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РОЗДІЛ VІ  
ФОРМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ 
ІННОВАЦІЙНОЇ ОСОБИСТОСТІ  
ЯК СУБ’ЄКТА СТАНОВЛЕННЯ 

ІННОВАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
В УКРАЇНІ

6.1. Креативна компетентність особистості: зміст  
та основні напрямки формування у вищій школі

Найважливішою складовою процесу становлення інноваційного 
суспільства в Україні є особа, орієнтована на інноваційну діяльність 
і яка прагне до самовдосконалення, саморозвитку. Це, у першу чергу, 
вимагає наповнення новим змістом розвитку вищої школи, стратегіч-
ною лінією якого, на нашу думку, має стати: створення адекватних умов 
для оволодіння особистістю раніше невідомими способами діяльності 
та моделями мислення; вироблення в неї критичного, творчого, креа-
тивного ставлення до дійсності, вміння просувати, впроваджувати 
і широко використовувати нововведення. Крім того, феномен глобаль-
ного інформаційного суспільства, яке перейшло в чергову, більш вищу 
фазу розвитку – «суспільство знань» і потребує «нової особистості», 
посилює інтерес до теми креативної компетентності. Це викликано, на 
наш погляд, насамперед специфікою впровадження інновацій в усі 
сфери діяльності сучасного суспільства, цілеорієнованого і системно-
діяльнісного підходу до організації освітнього простору, спрямованого 
на підготовку в Україні нових фахівців ХХI століття1.

1   Быстрова, Ю. В. Роль инноватики в подготовке специалистов ХХІ века [Текст] / 
Ю. В. Быстрова // Педагогический опыт: теория, методика, практика : материалы II меж-
дунар. науч.-практ. конф. (Чебоксары, 9 апр. 2015 г.). – Чебоксары, 2015. – С. 66–67.
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У зв’язку з цим актуалізується необхідність фундаментального 
соціально-філософського аналізу особливостей формування іннова-
ційної особистості та розвитку її креативної компетентності (КК).

Загальні питання інноватики, реформування вищої школи в контек-
сті цивілізаційного розвитку, окремі аспекти творчої, креативної ево-
люції особистості, її інноваційної діяльності, поняття й особливості 
змісту креативної компетентності, сучасні креативні практики стали 
предметом вивчення українських і зарубіжних учених. Зокрема, науко-
во-теоретичну основу дослідження складають роботи: Л. М. Андрюхі-
ної, О. Н. Бессарабової, Т. Г. Браже, В. А. Бухаріна, Н. Ф. Вишнякової, 
Дж. Гілфорда, Р. У. Гільмутдінової, Г. І. Желєзовської, Ю. О. Карпової, 
Г. П. Клімової, В. В. Комарова, Н. В. Кузьміної, В. І. Лейбсона, Є. В. Лу-
зик, В. В. Лисенкова, Р. І. Мазура, Н. Н. Малахової, А. Маслоу, В. М. По-
зднякова, О. О. Потебні, П. Торренса, А. В. Хуторського, Д. Шадрико-
ва, В. Н. Шевченко, Р. Єбстайна, Л. А. Яременко та ін. Інноваційна 
активність особистості розглядається також Г. С. Гамидовим, 
Н. О. Османовим, О. С. Панаріним та ін.

Метою даного дослідження є визначення змісту і основних на-
прямів формування у вищій школі України креативної компетентнос-
ті як іманентної якості інноваційної особистості.

Виходячи з плюралізму наукових думок із приводу виявлення 
способів удосконалення змісту освітніх програм і методів формуван-
ня інноваційної і творчо-креативної особистості у вищій школі, слід, 
насамперед, визначитися з поняттями «інноваційна особистість», 
«компетентний», «компетентність», «компетенція» і « креативна 
компетентність », які, незважаючи на інтерес до них багатьох дослід-
ників, потребують термінологічного уточнення, як і типологія даних 
понять, структура, технологія їх формування. Так, «інноваційна осо-
бистість» – один із типів сучасної елітарної особистості. Її природа 
діалектична і припускає наявність соціальної основи, яка формує 
типовість поведінки і в той же час своєрідність, відмінність від інших. 
Натомість «компетентний» (від лат. competens – належний) тракту-
ється так: 1) обізнаний; який має знання у певній галузі; 2) той, хто 
має право за своїми знаннями або повноваженнями робити чи вирі-
шувати що-небудь, судити про що-небудь; «компетенція» (лат. 
competere – відповідати, підходити; домагатися) – коло повноважень, 
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прав, питань, справ будь-якої особи, органу. «Компетентність» роз-
глядається як системне поняття, визначальними складовими якого 
є мотиви, цілі, ціннісні орієнтири, знання, вміння, навички, рефлексія1. 
Новий Закон України «Про вищу освіту», прийнятий 1  липня 2014 р. 
(ст. 1 п. 13), розкриває компетентність як «динамічну комбінацію 
знань, умінь і практичних навичок, способів мислення, професійних, 
світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, 
що визначає здатність особи успішно провадити професійну і по-
дальшу навчальну діяльність, виступає результатом навчання на 
певному рівні вищої освіти»2.

З урахуванням сказаного слід навести інтегративну дефініцію 
поняття «інноваційна, креативно-компетентнісна особистість», яке 
можна розглядати як: а) багатофакторні якості особистості; б) систе-
му інтелектуальних, емоційних, моральних, вольових та інших знань, 
умінь, навичок, особистісних якостей, досвіду особистості; в) комп-
лекс творчих здібностей; г) вміння на принципово новому рівні гене-
рувати безліч оригінальних, нестандартних і корисних ідей, адапту-
вати до вирішення нових освітніх завдань; д) теоретичну і практичну 
готовність особистості діяти творчо в різних навчальних, життєвих 
і професійних ситуаціях3. У цьому аспекті щодо участі в освітньому 
процесі треба надати перевагу техніко-технологічним можливостям 
та вмінням роботи студента в інформаційному освітньому середови-
щі вузу (електронна бібліотека, електронні системи навчання, дис-
танційні курси та ін. комунікаційні навчальні технології).

Необхідно відзначити, що інноваційній особистості притаманні 
такі риси, як готовність до експериментів, інновацій та змін. Атрибу-
тивною ознакою інноваційної особистості є творче мислення. У та-
кому контексті інноваційна діяльність вимагає сукупності наступних 
характеристик особистості: потреба в змінах, вміння використовува-
ти нетрадиційні і творчі підходи, здатність продукувати нові ідеї, 

1   Енциклопедія освіти [Текст] / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кре-
мень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 408, 409.

2   Про вищу освіту [Текст] : Закон України від 1 лип. 2014 р. № 1556-VII // Офіц. 
вісн. України. – 2014. – № 63. – Ст. 1728.

3   Ильганаева, В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятель-
ность) [Текст] : слов.-справ. / В. А. Ильганаева. – Харьков : Город. тип., 2009. – С. 187.
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вміння застосовувати системний прогностичний метод відбору най-
оптимальнішого нововведення1. На підставі наведених дефініцій 
поняття «компетентність» можна зробити висновок про існування 
таких її відмінних характеристик, як здатність і готовність особис-
тості до ефективної, результативної діяльності. Якщо компетенція 
набувається у процесі освіти, включає сукупність взаємопов’язаних 
якостей особистості, то компетентність формується поступово при 
засвоєнні, оволодінні знаннями, що приводить до набуття відповідної 
компетенції. Саме в умовах вищого навчального закладу компетенції 
представлені у вигляді вимог до результатів оволодіння особистістю 
основними освітніми програмами (тобто до рівня підготовки фахівця), 
серед них, наприклад, готовність брати участь у впровадженні техно-
логічних і продуктивних інновацій, вміння знаходити і оцінювати нові 
ринкові можливості і формулювати бізнес-ідею, здатність ефективно 
аргументувати, спираючись на правові та процесуальні знання, ви-
користовувати інноваційні ідеї, генерувати нестандартні рішення. 
Слід також виділити орієнтованість компетенції на успіх у професій-
ній діяльності. Дана особливість свідчить про те, що в основу компе-
тенцій закладені очікування суспільства (наприклад, роботодавця). 
Це передусім стосується освітньої підготовки молодих спеціалістів, 
необхідних для ефективної трудової діяльності в тих чи інших сферах. 
Зокрема, на юридичному факультеті Тартуського університету (Есто-
нія) з’явилася нова навчальна програма підготовки ІТ-юриста для 
сфер інфотехнологій.

У реаліях сучасних суспільних трансформацій, як уже зазначало-
ся, формування КК особистості пов’язане, передусім, з інноваційним 
етапом освітніх процесів, диверсифікаційними підходами до підго-
товки фахівців нового покоління. З огляду на те, що креативність 
і творче мислення як особистісні категорії мають специфіку, у резуль-
таті їх розвитку в особистості з’являються можливості втілювати 

1   Современный словарь по общественным наукам [Текст] / под общ. ред. О. Г. Да-
нильяна. – М. : ИНФРА-М, 2013. – С. 140; Яковенко, М. Л. Розвиток інноваційної 
активності студентства в умовах оновлення вищої школи України [Текст] : автореф. 
дис. … канд. соціол. наук : 22.00.04 / М. Л. Яковенко. – Х., 2003. – С 5–6; Яременко, Л. 
Креативність як творчість: спільне та відмінне [Текст] / Л. Яременко // Вища освіта 
України. – 2010. – № 4. – C. 118.
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неординарні ідеї, створювати нове в різних предметних сферах від-
повідно до соціальних запитів ринку праці та науки1.

Враховуючи тему дослідження, особливий інтерес для нас стано-
вить семантичний аспект поняття «креативність» (creatio – створен-
ня). Виходячи з наведених дефініцій додамо, що у зміст цього термі-
на вкладається наступне: тип інтелектуально-творчих здібностей 
особистості, здатність породжувати незвичайні ідеї, відхиляючись від 
традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації2. 
У сучасній освітній практиці компетентнісного підходу пильна увага 
до питань формування креативності як відповідального етапу твор-
чого становлення особистості, на думку дослідників, пояснюється 
впливом на цей процес певних рівнів: когнітивного; свободи діяль-
ності; орієнтування в навколишньому світі3. Вчені говорять про два 
основних поняття, які конструюються на базі принципово різних 
розумінь феномена творчості особистості: а) здатність глибинного 
включення у творчу діяльність, що приводить до створення нових 
культурних, наукових і соціальних продуктів («велика креативність»); 
б) повсякденна творчість, інтелект особистості, пошук рішень локаль-
них проблем, наприклад, створення нового проекту та ін. («мала 
креативність»). Відсутність творчості, недостатня сформованість 
компетенції призводять до деструкційних проявів мислення і, як на-
слідок, до зниження креативності4. У свою чергу, наявність у осо-
бистості такого феномена, як креативність веде до розвитку її твор-
чого потенціалу, появи перспективи реалізації отриманих в процесі 
навчання компетенцій. Підтверджують нашу тезу дані опитування 

1   Карпова, Ю. А. Введение в социологию инноватики [Текст] : учеб. пособие / 
Ю. А. Карпова. – СПб. : Питер, 2007. – С. 79.

2   Ильганаева, В. А. Социальные коммуникации (теория, методология, деятель-
ность) [Текст] : слов.-справ. / В. А. Ильганаева. – Харьков : Город. тип., 2009. – С. 187.

3   Железовская, Г. И. Творческое саморазвитие личности в контексте личностно 
ориентированной парадигмы образования [Текст] / Г. И. Железовская, Е. Н. Гудкова, 
Н. В. Абрамова // Alma mater : Вестн. высш. шк. – 2014. – № 3. – С. 42; Яковенко, М. Л. 
Розвиток інноваційної активності студентства в умовах оновлення вищої школи 
України [Текст] : автореф. дис. ... канд. соціол. наук : 22.00.04 / М. Л. Яковенко. – Х., 
2003. – С. 9.

4   Малахова, Н. Н. Формирование креативной компетентности в системе обра-
зования инновационного общества [Текст] / Н. Н. Малахова, О. Н. Бессарабова // 
Гуманитар., соц.-экон. и обществ. науки. – 2014. – № 1. – С. 140.
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студентів старших курсів одного з ВНЗ, згідно з якими 33,3 % респон-
дентів вказують на творчий характер наукової діяльності, що мотивує 
їх до навчання в аспірантурі, як спосіб самореалізації в науці1.

У контексті завдань сучасної вищої освіти і формування КК ви-
користовуються, як мінімум, три компоненти тлумачення терміна 
«креативність»: 1) творча здатність до прийняття та створення нових 
ідей; 2) творча спрямованість; 3) нетривіальне і дотепне рішення про-
блем. Тому на всіх стадіях освіти, а також при відборі кадрів і роз-
робці певної траєкторії подальшого професійного розвитку (одна 
з основоположних умов) необхідні: а) визначення критеріїв прояву 
креативності та творчого мислення особистості в контексті зміни 
освітніх програм у всьому світі; б) розробка конкретних рекомендацій, 
як навчити креативності та творчому мисленню і яким чином оціни-
ти (що брати до уваги при встановленні результату освітньої діяль-
ності).

Процес становлення інноваційної особистості багато в чому за-
лежить від рівня сформованості однієї або декількох ключових ком-
петенцій, досліджуваних в теорії генеративності і які, у свою чергу, 
окреслюють основні напрямки формування КК2. До них належать 
такі: збираюча, що пояснюється універсальними генеративними ме-
ханізмами, і тому поведінка креативу завжди змінюється у процесі 
навчання і життєдіяльності (за умови, що його пошукова активність 
стає постійною, цілеспрямованою); проблемоутворююча, яка означає 
будь-які суб’єктивно нові форми поведінки особистості (при цьому 
своєрідна конкуренція між новими і незвичними способами поведін-
ки забезпечує твердий ґрунт для появи нововведень); розширююча 
пов’язана з тим, що для багатьох нонкреативів стандарти сприйняття 

1   Поздняков, В. М. О профессионально-психологической компетентности и пси-
хологической культуре личности юриста [Текст] / В. М. Поздняков // Юрид. психо-
логия. – 2010. – № 3. – С. 15.

2   Власенко, Ю. О. Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості  
[Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Ю. О. Власенко. – Одеса, 
2003. – С. 10, 11; Rasmussen, P. Creative and innovative competence as a task for adult 
education [Eлектронний ресурс] / Palle Rasmussen // LLinEurope: Lifelong Learning in 
Europe. – 2012. – № 4. – Режим доступу: http://www.lline.fi/en/article/research/rasmus-
sen/creative-and-innovative-competence-as-a-task-for-adult-education (дата звернення: 
01.11.2014). – Заголовок з екрана.
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ситуації і стратегія поведінки в потоці рішення встановлюються за-
здалегідь, тому вони не володіють достатнім пізнавальним потенціа-
лом, необхідним для розширення знань і навичок, при виконанні 
нестандартних завдань; навколишня, яка формується в ситуації впли-
ву кількох подразників навколишнього середовища, соціальних, фі-
зіологічних або інших.

Із точки зору формування основних напрямків змістовного боку 
інноваційної, креативно-компетентнісної особистості у вищій школі 
їх можна, на наш погляд, представити як теоретичну і практичну під-
готовку студентів діяти творчо в різних освітніх ситуаціях. При цьо-
му важливо розвивати особистісні освітні характеристики: знання, 
вміння та навички; ерудицію в тій чи іншій сфері; готовність ефек-
тивно діяти в певних ситуаціях1. Зокрема, у вузах розвинених країн 
викладають такий предмет, як медіація (врегулювання, вирішення 
конфліктів). Статистика показує, що 83–85 % всіх процесів медіації 
є успішними. Це говорить про те, що навчання медіації можна роз-
глядати як важливу соціальну інновацію, особливо в юриспруденції, 
соціології, політології, бізнес-проектуванні.

Для майбутнього фахівця будь-якої галузі знань КК необхідно 
формувати як стійку властивість особистості, що виражається в узго-
дженні знань, умінь, особистісних якостей і досвіду релятивного 
процесу створення нового2. Так, на прикладах вивчення командної 
роботи майбутнього юриста як одного з напрямків формування КК 
ми можемо переконатися в тому, наскільки важливе застосування 
освітніх завдань виховного характеру.

Знаходячи нестандартні рішення, інноваційна особистість набуває 
здатності до творчої діяльності, власне, йдеться про креативну, ко-
мандну та комунікативну компетенції з генерування ідей, а також 
виходити з різного роду ситуацій тощо. Це підтверджується і засто-
суванням сучасних методів навчання під час роботи студентів у гру-
пах, коли йде дискусія, обговорення актуальних тем, статей, проектів 
кодексів, матеріалів судової практики, рішення цивільно-процесуаль-
них завдань та ін. Додамо, що формування компетентнісних характе-

1   Енциклопедія освіти [Текст] / Акад. пед. наук України ; голов. ред. В. Г. Кре-
мень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – С. 408–410.

2   Там само. – С. 432.
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ристик підготовки юристів різних сфер діяльності, здатних у майбут-
ньому реалізувати свою ціннісно-смислову спрямованість, вимагає 
креативної, психологічної компетентності одночасно в когнітивному, 
функціональному, деонтологічних, особистісному аспектах, що орі-
єнтуються на акмеологічний розвиток (досягнення вищого ступеня 
індивідуального розвитку), та емпатійно-толерантну поведінку. На 
думку багатьох авторів, саме вищий навчальний заклад повинен на-
цілюватися не на підготовку дипломованих випускників, а на «ви-
робництво» креативних фахівців: енергійних, активних, працьовитих 
і цілеспрямованих, здатних перетворити реальну дійсність1. Напри-
клад, метою вузів з появою сучасної парадигми навчання (е-learning) 
має стати створення нового середовища і формування досвіду, які 
допоможуть студентам відкрити і отримати спеціальні знання для 
самих себе. Крім того, слід по-новому подивитися на систему дидак-
тичних принципів щодо цілеспрямованості самостійної роботи, 
тобто зорієнтувати її на: реалізацію мети освіти, науковість, система-
тичність (послідовність), свідомість, активність, доступність, зворот-
ний зв’язок та ін.

Додамо також, що з впровадженням інтерент-технологій, інтен-
сифікацією та індивідуалізацією сфер діяльності в цілому та освіт-
нього процесу зокрема розширюються можливості для прояву інди-
відуальності, вміння працювати самостійно, креативно і творчо. 
Треба відзначити, що освітні форми роботи зі студентами стають 
більш різноманітними, вони включають елементи невідомого (репро-
дуктивні, творчі та комбіновані). Наприклад, рольові ігри, імітаційне 
моделювання різних ситуацій, робота студентів у «юридичних кліні-
ках» та інші, участь у яких дозволить формувати креативність мис-
лення. В освітній практиці добре відомі провідні методи, що перед-
бачають як традиційне, так і інноваційне їх використання: евристич-
ний («мозковий штурм», евристичні питання, інверсія, емпатія, 
синектика, метод інтерпретації та ін.); дослідний (проекти, кейси 

1   Климова, Г. П. Образование в контексте цивилизационного развития [Текст] : 
монография / Г. П. Климова. – Харьков : Вапнярчук Н. Н., 2007. – С. 198; Малахо-
ва, Н. Н. Формирование креативной компетентности в системе образования иннова-
ционного общества [Текст] / Н. Н. Малахова, О. Н. Бессарабова // Гуманитар., соц.-
экон. и обществ. науки. – 2014. – № 1. – С. 141.
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(ситуації), метод критико-публіцистичний, моделювання, експери-
мент, спостереження); рефлексивний (портфоліо); метапредметні 
креативні технології (проблемні лекції, лекції-візуалізації, «сократів-
ські діалоги», дебати, полілоги, майстерні побудови знань, ділові ігри, 
круглі столи, дискусії та ін.). При цьому на розвиток креативно-ком-
петентнісних характеристик студентів впливають: 1) наявні творчі 
здібності особистості; 2) творча мотивація студента; 3) рівень інте-
лекту (вище середнього); 4) вікові особливості; 5) соціокультурні 
особливості; 6) творче середовище; 7) досвід; 8) час; 9) інтенсивне 
емоційне переживання; 10) підсвідомі процеси (інтуїція). 1

У цілому орієнтація молоді на успіх – основа модернізації еко-
номіки, а здатність випускників до ефективного використання 
комп’ютерних інтернет-технологій, мовних навичок – запорука роз-
витку творчо-креативного початку в освітньому інтернет-середо-
вищі вузу. На активну роботу студента в інформаційно-освітньому 
середовищі впливають такі елементи мислення, як: творчий підхід 
до вирішення завдань, інформаційно-пошукова здатність екстрапо-
лювати отримані знання та вміння в нові предметні сфери, здатність 
самостійно, неординарно, індивідуально знаходити вихід зі складної 
ситуації, а також готовність до подальшого пізнання і комунікатив-
ності у відносинах із педагогами та колегами.

На процес інноваційної діяльності впливає своєрідна кластеризація 
компетенцій особистості, що сьогодні є новою парадигмою результатів 
вищої освіти, а це дозволяє формувати креативне начало. У першу 
чергу мова йде про готовність проявляти компетентність (особистісні 
властивості) у: навчальній діяльності та поведінці (мотиваційний ас-

1   Гильмутдинова, Р. У. Креативная компетентность и ее структура [Текст] / 
Р. У. Гильмутдинова // Акмеология. – 2013. – № 4. – С. 46, 47; Комаров, В. В. Осно-
воположні проблеми вищої юридичної освіти у парадигмі компетентнісного підходу 
[Текст] / В. В. Комаров // Юридична техніка: доктринальні основи та проблеми ви-
кладання : тези доп. та повідомл. учасн. наук.-практ. конф., м. Харків, 30 верес. – 
1 жовт. 2015 р. – Х., 2015. – С. 8, 11; Селевко, Г. К. Компетентности и их классифи-
кация [Текст] / Г. К. Селевко // Нар. образование. – 2004. – № 4. – С. 112, 143; 
Horth, D. M. Navigating complex challenges: creative competencies for contemporary 
leadership [Eлектронний ресурс] / David Magellan Horth, Charles J. Palus // Center for 
Creative Leadership. – Режим доступу: http://www.ccl.org/leadership/pdf/news/
newsletters/navigatingcomplexchallenges.pdf (дата звернення: 01.11.2014). – Заголовок 
з екрана.
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пект); знанні адекватних засобів, способів, програм виконання соціаль-
них і професійних завдань, дослідженні правил і норм поведінки, 
тобто про володіння змістом компетентності (когнітивний аспект); 
досвіді проявів компетентності (реалізація знань, умінь) у різноманіт-
них стандартних і нестандартних освітньо-комунікативних ситуаціях 
(поведінковий аспект); ставленні до процесу, змісту і результату сфор-
мованості компетентності, об’єкта її застосування, особистісної зна-
чущості (ціннісно-смисловий аспект); емоційно-вольовій регуляції 
процесу і бажаного результату прояви компетентності в діяльності 
(емоційно-вольовий аспект)1. Оскільки, як було сказано вище, передо-
ві освітні технології, інтерактивні форми навчання, створення інфор-
маційного, креативного середовища вузу є для викладача умовою 
формування креативності майбутніх фахівців, то всіх зусиль при ви-
рішенні комплексу освітніх завдань слід докладати до формування як 
креативного мислення особистості, так і інноваційної культури студен-
тів2. Це стосується, насамперед: розвитку здатності до творчості, умін-
ня вирішувати проблемні завдання; винахідливості; гнучкості та кри-
тичності розуму, інтуїції, самобутності і впевненості в собі; здатності 
генерувати нестандартні ідеї, вміння аналізувати, синтезувати і комбі-
нувати отриману інформацію; адекватного сприйняття досвіду, перед-
бачення та ін.; а також емоційно-образних якостей (натхненності, 
емоційного підйому у творчих ситуаціях; асоціативності, уяви, почут-
тя новизни; подолання стереотипів; схильності до ризику, прагнення 
до свободи і психологічної культури)3.

Наявні новітні, креативні практики та досвід проектування інно-
вацій та компетенцій дозволяють констатувати, що ефективність їх 
формування досягається лише за умов єдності і розвитку її осново-
положних компонентів4, що слід розуміти таким чином: 1) когнітив-

1   Поздняков, В. М. О профессионально-психологической компетентности и пси-
хологической культуре личности юриста [Текст] / В. М. Поздняков // Юрид. психо-
логия. – 2010. – № 3. – С. 15, 16.

2   Клімова, Г. П. Парадигмальні концепти інноваційного розвитку вищої освіти 
України [Текст] / Г. П. Клімова // Право та інновації. – 2015. – № 1. – С. 15.

3   Гильмутдинова, Р. У. Креативная компетентность и ее структура [Текст] / 
Р. У. Гильмутдинова // Акмеология. – 2013. – № 4. – С. 46, 47.

4   Власенко, Ю. О. Психологічний аналіз інноваційного потенціалу особистості 
[Текст] : автореф. дис. … канд. психол. наук : 19.00.10 / Ю. О. Власенко. – Одеса, 
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ний компонент (КК) забезпечує можливість здобувати нові теоретич-
ні знання в процесі активної пошуково-пізнавальної діяльності; 
2) вольовий компонент (ВК) спрямований на вміння успішно долати 
зовнішні і внутрішні перешкоди для досягнення освітньої мети (неза-
лежність; наполегливість; здатність до перетворення; відкритість ново-
му досвіду; здатність йти на ризик); 3) емоційний компонент (ЕК) спри-
яє регулюванню та оптимізації діяльності студента на свідомому 
і підсвідомому рівні (помірна чутливість; експресивність; емоційна 
стійкість; відчуття новизни; чуйність і терпимість до протиріч); 4) мо-
тиваційний компонент (МК) – це своєрідне налаштування особистості 
на мобілізацію до майбутньої діяльності (самореалізація; мотивація 
досягнення успіху; ціннісні орієнтири; внутрішня мотивація, само-
вдосконалення); 5) діяльнісний компонент (ДК) слугує об’єднанню 
певної сукупності знань особистості для реалізації освітніх завдань, 
використовуючи вміння, навички, творчий досвід, особистісні якості, 
здатність знаходити неординарні рішення в нестандартних ситуаціях; 
гнучкість поведінки і мислення; активність; толерантність; адаптив-
ність; оригінальність, нетривіальність, незвичайність висловлюваних 
ідей; 6) рефлексивний компонент (РК) дає змогу об’єктивно оцінювати 
себе і свою діяльність; самоконтролювати; критично оцінювати до-
сягнуте; розвиває самоповагу, інтуїцію, самосвідомість, внутрішній 
локус контролю; прогнозування результатів своєї діяльності.

Таким чином, аналіз змісту та основних напрямів формування 
у вищій школі України креативної компетентності як іманентної 
якості інноваційної особистості дозволяє вести мову про необхідність 
подальшого системного дослідження даного феномену, а також про 
можливість застосування вже наявних і отриманих висновків для ви-
користання критеріїв, показників і рівнів в оцінці її сформованості 
щодо різних освітніх сфер1. Виділення сутнісних ознак і ключових 
компетентнісно-креативних характеристик особистості дає можли-

2003. – С. 9; Гильмутдинова, Р. У. Креативная компетентность и ее структура [Текст] / 
Р. У. Гильмутдинова // Акмеология. – 2013. – № 4. – С. 47, 48.

1   Малахова, Н. Н. Формирование креативной компетентности в системе обра-
зования инновационного общества [Текст] / Н. Н. Малахова, О. Н. Бессарабова // 
Гуманитар., соц.-экон. и обществ. науки. – 2014. – № 1. – С. 141; Поздняков, В. М. 
О профессионально-психологической компетентности и психологической культуре 
личности юриста [Текст] / В. М. Поздняков // Юрид. психология. – 2010. – № 3. – С. 17.
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вість виробити сучасні підходи до конструювання освітніх стандартів, 
навчальних програм нового покоління, більш швидко їх адаптувати 
до європейських, враховуючи основні напрямки формування креа-
тивної компетентності, творчості, інноваційної діяльності. Це в кін-
цевому підсумку допоможе забезпечити високий рівень інноваційно-
го потенціалу особистості, а отже, інновацій в українському суспіль-
стві не тільки за рахунок поширення та передачі кращих знань, 
необхідних для розуміння і обробки інформації, розширення уявлень 
про сучасні комунікаційні технології, продукти і процеси, а й за ра-
хунок внутрішніх умінь, навичок, творчості, креативності та компе-
тенцій особистості.

6.2. Інноваційне інформаційно-коммунікативне  
освітнє середовище у вищій школі

Людство XXI ст. постало перед фактом, що знання оновлюються 
швидше, ніж змінюються покоління. За умов сучасного так званого 
інформаційного вибуху обсяг лише наукової інформації у світі подво-
юється кожні 8–10 років, а загальна кількість друкованих праць пере-
вищує 100 млн. назв. Щорічно 80 тис. наукових часописів оприлюд-
нюють 3 млн. статей. Половину всіх даних, якими володіє наука, 
отримано протягом останніх 15 років. За останні 25 років видано 
майже стільки книг, скільки за попередні 500. За повідомленням 
М. Гілберта (Університет Південної Каліфорнії. UСLА), який здійснив 
спробу дослідити явище інформаційної революції в епоху цифрових 
технологій, сьогодні людство накопичило близько 295 ексабайт ін-
формації (1 ексабайт = 1000 петабайт, 1 петабайт = 1000 терабайт.  
а 1 терабайт = 1000 гігабайт). Такий обсяг інформації вже в 315 разів 
перевищує кількість піщинок на Землі, й надалі обсяги цифрової 
інформації щорічно зростатимуть на 60 %1. Сучасна людина за тиж-

1   Білоус, В. В. Про запровадження інформаційних і комунікаційних технологій 
у навчальний процес з криміналістики [Текст] / В. В. Білоус // Проблеми законності : 
акад. зб. наук. пр. – X. : Нац. ун-т «Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого», 
2012. – Вип. 118. – С. 166–175.


