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Дослідження феномену творчості завжди було актуальним,
оскільки кожна творча особистість сприймає звичайні речі під
своїм, лише їй притаманним, творчим поглядом. Тому ознайомлення з деякими складовими цього процесу й огляд існуючої літератури допоможуть детальніше зрозуміти деякі складові творчого
процесу.
Питаннями творчості взагалі та художньої зокрема цікавилося
чимало дослідників. Це підтверджує хоча б запропонований список літератури, який налічує понад 110 позицій найцікавіших видань. Водночас автор прагне здійснити узагальнюючий критикобібліографічний огляд, оскільки більшість авторів привертають
нашу увагу до окремих складових творчості.
Мета статті — надати деякі визначення та складові художньої
творчості, намітити орієнтири в численному обсязі друкованої
продукції щодо творчості взагалі, художньої творчості, психології
творчості, народної та музичної творчості, а також дитячої складової.
Творчість, за визначенням С. Ожегова, це створення нових за
задумом культурних або матеріальних цінностей. Творчість — це
вищий рівень пізнання, вища та найскладніша форма діяльності,
яка притаманна людині та передбачає мобілізацію всіх її основних
психічних процесів, знань, умінь, життєвого досвіду, духовних,
а деколи й фізичних сил, породжуючи щось якісно нове, відмінне
неповторністю, оригінальністю та суспільно-історичною унікальністю.
Результат творчості завжди розмірний сутності людини, але
навіть у ньому вона часто не розкривається до кінця. Тому твор-
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чість — завжди процес тривалий: людина продовжує шукати
в ньому способи висловитися, вистраждати себе.
Термін «творчість» вказує і на діяльність особистості, і на створені нею цінності, які з фактів її особистої долі стають фактами
культури.
Таким чином, творчість — це виникнення нової думки або ідеї,
яких дотепер не існувало. Ця концепція ґрунтується на тому, що
все нове виникає в природі за одними й тими законами на всіх
рівнях організації.
Будь-яка діяльність може бути творчою в різних сферах: науковій, виробничо-технічній, художній, політичній тощо — тобто
там, де створюється, відкривається, винаходиться щось нове.
Із точки зору психології творчість вивчається головним чином
у двох аспектах: як психологічний процес творення нового і як сукупність властивостей особистості, які забезпечують її долучення
до цього процесу.
Свого часу англійський учений Г. Уоллес поділив творчий процес на 4 фази: підготовку, дозрівання ідеї («інкубація»), осяяння
(«інсайт») та перевірку. Оскільки головні ланки процесу (дозрівання та осяяння) не піддаються свідомо-вольовому контролю,
це стало аргументом на користь концепцій, що відводили вирішальну роль у творчості підсвідомому та ірраціональному факторам. Однак експериментальна психологія довела, що несвідоме
й свідоме, інтуїтивне та розумове в процесі творчості доповнюють
одне одного.
Якщо говорити про художню творчість, то вона здійснюється
через творчий процес, що являє собою сукупність стадій роботи
художника по втіленню певного ідейно-образного задуму в закінчений твір мистецтва. Творчість і творчі процеси в мистецтві —
складні явища, що різняться багатоманітними особливостями.
Джерелами вивчення психології художньої творчості можна
назвати: 1) дані про середовище, в якому виникла органічно нова
художня цінність; 2) дані про індивідуальність творця; 3) внутрішня та зовнішня історія створення окремого створіння або
групи створінь художника від перших зароджень образів і настроїв до остаточного зведення їх у «перл творіння»; 4) сам твір,
його закінчений текст, що потребує подальшого вивчення; 5) дані
про подальше життя тексту в найближчому читацько-глядацькому
середовищі й у нащадків.
Системний підхід до процесу творчості не може бути іншим як
триаспектним, який інтегрує його складові: предметну, соціальну
й особистісну.
Отже, під творчістю зазвичай розуміють художню, наукову
та технічну творчість. Але, повторимо, що творчий елемент має
місце в будь-якому виді діяльності: бізнесі, спорті, грі, простому

Музичне мистецтво

розумовому процесі щоденного спілкування, як говорив відомий
фізик, академік П. Капіца — скрізь, де людина діє не за інструкцією. Сутність творчості — у відкритті та створенні якісно нового,
що має певну цінність. У науковій творчості відкриваються нові
факти та закони, те, що існує, але не було відоме. Творчість технічна винаходить нові пристрої, те, чого ще не було. В мистецтві
відкриваються нові духовні, естетичні цінності та створюються,
«винаходять» нові художні образи, нові мистецькі форми. Філософська творчість поєднує в собі ознаки наукової та художньої
творчості.
Різні види творчості різняться за результатами, продуктами
творчості, але підпорядковуються єдиним психологічним законам. Будь-який процес творчості передбачає суб’єкта творчості,
творця, спонукуваного до творчості певними потребами, мотивами, стимулами і який здобув визначних знань, набув умінь,
творчих здібностей.
Природні задатки творчих здібностей притаманні кожній людині. Але, щоб розкрити їх і розвинути повною мірою, потрібні
певні об’єктивні та суб’єктивні умови: успішне навчання, творчий
клімат, вольові риси особистості (завзятість, працездатність, сміливість та ін.).
Перший і найголовніший «ворог» творчості — страх. Страх
невдачі сковує уяву й ініціативу. Другий ворог творчості — це
занадто висока самокритичність, острах помилок і недосконалостей. Кожному, хто прагне розвинути в собі творчі здібності, слід
пам’ятати, що незадоволеність — фермент нового, вона оновлює
творчість. Помилки — звичайні й неминучі супутники досягнень.
З точки зору набуття досвіду — недоліки навіть «цікавіше» достоїнств, вони позбавлені досконалості, різноманітні, в них відбита
особистість творця. Вміти визнавати свої помилки так само важливо, як берегти доладне у своїй роботі. Третій серйозний ворог
творчості — лінощі та пасивність. Навіть маленьке завдання слід
виконувати з повною віддачею.
Серцевина творчості, пік творчого акту — «осяяння», інсайт,
якому передує нова ідея — наукова, філософська, технічна або художня. Але це потребує попередньої копіткої роботи, під час якої
створюються передумови для народження нового.
Однією з них є проникливість у пошуках проблем, уміння та бажання виявити те, що не вкладається в рамки раніше засвоєного.
Це — особлива спостережливість, яка відрізняється свіжістю погляду. Основою такого спостереження є вербалізація зорового або
слухового досвіду, тобто вираження його за допомогою слів або інших інформаційних кодів.
Шлях до вирішення певного творчого завдання зазвичай не
буває прямим і однозначним. Доводиться вибирати між багатьма
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альтернативами. Деякі психологи взагалі зводять творчість до відбору варіантів. Але в процесі відбору необхідний перехід від одного пошукового «поля» до іншого, іноді докорінна зміна точки
зору. У такому разі діє принцип зворотного зв’язку, що дозволяє
змінити напрям пошуку. Творчість складається з певних циклів,
причому кожний наступний припускає оцінку успішності попереднього.
Окрім здібностей, найважливішими аспектами творчості є мотиви. Творчі здібності самі по собі не перетворюються у творчі досягнення. Щоб отримати результат, необхідні бажання та воля.
Мотиви можна поділити на зовнішні та внутрішні. До перших належить прагнення до матеріальних вигод, до забезпечення свого
становища.
Набагато більшого значення набувають внутрішні мотиви, які
зазвичай пов’язані із зовнішніми обставинами й проявляються
завдяки їм. В основі внутрішніх мотивів є вроджена потреба до
пошукової активності, тенденція до новизни та нововведення, тяжіння до нових вражень. Для творчо обдарованих людей сам пошук нового надає набагато більше задоволення, ніж матеріальні
вигоди. Провідним мотивом творчості є особистісна схильність,
закладена від народження.
Нині розрізняють три види творчості.
1. Неусвідомлена творчість. Природні задатки творчих здібностей притаманні кожній людині. При певних об’єктивних
і суб’єктивних умовах, таких як освіта, творчий клімат, вольові
властивості особистості (завзятість, працездатність, сміливість,
незадоволеність, здобуття уроків із помилок та ін.) сприяють «інсайту», коли в розумі генерується нова ідея — наукова, філософська, технічна або художня.
2. Усвідомлена творчість. Для творчого мислення важлива
здатність абстрагуватися від послідовного логічного й образного
розгляду фактів, вийти за межі асоціацій набутого досвіду. Це дозволяє осмислити нове в давно звичному.
3. Необмежена усвідомлена творчість. Пафосом безмежних
творчих здібностей людини є: а) необмежене розширення спектра
«інсайт», критерій якого — взаємодія поля нервової системи із зовнішнім середовищем; б) усвідомлення взаємозв’язку ОсобистістьПрирода в розвитку індивідуальності («Я є»).
У будь-якому разі творчість не можна зводити лише до діяльності, яка породжує щось нове. Адже людська діяльність надзвичайно багатогранна: продуктивна, репродуктивна (орієнтована на
відтворення того, що вже є), псевдодіяльність. Отже, творчість не
є синонімом діяльності та новизни.
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Основою визначення творчості можуть бути різні фактори:
предмет, результат, процес, суб’єкт, метод. Саме цим пояснюється
різноманітність дефініцій творчості.
Творчість — одне із найдивовижніших і загадкових явищ у нашому світі. Здавалося б, ще недавно якихось думок, ідей, дій,
явищ і предметів просто не існувало, а нині вони вже співіснують
поруч з нами, і ми можемо переконатися в їх бутті.
Підсумовуючи результати вивчення феномену творчості, незважаючи на численні видання, можна констатувати, що цей феномен нині ще маловивчений і зрозумілий, більше того, він всеохоплюючий, осмислюється людьми радше емоційно, ніж логічно.
Отже, простеживши деякі складові творчості, можна перейти
до розгляду численних публікацій, в яких порушені питання висвітлюються детальніше. Для зручності розуміння та пошуку необхідних видань бібліографічні одиниці розбиті на окремі блоки.
Перспективним напрямом дослідження може бути аналіз особливих складових у будь-якій творчості взагалі та художній зокрема. Саме це і створює ґрунт для виникнення безлічі визначень
і можливостей постійного подальшого вивчення цього надзвичайно цікавого феномену.
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