
від розвинутості відчуттів та сприйняття дає 
підстави більш ґрунтовно зупинитися на означе-
них аспектах. Зокрема, розглядаючи питання 
про відчуття, ми маємо наголосити, що це най-
простіша форма емоцій. Це положення підтвер-
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джує той факт, що від яскравого сонця людина 
заплющує очі, від дотику до горячого предмета 
вона відсторонюється – в обох випадках наведе-
ні дії були результатом емоційного незадоволен-
ня. Відчуття – це чутливість до фізичних і хіміч-
них властивостей навколишнього середовища, 
тобто саме через відчуття відбувається перетво-
рення енергії зовнішнього впливу в акт свідомо-
сті. Іншими словами, відчуття виконують функ-
цію “воріт”, через які інформація надходить до 
мозкових центрів. Саме через відчуття ми 
сприймаємо колір, запах, звук, смак, температу-
ру та ін., тобто ті елементи, завдяки яким наш 
мозок здатен вибудовувати психічні образи й 
організовувати процеси творчого мислення зі 
створення чогось нового. 

Але дивлячись на проблему з педагогічної 
точки зору, нас цікавить питання: чи можливо 
впливати на розвиток відчуттів, і якщо можна, 
то яким чином? Виявляється, що чутливість лю-
дини можна вдосконалювати за допомогою різ-
номанітних вправ. Так, музиканти, спеціально 
вправляючи слухову чутливість, здатні абсолют-
но точно визначати висоту звуку, хормейстри – 
у загальному хоровому співі чути звучання кож-
ної партії, вокальні педагоги на підставі аналізу 
звучання голосу співака здатні визначити роботу 
того чи іншого органу співу та підказати, що 
слід відкоригувати, щоб покращити співацький 
звук. Те ж саме відбувається з тренуванням ін-
ших відчуттів: так, дегустатори, які спеціально 
вправляють смакову і нюхову чутливість, набу-
вають здатності не лише розрізняти різноманітні 
сорти парфумів, вин, чаю, але і визначити, де й 
коли ці продукти було виготовлено. Вищевикла-
дене вказує на те, що, ставлячи за мету виховати 
творчу особистість, ми маємо звернути увагу на 
розвиток та вдосконалення у дитини різноманіт-
них відчуттів. Іншими словами, ми маємо на 
всіх етапах розвитку дитини впровадити у вихо-
вний процес систему заходів, спрямованих на 
постійне тренування відчуттів дитини. Педаго-
ги-практики наголошують, що відчуття най-
більш ефективно розвиваються у процесі сприй-
няття. Саме цьому складовому творчості у своїй 
педагогічній діяльності особливе значення нада-
вав В.О.Сухомлинський: “Чудовими уроками 
сприйняття та відчуттів були наші мандрівки до 
лісу, коли осінь відкриває свою багату палітру. 
Складно знайти слова, щоб передати безмежні 
відтінки листя у тихі сонячні дні “бабиного лі-
та”, особливо в сонячні ранки після дощику або 
росистої ночі, коли прозоре повітря нібито роз-
криває нові відтінки осіннього забарвлення лісу, 
саду, лугу” [6, с. 541-542]. 

Слід зазначити, що В.О.Сухомлинський роз-
робив і активно використовував прийом органі-
зації спостереження за об’єктами природи, сус-
пільними явищами, які оточують дітей, причому 

об’єкти спостереження вибиралися не випадко-
во і мали емоційне забарвлення. А процеси роз-
витку відчуттів та поглиблення сприйняття но-
сили поетапний характер: 

– спочатку діти мали цілісно охопити об’єкт 
спостереження, але обов’язковою умовою цього 
етапу був позитивний емоційний фон сприйнят-
тя; 

– наступний етап передбачав спостереження 
вже за конкретною специфічною рисою чи стру-
ктурою об’єкта, що сприяло поглибленню 
сприйняття і пізнання; 

– на завершальному етапі ставилося завдання 
усвідомити своє відчуття до об’єкта спостере-
ження і була спроба фіксації результатів свого 
світосприйняття і світорозуміння. За допомогою 
наведеного прийому вдалося багаторазово тре-
нувати відчуття на одних і тих же об’єктах спо-
стереження, з кожним разом ускладнюючи за-
вдання для дитячого сприйняття. 

Прагнучи активізувати процес світосприй-
няття, слід мати на увазі, що кожний віковий 
період розвитку дитини має свої характерні осо-
бливості у формуванні означеної якості. Якщо у 
дошкільному віці превалюють чуттєво-образні 
уявлення про світ, то поступово у молодшому 
шкільному віці, підлітковому, юнацькому все 
більшого значення набуває раціональне осягнен-
ня світу, тобто активізуються процеси, пов’язані 
із світорозумінням. 

Сприйняття молодших школярів відрізня-
ються нестійкістю, неорганізованістю, але гост-
рою та споглядальною допитливістю, тому в цей 
період найбільш ефективно діти сприймають яск-
раві картини природи та мистецтва. Поступово з 
віком цей процес сприйняття чуттєвої інформації 
ускладнюється, поглиблюється, стає більш аналі-
тичним, диференційованим та організованим. 

У підлітковому та юнацькому віці процеси 
світосприйняття зовнішнього світу поглиблю-
ються, але разом з тим активізуються процеси 
сприйняття внутрішнього світу дитини, її став-
лення до оточуючих людей, знаходження свого 
місця у цьому світі. 

Як видно з наведених вікових особливостей 
світосприйняття, втрата будь-якого періоду у 
розвитку чуттєвої сфери дитини може мати не-
зворотні негативні наслідки у розвитку творчого 
потенціалу особистості. Процес сприйняття ди-
тиною навколишнього середовища є активним 
на всіх рівнях і напрямах. Цей процес необхідно 
сприймати не як пасивне споглядання, а як акти-
вну чуттєво-розумову діяльність і практику. На-
віть просте зорове, слухове, дотикове сприйнят-
тя кольору, звуку, форми є результатом діяльно-
сті, яка залучає процес перевірки, співставлення, 
аналізу предметів, що сприймаються. 

Накопичивши значний потенціал емоцій, 
уявлень, образів, знань, вмінь, завдяки розвине-
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ності відчуттів та активному сприйняттю, твор-
ча особистість відчуває гостру потребу вилити 
свої почуття у скульптурних формах, малюнках, 
світових сполученнях. Таким чином, багата гама 
вражень, які накопичувалися протягом багатьох 
років, виплескується у творчий акт. “Творчо 
мислячі люди відрізняються від людей, здатних 
лише засвоювати знання та виконувати звичну, 
добре налагоджену роботу, багатством внутрі-
шніх переживань, їх тонкістю та глибиною. Ви-
сокий розвиток емоційної сфери допомагає та-
ким людям звертатися у складних ситуаціях до 
образів підсвідомості і з них черпати вирішення 
поставлених завдань” [5, с. 74]. Отже, щоб роз-
винути в собі здатність творчої діяльності, дити-
на має набути значний чуттєвий досвід та вмін-
ня правдиво передавати цей досвід слухачам та 
глядачам. 

Наголошуючи на тому, що освітні заклади 
повинні виховувати творчу особистість, ми тим 
самим підкреслюємо важливість соціального 
фактора у цьому процесі. Адже поняття 
“особистість” вже саме по собі охоплює соціаль-
ні властивості та якості людини, тобто засвоєння 
індивідом мови, соціальних цінностей, досвіду 
(норм, установок, взірців поведінки), здатності 
обмірковувати свої вчинки та відповідати за 
них. Поняття “творчість” і “особистість” нероз-
дільні, коли мова йде про високодуховну діяль-
ність. Іншими словами, для формування творчої 
особистості потрібно створити певні соціальні 
умови, тобто соціальне середовище навколо ди-
тини має бути наповнене багатими емоційними 
відносинами, де панують чуйність, чесність, 
підтримка. На нашу думку, дотримання цієї умо-
ви є обов’язковим, оскільки дитина ще не може 
усвідомити ауру навколо себе розумом, але вона 
відчуває гармонію навколишнього світу, що 
сприяє досягненню гармонії у розвитку між зов-
нішніми і внутрішніми факторами, які вплива-
ють на її формування.  

Однією з базових умов соціального спряму-
вання активізації процесів становлення творчої 
особистості є рівень культурного розвитку сус-
пільства і, зокрема, наявність високоякісних 
художніх творів, опредмечений досвід соціаль-
них та духовних відносин у творах мистецтва 
(музичних творах, картинах, скульптурах тощо). 
Отже, мистецтво виступає як важливе джерело 
пізнання та набуття дитиною власного соціаль-
ного та чуттєвого досвіду, а отже, є суттєвим 
чинником розвитку творчого потенціалу. 

Східні філософи з давніх-давен дійшли ви-
сновку, що слово є недосконала форма передачі 
інформації, і особливо ця недосконалість прояв-
ляється у тих випадках, коли за допомогою слів 
прагнуть описати почуття. Значно повніше про 
почуття може розповісти музика. “Почуття ви-
никають, наростають, доходять до якоїсь куль-

мінаційної фази, розв’язуються, течуть у часі. 
Все це добре передає музична форма повідом-
лення, де кожний звук, пауза, зміна гармонії 
говорять про емоційні переживання. Музичне 
повідомлення – це обмін емоціями, і воно розра-
ховане на емоційне сприймання. Природно, що 
виконавець має добре розуміти цю мову і вміти 
передавати ці емоційні повідомлення” [4, 
с. 314]. На нашу думку, вдало означений процес 
висловив відомий композитор Д.Шостакович: 
“Сила музичного мистецтва полягає у його влас-
тивості передавати звучанням живе почуття, яке 
росте й розвивається, відображаючи дійсність 
нібито крізь призму людського переживання, 
яке тече у часі, з усіма його найтоншими відтін-
ками, змінами напружень та розрядок, музичний 
твір викликає у слухача не лише образні уявлен-
ня, думки, але перш за все відповідний рух по-
чуттів. Образи твору, що нас схвилював, – у пев-
ній мірі творчо зливаються з власними нашими 
почуттями, думками, спогадами, які підняті й 
приведені у рух музичним звучанням... завдяки 
музиці людина піднімається на такі духовні вер-
хівки, де люди бувають лише у хвилини найви-
щого напруження страстей, у хвилини критичні 
й вирішальні” [9, с. 11]. 

 Виходячи з вищевикладеного, якщо ми ста-
вимо за мету формування творчої особистості, 
то у навчально-виховному процесі музика має 
відігравати більш значну роль у збагаченні та 
облагороджуванні почуттів. Адже саме у музиці 
закладено найрізноманітніші емоційні стани 
людини – від відчуття тяжкої втрати до найвищої 
світлої радості. Музика – це той вид мистецтва, 
котрий має можливість передавати розвиток по-
чуттів, поступове їх зростання від ледь-ледь поміт-
них до бурхливих і непереборних. А це дає можли-
вість удосконалювати сам процес переживання, і 
навіть більше того – музика, за певних умов, здат-
на керувати протіканням процесу переживання, 
настроювати людину на певний емоційний стан. 

Через емоційну сферу твори мистецтва впли-
вають на внутрішній світ людини, керують на-
строєм, спрямовують діяльність. Безумовно, не 
можна сказати, що твори мистецтва диктують 
вчинки людей, але вони готують підгрунтя для 
визрівання цих вчинків. “Мистецтво швидше є 
організація нашої поведінки на майбутнє, наста-
нова вперед, вимога, котра, можливо, ніколи й 
не буде здійснена, але яка примушує нас прагну-
ти поверх нашого життя до того, що лежить за 
ним. Тому мистецтво можна назвати реакцією, 
віддаленою переважно тому, що між його дією 
та його виконанням лежить завжди більш-менш 
тривалий проміжок часу” [2, с. 319-320]. Не див-
но, що мистецтво з давніх часів розглядалося як 
один із основних виховних засобів. 

Як вже наголошувалося, творча діяльність 
завжди зростає разом із особистісним зростан-
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ням людини і пов’язана з поступовим накопи-
ченням уявлень, вражень, художніх образів, 
знань, вмінь, навичок, суспільного досвіду. Це 
кількісне накопичення емоційного та інтелекту-
ального багажу, з одного боку, а з іншого – ана-
ліз існуючих форм, стилів, ідей і прагнення за-
пропонувати оточуючим своє світобачення і 
складають основу творчості. 

Щоб бути творцем, людина має творити свій 
внутрішній світ, і творити його невпинно і напо-
легливо. І цей світ має бути духовно багатим і 
гармонійним. Що ж слід розуміти під гармоній-
ністю? З цього приводу цікаву думку висловив 
Д.Дідро: “Актор, який володіє лише розумом та 
здатністю міркування, – холодний, той, який 
володіє лише натхненням і чутливістю, – боже-
вільний. Лише деяке узгодження здорового глуз-
ду з палкістю роблять людину прекрасною!” [5, 
с. 21]. Дійсно, лише сполука розумової діяльнос-
ті та емоційності є тим шляхом, який веде до 
творчого успіху. 

Щоб більш наочно простежити не лише 
вплив творів мистецтва на формування чуттєвої 
сфери творчої особистості, але й неоднознач-
ність процесів безпосереднього мистецького 
творіння, звернемося до специфічної професії, 
яка грунтується на активному відборі, запам’ято-
вуванні та застосуванні вражень, почуттів, образів, 
якою, на нашу думку, є професія вокаліста. 

Слід зазначити, що цей професійний напрям 
має свої відмінності, які полягають перш за все в 
тому, що співак має не лише створити образ, але 
й зуміти переконливо його передати слухачам, 
тобто йдеться про вміння не лише чистого інто-
нування, дотримування ритму, динаміки, гарної 
дикції, що, безумовно, є інструментарієм твор-
чого процесу, а й вміння передавати найтонші 
емоційні відтінки, властиві людській душі, вмін-
ня впливати на емоційну сферу слухачів. Але 
для того, щоб дарувати почуття (емоційні стани) 
слухачеві, потрібно їх попередньо відчути, пере-
жити і лише після цього знайти засоби, завдяки 
яким правдиво їх передати. Отже, йдеться про 
те, що співак має володіти багатою палітрою 
почуттів, лише за таких умов він здатен вплива-
ти на почуття інших людей. Яким же чином він 
може забезпечити себе цим багажем? Перш за 
все, людина володіє здатністю запам’ятовувати 
свої відчуття у різних емоційних станах. Саме 
ця здатність і є одним із основних підгрунть для 
розвитку емоційності. Людина, котра вирішила 
професійно займатися співом, має збирати й 
зберігати різноманітні відчуття, які їй зустріча-
ються в житті, як це робить філателіст, колекціо-
нуючи марки. Вокаліст має постійно тренувати 
свою пам’ять та уяву на відтворення потрібних 
емоційних станів та використання їх у творчому 
процесі. Причому педагог має тренувати учня на 
відтворенні емоційних станів не лише у процесі 

роботи над вокальним твором, а й вимагаючи 
від нього створити той чи інший настрій вже у 
процесі роботи над вправами. Кожну вправу 
можна виконувати з певним емоційним забарв-
ленням. Так, наприклад, на певному етапі розви-
тку вокальних навичок педагог пропонує учневі 
заспівати вправу то весело, то сумно, то гнівно, 
то презирливо, то насмішливо та ін. Таке трену-
вання, разом з відповідною вокально-технічною 
підготовкою, значно розширить виконавські 
можливості співака, урізноманітнивши тембра-
льне, динамічне та ритмічне забезпечення вока-
льного твору. 

Ми маємо усвідомити, що гама почуттів без-
межна, навіть від обсягу, глибини, цілеспрямо-
ваності того чи іншого почуття залежить його 
сприйняття чи несприйняття оточуючими, як 
позитивного чи негативного. Наприклад, таке 
високе почуття, як любов, за певних умов може 
перетворюватися в егоїзм, що й відбувається в 
разі, коли любов винятково спрямована на себе. 
Отже, лише на прикладі почуття любові ми ба-
чимо, яку безмежну палітру відтінків дарує нам 
життя: від всепробачаючої любові до егоїзму та 
ненависті. А якщо зважити, що гама людських 
почуттів різноманітна (ненависть, презирство, 
низькопоклонництво, лесощі та ін.), то стане 
зрозумілим, яке навантаження лягає на емоційну 
та нервову сфери вокалістів, аби відібрати, запа-
м’ятати та правдиво відобразити всю гаму люд-
ських почуттів, потрібна кропітка наполеглива 
робота. 

 Ще однією відмінною рисою вокального 
мистецтва є те, що воно зазнає на собі впливу 
індивідуальності творців, їхньої творчої непо-
вторності більше, ніж яка-небудь інша сфера 
людської діяльності. По-перше, вокальне мисте-
цтво впливає на особистість тим, що втягує її у 
творчі дїї, переживання у процесі сприйняття 
художнього образу, по-друге, мистецтво розви-
ває творче мислення та фантазію самого творця. 
У мистецтві, на відміну від інших галузей духо-
вного життя, виховання, освіта, навчання існу-
ють неподільно. 

 Але наголошуючи на важливості виховання 
чуттєвої сфери для становлення творчої особис-
тості, ми маємо звернути увагу на постійний 
контроль за нею. З цього приводу пригадується 
приклад, наведений Ф.Шаляпіним, про те, як 
одного разу на виставі він став свідком того, як 
артист на сцені прагнув передати страждання і 
горе героя, а публіка у залі сміялася й не сприй-
мала той образ, який намагався створити актор. 
Ф.Шаляпін у перерві зайшов до артистичної 
уборної цього виконавця і побачив таку карти-
ну: актор так увійшов у свою роль, що ридма 
ридає й не може заспокоїтися. Цей приклад по-
казує саме той випадок, коли емоційність захли-
нула актора, він не контролював свої емоції ро-



84 Наукові праці. Том 42. Випуск 29 

зумом, що призвело до відходу від естетичних 
норм у створенні образу, а отже, й до сприйнят-
тя образу публікою. З цього випадку Ф.Шаляпін 
зробив висновок про необхідність нібито роздво-
єння вокаліста на сцені – одна частина має бути 
спрямована на відтворення емоційного стану 
героя, на те, щоб ці емоції були за своєю фор-
мою близькі й зрозумілі слухачеві, а друга час-
тина – має тримати під постійним свідомим кон-
тролем першу, аби ці емоції не виходили за межі 
естетичних категорій. Почуття виконавця пови-
нні стояти на другому плані по відношенню до 
почуттів персонажу. Якщо почуття виконавця 
будуть першоосновою виконання твору, то це 
може призвести до втрати естетичного підгрун-
тя як у виконанні твору, так і у його сприйнятті. 
Співак має відкинути власні почуття, відмовитись 
від власного “я”, навчитися дивитися на творче 
перетворення нібито збоку. Тобто, іншими слова-
ми, виконавець має проявляти, з одного боку, ви-
соку чуттєвість, а з іншого – цю чуттєвість трима-
ти під жорстким контролем свідомості, що є над-
складним завданням для нервової системи люди-
ни. Лише за цих умов можливе творіння образів та 
передача правдивих почуттів. З цього приводу 
Ф.І.Шаляпін висловився таким чином: “Я ніколи 
не буваю на сцені один... На сцені два Шаляпіна. 
Один грає, другий контролює. “Занадто багато 
сліз, брате, – каже коректор акторові. – Пам’ятай, 
що плачеш не ти, а плаче персонаж. Зменш сльо-
зу”. Або: “Замало, сухувато. Додай: “Я ні на мить 
не розстаюся зі своєю свідомістю на сцені. Ні на 
секунду не втрачаю здатність і звички контролю-
вати гармонію дій” [8, с. 303]. 

 Ми акцентували увагу на контролі за емоція-
ми, тому що нехтування цим є однією з пошире-

ніших помилок, які притаманні творчим особис-
тостям. І це стосується не лише вокалістів, а 
взагалі творчих осіб, яким притаманне емоційне 
ставлення до своєї справи та оточуючих. Байду-
жість і творчість несумісні. Адже недарма ще у 
стародавніх писаннях було сказано, що емоції – 
то є велике підгрунтя загального розвитку люди-
ни. Та слід пам’ятати, що емоційна сфера може 
принести людині користь лише за умов, коли 
вона творить під контролем розуму. У випадках, 
коли розум йде на поводі у емоцій, то це призво-
дить до негативних наслідків. 

З вищенаведеного можна зробити висновок, 
що емоції потребують такого ж дбайливого ста-
влення до себе, як і інтелект, тому нагальною є 
потреба у створенні системи виховання емоцій. 
В основі зазначеної системи має бути покладено 
вміння емоційно сприймати природні та життєві 
явища, запам’ятовувати пережиті почуття, тобто 
ми маємо створювати у дитини нібито банк по-
чуттів. Виховувати емоційну культуру людини – 
означає сприяти розвитку таких її рис, як здат-
ність переживати піднесені, глибокі і чисті по-
чуття, чуйність до переживань інших людей, 
вміння володіти своїми почуттями, здатність 
розвивати й вдосконалювати свою емоційну 
сферу. Особливу увагу слід звернути у дитинст-
ві, на яке припадає найбільш бурхливий період 
формування гами почуттів. Послідовне збуджен-
ня й розвиток емоційних вражень, залучення до 
милування природою, тваринним світом, твора-
ми живопису, музики тощо сприятиме зростан-
ню емоційної культури дитини, що приведе до 
особистого творчого зростання. 
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