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ІДЕЇ ФОРМУВАННЯ ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ  
У ПРАЦЯХ УКРАЇНСЬКИХ ПЕДАГОГІВ: Г.С.СКОВОРОДА 

Науково-теоретичне і технологічне обґрунтування шляхів  формування 
творчої особистості є важливим завданням педагогічної науки. В його 
розв’язанні вчені ведуть прогностичні дослідження з ретроспективним 
аналізом розвитку як світової, так і української педагогічної думки. 
Враховуючи закономірну наступність розвитку прогресивних ідей, ми 
звертаємося до аналізу педагогічної спадщини тих, хто стояв у витоків 
української педагогічної науки – зокрема до праць видатних гуманістів – 
Г.С.Сковороди, К.Д.Ушинського, С.Ф.Русової, Г.Ващенка, А.С.Макаренка, 
В.О.Сухомлинського, які в різні періоди прагнули осмислити проблеми 
філософії освіти, проблеми формування людини.  

У різносторонній творчій спадщині просвітителя-гуманіста 
Г.С.Сковороди (1722-1794)  вагоме місце займають питання освіти і 
виховання, тому йому по праву належить одне з найпочесніших місць в 
історії української педагогіки. Його погляди просякнуті оптимістичними 
поглядами на людину, на безмежні можливості її розуму. В його творах 
постав той ідеал людини, до якого прагне кожне демократичне суспільство: 
«Очи его голубины, орліи крила,  еленья проворность, львиная дерзость, 
горличина верность, пеларгова благодарность, ангцово незлобіе, быстрота 
соколья, журавляя бодрость. Тело его – адамант, смарагд, сапфир…»(1,418-
419). Людина,на думку Г.С.Сковороди, стає великою силою, коли дістає 
простір для творчої діяльності: «Не мешают ему ни горы, ни реки, ни моря, 
ни пустыни. Провидит отдаленное, прозирает сокровенное, заглядает в 
преждебывшее, приникает в будущее…» (1, 418). Виховання такої творчої 
людини Г.С.Сковорода розвиває у своєму вченні про “серце” та “сродну” 
працю. 

Кордоцентрична педагогіка Г.С.Сковороди спрямована на виховання 
щасливої людини. Вчення про “серце” людини як “осередок” її психіки, як 
суперечливу єдність її думок, почуттів і прагнень становить серцевину 
педагогічної системи Г.С.Сковороди. “Серце”, за Сковородою, це глибоко 
інтимні думки і переконання людини, її почуттєвість, сокровенні бажання та 
прагнення, які визначають усі її вчинки, всю її поведінку, ставлення до праці, 
інших людей, її слова і дії, становлять її сутність як людини. “Всяк есть тем, 
чіе есть серце в нем. Волчее сердце есть родный волк, хотя лице и не волчее”, 
“Серце есть корень і существо” людини [1,29, 182]. “Рабское серце”, 
стверджує філософ, викликає і рабську поведінку людини. Не можуть не 
блудити  ноги й язик людини, якщо блудить її серце [1, 141]. “Серце” вчений 
порівнює з зерням горіха: “Без зерна орех ничто же есть, а без серца – 
человек” [2, 438]. “…от сего зерна зависит целое жизни нашей дерево; если 
зерно доброе – добрыми (в старости наипаче) наслаждаемся плодами; как 
сееш, так и жнеш” [1, 248]. Людина, за Сковородою, повинна передбачати 



наслідки своїх дій і вчинків, їх корисність і шкідливість не лише для себе 
особисто, а й для суспільства, їх узгодження з “людськими законами”, 
моральними нормами. Добрі думки і прагнення спонукають людину до 
творчих справ на користь інших людей, тому він неодноразово підкреслює, 
що добрі думки є “корінь добрих діл”, а “злі думки – насіння злих діл”. У 
вихованні “серця” провідну роль Г.С.Сковорода відводить пізнанню 
дійсності. Воно дає людині можливість бачити істотне в неістотному, 
розрізняти добро і зло, передбачати розвиток подій, діяти в злагоді з 
необхідністю. Г.С.Сковорода закликає виховувати у людини “свобідну 
волю”, розуміючи її як зумовлену необхідність. Необхідність, або натура, 
сліпа, поки вона не пізнана. Коли людина пізнала її і з нею погодилася, вона 
стає її волею. Все, що я роблю, говорить Г.С.Сковорода, зумовлене 
необхідністю, але “и я ей согласен, и она уже моя воля” [1, 321]. Ці настанови 
видатного мислителя особливо є актуальними в наш час, коли творчість 
учених, винахідників, новаторів у всіх галузях господарства і науки повинна 
спрямовуватися на благо людства, творчі справи поєднуватися з високою 
відповідальністю за моральні наслідки. “Серце” – це духовність людини. 
“Душа есть mobile perpetuum – движимость непрерывная. Крила ее есть 
мысли, мненія,советы; она или желает чего, или убегает от чего; желая, 
любит, убегая, боится” [1, 248]. Отже, Г.С.Сковорода тісно пов’язує 
розумовий розвиток, розвиток творчих потенцій людини з її моральним 
вихованням, показує їх взаємообумовленість.  

Щастя людини, за Сковородою, полягає у “сродній праці”. Мислитель 
вчив, що щастя полягає не в матеріальних цінностях (грошах, маєтках), не в 
знатності, чинах чи у бездіяльності та неробстві, а щастя в самій людині, 
“всередині нас самих”, у “спорідненій” праці, відповідній природним 
нахилам і здібностям кожної людини. Природні дані, на думку 
Г.С.Сковороди, це – потенції людини, які реалізуються в процесі пізнання 
дитиною навколишнього світу і набуття нею досвіду. Навчання повинно 
обов’язково враховувати ці потенції, бо всі його “средства без природы 
мертвы, но и природа без них безоружна” [1, 360]. Самі знання нічого не 
варті, якщо вони не використовуються в практиці. Звичка “не в знаніи живет, 
но в деланіи”, “…сродность трудолюбием утверждается” [2, 113]. 

Розвиваючи вчення про “сродну” працю, Сковорода обґрунтовує 
принцип природовідповідності. “Природа есть первоначальная всему 
причина и самодвижущаяся пружина” [1,323]. Цим вчений визнає розвиток 
як саморозвиток закладених природою можливостей, наголошує на 
необхідності самовиховання, творенні людиною самої себе, чим , по суті, 
були закладені основи педагогіки життєтворчості. Він правильно визначає 
роль природних даних людини в її психічному розвитку. Природа наділяє 
людину прагненнями до розвитку, до активності, до діяльності, до праці, а 
розвиваються вони в процесі виховання, пізнання, у трудовій діяльності.  

Г.С.Сковорода був обізнаний з ідеями Жан Жака Руссо, К.А.Гельвеція та 
інших французьких філософів. У багатьох питаннях розуміння природи 
дитини він був близьким до позиції Жан Жака Руссо,  але в його працях 



глибше звучить ідея управління процесом становлення людини в онтогенезі. 
Він повністю відкидав тезу Гельвеція про природну рівність усіх людей, 
наголошуючи, що за інших рівних умов в оволодінні певним видом 
діяльності вирішальна роль належить природним задаткам. Природні 
задатки, на думку Г.С.Сковороди, неоднакові у людей, але природа створює 
для кожної людини можливості бути щасливою, наділяючи її певними 
задатками, якими вона має скористатися. Люди “народжуються для істинного 
щастя і мандрують до нього”, кожна людина має “природне право на щастя”. 
Природа не є для одних «дбайливою матір’ю», а для інших «мачухою». 
Кожна людина, стверджував вчений, обравши “сродну” працю, може за 
сприятливих обставин відчувати радість праці і повноту щастя. Таким чином 
природа забезпечує “нерівну всім людям рівність”. Він уподібнює природу 
до багатого фонтана, який наповнює різні за їх місткістю посудини. Менша 
посудина менше вміщує, але в тому вона рівна більшій, що рівно є повна [1, 
345].  

На основі педагогічних спостережень учений робить висновок, що 
“споріднена” праця (і навчання) (будемо розуміти – творча праця – Є.К.) є 
суб’єктивно легшою, супроводжується позитивними емоціями, внутрішнім 
задоволенням, що допомагає долати труднощі. “Сродна” праця в силу її 
особливостей завжди приводить до успіху.  Природа дитини за своєю 
сутністю є здоровою, в ній закладено великі творчі можливості. Необхідно 
лише дбайливо оберігати її від різних негативних впливів і обставин: 
“Яблони не учи родить яблока: уже сама натура ее научила. Огради только ее 
от свиней, отрежь волчцы, очисти гусень, отврати устремляющуюся на 
корень ея урыну и протчая” [1,496]. Вчитель, – говорить Г.С.Сковорода, – це 
служитель природи дитини, але вчитель не повинен бути пасивним 
спостерігачем її розвитку, а має всіляко допомагати виявленню “сродності”, 
пильно стежити за правильним розвитком природних задатків дитини, 
передусім її “серця” і розуму.  Ці думки вченого цілком підтверджуються 
висновками сучасних дослідників проблеми формування творчої особистості.  

У трактуванні Г.С.Сковородою проблеми співвідношення між 
здібностями і працею людини є певне перебільшення ролі природних даних у 
розвитку здібностей і нахилів людей. Він вважав, що є стільки 
“спорідненостей”, скільки є професій. Сьогодні ми знаємо, що задатки 
полівалентні, на їх основі можна розвивати здібності до багатьох, в т.ч. і  
нових професій. Проте вимога Г.С.Сковороди вивчати задатки і нахили дітей 
і розвивати їх в руслі “сродної” праці цілком співзвучна з сучасними 
підходами. Вивчення природних задатків дитини, врахування їх у навчально-
виховному процесі – одна з важливих умов формування творчої особистості.    

Г.С.Сковорода звертає увагу на боротьбу внутрішніх протилежних 
тенденцій у житті людини, коли стикаються емоції, породжувані різними 
потребами – матеріальними і духовними. Не заперечуючи необхідності 
задоволення розумних матеріальних потреб, філософ особливий наголос 
робить на вихованні духовних потреб, підпорядкуванні нижчих спонукань 
вищим, зазначає, що в цьому процесі бере участь не тільки думка, а й почуття 



і воля людини. Людське життя, на думку філософа, повинно бути наповнене 
смислом. Шукання істини – це форма життя людини, яке вона переживає і 
розумово, і емоціонально, і проявляє певну волю. Г.С.Сковорода одним із 
перших звертає увагу на цілісність людської психіки в процесі розумової 
діяльності, особливо на роль емоцій. Джерелом розумових емоцій 
(здивування, радість пізнання нового, сумнів, упевненість, розумове 
задоволення), стверджує він, є сам процес шукання істини, труднощі, що при 
цьому виникають, їх долання та досягнуті успіхи.  

Актуально звучать думки Г.С.Сковороди про важливість пізнання 
людиною самої себе й інших людей. Людина, щоб забезпечити собі щасливе 
життя, мусить пізнати себе, свої сильні і слабкі, позитивні і негативні 
сторони. Тільки пізнаючи себе, свою природу, людина підноситься над 
тваринним світом, перестає бути залежною від випадковостей, може 
концентрувати свою волю на добрі справи, протистояти злу, бути 
самодостатньою. Самопізнання – це шлях до визволення людини, до 
доброчинності, до творчості, до “правильного вживання свобідної волі”. Не 
знаючи себе,  людина як у пітьмі блукає,  не за ту справу береться,  до якої 
схильна. Тільки самопізнання може зміцнити віру у свої можливості, 
сформувати потребу у самовдосконаленні. Дійсна свобода волі людини, на 
думку мислителя,  у значній мірі залежить від її самопізнання та роботи над 
собою. Закликаючи до самопізнання, вчений звертає увагу на те, що саме 
воно ще не  може дати людині повноти життя, бо треба не лише ставити 
добрі цілі, а й уміти їх досягати в процесі практичної діяльності. 
Самопізнання сприяє формуванню адекватної самооцінки людиною, 
правильного “самолюбства”, позбавленого переоцінки нею своїх здібностей 
та інших якостей. Самопізнання  може пробуджувати у людини 
невдоволеність наявними у неї знаннями, виховувати прагнення їх постійно 
збагачувати і використовувати у практичній діяльності. “Не тот есть глуп, 
кто не знает (еще все перезнавшій не родился), но тот, кто знать не хочет” [1, 
515]. Отже, самопізнання не розглядалося Г.С.Сковородою лише як 
інтроспекція, самоспостереження, “заглиблювання” в своє “серце”, 
прислухання до свого внутрішнього стану, у свої почуття, а в його процесі 
він радив зіставляти суб’єктивні дані з об’єктивними фактами, діями, 
вчинками, порівнювати себе з іншими людьми. “Воззри на мір сей. Взглянь 
на род человеческій. Он ведь есть книга…Читай ее всегда і поучайся…” 
[1,522]. Ці думки особливо важливі для організації навчально-виховного 
процесу.  

Розробляючи сьогодні концепцію формування творчої особистості, ми 
повинні найсерйознішу увагу приділити вивченню педагогічної спадщини 
видатного українського мислителя, особливо його педагогіку “серця” і 
“сродної” праці. 
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