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У статті подано огляд джерельної бази понять «творчість», «творчий підхід», «педагогіка емпауерменту», а також 
аналізі поглядів науковців на реалізацію творчого підходу на уроках англійської мови засобами педагогіки емпауерменту. 
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Сучасне динамічне, швидкоплинне життя ви-
суває суспільний запит на виховання творчої 
особистості, здатної, на відміну від людини-
виконавця, самостійно мислити, генерувати ори-
гінальні ідеї, приймати сміливі, нестандартні рі-
шення. Сьогодні основним завданням школи є 
забезпечення фізичного, інтелектуального, соціаль-
ного  і духовного розвитку учнів з домінантною 
індивідуальних і творчих можливостей кожного 
для формування творчої цілеспрямованої особис-
тості, здатної до саморегуляції, передбачення, 
конструювання, власної життєвої стратегії. 

Люди все більше усвідомлюють, що саме 
творчість є найважливішою складовою особис-
того щастя та професійного шляху. Творчі люди 
постійно йдуть уперед у роботі – відкривають 
підприємства, щось вигадують, будують, живуть 
повноцінним життям, зустрічаються з цікавими 
людьми, мандрують, стають лідерами в компа-
ніях, бо знають, як вирішувати проблеми і як 
заряджати енергією інших. 

Різні теоретичні концепції творчості з’явля-
ються внаслідок різних поглядів дослідників на 
предмет творчого підходу, його джерел та 
творчих продуктів. Це, відповідно, пов’язано з 
домінуючими психологічними, фізіологічними, 
соціологічними, педагогічними теоріями. 

У «Великому тлумачному словнику україн-
ської мови» творчість визначено як діяльність 
людини, що спрямована на створення духов-
них, матеріальних цінностей; діяльність, прой-
нята елементами нового, вдосконалення, зба-
гачення розвитку [1]. 

Різні аспекти творчості та творчого підходу 
досліджували Г.Гарднер, Г.Грубер, Я.Пономарьов,  
К.Тейлор, Р.Кеттелл, Дж. Гілфорд, Е.Торренс, 
А.Горальський,  Е.Нецка, В.Молярко, Р.Шмідт, 
Ю.Трофимов, та багато інших. Науковці дійш-

ли висновку, що англійська мова – унікальний 
навчальний предмет, який надає учням багато 
можливостей для розвитку образно-асоціатив-
ного мислення  та уяви. 

Мета статті полягає в огляді джерельної 
бази понять «творчість», «творчий підхід», 
«педагогіка емпауерменту», а також аналізі 
поглядів науковців на реалізацію творчого 
підходу на урокаї англійської мови засобами 
педагогіки емпауерменту. 

Творчість – це завжди творення, тобто 
побудова нового і оригінального, нестандартне 
бачення у звичайному нових можливостей 
його функціонування або включення його 
частин як частини у нову систему, можливість 
продуктувати щначну кількість ідей. Що 
стосується творчих можливостей дітей, то во-
ни реалізуються в різних  видах їх  діяотності,  
а сме в грі, навчанні, спілкуванні, трудовій 
діяльності. 

Творчо обдарована дитина, за даними О.Кле-
пікова,  виявляє себе найбільш виразно в ака-
демічній, інтелектуальній, руховій, комуніка-
тивній , художній сферах діяльності [3, с. 48]. 

Дж. Гілфорд та Е. Торренс виділяють 
чотири ознаки творчої обдарованості: 

 оригінальність ідеї і продуктів; 
 гнучкість словесного і образного мислення;  
 здатність знаходити ідеї і складних, і 

обмеженихситуаціях. 
Більшість авторів погоджується з тим, що 

творча особистість – це індивід, який володіє 
високим рівнем знань, має потяг до нового, 
оригінального. Для творчої особистості творча 
діяльність є життєвої потребою, а творчий 
стиль поведінки – найбільш характерний. 
Головним показником творчої особистості, її 
найголовнішою ознакою вважають наявність 
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творчих здібностей, які С. Сисоєва розглядає 
як індивідуально-психологічні здібності люди-
ни, що відповідають вимогам творчої діяль-
ності і є умовою її успішного виконання. Твор-
чі здібності пов’язані із створенням нового, 
оригінального продукту, з пошукком нових 
засобів діяльності [6]. 

Для того, щоб формувати творчу особис-
тість у процесі англійської мови були виділені 
такі основні властивості творчої особистості: 

- сміливість думки, схильність до ризику; 
- фантазія; 
- уявлення і уява; 
- проблемне бачення; 
- вміння долати інерцію мислення; 
- гнучкість мислення. 
Реалізація творчого підходу на уроках 

англійської мови полягає в готовності до пе-
ретворення педагогічної діяльності, конструю-
вання нових структур, пошуку оригінальних  
форм, що забезпечували б умови для ефектив-
ної навчальної роботи. 

Найбільш пріорітетними напрямками 
формування творчого підходу на уроках 
англійської мови  вважаємо: 

1. Включення в урок гри. 
2. Організація спільної діяльності. 
3. Нетрадиційні уроки. 
4. Новітні педагогічні тезнологіїї. 
Освоєння ігрової форми організації здійс-

нюється на уроках англійської мови, де учні 
беруть участь в іграх  за правилами, іграх-си-
туаціях. Учитель моделює ігрові ситуації, які 
можуть застосувати на уроках англійської мо-
ви в школі. Моделювання є свого роду впра-
вою у виконанні педагогічного завдання. У ре-
зультаті моделювання ігрової ситуації члени 
групи визначають цільові орієнтації ігри – 
дидактичні, виховні, соціалізуючі, прогнозу-
ють результат. У процесі спостереження, ана-
лізу, порівняльного аналізу показових уроків 
англійської мови учні накопичують враження 
про включення ігор в навчальну діяльність, 
наочні уявлення про перетворення типового 
уроку; роблять висновки про те, яким чином 
ігри впливають на їх розвиток, наскільки гра 
забезпечує результативність діяльності; 
обгрунтовують вибір гри вчителем.  

Наступний шлях формування творчого 
підходу до організації уроків англійської мови 
полягає в освоєнні вчителями способів 
організації спільної діяльності, що передбачає 
взяємодію учнів з учителем та один з одним. 
Основні способи діяльності: 

1. Спільно-індивідувальний. 
Характеризується тим, що учень виконує 
доручену йому частину загальної роботи 
індивідуально, і лише на звершальноиу етапі 
стає частиною єдинох композиції. При цьому 
загострюється увага на особистий внесок 
кожного в загальну справу. 

2.  Спільно-послідовний. Робота організовується 
за типом конвеєра, роботи у групах: 
киготовлення завдання розбивається на ряд 
операцій, що йдуть один за одним. Школярів 
об’єднують відносини взаємної залеженості, 
взаємного контролю, взаємної відповідальності. 

3. Спільно-взаємодіючий. Усі учні включа-
ються у виконання загального завдання . Вони 
активно взаємодіють один з одним. Виконане 
ними завдання – це не просто щось єдине, 
складене з виконаних індивідуально частинок, 
це плід колективного творчого мислення, спі-
льного планування, де від кожного вимага-
ється максимальна участь, ініуіатива в поєд-
нанні з умінням узгодити свої дії з діяльністю 
товаришів. 

Відомо, що скласти план нестандартного 
уроку – означає створити сценарій уроку, де 
присутні задум, сєжет, кульмінація, розв’язка. 
При рощробці уроків нестандартного виду з 
подальшою реалізацією на практиці вчителю 
важливо орієнтуватися не на абстрактного уч-
ня, а на конкретних дітей. У процесі трансфор-
мації класичного плану уроку в нетрадиційний 
матеріал можна дати на уроці творчо, 
оригінально. 

У контексті мого дослідження з реалізації 
творчого підходу на уроках англійської мови 
навчання важливим структурним компонен-
том цього феномену я вбачаю педагогіку 
емпауерменту. 

Аналіз наукових публікацій свідчить, що 
науковці розглядають сутність емпауермента 
як наснаження, що сприяє збільшенню можли-
востей людини чи группи осіб здійснювати 
цілеспрямований вибір і втілювати його в ба-
жані дії та результати. Автори підкреслюють, 
що саме наснажені особи спроможні досягати 
ефективних особистісних змін шляхом мобілі-
зації особистих русурсів (мотиві, прагень, нав-
чальних зусиль, творчого підходу до вирішен-
ня професійних завдань тощо). 

Досить ґрунтовно висвітлені теоретичні та 
прикладні основи емпауерменту в дослідженні 
Т. Сили, котра здійснила аналіз міждисциплінарного 
змісту змісту категорії наснаження [5]. Водно-
час проблема поєднання емпауерменту  з ре-
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алізацією творчого підходу на уроках англій-
ської мови не знаходила висвітлення у науко-
вих пошуках сучасних  дослідників. 

Термін «empowerment» (англ.) утворений 
від «empower» - уповноважувати, давати мож-
ливість та  - «ment» суфікс для утворення імен-
ника зі значенням «процес, дія, поняття» тлу-
мачиться більшістю авторів як процес насна-
ження і розглядається як термін, який позначає 
багатовимірний соціальний  процес, що допо-
магає людині набути здатності контролювати 
власне життя , актуалізувати певні ресурси, 
«силу», «енергію» [4, с. 191]. 

Лінгвістичний аналіз слова «емпаурмент», 
на думку Н. Кривоконь, буквально означає 
«надання внутрішньої сили» іншому або допуск 
і санкціонування іншого на використання цієї 
сили. Переклад  терміну «empowerment» укра-
їнською як «наснаження» є загальновизнаним 
та загальноприйнятим. Дане поняття дуже час-
то використовується у транслітерації 
«умпауермент» з різним варіантом тлумачення: 
«підвищення компетентності»,  «мобілізація 
потенціалу», «підвищення результативності 
(продуктивності)», «наділення повноваженнями», 
«делегування повноваженнями», «делегування», 
«посилення», «набуття влади, сили» [4, с. 192].  

Таким чином, завдання педагогіки емпаур-
менту полягає в знаходженні такого навчального 
матеріалу, який залучав би учня в конкретну 
діяльність, що має в його  очах велике значення, 
інтерес та спонукає до творчості. Необхідно 
знайти типові види діяльності, результати  яких  
по справжньому цікавлять учнів , і які 
неможливо виконувати механічно.  

Ситуація в сучасному світі вимагає глобаль-
них зрушень у культурній площині – змін, які б 
допомогли молоді зрозуміти, чому необхідно 
обирати відповідальний стиль життя і як це 
робити. Великі можливості у реалізації даного 
підходу мають уроки  англійської мови, на яких 
реалізується творчий підхід.  

Отже, успішне вирішення проблеми реаліза-
ції  творчого підходу на уроках англійської мови 
засобами педагогіки емпаурменту, полягає: в 
незвичній методиці викладання; в наданні 
певної самостійності учням; в стимулюванні та 
самостимулюванні до дій в інтересах сталого 
розвитку і  стилю життя. Комплексний підхід до 
організації уроків англійської мови приводить до 
якісних змін, створює умови для творчої 
діяльності учнів. 

 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ: 

1. Великий тлумачний словник сучасної української мови / уклад. і гол. ред. В. Т. Бусел. – К. : Ірпінь, 
ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с. 

2. Кичук Н. В. От творчества учителя к творчеству ученика /Н. В. Кичук. – Измаил, 1992. – 96 с. 
3. Клепіков  О. Основи творчості особи: [навчальний посібник] / О. Клепіков, І. Кучерявий. – К. : 

Вища школа, 1996. – 195 с. 
4. Кривонець Н. І. Поняття наснаження в аспекті психології  соціальної роботи / Н. І. Кривоконь // Проблеми 

загальної та педагогічної психології: зб. наук. пр. Ін-ту психології імені Г. С. Костюка НАПН України. – 
К., 2011 – Т. XIII, ч. 3. – С. 190-198. 

5. Сила Т. І. Міждисциплінарний зміст категорії наснаження / Т. І. Сила // Вісник Чернігівського нац. 
пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Психологічні науки. – 2010.  – Вип. 82, Т. ІІ. – С. 194-197. 

6. Сисоєва С. О. Основи педагогічної творчості вчителя: [навчальний посібник] / С. О. Сисоєва. – К.: 
ІСДОУ.  – 1994. – 112 с. 

      
Аврах А.А.  
РЕАЛИЗАЦИЯ ТВОРЧЕСКОГО ПОДХОДА НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА СРЕДСТВАМИ ПЕДАГОГИКИ 
ЭМПАУЭРМЕНТА 
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IMPLEMENTATION OF THE CREATIVE APPROACH IN ENGLISH LANGUAGE LESSONS BY MEANS OF 
EMPOWERMENT PEDAGOGY 
The review of a spring base of concepts work, creative approach, pedagogies of empowerment is given in the article and also 
analysis of looks of scientists on realization of creative approach on the lessons of English by facilities of pedagogies of 
empowerment is shown. 
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