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КРЕАТИВНІСТЬ ЯК ВАЖЛИВА ДЕТЕРМІНАНТА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗДОРОВ’Я ПЕРСОНАЛУ ОСВІТНІХ ОРГАНІЗАЦІЙ: 

ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ 

 
Лагодзінська В. І. Креативність як важлива детермінанта забезпечення психологічного здоров’я 

персоналу освітніх організацій: теоретичний аналіз проблеми. У статті здійснено теоретико-методологічний 

аналіз креативності персоналу освітніх організацій в контексті забезпечення психологічного здоров’я особистості. 

Зазначено, що у визначенні психологічного здоров’я особистості дослідники розглядають його не тільки 

через призму концепції фізичного, психічного та соціального благополуччя, а й через підходи щодо 

постійного саморозвитку, самовдосконалення та самореалізації.  

Ключові слова: креативність, творчість, психологічне здоров’я особистості, психологічне здоров’я 

персоналу, освітні організації. 

 

Лагодзинская В. И. Креативность как важная детерминанта обеспечения психологического 

здоровья персонала образовательных организаций: теоретический анализ проблемы. В статье осуществлен 

теоретико-методологический анализ креативности персонала образовательных организаций в контексте 

обеспечения психологического здоровья личности. Отмечено, что в определении психологического здоровья 

личности исследователи рассматривают его не только через призму концепции физического, психического и 

социального благополучия, но и через подходы к постоянному саморазвитию, самосовершенствованию и 

самореализации.  

Ключевые слова: креативность, творчество, психологическое здоровье личности, психологическое 

здоровье персонала, образовательные организации. 

 

Постановка проблеми. Переорієнтація сучасної освіти на європейські стандарти передбачає 

підготовку компетентного персоналу освітніх організацій, здатного до особистісного і професійного 

зростання. Важливою умовою на цьому шляху є забезпечення психологічного здоров’я персоналу 

освітніх організацій. В ієрархії детермінант психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій 

важливе місце належить креативному потенціалу особистості. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Аналіз літератури засвідчив що вивчення поняття 

«креативність» у контексті психологічного здоров’я особистості має достатню багатовекторність 

(О. Антонова [3], Д. Богоявленская [4], О. Бондарчук [5], П. Горностай [9], Л. Карамушка [13–15], 

В. Лагодзінська [20], О. Лобода [21] Т. Любарт [23], В. Моляко [27; 28] А. Маслоу [25], І. Поклад [33], 

Т. Яковишина [38], Н. Ярема [40] та ін.). 
Поняття «психологічне здоров’я» розглядається, насамперед, у контексті психологічних 

аспектів психічного здоров’я, стосується особистості в цілому та перебуває в тісному зв’язку з вищими 
проявами людського духу (І. Галецька [7; 8], Ю. Никоненко [29], А. Шувалов [37] та ін.). Окрім того, 
психологічне здоров’я визначається як процес гармонійного особистісного опрацювання життєвого 
досвіду в напрямку самоздійснення особистості (Т. Коваленко [17], Н. Підбуцька [32] та ін.). 

Разом із тим, аналіз літературних джерел вказує на те, що проблема дослідження креативності в 
контексті забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організації розроблена 
недостатньо. Виходячи з актуальності та недостатньої розробки проблеми, метою нашого 
дослідження виступає теоретико-методологічний аналіз креативності як важливої детермінанти 
забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій. 
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Дослідження проведено в рамках виконання науково-дослідної теми лабораторії організаційної 

та соціальної психології Інституту психології імені Г.С. Костюка НАПН України «Психолого-

організаційні детермінанти забезпечення психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій в 
умовах соціальної напруженості» (2019–2021 рр.), науковий керівник – член-кореспондент НАПН 

України, доктор психологічних наук, професор Л. Карамушка. 

Виклад основного матеріалу і результатів дослідження. Розвиток особистості відбувається 

упродовж усього життя людини. Одним із найважливіших критеріїв її розвитку є творчість. 
Згідно з працями С. Яланської [39], зарубіжними та вітчизняними науковцями сформульовано 

різні підходи до розуміння природи творчості: 1) психогенетичний підхід (В. Бехтєрєв, В. Енгельгард, 

В. Вільчек та ін.). Кожна людина має певний рівень природної обдарованості творчими здібностями. 

Творча здібність людини виступає як природжена потреба та реалізується за допомогою механізму 

наслідування; 2) соціальний підхід (О. Лук [22], В. Моляко [27; 28] та ін.). Оскільки людина 
народжується в світі соціальному, то процес її розвитку завжди супроводжується впливом 

соціокультурного середовища. Соціальне обумовлює творчі можливості людини, сприяє їх реалізації 

або гальмує їх прояв; 3) чуттєво‐емоційний підхід (В. Дружинін [10] та ін.). Творчість передбачає 

внутрішню (ментальну) активність особистості, тому що супроводжується емоційно‐чуттєвими 
реакціями особистості. Емоційні переживання можуть або спонукати особистість до творчості, або 

бути продуктом творчо‐діяльнісної активності; 4) аксіологічний (ціннісний) підхід (В. Роменець [35] та 

ін.). Цінності визначають зміст творчості. Творчість є цінною лише тоді, коли виражається в 

позитивній продуктивності; 5) діяльнісний підхід (Л. Виготський [6], В. Моляко [27; 28] та ін.). 
Внутрішня активність особистості, як правило, має прояв у її зовнішній (діяльнісній) активності, мета 

якої – перетворення світу через власну діяльність; 6) мотиваційний підхід (А. Маслоу [25], Г. Олпорт [30] та 

ін.). До творчості особистість спонукає певний тип мотивації, тому творчість породжується специфічними 

внутрішніми прагненнями людини.   

Творчість як культурно-історичне явище має психологічний аспект: особистісний і 
процесуальний (О. Антонова [2]). Згідно з поглядами багатьох учених, найважливішими у формуванні 

творчої особистості є психологічні аспекти творчості, внутрішні процеси, а основою творчої діяльності 

виступають механізм уяви, сприйняття, фантазії, волі (М. Дяченко [11]). 

На думку В. Роменця [35], саме через творчість простежуються можливі вияви 
індивідуальності людини. «Творчість – це боротьба з усім хворобливим, творчість – це прояснення і 

душевне очищення, катарсис» [35]. Людина – це розумне створіння, наділене душею, свідомістю, 

прагненням до зростання та вдосконалення (у духовній, професійній сферах тощо), внутрішньою 

потребою у постійному поступі вперед – безперервному саморозвитку [35]. 

Тим часом, існує детально викладена модель емоційного резонансу, висунута Т. Любартом [23] 
для пояснення механізмів впливу позитивних і негативних емоцій на креативне мислення. На його 

думку, креативність може відігравати позитивну роль у повсякденному житті кожної людини, 

наприклад, допомагаючи розв’язувати проблеми в стосунках з іншими людьми, що зустрічаються в 

емоційному і професійному житті [23]. 
Важливого значення проблема розвитку креативності в контексті забезпечення 

психологічного здоров’я набуває в освітній галузі, яка перебуває на шляху суттєвого реформування. 

На думку Р. Павлюк [31], для того щоб вижити у ситуації постійних змін, щоб адекватно на них 

реагувати, особистість повинна активізувати свій творчий потенціал. Таким чином, виникає протиріччя 

між репродуктивним характером традиційної системи освіти і нагальною потребою суспільства у 
креативній системі розвитку особистості. 

У найпростішому варіанті слід говорити про творчий потенціал як про ресурс творчих 

можливостей людини, здатність конкретної людини до здійснення творчих дій, творчої діяльності в 

цілому (О.В. Лобода [21]). Авторка наголошує, що творчий потенціал виконує інтегруючу функцію в 
структурі якісних характеристик системи психологічного здоров’я, розвитку та становлення 

особистості. 

На сьогодні перспектива подальшого розвитку системи освіти передбачає необхідність 

дослідження проблеми забезпечення психологічного здоров’я у взаємозв’язку із творчим розвитком 

особистості. 
У наш час здійснюється перегляд уявлень про людину як особистість, її неповторну цінність, і 

це потребує розв’язання нових проблем. Найважливішою серед них є проблема збереження здоров’я 

людини, причому не тільки фізичного, а й психологічного. Різнобічна й тривала дія несприятливих 

соціальних, психологічних, економічних та інших чинників зумовлює виникнення в менеджерів 
організацій високої нервово-психічної напруги. Це, в свою чергу, викликає різноманітні негативні 
прояви в їхній поведінці та діяльності, зокрема відчуття душевного дискомфорту, негативні психічні 

стани, межові нервово-психічні розлади. В результаті цього виникає проблема психологічного здоров’я 

особистості.  
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На думку В. Ананьєва [1], суттєве призначення психології здоров’я проявляється в розкритті 

так званої «квітки потенціалів» особистості: потенціал розуму (інтелектуальний аспект здоров’я) – 

здатність людини розвивати інтелект та вміти користуватися ним; потенціал волі (особистісний аспект 
здоров’я) – здатність людини до самореалізації, уміння ставити цілі та досягати їх, обираючи адекватні 

засоби; потенціал почуттів (емоційний аспект здоров’я) – здатність людини конґруентно виражати 

власні почуття, розуміти та некритично сприймати почуття інших людей; потенціал тіла (фізичний 

аспект здоров’я) – здатність розвивати фізичну складову здоров’я, усвідомлювати свою тілесність як 
властивість власної особистості; креативний потенціал (творчий аспект здоров’я) – здатність людини 

до творчої активності, творчості; духовний потенціал (духовний аспект здоров’я) – здатність розвивати 

духовну природу людини. 

Отже, у дослідженнях особливостей психічного здоров’я особистості значна увага зосереджена 

на проблемі розкриття її потенційних можливостей. Особливого значення ми надаємо саме 
креативності особистості. 

Розкриваючи поняття «психічного здоров’я», Всесвітня організація охорони здоров’я 

виокремлює такі сім компонентів: 1) усвідомлення та відчуття безперервності існування, постійність й 

ідентичність свого фізичного та психічного «Я»; 2) постійність й однаковість переживань в 
однотипних ситуаціях; 3) критичне ставлення до себе та своєї діяльності; 4) відповідність психічних 

реакцій силі й частоті впливів соціального середовища; 5) здатність корегувати свою поведінку 

відповідно до встановлених норм; 6) планування власної життєдіяльності і її реалізація; 7) здатність 

змінювати свою поведінку залежно від зміни життєвих обставин. Отже, психічне здоров’я 

віддзеркалює внутрішню цілісність людини, її гармонію зі своїм внутрішнім «Я», що проявляється в 
усвідомленій особистісній та професійній самореалізації [24]. 

Найбільш широко представлені дослідження креативності особистості в контексті її 

психологічного здоров’я в гуманістичній психології (А. Маслоу [25], В. Моляко [27; 28]). Зазначається, 

що творча самореалізація як прояв психологічного здоров’я персоналу освітніх організацій, на думку 
представників гуманістичної психології, розвиток творчого потенціалу і самореалізації особистості є 

важливою умовою оздоровлення суспільства, оскільки передбачає єднання людини із соціумом, а 

також зумовлює її творчу адаптацію, яка є необхідною для повноцінного життя в світі з бурхливими 

змінами. Вбачаючи в творчості вищу людську потребу, прояв психологічного здоров’я та особистісної 

інтеграції, психологи розглядають творчу особистість як особистість, яка є самоактуалізованою. 
В. Моляко [27] підкреслює, що творчий потенціал особистості розглядається як інтегральна, 

динамічна особистісно-соціальна властивість, яку можна охарактеризувати як невичерпний ресурс 

творчих можливостей, здатність конкретної людини до цілеспрямованої творчої діяльності, що 

виступає фундаментом її психічного благополуччя. Таким чином, творчий потенціал виконує 
інтегруючу функцію в структурі якісних характеристик системи психічного здоров’я, розвитку та 

становлення особистості. 

Аналізуючи погляди А. Маслоу на досліджувану проблему, І. Поклад [33] зазначає, що, на 

переконання А. Маслоу, темпи розвитку історичного процесу останнім часом значно прискорилися, і 

людство переживає особливий історичний момент, зовсім не схожий на попередні. У суспільстві, 
стверджує дослідник, назріла необхідність у новому типі людини – креативній особистості, яку б зміни 

не лякали, а надихали, яка була б здатна до імпровізації, впевнена, мужня, духовно сильна, адаптивна у 

несподіваній, незнайомій ситуації. Отже, проблема креативності, на думку А. Маслоу, – це перш за все 

проблема креативної особистості (а не продуктів креативної діяльності, креативної поведінки тощо). 
Автор глибоко переконаний, що креативність може проявлятися у всьому, що робить людина: в її 

сприйнятті, установках, поведінці. Саме тому вона не може не впливати на контрактивну, когнітивну 

та емоційну сферу людини [33]. 

На думку Т. Яковишина [38], сучасний педагог має знати та реалізовувати засади особистісно 

орієнтованого навчання, індивідуального підходу, бути психологічно й емоційно компетентним, 
володіти новітніми технологіями, бути лідером і менеджером, ефективним комунікатором й 

фасилітатором, звільнитися від стереотипів та формувати ті знання й навички, які необхідні в 

сучасному середовищі. Але найголовніше – бути креативною особистістю, адже саме креативність як 

здатність до творчості, нестандартного й оригінального мислення і поведінки, що проявляється в 
різних сферах активності людини, сприятиме максимальній орієнтації на творче начало в освітній 

діяльності [38]. 

У контексті нашого дослідження цікавим є підхід І.М. Щербакової [37]. Дослідниця зазначає, 

що ціннісносмислове визначення психологічного здоров’я підкреслює його основу повноцінного 

розвитку людини. Духовний (ціннісно смисловий) вимір є доречним при визначенні і характеристиці 
рівнів психологічного здоров’я (креативного, адаптивного, асимілятивно-акомадативного). При цьому, 

духовність як особливий спосіб існування людини, визначає її зорієнтованість на широкий спектр 



Актуальні проблеми психології. Том І. Випуск 54 

  

32 

 

загальнолюдських і культурних цінностей, які не перебувають між собою в ієрархічних відносинах, а 

припускають альтернативність [37]. 

Чинниками ризику для психологічного здоров’я менеджерів освітніх організацій є висока 
емоційна витратність і стресовість діяльності, відсутність у школах умов для зняття психологічної 

втоми, недостатня компетентність у питаннях збереження психологічного здоров’я. 

Л. Карамушка, А. Шевченко [14], вивчаючи стан проблеми підготовки менеджерів освітніх 

організацій до збереження психологічного здоров’я у педагогічній теорії і практиці, виділили ряд 
суперечностей між: високими вимогами професії до рівня здоров’я менеджерів освітніх організацій і 

низькими показниками психічного, фізичного і соціального здоров’я менеджерів освітніх організацій 

як професійної групи; об’єктивною потребою суспільства у збереженні здоров’я менеджерів освітніх 

організацій та особливостями організації навчально-виховного процесу у навчальних закладах, що 

спричиняє погіршення здоров’я менеджерів освітніх організацій, має  здоров’язатратний характер, 
недостатнім упровадженням сучасних здоров’язбережувальних технологій у практику діяльності 

менеджерів освітніх організацій; соціальними потребами у вихованні здорового покоління і 

недостатнім рівнем усвідомлення менеджерами освітніх організацій цінності психологічного здоров’я 

для здоров’язбережувальної спрямованості навчально-виховного процесу у школі; потребами сучасної 
школи у фахівцях з належним рівнем психологічного здоров’я і недостатньою розробленістю 

теоретичних основ і технології підготовки менеджерів освітніх організацій до його збереження; 

необхідністю створення здоров’язбережувального освітнього середовища в навчальних закладах і 

відсутністю у менеджерів освітніх організацій чітких орієнтирів та реальних можливостей для 

реалізації здоров’язбережувальних технологій  
На думку дослідниць, психологічне здоров’я менеджерів освітніх організацій є необхідною 

умовою їх ефективної діяльності загалом і професійної зокрема. У наш час здійснюється перегляд 

уявлень про людину як особистість, її неповторну цінність, і це потребує розв’язання нових проблем. 

Найважливішою серед них є проблема збереження здоров’я людини, причому не тільки фізичного, а й 
психологічного [14]. 

На сьогодні в умовах гуманізації суспільства в психолого-педагогічній галузі знань дедалі 

більше уваги приділяється вивченню проблеми всебічного гармонійного розвитку, становлення, 

зрілості, особистісного та професійного вдосконалення, здоров’я та благополуччя, необхідності 

підтримки психічної норми особистості. Усі ці складові слід розглядати в контексті психології 
здоров’я, що має багатовекторну спрямованість: збереження, зміцнення та цілісний розвиток 

духовного, психічного, соціального та соматичного компонентів здоров’я (О. Лобода [21]). 

На наш погляд, концепція креативності і концепція здорової, самоактуалізованої особистості є 

тісними та взаємодоповнюваними.  
Висновки. Креативність виступає важливою детермінантою забезпечення психологічного 

здоров’я освітнього персоналу. Розробка психологічних технологій розвитку креативності персоналу 

освітніх організацій сприятиме забезпеченню психологічного здоров’я особистості в закладах освіти.  

Перспектива подальших досліджень полягає в емпіричному дослідженні креативності як 

детермінанти забезпечення психологічного здоров’я освітнього персоналу. 
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Lagodzinska, V. I. Creativity as an important determinant of mental health of educational staff: a 

theoretical analysis of the problem. The article presents a theoretical and methodological analysis of educational 

organization staff's creativity in the context of their psychological health. Psychological health is not only about 

individuals physical, mental and social well-being, but also about individuals' continuous self-development and self-

realization. The problem of creativity in the context of psychological health is becoming increasingly important in 

education, which is under a dramatic reform in Ukraine. Creative potential plays an integrating role in the system of 

individuals' psychological health and personal development. Therefore, when exploring mental health of an individual, 

great attention should be focused on developing their creativity. Further development of the education system in Ukraine 

calls for studying the role of educators' creativity in maintaining their psychological health. In this context, the 

development of psychological technologies for promoting educators' creativity will help to maintain their psychological 

health. 

Keywords: creativity, psychological health, psychological health of the staff, educational organizations. 
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