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У статті висвітлено актуальну проблему формування творчої 

особистості учня у процесі дослідницької діяльності, зокрема, визначено 

методологію формування творчої особистості учня, яку складають 

взаємопов’язані між собою підходи. У статті наведено детальну 

характеристику аксіологічного, особистісного, діяльнісного, системного, 

синергетичного, компетентнісного, креативного підходів до проблеми 

дослідження.  

Аксіологічний підхід визначено як систему педагогічних впливів щодо 

формування ціннісних орієнтацій особистості. Зазначено, що особистісний 

підхід спрямований на врахування потреб, мотивів, інтересів кожного 

учня, рівня його знань і умінь, індивідуальних і вікових особливостей  

у процесі залучення до дослідницької діяльності. Відповідно до системного 

підходу формування творчої особистості учня охарактеризовано як 

сукупність взаємопов’язаних компонентів, які відображено у моделі 

формування творчої особистості учня у процесі дослідницької діяльності. 

Простежено, що основним положенням синергетичного підходу  

є розуміння людини як самоорганізованого феномену, відкритої і 

нелінійної системи. Компетентнісний підхід у контексті нашого 

дослідження визначено як розвиток дослідницької компетентності учня. 

Акцентовано на креативному підході, який передбачає забезпечення 

розвитку творчої свідомості та самосвідомості учня.  

Ключові слова: методологічний підхід, творча особистість, учень, 

дослідницька діяльність. 
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В умовах сталого розвитку суспільства, виходу науки на нові рівні 

пізнання природи особливого значення набуває ініціативність молоді, її 

прагнення виявляти новизну, активно досліджувати складність мінливого 

світу, а також створювати нові оригінальні стратегії діяльності, тобто діяти 

нестандартно. Тому формування творчої особистості, здатної до 

безперервного розвитку і самоосвіти, є одним із пріоритетних завдань 

сучасної школи.  

Психолого–педагогічні аспекти формування творчої особистості 

висвітлені у дослідженнях В. Андреєва, Л. Анциферової, Г. Балла, І. Беха, 

Д. Богоявленської, О. Дусавицького, І. Зязюна, О. Киричука,  

В. Крутецького, О. Лука, С. Максименка, О. Матюшкіна, Н. Мацько,  

В. Рибалки, С. Сисоєвої та ін. Вплив вікових психолого–фізіологічних 

закономірностей на формування творчої особистості учня вивчали 

педагоги та психологи Б. Ананьєв, Л. Виготський, П. Гальперін,  

А. Запорожець, О. Климова, Г. Костюк, В. Моргун. Сучасні підходи до 

організації навчально–виховного процесу для розкриття творчого 

потенціалу обдарованих учнів розкрито у роботах В. Алфімова,  

І. Жерносека, В. Кисільової, О. Мороза, В. Паламарчука, Л. Сіднєва,  

А. Сологуба, В. Тихолаза, Т. Усатенко, А. Черниша, Б. Чижевського. 

Актуальними для нашого дослідження є роботи з формування творчих 

здібностей учнів у процесі дослідницької діяльності під час проведення 

уроків та в позаурочний час Е. Бруновта, Н. Буринської, М. Верзиліна,  

Б. Єсіпова, О. Павленко, Л. Романової, Д. Сергієчко, Л. Тихенко, С. Щук та 

ін. Позитивний вплив дослідницької діяльності на розвиток окремих 

творчих якостей особистості відображено у сучасних дослідженнях  

С. Бакулевської, Г. Байдельнікової, Н. Бойко, А. Губенка, Л. Корміної,  

І. Кравцової,  О. Кошелєвої, Л. Левченко, О. Марченка, Н. Недодатко,  

В. Редіної, Б. Скоморовського, В. Смагіна, В. Тесленка та ін.  

Головні складові дослідницької діяльності, її цілі, завдання, етапи 

діяльності, результати розглядають в своїх працях О. Леонтович,  

О. Обухов, О. Поддьяков, О. Савенков та ін. Проблемі розвитку в учнів 

дослідницької компетентності присвячені дослідження І. Коваленко,  

Я. Кривенко, В. Литовченко, О. Ушакова, які пропонують вирішення 

зазначеної проблеми шляхом інтеграції можливостей вищої та профільної 

школи у розвитку інтелектуальної творчості старшокласників  

(Я. Кривенко, О. Ушаков), засобами проектної діяльності (І. Коваленко), 

шляхом роботи наукових товариств учнів (М. Кожухова). 

Для подальшого розроблення означеної проблеми потрібно визначити  

й обґрунтувати комплекс підходів, які складають методологічну основу 

нашого дослідження.  

Метою статті є обґрунтування основних методологічних принципів 

формування творчої особистості учня в процесі дослідницької діяльності. 
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Згідно сучасних досліджень методологія – це загальна система 

теоретичних знань, яка виконує роль провідних принципів наукового 

пізнання, підходів та засобів реалізації наукового дослідження. На думку, 

С. Гончаренка, особливість методологічних принципів полягає  

у визначенні вихідних наукових позицій, загальних для всіх галузей 

наукового знання
1
.  

Серед методологічних підходів для дослідження проблеми формування 

творчої особистості учня у процесі дослідницької діяльності ми обрали 

аксіологічний, особистісний, діяльнісний, системний, синергетичний, 

компетентнісний, креативний. Зупинимося детальніше на характеристиці 

окремих методологічних підходів. 

Аксіологічний підхід не тільки проголошує людину як найвищу 

цінність суспільства і самоціль суспільного розвитку, але і дозволяє 

вивчати явища (у тому числі і педагогічні) з точки зору закладених у них 

можливостей задоволення потреб людини
2
. 

У структурі ціннісних імперативів змісту сучасної освіти особливе 

місце посідає формування ціннісного ставлення до творчого потенціалу 

людини, розвиток її здібностей. Реалізація аксіологічного підходу 

забезпечує переведення, трансформацію певних соціально–значущих 

цінностей на рівень конкретних ціннісних пріоритетів особистості.  

У такому випадку певна цінність перетворюється в суб’єктивне надбання 

цієї людини, тобто ця цінність стає суто індивідуальною реальністю, 

значимою тільки для суб’єкта, який її переживає
3
. 

Відповідно до аксіологічного підходу система педагогічних впливів 

щодо формування творчої особистості учня спрямована на утвердження 

ціннісних орієнтацій особистості, зокрема на саморозвиток творчої 

свідомості та свідомості на основі гуманістичних принципів. Саме ця 

обставина обумовила його вибір як методологічної основи дослідження 

процесу формування творчої особистості учня у процесі дослідницької 

діяльності учнів. 

Для осмислення сутності процесу формування творчої особистості учня 

важливими є ідеї особистісного підходу (Г. Балл, І. Бех, О. Савченко,  

І. Якиманська), який передбачає визнання унікальності кожної дитини, що 

є головною фігурою навчально–виховного процесу. Він відображається  

у врахуванні потреб, мотивів, інтересів кожного учня, рівня його знань  

і умінь, індивідуальних і вікових особливостей. Як показують результати 

                                                      
1  С.У. Гончаренко. Педагогічні дослідження. Методологічні поради молодим науковцям, 

Київ–Вінниця 2008, с. 70. 
2  Ю.Д. Бойчук. Культурологічний і аксіологічний підходи до формування еколого–

валеологічної культури cтудентів вищих педагогічних навчальних закладів, „Вісник 

НТУУ “КПІ”. Філософія. Психологія. Педагогіка” 2009, Вип. 3, с. 122. 
3  Там же, с. 123. 
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психолого–педагогічної літератури та нашої практики, схильність учнів до 

дослідницької діяльності індивідуальна і залежить від багатьох чинників 

зокрема, від розвитку пізнавальних інтересів, аналітичних здібностей, 

змісту й обсягу знань, спостережливості, пам’яті, уваги, гнучкості 

мислення, працьовитості, волі, спроможності до зосередженої та 

відповідальної праці окремого учня
4
. Врахування цих особливостей 

здійснюється через зміст і форми дослідницької діяльності, а також 

суб’єкт–суб’єктну взаємодію з учнем. 

Особистісний підхід реалізується найкраще під час залучення учнів до 

науково–дослідницької діяльності і передбачає варіативність досліджень. 

Мета педагога у цьому контексті надання допомоги учнів для здійснення 

індивідуального саморозвитку. Педагог–фасилітатор надає можливість 

свободи бути самим собою, знати власні можливості, що підсилює 

потенціал дитини, спрямовує самопізнання, самоприйняття  

і самовизначення
5
. 

Згідно з системним підходом педагогічну систему розглядаємо як 

сукупність таких взаємопов’язаних компонентів: мета освіти, суб’єкти 

педагогічного процесу (педагог і учні), зміст освіти, форми і методи 

педагогічного процесу, засоби навчання і виховання (матеріальна база).  

Системний підхід дає можливість уникнути помилок і вимагає 

дотримання таких умов: 

— встановлення всіх складових елементів досліджуваного педагогічного 

процесу чи явища; 

— вивчення зв’язків, залежностей кожного елемента від всіх інших, і на 

цій підставі виявлення основних елементів з провідними зв’язками  

і відносинами; 

— побудови моделі, що характеризується трьома параметрами: 

організованістю, цілісністю та ієрархічністю; 

— розкриття залежності встановленої системи від зовнішніх умов, 

оскільки тільки в такому разі система буде функціонувати; 

— опис конкретного елемента в нерозривному цілому з усією системою,  

з описом його загальних і специфічних функцій усередині єдиного 

цілого; 

— формування властивості процесу дослідження, явища, які випливають 

не тільки з підсумовування властивостей його елементів,  

а й з особливостей системи в цілому, самої структури системи  

(Ф. Корольов, Н. Кузьміна, Т. Ільїна, М. Панчешнікова)
6
. 

                                                      
4 П.В. Мороз. Дослідницька діяльність учнів в процесі навчання історії України: 

методичний посібник, Київ 2012, с. 17. 
5  А.А. Вербицкий. Активное обучение в высшей школе: контекстный подход, Москва 

1991, с. 121. 
6  Педагогіка вищої школи: навчальний. посібник, ред З. Н. Курлянд, Київ 2005, с. 31. 
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Модель формування творчої особистості учня в процесі дослідницької 

діяльності (на матеріалі природничих дисциплін) взаємопов’язує мету, 

завдання, принципи, дидактичні умови, етапи формування творчої 

особистості учня, компоненти процесу формування творчої особистості 

учня та сформованості творчої особистості учня, результат. Зокрема, 

виділено такі компоненти процесу формування творчої особистості 

школяра в процесі дослідницької діяльності: мотиваційно–цільовий 

(формування позитивних мотивів, ціннісних орієнтирів дослідницької 

діяльності), пізнавально–діяльнісний (розвиток компонентів творчої 

особистості учня), змістовно–операційний (реалізація змісту навчального 

матеріалу із природничих дисциплін на основі дослідницького навчання 

шляхом розроблення навчально–дослідницьких завдань), оцінно–

результативний (діагностика рівнів сформованості компонентів творчої 

особистості учня)
7
. 

Діяльнісний підхід (Л. Виготський, О. Леонтьєв) спрямований на те, 

щоб організовувати діяльність суб’єкта, в якій він був би активним  

у пізнанні, праці, спілкуванні, своєму розвитку, тому що розвиток людини 

відбувається саме в діяльності. Вплив інших чинників розвитку 

виявляються саме в конкретній діяльності
8
. Він пов'язаний із вивченням 

дослідницької діяльності як виду людської діяльності, що складається  

з певних компонентів: суб’єкта, об’єкта, процесу, засобів, результату та 

має визначені функції. Даний аспект вміщує аналіз компонентів та функцій 

творчої діяльності учнів, обґрунтування її етапного характеру, визначення 

критеріїв оцінки новизни результату. 

Діяльнісний підхід вимагає визначення єдності психіки і діяльності, 

єдності структур внутрішньої і зовнішньої діяльності, діяльнісного 

опосередкування міжособистісних відношень
9
. 

Досвід системного підходу до аналізу складних самоорганізуючих 

систем може бути використаний для вивчення особливостей організації 

відносин «педагог–учень», «педагог–дослідницька діяльність», «учень–

дослідницька діяльність», «учень–учень». 

Основним положенням синергетичного підходу є розуміння людини 

як самоорганізованого феномену, відкритої і нелінійної системи, що 

розвивається дією двох сил – самоорганізації – будування структур і хаосу 

– руйнування нежиттєздатних структур і передбачає свободу вибору, 

                                                      
7  М.В. Крива. Формування творчої особистості учня в процесі дослідницької діяльності 

(на матеріалі природничих дисциплін), Автореф. дис. … канд. пед. наук, Тернопіль 2014, 

с 11. 
8  Лекції з педагогіки вищої школи : навчальний посібник, ред. В.І. Лозова, Харків 2006,  

с. 34. 
9  Т.В. Кожухова. Основи психолого–педагогічного дослідження: навчальний. посібник, 

Харків 2002, с. 15. 
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створення синергетичного середовища у освітньому середовищі, що сприяє 

формуванню творчої особистості учня.  

Синергетичний підхід до формування творчої особистості учня, на 

думку С. Пальчевського, стосується оптимістичного підходу до 

можливостей найповнішого і найпліднішого розвитку учня, віри  

у здатність його до самоорганізації з метою такого розвитку. Існує 

можливість ефективного зовнішнього впливу на процес самоорганізації 

учня за умови, якщо педагог володіє знаннями: а) внутрішніх тенденцій 

розвитку учня; б) шляхів збудження та стимуляції їх; в) вибору потрібної 

«флуктуації» чи певного набору їх, якими згідно з С. Курдюмовим, 

доцільно «уколоти» особистість вихованця як складно організовану 

макроскопічну систему; г) визначення часу і місця «уколу» з метою 

життєтворчої організації
10

.  

Дидактична модель формування творчої особистості учня у контексті 

синергетичного підходу характеризується такими ознаками – вона є: 

складною (має багато елементів і підсистем); відкритою (здатною 

взаємодіяти з навколишнім середовищем); неврівноваженою (залежність 

характеристики процесу від часу і простору); нелінійною (здатною до 

саморозвитку). Розвиток таких систем слабо прогнозований, кількість його 

варіантів більша, ніж у лінійних систем, оскільки навіть незначні впливи 

можуть спричинювати значні наслідки і навпаки. 

Цікавою для нашого дослідження є підхід до процедури навчання як до 

нелінійної ситуації відкритого діалогу, прямого і зворотного зв’язку, це 

ситуація пробудження власних сил і здібностей учня, його ініціювання на 

один із власних шляхів розвитку. У контексті синергетичного підходу 

саморозвиток особистості неможливий без впорядкування, а нова ідея 

виникає раптово в іншому ракурсі, в головному мозку відбувається 

фазовий перехід, в результаті якого різноманітні деталі непов’язані між 

собою стають впорядкованими. В результаті флуктуації («осяяння») 

виникає нова ідея, завдяки якій ми можемо побачити взаємозв’язок між 

окремими деталями і впорядкувати їх
11

. 

Загальною ідеєю компетентнісного підходу (Н. Бібік, І. Зимня,  

О. Овчарук, О. Пометун, О. Савченко, С. Сисоєва, А. Хуторський)  

є компетентнісно–орієнтована освіта, яка спрямована на комплексне 

засвоєння знань та способів практичної діяльності, завдяки яким людина 

успішно реалізує себе в різних галузях своєї життєдіяльності
12

.  

                                                      
10 С.С.Пальчевський. Педагогіка: навчальний посібник, Київ 2007, с. 39. 
11  Г. Хакен. Тайны природы. Синергетика: учение о взаимодейсвии, Москва–Ижевск 2003, 

с. 229. 
12  О.П. Савченко. Компетентнісний підхід у сучасній вищій школі, http://www.intellect-

invest.org.ua/pedagog_editions_e-magazine_pedagogical_science_vypuski_n3_2010_st_16/, 

стан з 20.09. 2015. 
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Експерти програми “DeSeCo” визначають поняття компетентності 

(competency) як здатність успішно задовольняти індивідуальні та соціальні 

потреби, діяти й виконувати поставлені завдання. Кожна компетентність 

побудована на поєднанні взаємовідповідних пізнавальних ставлень  

і практичних навичок, цінностей, емоцій, поведінкових компонентів, знань 

і вмінь, всього того, що можна мобілізувати для активної дії 
13

.  

Про компетентнісний підхід до формування змісту освіти зазначено  

в Державному стандарті базової і повної загальної середньої освіти, його 

реалізовано в критеріях оцінювання навчальних досягнень учнів. В умовах 

компетентнісного підходу процес навчання зорієнтовано на формування  

в учнів досвіду пізнавальної діяльності, досвіду виконання способів 

діяльності, досвіду творчої діяльності, досвіду емоційно–ціннісного 

ставлення до процесу й результату діяльності
14

. 

У нашому дослідженні важливим є розвиток дослідницької 

компетентності, яка формується у результаті формуванні творчої 

особистості учня в процесі дослідницької діяльності і охоплює наявність  

в учня певних знань у галузі дослідження, знання про об’єкт; знання учнів 

про наукове пізнання, його функції і способи здійснення навчального 

дослідження; знання учнів про можливі способи пошуку, обробки та 

використання інформації; знання учнів про можливі способи творчого 

вирішення проблеми дослідження. 

Креативний підхід (Дж. Торренс, П. Гілфорд) як методологічний 

принцип педагогіки, використаний нами з метою формування творчої 

особистості учня у процесі дослідницької діяльності, забезпечує розвиток 

творчої свідомості та самосвідомості, формування творчого мислення  

в межах креативної педагогічної системи і передбачає створення 

відповідних дидактичних умов, зокрема, важливими є створення 

відповідного творчого навчального середовища, можливості вибору  

в процесі дослідницької діяльності.  

Творче мислення ефективно розвиває дослідницька діяльність учнів, 

зокрема вміння розв’язувати проблемні завдання, встановлювати 

міжпредметні зв’язки. Водночас розвиток творчого мислення через 

засвоєння різноманітних форм дослідницьких дій актуалізує творчу 

самореалізацію учня.  

                                                      
13  О.В. Овчарук. Розвиток компетентнісного підходу: стратегічні орієнтири 

міжнародної спільноти, [w:] Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід 

та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики, ред. О.В. Овчарук. Київ 

2004, с. 9. 
14  М.С. Головань. Компетентнісний підхід у процесі професійної підготовки фахівців  

у вищих навчальних закладах, "Наукова діяльність як шлях формування професійних 

компетентностей майбутнього фахівця. Матеріали ІІІ міжвузівської науково–практичної 

конференції 5–6 грудня 2012 р.", Суми 2012, с. 21–23. 
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Підкреслимо, що для розвитку креативності учня важливими  

є професійні якості педагога, зокрема абнотивність, тобто комплексна 

професійна здатність, спрямована на сприйняття, осмислення і розуміння 

вчителем креативних учнів
15

.  

Отже, ми можемо зробити висновок про те, що поєднання 

аксіологічного підходу, що ґрунтується на ціннісних орієнтаціях учня, 

особистісного підходу, спрямованого на всебічний гармонійний розвиток 

особистості, системного підходу, що розглядає сукупність 

взаємопов’язаних компонентів формування творчої особистості учня  

в процесі дослідницької діяльності; синергетичного підходу, основою 

якого є створення синергетичного середовища у освітньому середовищі; 

компетентнісного підходу, що передбачає розвиток дослідницької 

компетентності особистості; креативного, в основі якого є процес 

формування творчого мислення в межах креативної педагогічної системи, 

визначають багатоаспектність проблеми формування творчої особистості 

учня в процесі дослідницької діяльності. 

Розроблення і впровадження дидактичної моделі формування творчої 

особистості учня у процесі дослідницької діяльності ґрунтується на 

забезпеченні цілісності та системності цих підходів. 
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Streszczenie 

Metodyczne podejście do formowania twórczej osobowości ucznia poprzez 

działalność badawczą 

W artykule opisano rzeczywisty problem formowania osobowości twórczej ucznia poprzez 

działalność badawczą. Określona została metodyka kształtowania osobowości twórczej ucznia, 

która składa się z powiązanych ze sobą podejść. Zaprezentowany został szczegółowy opis aksjolo-

gicznych, indywidualnych, aktywnych, systemowych, synergicznych, kompetentnych, kreatyw-

nych sposobów podejścia do kwestii badań. Podejście ontologiczne jest definiowane jako system 

oddziaływań pedagogicznych na kształtowanie osobowości twórczej ucznia, które mają na celu 

konsolidację poszczególnych wartości. 

Wskazano, że indywidualne podejście odzwierciedla uwzględnienie potrzeb, motywacji, zainte-

resowań, poziomu wiedzy i umiejętności, cech indywidualnych i wieku w procesie zaangażowania 

każdego ucznia w działalność badawczą. Podejście systemowe do tworzenia osobowości twórczej 

ucznia charakteryzuje zbiór powiązanych ze sobą elementów, które zostały odzwierciedlone  

w modelu formowania osobowości twórczej ucznia w działalności badawczej. 

Głównym wyznacznikiem podejścia synergetycznego jest rozumienie człowieka w kategoriach 

samoorganizacji, otwartego i nieliniowego systemu, tworzącego środowisko synergetyczne  

w działaniach edukacyjnych, z zaakcentowaniem śledzenia rozwoju osobowości twórczej ucznia. 

Podejście kompetencyjne w tym kontekście zostało zdefiniowane jako rozwój kompetencji ba-

dawczych uczniów. Zwraca się uwagę na podejście kreatywne jako metodyczną zasadę pedagogi-

ki, która przewiduje rozwój twórczej świadomości i tożsamości, rozwijając twórcze myślenie. 

Podejście to zakłada tworzenie odpowiedniego środowiska dla twórczego uczenia się. 
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Summary 

Methodological approaches to formation the pupil’s creative personality in 

the research activity 

The actual problem of forming pupil’s creative personality in the research activity is highlight-

ed in the article, in particular, methodology of forming pupil’s creative personality that is consisted 

of interrelated approaches is defined. The detailed description of axiological, individual, active, 

systemic, synergistics, competent, creative approaches to the issue of research is presented. The 

axiological approach is defined as the system of pedagogical influences on the formation of the 

pupil’s creative personality, that is aimed at consolidation the individual value orientations. 

It is indicated, that the personal approach reflects the consideration of the needs, motivations 

interests of every pupil, his level of knowledge and skills, individual and age characteristics in the 

process of involvement to the research activity. According to the systematic approach of forming 

pupil’s creative personality is characterized as a set of interrelated components, which are reflected 

in the model of forming pupil’s creative personality in the research activity. 

The main provision of the synergistics approach is the understanding of man as a self–

organizing phenomenon, open and non-linear system, creating a synergistics environment in an 

educational environment that promotes pupil’s creative personality is traced 

The competence approach in the context of our research is defined as the development of pu-

pil’s research competency. The attention is on the creative approach as a methodological principle 

of pedagogy, that provides for the development of creative consciousness and identity, forming 

creative thinking within the creative pedagogical system and foresees the creating corresponding 

creative learning environment. 

 


