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Дисертацію присвячено вивченню проблеми особливостей впливу 

креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов закладів 

вищої освіти. Об’єктом дисертаційного дослідження обрано креативність 

викладачів іноземних мов як психологічний феномен, предметом – особливості 

впливу креативності викладачів іноземних мов закладів вищої освіти на їх 

суб’єктивне благополуччя. Мета дослідження передбачала теоретичне 

обґрунтування й експериментальне дослідження сутності й компонентів 

креативності та особливостей її впливу на суб’єктивне благополуччя викладачів 

іноземних мов закладів вищої освіти. 

Завдання дослідження: 1) виокремити основні наукові підходи до 

вивчення креативності особистості загалом і викладачів іноземних мов зокрема; 

2) обґрунтувати зміст, компоненти, критерії і показники креативності 

викладачів іноземних мов та її впливу на їх суб’єктивне благополуччя; 

3) емпірично дослідити особливості та чинники креативності викладачів 

іноземних мов закладів вищої освіти та її вплив на суб’єктивне благополуччя; 

4) розробити та апробувати програму розвитку креативності викладачів 

іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя. 

Дослідження здійснювалося протягом 2017 – початок 2021 рр. на базі 

закладів вищої освіти різних регіонів України, зокрема: Чернівецького 

національного університету імені Юрія Федьковича, ДЗВО «Університет 



менеджменту освіти», Черкаського національного університету імені Богдана 

Хмельницького. У дослідженні взяли участь 208 викладачів іноземних мов 

закладів вищої освіти. 

З метою розв’язання окреслених завдань було використано комплекс 

теоретичних, емпіричних та статистичних методів: 

 теоретичні (теоретичний аналіз, класифікацію, узагальнення й 

систематизацію основних наукових підходів до проблеми креативності 

особистості загалом та викладачів іноземних мов закладів вищої освіти 

зокрема, що використовувалися з метою визначення теоретичних і 

методологічних засад досліджуваної проблеми); 

 емпіричні (психодіагностичні методики, що забезпечили дослідження 

рівнів сформованості креативності, та їх впливу на суб’єктивне благополуччя 

викладачів іноземних мов закладів вищої освіти, зокрема для дослідження: 

а) ціннісного компоненту: методика М. Рокича «Ціннісні орієнтації»; 

авторська методика незавершених речень «Ціннісне ставлення до 

конструктивного перетворення дійсності»; методика «Творчі здібності 

особистості (С. Дмитрієв, Н. Гаврилов); шкала «Прагнення бути незалежною 

особистістю» опитувальника «Креативний потенціал» (Г. Никифоров, 

М. Дмитриева, В. Снетков); б) когнітивного компоненту: авторська 

модифікація методики незавершених речень «Розуміння й усвідомлення 

креативності та особливостей навчання іноземним мовам»; шкала «Уміння 

розуміти та приймати індивідуальність іншого» методики «Комунікативна 

толерантність» В. Бойка; шкали: «Віра в себе», «Вміння мислити абстрактно» 

опитувальника «Креативний потенціал» (Г. Никифоров, М. Дмитриева, 

В. Снетков); методика визначення рефлексивності А. Карпова; 

в) поведінкового компоненту: авторська модифікація методики незавершених 

речень «Здатність до створення креативних продуктів у навчанні іноземним 

мовам»; шкали «Межі вашої допитливості й креативні можливості», 

«Зосередженість на справах» опитувальника «Креативний потенціал» 

(Г. Никифоров, М. Дмитриева, В. Снетков); шкала самоефективності 



Р. Шварцера і М. Ерусалема (в адаптації В. Ромека): г) індивідуально-

психологічних чинників креативності: методика «Шкала пасивного 

перфекціонізму» О. Філатової; методика дослідження самооцінки особистості 

С. Будассі; шкала професійної автономності (Factual Autonomy Scale – FAS) 

P. Spector та S. Fox (в адаптації С. Максименка, О. Кокуна, Є. Тополова); 

д) організаційно-професійних чинників креативності: шкала професійної 

завантаженості (Quantitative Workload Scale) і шкала професійної 

стресованості (Organizational Stressors Scale) P. Spector та S. Jex, шкала 

конструктивного опору (Constructive Resistance Scale) B. Tepper та ін. 

(модифікація M. Mitchell) (в адаптації С. Максименко, О. Кокуна, 

Є. Тополова); 

 формувальний експеримент; 

 математично-статистичні методи: первинні статистики, 

кореляційний, факторний та дисперсійний аналізи. Статистичну обробку даних 

і графічну презентацію результатів здійснено за допомогою комп’ютерної 

програми SPSS (версія 23.0). 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній авторкою:  

вперше:  

 визначено сутність креативності викладачів іноземних мов як 

особистісну властивість, внутрішній ресурс, що уможливлює творчу й 

інноваційну діяльність, спрямовану на продукування та генерування 

оригінальних (нетривіальних) ідей та підходів до навчання іноземним мовам, 

прагнення до розвитку як власної креативності, так і креативності здобувачів 

вищої освіти при викладанні іноземних мов; 

 виокремлено компоненти (ціннісний, когнітивний і поведінковий), 

критерії (ціннісне ставлення до конструктивного перетворення дійсності; 

розуміння й усвідомлення сутності креативності та особливостей навчання 

іноземним мовам; дієвість в реалізації креативності у професійній 

діяльності), показники та індивідуально-психологічні й організаційно-

професійні чинники креативності викладачів іноземних мов; 



 виявлено особливості впливу креативності викладачів іноземних мов 

на їх суб’єктивне благополуччя; 

 обґрунтовано та апробовано програму розвитку креативності 

викладачів іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя; 

поглиблено знання про креативність викладачів та специфіку її прояву у 

викладачів іноземних мов, психологічні підходи до вивчення креативності та 

суб’єктивного благополуччя тощо; 

подальшого розвитку дістали положення про суб’єктивне 

благополуччя особистості, психологічні умови розвитку креативності та 

психологічні особливості діяльності викладачів іноземних мов. 

Практичне значення отриманих результатів дослідження полягає в 

можливості використання авторської програми розвитку креативності 

викладачів іноземних мов як чинника їх суб’єктивного благополуччя у 

професійній діяльності. Психодіагностичний інструментарій, апробований у 

роботі, може стати базисом для моніторингу суб’єктивного благополуччя та 

креативності викладачів іноземних мов закладів вищої освіти. Отримані дані 

також можуть бути використані в освітньому процесі закладів вищої освіти , 

упродовж професійної підготовки майбутніх викладачів іноземних мов , а 

також закладів післядипломної освіти в процесі підвищення кваліфікації 

освітян тощо. 

За результатами теоретичного аналізу наукових джерел виокремлено 

основні підходи до проблеми креативності особистості: психодинамічний 

(креативність як результат продукування геніальних ідей, новаторської 

діяльності (кропіткої продуктивної діяльності внаслідок сублімації - захисного 

механізму психіки, що дозволяє зняти внутрішню напругу, трансформуючи 

енергію на досягнення соціально прийнятних цілей, породжуючи геніальність в 

людині)), когнітивний (креативність як здатність генерувати ідеї завдяки 

когнітивним процесам, інтелекту, креативному мисленню (метакогнітивним 

процесам); як універсальна здатність, підґрунтям якої є дивергентне мислення; 

креативний процес (метод віддалених асоціацій); загальна творча здібність, 



базис креативності, здатність виявляти проблеми, «готовність породжувати 

проблеми», генерувати (продукувати) ідеї), розвивальний системний підхід 

(креативність як здатність створювати оригінальні цінності в умовах 

оптимальної свободи, що дозволить сформувати автономію, розвинути 

мислення, креативні здібності; результат взаємовпливу внутрішньої мотивації 

особистості, її знань, здібностей і загальних креативних умінь, що 

уможливлюють подолання труднощів у розв’язанні проблем, сприяють 

генерації нових ідей й концентрації зусиль у вирішенні складних проблем; 

спроможність йти на розумний ризик, бути готовим до подолання перешкод, 

внутрішньо мотивованим, толерантним, здатним відстояти власну думку у 

колективі), гуманістичний (креативність як установка на самореалізацію 

особистості; трансценденція у творчості; показник особистісної свободи й 

певного рівня активності), суб’єктний (креативність як засіб розуміння 

суб’єктом власного буття та осмислення у навколишньому світі інших речей, 

спричинюючи саморозвиток, здатність самостійно вносити корективи у власну 

діяльність; усвідомлена індивідуальна спрямованість креативності і 

саморозвитку як здатність поводитися оригінально і нестандартно; якісні зміни 

у мисленні й особистості, що забезпечують розвиток творчого потенціалу, 

продукування нових ідей, пошук нестандартних рішень), акмеологічний 

(креативність як джерело особистісного зростання, досягнення вершин 

професійної майстерності на основі реалізації творчого потенціалу особистості 

(вершин «Акме»), екофасилітативний (зміна системи уявлень особистості про 

саму себе чи спосіб власного життя, набуття нових цінностей, переконань, 

способів дії, формування нового типу емоційного реагування) та ін. 

В якості базового запропоновано комплексний підхід, що містить 

концептуальні положення акмеологічного, раціогуманістичного, 

екофасилітативного, рефлексивного підходів, у межах яких креативність 

розглядаємо як особистісну властивість, внутрішній ресурс, що уможливлює 

творчу й інноваційну діяльність, спрямовану на продукування та генерування 

оригінальних (нетривіальних) ідей в процесі життєдіяльності. Креативність при 



цьому вивчаємо з огляду на можливість її розвитку в умовах спеціально 

організованого психологічного навчання. 

Визначено креативність викладачів іноземних мов як особистісну 

властивість, внутрішній ресурс, що уможливлює творчу й інноваційну 

діяльність, спрямовану на продукування та генерування оригінальних 

(нетривіальних) ідей та підходів до навчання іноземним мовам, прагнення до 

розвитку як власної креативності, так і креативності здобувачів вищої освіти 

при викладанні іноземних мов. Зважаючи на складність і багатоаспектність 

досліджуваної проблеми, доцільним вважаємо використання психологічної 

підтримки викладачів іноземних мов щодо розвитку їх креативності 

(фасилітативного супроводу). 

Виокремлено компоненти креативності викладачів іноземних мов: 

ціннісний (критерій: ціннісне ставлення до конструктивного перетворення 

дійсності, показники: цінність творчості перетворення дійсності; мотивація до 

створення інноваційних методів і методик; потреба до реалізації цікавих 

(креативних) занять; прагнення бути незалежною особистістю (прагнення 

свободи); позитивне ставлення до формування і розвитку творчих здібностей), 

когнітивний (критерій: розуміння й усвідомлення сутності креативності та 

особливостей навчання іноземним мовам, показники: чіткі уявлення щодо 

креативності та особливостей навчання іноземним мовам; вміння продукувати 

нетривіальні ідеї (оригінальні); здатність до розуміння й рефлексії; уміння 

розуміти і приймати індивідуальність іншого; віра в себе, вміння мислити 

абстрактно), поведінковий (критерій: дієвість в реалізації креативності у 

професійній діяльності, показники: здатність приймати нестандартні рішення; 

здатність створювати нові креативнi продукти; здатність ініціювати та 

впроваджувати інноваційні методи і форми; здатність до самоорганізації 

творчої роботи; здатність до новаторства, винахідливості (оригінальності); 

здатність доводити до логічного завершення творчі ініціативи).  

Показано, що креативність викладачів іноземних мов закладів вищої освіти 

впливає на їх особистісне зростання, успішність у професійній діяльності, 



досягнення внутрішніх, соціально орієнтованих цілей тощо і, як наслідок, на їх 

суб’єктивне благополуччя, особливо його психологічну складову (психологічне 

благополуччя). Відповідно підтримка суб’єктивного благополуччя фахівців 

потребує розвитку їх креативності. При цьому варто враховувати індивідуально-

психологічні (перфекціонізм, самооцінку (ставлення до себе), автономність 

(самоуправління)) та організаційно-професійні (професійну завантаженість, 

професійну стресованість, здатність до конструктивного опору, досвід 

викладання іноземних мов) чинники креативності, які, разом з тим, сприяють 

(перешкоджають) досягненню благополуччя, саморозвитку і самовдосконаленню 

у навчанні іноземним мовам.  

За результатами емпіричного дослідження визначено, з одного боку, рівні 

та показники креативності, а з іншого – рівні суб’єктивного благополуччя 

викладачів іноземних мов. Установлено недостатній рівень розвитку 

креативності та її компонентів у переважної кількості досліджуваних 

викладачів. Особливо проблемними є ціннісний і поведінковий компоненти, 

низький і нижче за середній рівень яких виявлено більше ніж у половини 

досліджуваних.  

За результатами дисперсійного аналізу встановлено, що переважна 

кількість досліджуваних: мають невисокий рівень ціннісного ставлення до 

оновлення змісту, технологій, функцій навчання іноземним мовам, відчувають 

утруднення у пізнанні самих себе, своїх можливостей, продукуванні ідей тощо; 

характеризуються низьким рівнем потреби у реалізації цікавих (творчих) 

заняттях, недостатньою мотивацією до створення інноваційних методів і 

методик, спрямованих на підвищення якості навчання іноземним мовам, його 

ефективності; розуміти і приймати індивідуальність інших людей; віри в себе, 

власні можливості; нездатні приймати нестандартні рішення, створювати нові 

креативнi продукти, ініціювати і впроваджувати інноваційні методи і форми у 

викладанні іноземних мов, реалізувати здатність до новаторства, 

винахідливості, доводити до логічного завершення творчі ініціативи. 



Виявлено гендерно-вікові та соціально-демографічні особливості впливу 

креативності на суб’єктивне благополуччя викладачів іноземних мов. Стосовно 

гендерно-вікових особливостей виявлені вищі показники креативності у 

чоловіків ніж у жінок, особливо старших за віком. Водночас у молодших 

викладачів іноземних мов більш креативними виявляються жінки. Чоловікам 

більше властиве ціннісне ставлення до творчості, можливості творчого 

перетворення дійсності і творчої діяльності щодо навчання іноземним мовам, 

вище рівень уміння мислити абстрактно; у викладачів чоловічої статі з віком 

зростають віра в себе, свої сили і можливості, порівняно з жінками-

викладачами, в яких особливо різкого зниження зазнають ці показники у віці 

40-50 років. Натомість жінки більше здатні до розуміння й рефлексії, більше 

прагнуть бути незалежною особистістю порівняно з чоловіками-викладачами. 

Щодо соціально-демографічних особливостей креативності викладачів 

іноземних мов виявлені особливості креативності залежно від місця їх 

проживання: досліджувані, які мешкають сільській місцевості, виявилися більш 

креативними ніж викладачі-містяни. 

Підтверджено вплив індивідуально-психологічних (перфекціонізму, 

самооцінки (ставлення до себе), автономності (самоуправління)) та 

організаційно-професійних (професійної завантаженості, професійної 

спресованості, здатності до конструктивного опору) чинників, визначених на 

теоретичному етапі дослідження, на розвиток креативності викладачів 

іноземних мов.  

Щодо суб’єктивного благополуччя, то високий рівень його прояву 

властивий лише п’ятій частині досліджуваних викладачів іноземних мов, для 

яких воно стало системною якістю, набутою ними у процесі життєдіяльності, 

що дозволяє переживати щастя і задоволеність результатами когнітивної оцінки 

власного життя, емоційного переживання смислової наповненості особистого 

життя тощо.  

Констатовано статистично значущий прямий зв’язок між суб’єктивним і 

психологічним благополуччям. При цьому за наявності високого рівня 



психологічного благополуччя особистість досягає також суб’єктивного 

благополуччя, навпаки – не завжди. Результати дослідження підтвердили, що 

психологічне благополуччя є більш надійним, послідовним і передує 

благополуччю в майбутньому порівняно з суб’єктивним благополуччям. 

Емпірично підтверджено вплив рівнів сформованості креативності на 

суб’єктивне благополуччя у сукупності з індивідуально-психологічними й 

організаційно-професійними чинниками. 

Розроблено програму розвитку креативності викладачів іноземних мов, 

яка складається з 3 модулів. Перший модуль «Ціннісне ставлення до 

конструктивного перетворення дійсності» спрямований на розвиток 

ціннісного ставлення до конструктивного перетворення дійсності, що 

забезпечить зростання мотивації до створення інноваційних методів і методик, 

потреби у реалізації цікавих (креативних) занять, прагнення бути незалежною 

особистістю (прагнення свободи), позитивного ставлення до формування і 

розвитку творчих здібностей. Другий модуль «Розуміння й усвідомлення 

креативності та особливостей навчання іноземним мовам» передбачає  

поглиблення розуміння й усвідомлення викладачами сутності креативності та 

особливостей навчання іноземним мовам; розвиток умінь продукувати 

нетривіальні ідеї (оригінальні); розуміти і приймати індивідуальність іншого; 

віри в себе; здатності до розуміння й рефлексії та вмінь мислити абстрактно. 

Третій модуль «Креативність викладачів іноземних мов на шляху досягнення 

ними суб’єктивного благополуччя» спрямований на розвиток здатностей: 

приймати нестандартні рішення, створювати нові креативнi продукти, 

ініціювати та впроваджувати інноваційні методи і форми в практику 

викладання, самоорганізації, доводити до логічного завершення творчі 

ініціативи і, як наслідок – сприяння досягненню викладачами іноземних мов 

суб’єктивного благополуччя. 

Кожний модуль програми, реалізованої у форматі тренінгу, містить 

інформаційний, діагностичний, розвивальний та творчий компоненти, які 

дозволяють отримати актуальну інформації, опанувати нові онлайн 



інструменти та набути досвіду їх використання у навчанні іноземним мовам, 

розвинути креативність і досягнути суб’єктивного благополуччя, особливо його 

психологічної складової (психологічного благополуччя). Програму розроблено 

із урахуванням умов сьогодення (пандемії COVID-19), що потребувало 

врахування технічного і методичного забезпечення для реалізації професійної 

діяльності в умовах онлайн на платформі Zoom з використанням онлайн дошки 

(Google Jamboard, Dashboard, Mentimeter, Kahoot,  AdobeSpark, Genial та ін.)  

Результати апробації програми свідчать про її ефективність щодо 

розвитку креативності викладачів іноземних мов і, як наслідок – підвищення 

рівнів їх суб’єктивного й психологічного благополуччя.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів проблеми впливу 

креативності викладачів іноземних мов на їх суб’єктивне благополуччя. В 

перспективі актуальним уявляється дослідження креативності та суб’єктивного 

благополуччя всіх учасників освітнього процесу. Важливо також дослідити 

психологічну готовність викладачів закладів вищої освіти до розвитку 

креативності здобувачів вищої освіти, а також підтримки їх суб’єктивного та 

психологічного благополуччя. 
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мов, заклад вищої освіти; ціннісне ставлення до креативності; комунікативна 

толерантність; внутрішня свобода; фасилітація; суб’єктивне благополуччя; 

психологічне благополуччя; рефлексія. 
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The dissertation is devoted to the study of the problem of the peculiarities of 

the creativity influence on the subjective well-being of teachers of foreign languages 

of higher education institutions. The dissertation research object is the foreign 

languages teachers’ creativity as a psychological phenomenon and the subject - the 

peculiarities of the influence of higher education institutions foreign languages 

teachers’ creativity on their subjective well-being. The study purpose has been to 

provide a theoretical justification and experimental study of the nature, components 

of creativity and the peculiarities of its impact on the subjective well-being of 

teachers of foreign languages of higher education institutions. 

Objectives of the study: 1) to identify the main scientific approaches to the 

study of creativity of the individual in general and teachers of foreign languages in 

particular; 2) to substantiate the essence, content and components of creativity of 

foreign languages teachers and its impact on their subjective well-being; 3) to 

empirically investigate the features and factors of creativity of teachers of foreign 

languages of higher education institutions and its impact on subjective well-being; 4) 

to develop and test the program of development of creativity of teachers of foreign 

languages as a factor of their subjective well-being. 

The study was conducted during 2017 – the beginning of 2021 based on higher 

education institutions of different regions of Ukraine, in particular: Chernivtsi 

National University named after Yuriy Fedkovych, SHEI “University of Education 

Management”, Cherkasy National University named after Bohdan Khmelnytsky. The 

study involved 208 foreign languages teachers in higher education. 

In order to solve the outlined problems, a set of theoretical, empirical and 

statistical methods was used: 

– theoretical (theoretical analysis, classification, generalization and 

systematization of the main scientific approaches to the problem of creativity of the 

individual in general and teachers of foreign languages of higher education 



institutions in particular, used to determine the theoretical and methodological 

foundations of the research problem); 

 empirical (psychodiagnostic methods that provided research on the levels of 

creativity and their impact on the subjective well-being of teachers of foreign 

languages of higher education institutions, in particular for the study of: a) value 

component: M. Rokych’s method “Value Orientations”; author’s technique of 

incomplete sentences “Value attitude to constructive transformation of reality”; 

methods of determining the level of formation of general creative abilities of the 

individual (S. Dmitrieva, N. Gavrilova); Scale “Aspiration to be an independent 

person” of the questionnaire “Creative potential” (Nikiforov, Dmitrieva, & Snetkov); 

 b) cognitive component: author’s modification of the methodology of incomplete 

sentences “Understanding and awareness of creativity, innovative methods and forms 

of teaching foreign languages”; Scale “Ability to understand and accept the 

individuality of another” of  V. Boyko’s method “Communicative Tolerance”; 

Scales: “Self-belief”, “Ability to think abstractly” of the questionnaire “Creative 

potential” (Nikiforov, Dmitrieva, & Snetkov); A. Karpov’s method of determining 

the reflexivity; c) behavioural component: author’s modification of incomplete 

sentences “The ability to create new creative products in foreign languages teaching”; 

Scales “Limits of your curiosity and creative possibilities”, “Focus on affairs” of the 

questionnaire “Creative potential” (Nikiforov, Dmitrieva, & Snetkov); R. Schwartzer 

and M. Jerusalem self-efficacy scale (adapted by V. G. Romek); d) individual 

psychological factors: O. Filatova’s method of “Passive Perfectionism Scale”; 

S. Budassi’s methods of research of personality self-assessment; Factual Autonomy 

Scale (FAS) P. Spector and S. Fox (adapted by S. Maksymenko, O. Kokun, 

E. V. Topolov); e) organizational and professional factors: Quantitative Workload 

Scale and Organizational Stressors Scale by P. Spector та S. Jex, Constructive 

Resistance Scale by B. Tepper and others. (modified by M. Mitchell) (adapted by 

S. Maksymenko, O. Kokun, E. Topolov); 

 forming experiment; 



 mathematical and statistical methods: primary statistics, correlation, analysis 

of regression and variance. Statistical data processing and graphical presentation of 

the results were performed using the computer program SPSS (version 23.0). 

The scientific novelty of the work is that here the author: 

for the first time: 

  the essence of foreign languages teachers’ creativity is defined as personal 

property, an internal resource that enables creative and innovative activities aimed at 

producing and generating original (non-trivial) ideas and approaches to learning 

foreign languages, the desire to develop both their creativity and the creativity of 

students in teaching foreign languages; 

  the content, components (value, cognitive and behavioural), criteria 

(value attitude to constructive transformation of reality; understanding and awareness 

of the essence of creativity and peculiarities of teaching foreign languages; 

effectiveness in the implementation of creativity in professional activities) 

individual-psychological and organizational-professional factors of creativity of 

foreign languages teachers are substantiated; 

  features of the influence of creativity of teachers of foreign languages on 

their subjective well-being are revealed; 

  the program of development of creativity of teachers of foreign languages 

as a factor of their subjective well-being is theoretically substantiated and tested; 

deepened knowledge about the teachers’ creativity and the specifics of its 

manifestation in teachers of foreign languages, psychological approaches to the study 

of teacher’s creativity and subjective well-being etc; 

provisions on the subjective well-being of the individual, psychological 

conditions for the development of creativity and psychological features of foreign 

languages teachers are of further development. 

The study practical significance of the obtained results is about the possibility 

of using the author’s program of the development the creativity of foreign languages 

teachers as a factor in their subjective well-being. The psychodiagnostic tools tested 

in the work are able to become a basis for monitoring the subjective well-being and 



creativity of higher education institutions foreign languages teachers. The obtained 

data also is able to be used in the educational process of higher education institutions 

during the professional training of future foreign languages teachers, as well as 

postgraduate education institutions in the process of professional development of 

educators, etc. 

According to the results of theoretical analysis of scientific sources, we 

identified the main approaches to the problem of teacher’s creativity, which are: 

psychodynamic (creativity as a result of the production of ingenious ideas, innovative 

activities (scrupulous productive activity due to sublimation – a protective 

mechanism of the psyche, which allows you to relieve internal tension, transforming 

energy to achieve socially acceptable goals, generating genius in human), cognitive 

(creativity as the ability to generate ideas through cognitive processes, intelligence, 

creative thinking (metacognitive processes); as a universal ability, the basis of which 

is divergent thinking; creative process (method of remote associations); general 

creative ability, the basis of creativity, the ability to identify problems, “willingness 

to generate problems”, generate (produce) ideas), developing systemic approach 

(creativity as the ability to create original values in the conditions of optimal 

freedom, which will form autonomy, develop thinking, creative abilities; the result of 

the interaction of internal motivation of the individual, his knowledge, abilities and 

general creative skills that overcome difficulties in solving problems, contribute to 

problem-solving new ideas and concentration of efforts in solving complex problems, 

the ability to take reasonable risks, be ready to overcome obstacles, internally 

motivated, tolerant, able to defend their own opinion in the team), humanistic 

(creativity as an installation on self-realization of the individual; transcendence in 

creativity; an indicator of personal freedom and a certain level of activity), subjective 

(creativity as a means of understanding the subject of their existence and 

understanding of other things in the world, causing self-development, the ability to 

make adjustments to their activities; conscious individual orientation of creativity and 

self-development as the ability to behave original and unusual; qualitative changes in 

thinking and personality ensure the development of creative potential, production of 



new ideas, search for non-standard solutions), acmeological (creativity as a source of 

personal growth, reaching the peaks of professional skill based on the realization of 

the creative potential of the individual (the peaks of “Acme”), eco-facilitative 

approach (the change of the system of personal perceptions of oneself or one’s way 

of life, acquiring new values, beliefs, ways of acting, forming a new type of 

emotional response), etc. 

As a basic approach, a comprehensive approach is proposed, which contains 

the conceptual provisions of acmeological, rational-humanistic, eco-facilitative, 

reflective approaches, within which we consider creativity as a personal 

characteristic, an internal resource, enables creative and innovative activities aimed at 

producing and generating original (non-trivial) ideas in the process of life. We study 

creativity in view of the possibility of its development in the conditions of specially 

organized psychological training. 

The creativity of a foreign languages teacher is defined as a personal 

characteristic, an internal resource that enables creative and innovative activities 

aimed at producing and generating original (non-trivial) ideas and approaches to 

learning foreign languages, the desire to develop both their creativity and students’ 

creativity in teaching foreign languages. Given the complexity and multifaceted 

nature of the research problem, we consider it appropriate the usage of the 

psychological support of foreign languages teachers to develop their creativity 

(facilitative support). We study creativity in view of the possibility of its development 

in the conditions of specially organized psychological training. 

The components of creativity of foreign languages teachers are singled out: 

value (criterion: value attitude to constructive transformation of reality, indicators: 

value of creativity; motivation to create innovative methods and techniques; need to 

implement interesting (creative) classes; desire to be an independent person (desire 

for freedom); attitude to the formation and development of creative abilities), 

cognitive (criterion: understanding and awareness of the essence of creativity and 

peculiarities of teaching foreign languages, indicators: clear ideas about creativity and 

features of learning foreign languages; ability to produce non-trivial ideas (original); 



and reflections, the ability to understand and accept the individuality of another, self-

belief, the ability to think abstractly), behavioural (criterion: effectiveness in the 

implementation of creativity in professional activities, indicators: the ability to make 

non-standard decisions, the ability to create new creative products, the ability to 

initiate and to introduce innovative methods and forms; ability to self-organize 

creative work; ingenuity (originality); ability to bring to a logical conclusion creative 

initiatives). 

It has been shown that the creativity of foreign languages teachers in higher 

education institutions affects their personal growth, success in professional activities, 

achievement of internal, socially-oriented goals, etc. and, as a consequence, subjective 

well-being, especially its psychological component (psychological well-being). 

Accordingly, the maintenance of subjective well-being requires the development of 

creativity. It is necessary to take into account individual psychological (self-esteem, 

adaptive abilities in interaction with people, autonomy (self-management)) and 

organizational-professional (communicative tolerance, professional workload, 

professional compression, ability to constructive resistance, and experience in 

teaching foreign languages) creativity factors that contribute (hinder) the achievement 

of well-being, self-development and self-improvement in foreign languages teaching. 

The results of the empirical study have revealed, on the one hand, levels and 

indicators of creativity, and on the other - the levels of subjective well-being of 

foreign languages teachers. An insufficient level of development of creativity and its 

components in the vast majority of researched teachers is established. Particularly 

problematic are value and behaviour, low and below-average levels of which are 

found in more than half of the respondents.  

According to the results of the analysis of variance, it is established that the 

vast majority of respondents: have a low level of values to update the content, 

technology, functions of foreign language learning, have difficulty learning 

themselves, their capabilities, producing ideas, etc.; are characterized by a low level 

of need for the implementation of interesting (creative) classes, insufficient 

motivation to create innovative methods and techniques aimed at improving the 



quality of foreign languages teaching, its effectiveness; understand and accept the 

individuality of other people; self-belief, own capabilities; unable to make non-

standard decisions, create new creative products, initiate and implement innovative 

methods and forms in teaching foreign languages, realize the ability to innovate, 

invent, bring to a logical conclusion creative initiatives. 

Gender and age and socio-demographic features of the influence of creativity 

on the subjective well-being of foreign languages teachers are revealed. In terms of 

gender and age features, higher rates of creativity were found in men than in women, 

especially the elderly. At the same time, junior foreign languages female teachers are 

more creative than male. Men are more inherent in the value attitude to creativity, the 

possibility of creative transformation of reality and creative activities for teaching 

foreign languages, a higher level of ability to think abstractly; male teachers increase 

their self-confidence, strengths and abilities with age, compared to female teachers, in 

whom these indicators are particularly sharply reduced at the age of 40-50 years. 

Instead, women are more capable of understanding and reflection, more eager to be 

independent person than male teachers. 

Regarding the socio-demographic features of the creativity of foreign 

languages teachers, the peculiarities of creativity depending on their place of 

residence were revealed: the respondents living in rural areas turned out to be more 

creative than the teachers from local area. 

The influence of individual psychological (perfectionism, self-esteem (attitude 

to oneself), autonomy (self-management)) and organizational-professional 

(professional workload, professional compression, ability to constructive resistance, 

experience in teaching foreign languages) factors are confirmed; they are identified at 

the theoretical stage of the study, the development of creativity of foreign languages 

teachers. 

In terms of subjective well-being, the high level of its manifestation is inherent 

in only a fifth of the studied teachers of foreign languages, for whom it has become a 

systemic quality of a person acquired by them in the process of life, allows them to 

experience happiness and satisfaction with the results of a cognitive assessment of 



their own life, emotional experience of the semantic fullness of their personal life and 

the like.  

A statistically significant direct relationship between subjective and 

psychological well-being was recorded. However, in the presence of a high level of 

psychological well-being, the individual also achieves subjective well-being, on the 

contrary - not always. The results of the study confirmed that psychological well-

being is more reliable, consistent and precedes future well-being compared to 

subjective well-being. The influence of the levels of creativity formation on 

subjective well-being in combination with individual psychological and 

organizational-professional factors has been empirically confirmed. 

The program of development of creativity of teachers of foreign languages 

which consists of 3 modules is developed. The first module “Value attitude to the 

constructive transformation of reality” is aimed at developing a value attitude to the 

constructive transformation of reality, motivation to create innovative methods and 

techniques, the need for interesting (creative) activities, the desire to be an 

independent person (the desire for freedom), a positive attitude to the formation and 

development of creative abilities. The second module “Understanding and awareness 

of creativity and the peculiarities of foreign languages teaching” provides deepening 

of understanding and awareness by teachers of the essence of creativity and features 

of teaching foreign languages; development of skills to produce non-trivial ideas 

(original); understand and accept the individuality of another; self-belief; ability to 

understand and reflect and the ability to think abstractly. The third module 

“Creativity of foreign language teachers on the way to achieving their subjective 

well-being” aims at developing skills: make non-standard decisions, create new 

creative products, initiate and implement innovative methods and forms in teaching 

practice, self-organization, bring to a logical conclusion creative initiatives and how 

the consequence is to promote the achievement of subjective well-being by teachers 

of foreign languages teachers. 

 Each module of the program, implemented in the training format, contains 

informational, diagnostic, developmental and creative components that allow you to 



get relevant information, learn new online tools and gain experience in using them in 

foreign language teaching, develop creativity and achieve subjective well-being, 

especially psychological component (psychological well-being). The program was 

developed taking into account today’s conditions (pandemic COVID-19), which 

required consideration of technical and methodological support for the 

implementation of professional activities online on the Zoom platform using online 

boards and other online tools (Google Jamboard, Dashboard, Mentimeter, Kahoot, 

AdobeSpark, Genial etc.)  

The results of the approbation of the program testify to its effectiveness in 

developing the creativity of foreign languages teachers and, as a result, increasing the 

levels of their subjective and psychological well-being. 

The study does not cover all the aspects of the problem of the development of 

foreign languages teachers’ creativity. In the future, the study of creativity and 

subjective well-being of all participants in the educational process seems relevant. It 

is also important to investigate the psychological readiness of higher education 

teachers to develop the creativity of higher education seekers, as well as to support 

their subjective and psychological well-being. 

 

Keywords: creativity; creative potential; foreign languages teacher; higher 

education institution; value attitude to creativity; communicative tolerance; internal 

freedom; facilitation; subjective well-being; psychological well-being; reflection. 
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