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РЕАЛІЗАЦІЯ СПІЛЬНИХ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ У ДОСЛІДЖЕННІ 
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У статті проаналізовано особливості творчості як складної і багатоаспектної проблеми. Зазначається, що творчість є предметом аналізу багатьох наук, які досліджують природу цього феномена (мистецтвознавство, педагогіка, психологія, соціологія, філософія та інші). Дослідження засвідчило, що проблема творчості носить виражений міждисциплінарний характер. 
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Однією з головних ознак сучасного суспільства є неухильно зростаюча потреба в людині, якій властива особистісна ініціатива, висока творча активність і соціальна відповідальність у всіх сферах життєдіяльності. У зв’язку з цим питання становлення, розвитку і самореалізації особистості в процесі активного і творчого ставлення до навколишнього все більше привертає увагу науковців і практиків різних країн. Філософські аспекти творчості у свої дослідженнях розглядають Г. Батіщев, С. Васильєв, Г. Гіргінов, Г. Давидова, Б. Кедров, А. Коршунов, А. Спіркін, А. Шумілін та інші. У роботах В. Андрєсва, Л. Виготського, Ю. Гільбуха, В. Давидова, О. Киричука, В. Крутецького, Н. Лейтіса, О. Леонтьєва, О. Лука, В. Моляко. М. Морозова, Я. Пономарьова, В. Рибалки, В. Роменця С. Рубінштейна, О. Савченко, С. Сисоєвої та інших висвітлюються психолого-педагогічні фактори, які сприяють формуванню творчих можливостей особистості, мотивів її творчої діяльності, розвитку творчої активності. 
Найбільш часто проблема творчості порушується в психології, про що свідчить наявність різноманітних авторських концепцій творчості (Л. Виготський, Я. Пономарьов, В. Моляко, О. Лук, Д. Богоявленська та ін.). За біографічними даними багатьох видатних людей різних часів, народів, що виявляли себе у різних напрямах діяльності, виявилося, що умови та характер впливу соціального середовища можуть сприяти творчості, або заважати їй. У дослідженнях психологів і педагогів (М. Фатторі, Н. Роджерс, О. Лук, В. Моляко, В. Чудновський, Б.Нікітін, В. Дружинін та ін.) звертається увага на негативний вплив насилля, тиску, страху на прояви творчості. Метою даної роботи є аналіз феномену творчості як психолого-педагогічної проблеми.
Творчість належить до складних і багатоаспектних властивостей особистості, які можна дослідити на основі використання найважливіших теоретико-методологічних підходів: гносеологічного, аксіологічного та культурологічного. Звернення до гносеологічних, аксіологічних та культурологічних підходів осмислення сутності і природи творчості дозволяє здійснити системний аналіз, охопити науковою увагою найсуттєвіші аспекти цього явища. 
Як засвідчив аналіз наукової літератури (Г. Батіщев, С. Васильєв, Г. Гіргінов, Г. Давидова, Б. Кедров, А. Коршунов, А. Спіркін, А. Шумілін та інші) творчість властива не всій матерії, а лише людині і суспільству. Творчість, з урахуванням соціальної належності, слід розглядати у зв'язку з діяльністю людини, що перетворює природний і соціальний світ відповідно до його цілей і потреб на основі об'єктивних законів дійсності в контексті суспільно-історичної практики. Зазвичай людину називають творчою, якщо вона зробила наукове відкриття, геніальний винахід або створила твір мистецтва (художнього, літературного тощо), тобто вчинила творчий акт, який був високо оцінений більшістю людей. Бібліографічний пошук на базі п’яти вітчизняних наук, що займаються вивченням творчості: мистецтвознавство, педагогіка, психологія, соціологія і філософія; кількісний аналіз публікацій за 10 років з проблеми творчості дали можливість сформувати загальне уявлення про характер наукових робіт. Аналіз даних, показує, що в різних науках склалися різні тенденції. Так, якщо в 

мистецтвознавстві і філософії дисертації складають відповідно 19,9% і 14,8% від загального числа, то в соціології – лише 7%, а в психології – 12,6%. Отримані дані показують, що проблема творчості носить виражений міждисциплінар-ний характер. Важко назвати інше явище, яке викликало б стійкий інтерес у такої кількості вчених, що представляють настільки широкий спектр різних наукових дисциплін.
В. Енгельгардт уважав, що творча здатність виступає як природжена потреба і в такому розумінні вона може бути уподібнена інстинкту. На думку В. Енгельгардта ця потреба притаманна величезній більшості людей: вона може виявляти себе у вигляді окремих здібностей в однієї людини або блискучого таланту в іншої, але важко знайти індивіда, повністю позбавленого цієї якості. Здатність до творчості, на думку В. Енгельгардта, - це найвищий дар, яким природа нагородила людину на тривалому шляху її еволюційного розвитку.
Провідним стало положення, що кожній людині властиві творчі здібності. З цього приводу О.Лук писав: "Оволодіння членороздільним мовленням у віці" від двох до п'яти – безсумнівно творчий процес... саме та обставина, що кожній нормальній людині доступне оволодіння мовою, дає підстави стверджувати, що кожній людині властиві творчі здібності" [4, с.124]. 
Слід зазначити, що жоден з дослідників не притримувався чітко виділеного критерію в підході до пояснення феномена творчості. Є такі, що вважали основою творчості інтелектуальний компонент, але не заперечували важливості для творчості особистісних та мотиваційних факторів, і навпаки, ті, хто пов'язував творчість з особистісним розвитком, не виключали роль інтелектуальних здібностей. Але в кожній авторській концепції творчості можна прослідкувати певний підхід до проблеми, в залежності від того, що переважно брав за основу творчості автор та якими міркуваннями керувався у своїх дослідженнях.
В сучасних дослідженнях можна виділити три основні напрями в розробці проблем творчості. Перший напрям пов’язаний з можливістю дослідження творчості в межах окремої галузі науки або людської діяльності і побудови теорії відповідного виду творчості (наукової творчості, художньої творчості, музичної творчості та ін.). Другий напрям виявляється в можливості і потребі міждисциплінарних досліджень окремих видів творчості. Метою таких досліджень є розробка універсальної, загальнонаукової теорії творчості як феномена, що проявляється в будь-якій сфері діяльності людини. Третій напрям передбачає створення специфічної галузі людського знання – науки про творчість, яка поряд з системним підходом, синергетикою, кібернетикою буде відігравати роль певної методології пізнання. Всі ці напрями можуть бути успішними тільки завдяки науковому співробітництву вчених різних країн.
З’ясування природи творчості з позицій фізіологічних закономірностей привело до розуміння її як генетично зумовленої. Таке розуміння творчості представлено в працях В. Бехтєрєва. Творчу ситуацію-проблему В. Бехтєрєв трактує як подразник, де власне творчість виступає реакцією на такий подразник. У своєму продуктивному виразі творчість виступає як результат остаточного розв'язання реакції, або певної сукупності рефлексів. 
Суттєво, що здатність до творчості, або творчі здібності належать до структури так званих генералізованих або загальних здібностей і притаманні кожній людині з моменту її народження. Але чи будуть вони розвинені, чи ні – залежить від багатьох чинників і насамперед від тих умов, соціального і культурного середовища в якому розвивається людина. Тобто, будучи потенційним творцем від природи, людина може і не виявити цього.
Творчість як особливий вид людської діяльності слід відрізняти від інших, нетворчих видів або проявів діяльності. Так, творчість можна розуміти як творчу діяльність, що протистоїть деструктивній (руйнівної) діяльності. Виявляючи незвичні властивості речей і їх поєднань,творчість забезпечує певний приріст, здобуття нових результатів або нових підходів до пошуку цих результатів. Разом з тим таке зіставлення не є абсолютним і небезперечним. Творчість у деяких випадках включає і момент деструкції в тій мірі, в якій необхідно усунути гальмуючі фактори та бар'єри, звільняти місце для нового.
Не слід забувати також, що поняття "нове" – неоднозначне і сприймається кожним по-різному. Часто – як "недавно створене". Але таке тлумачення не відображає специфіки результату творчості. Поняття нового по відношенню до творчості необхідно уточнити. А. Шумілін пропонує розглядати "нове" у творчій діяльності як з процесуального, так і з результативного боку [14, с. 15]. Новизна, стверджує автор, це передусім оригінальність, тобто нешаблонність, нестереотипність. Адже справа не лише у створенні принципово нового, до цих пір нікому не відомого результату. Можна вже існуючий результат, продукт отримати новим способом, за допомогою нових знань, вирішити завдання і отримати відому відповідь новим, оригінальним шляхом і т. ін. Тому творчою, зазначає автор, є діяльність по створенню "нового" не лише як кінцевого результату, але і як засобу, способу, шляхів, що дають можливість швидше, з меншими затратами засобів, сил, часу отримати відомий результат.
Зіставлення творчої і нетворчої діяльності виражається також за допомогою пари категорій "продуктивне – репродуктивне". Творчість, на думку багатьох учених (Д. Богоявленська, А. Галін, Н. Литвинова, Н. Магло, О. Яковлєва), є продуктивною діяльністю, тобто що виробляє нове, на відміну від репродуктивної діяльності. Зрозуміло, що і ця відмінність відносна, оскільки не існує як діяльності, рішуче у всьому оригінальної, так і діяльності що цілком повторює відомі взірці. Частіше діяльність розрізняють по переважанню тієї або іншої тенденції.
Значення репродуктивної діяльності не можна недооцінювати, оскільки повторити результат або спосіб дії не завжди просто, а іноді навіть складніше, ніж уперше випадково отримати його. Наприклад, такий вид репродуктивної діяльності, як відтворення суспільних стосунків, надзвичайно важливий для формування людини і суспільства, а наслідування, є найбільш природним для індивіда шляхом засвоєння соціальних цінностей. Та все ж необхідно підкреслити провідну роль продуктивної діяльності, як притаманної саме людині, на відміну від репродуктивної, яку в принципі можна передати машині або тварині.
Трактування творчої діяльності як продуктивної виводить на такі її характерні ознаки, як корисність (цінність) і новизна (оригінальність). Проте, слід уточнити, що корисність не є специфічною ознакою саме творчої діяльності, вона властива і репродуктивній діяльності. Однак недооцінка корисності може звести нанівець творчі зусилля. Новизна (оригінальність) – відмітна ознака творчості. Але вона не є самоціллю, і її абсолютизація у відриві від соціальної корисності приводить до химерних і спірних нововведень, які не можуть бути впроваджені в широку практику. 
О. Лук також надає інтуїції великого значення в розумінні сутності творчості. Він уважає інтуїцію "секретом" творчості. Але він підкреслює, що творчість не є повністю підсвідомим процесом, що відображено у сформульованій ідеї етапів творчості. До них О.Лук включає: 1) попереднє накопичення матеріалу; 2) підсвідомий пошук асоціативних зв'язків; 3) критична оцінка отриманого результату.
Отже, попередній та заключний етап, на думку О.Лука, здійснюються під контролем свідомості, у той час як другий етап є проміжним періодом підсвідомо-інтуїтивної роботи мислення. Цей другий етап являє собою лише один відсоток копіткої праці людини упродовж усього процесу творчості, але без нього вона є неповноцінною і навіть неможливою [4, с.60]. Оскільки інтуїція мало піддається вольовій регуляції та має чуттєву природу, необхідним компонентом творчого процесу є свідома критична оцінка результатів за допомогою логічного мислення з метою перевірки істинності інтуїтивного рішення. Отже О.Лук заперечує протиставлення понять "мислення" та "творчість" і вважає їх нерозривно пов'язаними та значущими для процесу творчої діяльності.
Представники західної психології і психоаналізу вважають, що в основі творчості лежить специфічна мотивація, яка спрямовує особистість до творчості та вказує на мотиваційну природу творчості. Так, З. Фрейд уважав творчу активність результатом сублімації статевого потягу на іншу сферу діяльності. А. Адлер уявляє творчість результатом компенсації комплексу недостатності. К.Юнг представляє творчість як прояв архетипів колективного безсвідомого. Р. Ассаджіолі вважає творчість процесом сходження особистості до "ідеального Я", засобом її саморозкриття. А.Маслоу, Г.Оллпорт, К.Роджерс уважають джерелом творчості мотивацію особистісного зростання, потребу людини в самоактуалізації, прагнення "стати тим, що закладено в людській потенціальності".
Прояви творчої діяльності різноманітні. Це різноманіття відбиває потребу всіх сфер суспільства в прогресивних змінах і разом з тим різноманіття проявів творчої діяльності свідчить про багатство сутнісних сил людини. Певні види творчості тяжіють переважно до матеріально-практичній або до духовної сфери суспільного життя. Багато вчених виділяють три види творчості: наукову, технічну та творчість у галузі літератури й мистецтва. Це досить загальна диференціація видів творчості, яка не враховує інші види людської діяльності. На наш погляд, доцільно визначити чотири групи творчості. Перша група - це творчість у мистецтві (літературна творчість, музична творчість, художня творчість). Друга група - соціальна творчість, яка включає політичну, правову, економічну, педагогічну, управлінську творчість тощо. Третя група – це технічна творчість; до цієї групи належить винахідництво, конструювання, архітектура тощо. Четверта група це наукова творчість яка пов’язана з діяльністю людини в певній галузі науки, наприклад у математиці, фізиці, хімії тощо.
Кожен вид творчості має своє спрямування так, наприклад технічна творчість спрямована на перетворення перш за все матеріального виробництва. Його найвищий прояв – найбільші винаходи. Науковій і художній творчості належить найважливіша роль у віддзеркаленні і духовному перетворенні дійсності: наукові відкриття дають уявлення про устрій світу, літературні, музичні і інші шедеври осягають дійсність і саму людину в художніх образах, істотно тим самим впливаючи на світогляд людей. Наукова творчість пов'язана з виробленням нового знання, що має переваги порівняно з попереднім. Художня творчість веде до створення нових творів мистецтва. Художня творчість також розглядається не тільки в аспекті створення чогось нового, а і як можливість самореалізації людини творця.
Особливе місце займає соціальна творчість. У широкому розумінні вона охоплює всі види творчості, у вузькому - має своїм предметом вдосконалення суспільних стосунків. Кожен вид творчості включає підвиди. У мистецтві - це форми і жанри, в науці - різні сфери і типи дослідження, у техніці - винахідництво, конструювання тощо. Найбільш складним з цієї точки зору є соціальна творчість, що включає низку підвидів, які, втім, можуть перерости в особливі види. До соціальної творчості відносяться політична, правова, економічна, педагогічна творчість тощо, всі ці підвиди пов'язані з відповідними соціальними інститутами. У своїх дослідженнях В.Моляко та інші визначають ще ігрову творчість, побутову ("домашню") творчість, ситуаційну ("життєву") творчість, комунікативну творчість. На наш погляд, все це підвиди соціальної творчості які були утворені внаслідок комбінування основних видів творчості або підвидів творчості. У реальному житті ми маємо справи переважно не з "чистими" видами творчості, а з їх комбінацією.
Творчість, особливо масова, не виникає сама собою. Для її розвитку і визрівання потрібні сприятлива атмосфера, стимулююче середовище, відповідні зовнішні і внутрішні умови. Розглянемо умови на прикладі педагогічної творчості. До найбільш істотних зовнішніх (об'єктивних) умов, від яких залежить педагогічна творчість, на думку В. Загвязинського слід віднести: вимоги суспільства до школи, що відображають сучасну соціальну ситуацію, а також перспективи суспільного і науково-технічного прогресу; рівень розвитку сучасної науки, особливо науки про людину, і передусім педагогіки і психології; стан масової шкільної практики, у тому числі забезпечення професійної підготовки вчителів і забезпеченість школи засобами навчання, зокрема технічними; методичні настанови, вміщені в програмах, підручниках, інструктивних матеріалах органів народної освіти; вимоги, що ставляться органами народної освіти, інспекторами і методистами до школи і вчителя; педагогічна позиція певного колективу, його творчий потенціал, психологічна атмосфера, налаштованість на спільний 

пошук кращих вирішень, що багато в чому визначається якостями особистості керівників школи, а також вже усталеними традиціями [6, с. 14-15]. 
Важливу роль у процесі дослідження ідей творчості в Україні повинен відіграти "Інформаційно-методичний центр з використання педагогіки творчості в підготовці майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти". Зауважимо, що цій Інформаційно-методичний центр діє на громадських засадах на кафедрі дошкільної педагогіки Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д. Ушинського 
Мета роботи Інформаційно-методичного центру полягає в організації та методичному забезпеченні процесу використання педагогіки творчості в підготовці майбутніх вихователів дошкільних закладів освіти. До основних завдань Центру належать: 1) створення фонду науково-методичної та довідкової літератури з проблем філософії творчості, психології творчості педагогіки творчості; 2) довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування науково-педагогічних працівників і студентів (створення каталогів, картотек, активне інформування про нові надходження з проблеми педагогічної творчості), консультаційна допомога; 3) здійснення просвітницької та виховної роботи (підготовка та проведення зустрічей з завідуючими дошкільних закладів освіти методистами, та ін.); 4) проведення науково-методичної роботи (організація та проведення науково-педагогічних читань, науково-методичних семінарів, практикумів, конференцій, розробка методичного забезпечення процесу використання педагогіки творчості у професійній підготовці майбутніх 

вихователів дошкільних закладів освіти); 5) збір, вивчення, узагальнення й розповсюдження кращого досвіду використання досвіту творчої діяльності в дошкільних закладах освіти; 6) аналіз та впровадження в навчально-виховний процес вищих навчальних закладів технологій формування творчої особистості.
Аналіз різних видів творчості засвідчив що теоретичні і практичні дослідження творчості є комплексними за своєю природою. Дослідження такого плану, як правило, не під силу окремим країнами. Розуміння природи творчості передбачає вихід досліджень за межі окремої країни та окремої науки, для розумінні сутності "творчості" обов’язкова необхідна міждисциплінарна співдружність декількох наук та співпраця науковців різних країн.
Така міждисциплінарна та міжнародна спрямованість досліджень, вироблення комплексного вирішення проблеми, неминуче веде до своєрідних спроб створення загальної теорії творчості, тим самим вказуючи на потребу в теоретичному синтезі розрізнених емпіричних відомостей про процес творчої діяльності. Спроба побудови загальної теорії творчості, це на наш погляд, перехід від емпіричних до фундаментальних досліджень цього складного феномену. Дані фундаментальні дослідження, у своєю чергу, привели до того, що вчені все наполегливіші почали шукати загальні риси, властиві різним видам творчості. В історії вітчизняної та закордонної науки і культури робилися немало спроб синтезу наукових знань про творчість. Різними авторами і науковими школами робилися спроби міждисциплінарного дослідження творчості, її структури і функції, існування і діяльності, взаємозв'язку біологічних і соціальних чинників творчої діяльності.
Таким чином можна зробити висновки що: 1. Творчість належить до складних і багатоаспектних властивостей особистості, які можна дослідити на основі використання найважливіших теоретико-методоло-гічних підходів: гносеологічного, аксіологічного та культурологічного. 2. Творчість є предметом аналізу багатьох наук, які досліджують природу цього феномена (мистецтвознавство, педагогіка, психологія, соціологія і філософія та інші). Проблема творчості носить виражений міждисциплінарний характер. Важко назвати інше явище, яке викликало б стійкий інтерес у такої кількості вчених, що представляють настільки широкий спектр різних наукових дисциплін.
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