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Шелег Т. В. Психологічні чинники життєтворчості у молодшому 

шкільному віці. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук 

за спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки 

України. – Київ, 2019.  

Дисертаційна робота присвячена дослідженню психологічних чинників 

життєтворчості у молодшому шкільному віці. У роботі узагальнено теоретичні 

положення про життєтворчість особистості у екзистенційному, 

гуманістичному, індивідуальному, соціально-психологічному, суб’єктно-

діяльнісному підходах; виокремлено основні психологічні чинники 

життєтворчості та досліджено особливості їх проявів у молодшому шкільному 

віці; з’ясовано типи молодших школярів за проявами чинників життєтворчості; 

встановлено залежність психологічних чинників життєтворчості від 

середовища розвитку дитини молодшого шкільного віку.  

Наразі дослідження життєтворчості носить здебільшого описовий 

характер. З’ясовано, що життєтворчість є творчим процесом, що спрямований 

на самоудосконалення, розвиток, організацію життєвих подій. Пік 

життєтворчості припадає на дорослий вік. На теоретичному та методологічному 

рівнях обґрунтовано концептуальні основи чинників життєтворчості, які 

дозволяють сформувати цілісне психологічне уявлення про життєтворчість 

людини як процес, що визначається рядом особистісних властивостей які 

розвиваються в онтогенезі. У молодшому шкільному віці відбувається 

становлення та розвиток особистісних якостей та психологічних механізмів, що 

забезпечують вирішення життєвих завдань, саморозвиток та суб’єктне 

самотворення дитини. 

Психологічними чинниками життєтворчості у молодшому шкільному віці 

є креативність, адаптивні механізми (психологічні захисти та копінг), 

життєстійкість, рефлексія та самопізнання. 
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Молодший шкільний вік є сензитивним періодом для оптимізації чинників 

життєтворчості. Найвагомішим чинником життєтворчості у молодшому 

шкільному віці є креативність, вона відзначається динамічністю та чутливістю 

до впливу вікових та психологічних особливостей, умов виховання і навчання. 

Адаптивні механізми у молодшому шкільному віці зазнають трансформації. 

Новоутворення цього вікового періоду – рефлексія забезпечує здатність дитини 

до усвідомлення та оцінювання власних дій, станів, почуттів на основі здобутих 

знань.  

Найближче соціальне оточення (батьки, вчителі та вихователі) молодшого 

школяра впливає на чинники його життєтворчості. Безпечне середовище 

розвитку підтримує розвиток креативності та рефлексії, життєстійкості, 

застосування адекватних віку та ситуації адаптивних механізмів та їх 

інтенсивність, сприяє пізнавальній діяльності молодшого школяра. 

Встановлено, що чинники життєтворчості молодших школярів 

взаємопов’язані, і зміни в одному із ним можуть продукувати зміни в інших.  

Виявлено зв'язок між механізмами адаптації, що проявляються у способах 

психологічного захисту, та креативністю молодших школярів. Розвиток 

креативності та відповідно всіх її показників позитивно пов'язаний із 

інтелектуалізацією та компенсацією, негативно – із регресією. 

У молодшому шкільному віці прояви життєтворчості знаходять вираження 

у креативності, наполегливості та самостійності. 

Креативність – це здатність дитини до оригінального самобутнього 

творчого мислення, розуміння сутності проблеми, відкритості новизні та 

різноманітності варіантів, детальної розробки власних ідей.  

Наполегливість молодшого школяра зумовлюється дією зрілих захисних 

механізмів. Його зосередженість на вирішенні проблеми, бажання 

самоудосконалюватися, бути «правильним» та справляти гарне враження – 

зумовлює специфіку життєтворчості поряд з креативністю.  

Самостійність орієнтує молодшого школяра на подолання труднощів, 

схильність дитини до роздумів, аналізу, самоаналізу забезпечується зрілими 
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психологічними захистами та механізмами рефлексії. Обережність 

проявляється в уникненні проблемних ситуацій та пов’язаних із ними стимулів, 

підозрілості, образливості, несхильності до ризику, напруженості та низькій 

самооцінці. 

За проявами чинників життєтворчості визначено особистісні типи 

молодших школярів : демонстративний, поміркований та обережний. 

Розроблено та апробовано програму психологічного супроводу розвитку 

чинників життєтворчості молодших школярів, яка побудована у руслі 

гуманістичної парадигми, реалізується у освітньому процесі початкової школи. 

Психологічний супровід передбачає комплекс взаємопов’язаних заходів з 

молодшими школярами та їх батьками.  

Результати формувального експерименту доводять ефективність 

оптимізації чинників життєтворчості у молодшому шкільному віці засобами 

соціально-психологічного тренінгу. В учнів експериментальної групи 

констатовано підвищення показників чинників життєтворчості. Виявлені зміни 

є статистично значущими. В учнів контрольної групи значущих змін не 

виявлено. Результати, отримані в процесі апробації програми психологічного 

супроводу з оптимізації чинників життєтворчості доводять її ефективність. 

Ключові слова: життєтворчість, молодший шкільний вік, психологічні 

чинники життєтворчості, середовище розвитку, психологічний супровід. 

 

ABSTRACT 

Sheleh T. V. Psychological Factors of Life-Сreativity at Midchildhood. – The 

Manuscript. 

Thesis for the candidate degree in psychological sciences, specialty 19.00.07 – 

Pedagogical and Developmental Psychology. – Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine. – Kyiv, 2019. 

The dissertation is devoted to research of psychological factors of life-cretivity 

at midchildhood period. The paper summarizes theoretical views on the life-creativity 

process in existential, humanistic, and individual psychological approaches; the main 
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psychological factors of life-creativity are singled out and features of their 

manifestations in the midchildhood are researched; the typical profiles of junior 

pupils according to the manifestations of life creativity factors are determined; the 

influence of the child’s development environment on psychological factors of life-

creativity is analyzed. 

Life-creativity is deeply studied in the existential approach, however the study 

of this concept is now mostly descriptive. It is revealed that life-creativity is a 

creative process aimed at self-improvement, development, and organization of life 

events. Adulthood is the peak period of life-creativity realization. The main 

conceptual fundamentals of the life-creativity factors are substantiated on theoretical 

and methodological levels. It resulted in forming a coherent psychological view of 

human life as the process determined by a number of personality traits and 

psychological mechanisms that develop at early ontogenesis stages and namely at 

midchildhood to provide self-development and solving of everyday life tasks. The 

psychological factors of life-creativity at the midchildhood are creativity, adaptive 

mechanisms (psychological defense and coping-strategies), hardiness, reflection and 

self-cognition. 

Midchildhood is a sensitive period to optimize the life-creativity factors. 

The most important factor in life-creativity at midchildhood is creativity that is 

dynamic under the influence of age and psychological characteristics, conditions of 

the child’s development, education and training. Adaptive mechanisms undergo 

transformation at the junior school age. Reflection and self-cognition as new 

psychological formations of this age provide the child's ability to comprehend and 

evaluate their own actions, states, and feelings based on the gained knowledge. 

The closest social environment (parents, teachers) of the junior school child 

affects the factors of their life-creativity. Safe environment supports the development 

of creativity and reflection, hardiness, the use of proper adaptive mechanisms and 

their intensity in exquisite situations. 

It has been found that life-creativity factors are interrelated and changes in one 

of them can produce changes in others. Creativity, self-reflection, and self-cognition 



6 

 

are associated with hardiness and adaptive mechanisms (psychological defence and 

coping strategies). The significant influence on creativity is made by the coping 

strategies, self-esteem as the criteria of self-reflection and adaptive mechanisms.  

At midchildhood manifestations of life-creativity are expressed in creativity, 

persistence, self-determination and caution. Creativity is the ability of the child to 

original creative thinking, understanding the essence of the problem, openness of 

novelty and variety of options, detailed elaboration of their own ideas. 

The persistence is conditioned by mature defense mechanisms. It encourages 

the child to focus on problem solving, self-improvement, to make a good impression 

on others. Self-determination orientates the child on overcoming difficulties, 

reflection, analysis, self-cognition.  It is provided by mature psychological defense 

mechanisms and reflection. Caution is manifested avoiding problem situations, 

suspicion, risk aversion, tension and low self-esteem.  

On the basis of life-creativity factors three types of junior schoolchildren were 

determined – demonstrative, moderate and cautious. 

The nature of life-creativity is determined by the level of creativity, the use of 

mature defense mechanisms, deactualization of immature ones and self-reflection. 

The program of psychological support for the development of the life-creativity 

factors of junior schoolchildren was developed and tested in the educational process 

of the elementary school. Psychological support involves a set of interrelated 

activities with junior students and their parents. 

The results of the experiment prove the effectiveness of optimizing the life-

creativity factors at the midchildhood period by means of social and psychological 

training. The indicators of life-creativity factors of the experimental group 

participants were improved while no significants changes were found in the control 

group. The results obtained in the approbation process of the psychological coaching 

program for the optimization of life creativity factors prove its effectiveness. 

Key words: life-creativity, midchildhood, psychological factors of life-

creativity, development conditions, psychological coaching. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Інтенсивність та динаміка соціально-

культурних процесів вимагають від людини здатності швидко реагувати на 

виклики сьогодення, гнучкості до організації власного життя на основі 

збереження цілісності автентичного внутрішнього світу. Нова парадигма 

української школи, ґрунтована на «Рекомендаціях Європейського Парламенту 

та Ради Європи щодо формування ключових компетентностей освіти впродовж 

життя», активізує проблеми творчого розвитку особистості учня, становлення 

коректних взаємин школяра з навколишнім світом і з собою.  

У філософії явище життєтворчості досліджується у контексті пошуку та 

реалізації сенсу життя (М. Бердяєв, В. Соловйов, П. Флоренський, В. Штерн), 

здійснення виборів і побудови власного життя (М. Бахтін,  М. Максюта, 

М. Мамардашвілі, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер), співвідношення творчості та 

життя (А. Бергсон, А. Білий, В. Іванов, В. Козлов, Л. Сохань), культури 

життєтворчості (Н.  Богданова), а також ролі освіти та соціалізації в її 

становленні (В. Андрущенко, О. Джура). Дослідження соціологічного аспекту 

життєтворчості як індивідуально-суспільного феномену грунтується на 

положенні про єдність соціальної сутності індивіда та його існування 

(Ю. Романенко, Л. Сохань, В. Шинкарук, М. Шульга). 

Наукові розвідки у педагогіці зосереджені на формуванні життєтворчих 

компетенцій (І. Єрмаков) та технологій (Л. Іванцев), розробці засад педагогіки 

життєтворчості та їх реалізації в освітньому процесі (Є. Бондаревська, 

І. Котова, А.  Павленко), суспільній діяльності (Л. Романовська). 

 У зарубіжній психології концепт життєтворчість розкрито у дослідженнях 

особистості як творця власного життя через призму вибору (С. Мадді, 

В. Франкл, І .Ялом) та реалізацію творчого потенціалу (А. Маслоу, К. Роджерс), 

здобуття індивідуальності (К. Юнг), взаємодії з соціумом в міру реалізації сили 

творчого «Я» (А. Адлер, С. де Фріз).  

 У вітчизняній психології життєтворчість найповніше досліджується в 

екзистенційному підході й трактується як творчий процес (О. Пурло), 
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розширення світу та життєвих обставин на основі пізнання й самопізнання 

(Д. Леонтьєв, О. Сухоруков) та проявляється в результатах діяльності 

особистості, розвитку її суб'єктного світу, проявів у соціальній сфері 

(О. Сухоруков). У руслі діяльнісного підходу авторство життя передбачає 

постійне здійснення людиною життєвих виборів та соціальну й психологічну 

зрілість (Л. Анциферова, В. Петровський), активність та включеність у 

діяльність, що є передумовою її розвитку та вдосконалення (С. Рубінштейн), 

здатність особистості до об'єктивації й прояву себе в соціальному світі 

(К. Абульханова-Славська) та суб'єктивній реальності, внутрішньому світі 

людини (В. Слободчиков та Є. Ісаєв).  

Явище життєтворчості переважно вивчається у дорослих як здатність до 

життєтворчості (Л. Яновська), життєтворча активність (В. Ямницький) та 

здібності (Н. Полєтаєва, Т. Титаренко).  

Дослідження життєтворчості в юнацькому віці стосуються 

конструювання життєвих цілей (Н. Бикова), планів (І. Астафьєва, С. Шелепова), 

перспектив (М. Насраддін), психологічних способів проектування майбутнього 

(О. Люсова, Л. Помиткіна), самовизначення (Б. Ананьєв, Л. Божович, 

І. Кулагіна, І. Кон, Л. Славіна, М. Фельдштейн), формування світогляду, 

становлення стійкої самосвідомості і цільного образу «Я» (Є. Сапогова), 

цілетворення (Н. Кириченко), психологічних труднощів, що перешкоджають 

самостійній організації власного життя (Д. Китова).  

У молодшому шкільному віці окремі прояви життєтворчості аналізуються 

у площині креативності, що проявляється в основному в навчальній діяльності, 

зокрема у розв’язуванні творчих задач, розвитку творчих здібностей (Н. Латиш, 

С. Максимова, В. Моляко, Б. Нікітін, Є. Яковлєва), а також у дослідженнях 

суб’єктності, рефлексії та самопізнання (С. Максименко, П. Новіков, 

Н. Пеньковська, Н. Пов’якель, Р. Павелків, В. Семиченко, І. Семенов, 

С. Степанов, О. Суворова), адаптаційних процесів в умовах соціуму 

(Р. Грановська, Л. Гребенников, М. Кляйн, В. Коновальчук, Ф. Крамер, 

І. Нікольська, Є. Романова, М. Топчій, Т. Чурилова, О. Чумакова). 
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Проблеми психологічних особливостей становлення особистості, 

розвитку і саморозвитку, характерних для молодшого шкільного віку, не 

виходять із кола актуальних досліджень психологів, однак, дотепер у контексті 

життєтворчості вони не розглядалися. Питання зародження й розгортання 

процесу життєтворчості та його проявів на ранніх етапах онтогенезу, 

залишаються недостатньо розкритими. 

З огляду на наукову і соціальну значущість дослідження означеної 

проблеми та недостатнє її вивчення обрано тему дисертаційної роботи: 

«Психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці». 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційна робота виконана у межах тематичного плану науково-дослідної 

роботи кафедри психології Черкаського національного університету імені 

Богдана Хмельницького «Актуальні проблеми розвитку психології: реалії та 

перспективи» (затверджена вченою радою Черкаського національного 

університету імені Богдана Хмельницького (протокол №4 від 24 грудня 2013 

року). Тему дисертації затверджено на засіданні вченої ради Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (протокол № 3 від 

31.01.2012 р.) та уточнено на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 26.001.26 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка (протокол № 2 

від 25 лютого 2019 року).  

Мета дослідження теоретично обґрунтувати та емпірично дослідити 

психологічні чинники життєтворчості у молодшому шкільному віці. 

Відповідно до мети дослідження було сформульовано такі завдання: 

1. У результаті теоретичного аналізу досліджень явища життєтворчості у 

вітчизняній та зарубіжній психології виявити основні підходи до його 

трактування.  

2. З’ясувати зміст, структуру, чинники життєтворчості у молодшому шкільному 

віці. 
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3. Визначити компоненти когнітивної та емоційної сфер, які є чинниками 

життєтворчості у молодшому шкільному віці та встановити їх зв’язки з 

середовищем розвитку. 

4. Розробити та апробувати програму розвитку життєтворчості для дітей 

молодшого шкільного віку та їхніх батьків, спрямовану на оптимізацію 

чинників життєтворчості. 

Об’єкт дослідження: життєтворчість дитини молодшого шкільного віку. 

Предмет дослідження: психологічні чинники життєтворчості у 

молодшому шкільному віці. 

Теоретико-методологічну основу дослідження складають положення 

про: детермінацію і закономірності розвитку психіки (Б. Ананьєв, 

Л. Виготський, О. Леонтьєв, Б. Ломов, С. Максименко, С. Рубінштейн); 

сутність та закономірності розвитку дітей молодшого шкільного віку 

(Л. Божович, М. Боцманова, Д. Ельконін, А. Захарова, А. Ліпкіна, 

В. Слободчиков, Г. Цукерман); формування особистості молодшого школяра 

(І. Авдєєва, Л. Виготський, І. Дубровіна, К. Кричевська, Г. Костюк, В. Мухіна, 

Р. Павелків, М. Савчин, О. Скрипченко, П. Якобсон); адаптацію дитини до 

навколишнього світу (Ф. Березін, Л. Божович, Г. Бурменська, О. Власова, 

М. Лісіна, Н. Лусканова, Ж. Піаже), вплив сім’ї на розвиток особистості дитини 

(О. Бодальов, А. Варга, І. Ващенко, Ю. Гіппенрейтер, О. Захаров, 

Е. Ейдеміллер, В. Леві, В. Мухіна, А. Прихожан, В. Семиченко, Ф. Сімон, 

А. Співаковська, В. Столін), універсальний характер творчості та її динаміку 

(Л. Виготський, В. Моляко, К. Роджерс, Е. Мейзел, Б. Трейсі, Дж. Гілфорд, 

С. Меднік, Р. Стернберг, Ф. Баррон, Н. Хазратова), емоції та емоційну 

регуляцію активності (І. Васильєв, В. Вілюнас, Л. Журавльова, Є. Ільїн, 

О. Чебикін, М. Шпак); захисні механізми психіки (З. Фрейд, А. Фрейд, 

Є. Романова, Л. Гребенников, І. Нікольська, Р. Грановська, М. Топчій, 

Т. Чурилова).  

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань застосовано такі 

методи дослідження: a) теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, 
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систематизація – для визначення основних підходів до вивчення 

життєтворчості у психології; б) емпіричні – анкетування, бесіда, спостереження 

а також психодіагностичні методики: Тест П. Торренса (модифікація О. Тунік) 

– для дослідження креативності; Методика «Сходинки» (В. Щур) – для 

дослідження самооцінки; Адаптований модифікований варіант дитячого 

опитувальника Р. Кеттелла (адаптація Е. Александровської) – для дослідження 

показників життєстійкості й адаптації; Методика оцінки дитячих захисних 

механізмів (О. Чумакова), Опитувальник копінг-стратегій (І. Нікольська, 

Р. Грановська) – для дослідження адаптивних механізмів; Методика 

«Діагностика рівня емпатії» (І. Юсупов); Методика діагностики рефлексивності 

(А. Карпов); Методика діагностики батьківського ставлення (А. Варга, 

В. Столін) – для дослідження особливостей батьківського впливу; в) 

математично-статистичної обробки даних – кількісного опису даних та 

статистичного виводу (t-критерій Стьюдента для незалежних вибірок,), методи 

багатомірної математичної статистики (кореляційний, факторний, кластерний, 

множинний регресійний аналізи) – для встановлення психологічних чинників 

життєтворчості у молодшому шкільному віці. Статистичний аналіз здійснено за 

допомогою спеціалізованого пакету для психологічних досліджень SPSS 22.0. 

Емпірична база дослідження. У дослідженні взяло участь 128 осіб – 

дітей молодшого шкільного віку. З них 72 хлопці та 56 дівчат, віком 8 та 9 

років, які є учнями 3-4 класів Черкаської міської гімназії № 9. До 

формувального експерименту було залучено 64 учні 3 класів у межах 

упровадження інноваційного освітнього проекту «Розквіт».  

Наукова новизна та теоретичне значення одержаних результатів полягає 

в тому, що вперше:  

- виокремлено психологічні чинники життєтворчості у дітей молодшого 

шкільного віку (креативність, рефлексія, самопізнання, життєстійкість, 

адаптивні механізми: психологічні захисти та копінг-стратегії), емпірично 

досліджено їх вираженість та взаємозалежність; 
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- виявлено взаємозв’язок життєтворчості у молодшому шкільному віці та 

показників креативності, наполегливості, самостійності, обережності; 

- визначено особистісні типи молодших школярів за критерієм чинників 

життєтворчості (демонстративний, поміркований та обережний); 

- розроблено та апробовано програму розвитку життєтворчості для дітей 

молодшого шкільного віку та їхніх батьків, що передбачає оптимізацію 

чинників життєтворчості дітей та підвищення психологічної грамотності 

батьків;  

- визначено, що молодший шкільний вік є сензитивним періодом для 

становлення та оптимізації чинників життєтворчості, що визначають її 

зміст; 

уточнено: 

- поняття життєтворчості особистості у тому, що життєтворчість як процес 

виникає у дитинстві; в молодшому шкільному віці має вияв у 

креативності, наполегливості, самостійності, обережності. 

Надійність та достовірність результатів дослідження забезпечено 

теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних положень, психологічних 

змінних, використанням надійних і валідних діагностичних методик, 

репрезентативністю вибірки та застосуванням коректних методів математичної 

статистики із використанням сучасних програм обробки даних. 

Практичне значення дослідження. Результати дисертаційної роботи 

можуть використовуватися у підготовці майбутніх фахівців-психологів, у 

підвищенні кваліфікації педагогічних працівників. Отримані результати можуть 

бути використані при викладанні дисциплін «Психологія розвитку», «Дитяча 

психологія», «Розвиток та корекція особистості в дошкільному та молодшому 

шкільному віці», «Психічний розвиток дитини», «Особливості роботи з 

батьками учнів початкових класів» тощо.  

Розроблена програма психологічного тренінгу життєтворчості для 

молодших школярів та їхніх батьків, а також її елементи можуть 

використовуватися психологами та педагогами у початковій школі згідно з 
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концепцією нової української школи з метою створення сприятливих 

передумов для успішної життєтворчої реалізації.  

Результати дослідження впроваджено в освітній процес Черкаського 

національного університету імені Богдана Хмельницького (довідка № 47/03-а 

від 20 лютого 2019 р.), Дрогобицького державного педагогічного університету 

імені Івана Франка (довідка № 177 від 20 лютого 2019 р.), Комунального 

навчального закладу «Черкаський обласний інститут післядипломної освіти 

педагогічних працівників» (довідка № 47/01-18 від 19 лютого 2019 р.). 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні 

положення, результати й висновки дисертації доповідалися та обговорювалися 

на науково-практичних конференціях, зокрема: ХІV Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку 

психології і педагогіки» (Київ–Лондон, 2011); IV Міжнародна науково-

практична конференція «Актуальні проблеми психології особистості та 

міжособистісних взаємин» (Київ–Кам’янець-Подільський, 2012); Міжнародна 

науково-практична конференція «Харківська школа психології: спадщина і 

сучасна наука» (Харків, 2012); II Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Вітчизняна наука: сучасний стан, актуальні проблеми та 

перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 2012); Інтернет-семінар 

«Психолого-педагогічні аспекти організації життєвого простору дитини» 

(Черкаси, 2012); Scientific and Professional Conference «Modern Science: 

Tendencies of Development» (Будапешт, 2013); Всеукраїнські науково-

психологічні діалоги (на виконання завдань інноваційного освітнього проекту 

«Розквіт» з теми «Створення науково-методичних засад формування у дітей 

навчально-дослідницьких умінь» (Київ–Черкаси–Кіровоград, 2013); 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Навчально-дослідницька 

діяльність дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, 

досвід роботи, перспективи» (Київ–Черкаси–Кіровоград, 2013); Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Навчально-дослідницька діяльність дітей: 

досвід організації, дидактичні напрацювання, особливості формування 
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навчально-дослідницьких умінь» (Київ–Черкаси–Кіровоград, 2014); II  

Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні проблеми практичної 

психології» (Дрогобич, 2015). 

Публікації. Результати дисертаційного дослідження відображено у 12 

публікаціях, серед яких 7 статей у наукових фахових виданнях, включених до 

переліку, затвердженого МОН України, 1 – у зарубіжному виданні, 1 посібник, 

3 тез доповідей на наукових форумах. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Список 

використаних джерел містить 211 найменувань, з яких – 27 англійською мовою. 

Основний зміст дисертації викладено на 162 сторінках. Загальний обсяг 

становить 222 сторінки. Робота містить 28 таблиць (на 16 сторінках), 8 рисунків 

(на 23 сторінках) та 10 додатків. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗВИТКУ ЧИННИКІВ 

ЖИТТЄТВОРЧОСТІ 

1.1. Проблема життєтворчості в науково-психологічних дослідженнях 

 

На початку XX століття філософ М. Бердяєв стверджував, що «особистість 

формується у довготривалому процесі виборів та витіснення того, що в мені не 

є моїм «я». Душа – це творчий процес, активність. Людський дух повинен себе 

трансцендувати, підійматися до того, що вище людини. І тоді лише людина не 

губиться і не зникає, а реалізує себе. Людина повинна весь час здійснювати 

творчий акт по відношенню до самої себе. У цьому творчому акті відбувається 

самотворення особистості [57, с. 58]. 

Ідея про особистість як творця власної долі була представлена ще у 

екзистенційній філософії  Ж.-П. Сартра: «Людина є нічим іншим, ніж те, чим 

вона робить себе сама» [210, с. 15]. Така ж думка обґрунтовується у 

екзистенційній психології: людина постійно здійснює творчий акт стосовно 

самої себе. У цьому творчому акті відбувається самотворення особистості.  

Творчість виступає основою життя, фундаментальною ознакою 

функціонування і розвитку будь-яких живих систем. Людина не тільки творить 

світ, але і себе в світі. Вона екзистенційно налаштована творити, і будь-яка 

мить її життя – це творіння реальності, її семантичне реконструювання. І 

людське «буття в світі», головним і визначальним чином пов'язане з творчістю 

самої свідомості людини –  творінням реальності [57]. 

Творячи себе, свою особистість, людина одночасно змінює світ навколо 

себе. В. Козлов [56] вважає особистість мікроскопом реальності,  яка проходить 

через людську свідомість та перетворюється нею, а у ній і сама особистість 

прагне росту та розвитку.  

У філософському значенні життєтворчість – це загальний спосіб 

людського буття, який відрізняє існування людини від існування тварин. 

Людина здатна займати певну позицію щодо теоретичного і практичного 
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ставлення до власного життя, тоді як тварина тотожна своїй життєдіяльності 

[46].  

Життєтворчість – це процес створення людиною свого життя на основі 

вироблених нею цінностей і сенсу свого існування відповідно до суспільно 

значущих цінностей [97, c. 46]. 

У психологічному значенні життєтворчість – це один з можливих способів 

відтворення особистістю власного життя, сутність якого полягає в модифікації 

культурних зразків життєвого шляху, відображає розкриття та реалізацію свого 

потенціалу у виборі життєвого шляху, стилю життя і т.д.  

У вітчизняній психології ідея про людину як творця власного життя 

розроблялася у контексті дослідження життєдіяльності – поняття, що 

відображало єдність проявів особистості в різніх видах діяльності.  

У руслі діяльнісного підходу теоретичні дослідження життєтворчості 

проводилися Л. Анциферовою та В. Петровським. Особистість є автором свого 

життя, це передбачає постійне здійснення нею життєвих виборів, від яких 

залежить її розвиток. Становлення особистості відбувається на всіх етапах 

життєвого шляху людини. Причому що зрілішою в соціальному і 

психологічному плані стає особистість, то більше зростає її здатність до 

подальшого розвитку [5, с. 8].  

К. Абульханова-Славська [2] великого значення надає суспільним 

стосункам особистості та наголошує на тому, що для життєтворчості і 

самоздійснення значущою є здатність особистості до об'єктивації, до прояву 

себе в соціальному світі. 

С. Рубінштейн [131] вважає людину суб'єктом власної життєдіяльності, 

творцем свого життя завдяки включеності в діяльність, що є передумовою її 

розвитку та вдосконалення. Людина як особистість організовує життя, 

забезпечує змістовність, осмисленість власного буття у просторі та часі 

життєвого циклу, реалізовуючи свій життєвий «проект». У контексті суб'єктно-

діяльнісного підходу дослідник підкреслює необхідність введення принципу 

активності, що визначає життєдіяльність особистості [110]. 
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Концепція В. Слободчикова та Є. Ісаєва [138] містить ідею про зміну, 

перетворення «самості» як центру людської душі у процесі розвитку. 

Дослідники вбачають причину розвитку у суб'єктивній реальності, 

внутрішньому світі людини. Дитина, на їх думку, є чистою потенціальністю, 

яка має «згорнутися» до набуття душі, що уможливить становлення авторства і 

універсальність саморозвитку [138, с. 17].  

Проаналізувавши науково-психологічні здобутки вітчизняних дослідників 

щодо проблеми людини як автора свого життя, спостерігаємо єдність позицій 

дослідників щодо значущості соціальної  та психологічної зрілості особистості, 

її активності та відповідальності стосовно організації власної життєдіяльності. 

Життєдіяльність людини, що свідомо нею визначається та реалізується, 

припускає наявність процесу творення – творчості, життєтворчості [181, c. 17]. 

Уявлення про життя людини як творчий процес було покладено у основу 

концепції життєтворчості, яка була розроблена Л. Сохань [140] та її 

послідовниками.  Дослідниця визначає життєтворчість як духовно-практичну 

діяльність особистості, націлену на творче проектування і здійснення її 

життєвого проекту. Завдяки здатності особистості до життєтворчості, вона 

розробляє, коригує та реалізовує свій життєвий сценарій, опановуючи 

мистецтво життя – особливе уміння, що базується на глибокому знанні життя, 

розвиненій самосвідомості та володінні системою засобів, методів і технологій 

життєтворчості. Життєтворчість розглядається як процес упорядкування подій 

життя особистості, процес її самовдосконалення [117, c. 59].    

На думку І. Єрмакова [40] , характерними для процесу життєтворчості 

рисами  є осмислення людиною свого призначення; розробка життєвої 

концепції і життєвого кредо; свідомий вибір життєвих цілей і оформлення їх у 

життєву програму, життєвий план; наявність необхідних умов для 

самореалізації сутнісних сил; рівень соціальної і психологічної зрілості;  

відповідальне ставлення до свого життя і до самої себе [34, с. 5].  

О. Крижанівська [63] вважає життєтворчість процесом усвідомленої зміни 

людиною власного життя через активізацію свого творчого потенціалу. Це  
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змістоутворююча складова процесу життєдіяльності людини та її найвищий 

результат. Життєтворчість виникає на піку з'єднання ціннісних орієнтацій 

особистості і актуальної сфери її розумової та практичної діяльності. 

О. Пурло [120] розглядає життєтворчість як творчий процес, порівнює 

основні характеристики цих двох явищ та зазначає, що вони подібні. І у тому, і 

в іншому випадку мова йде про включеність ініціатора (творця, автора, 

суб’єкта) в нестереотипний процес, що не має зовні регламентованих 

тимчасових рамок, носить перетворюючий характер та потенційно приводить 

до отримання об’єктивно або суб’єктивно якісно нового продукту 

(матеріального або ідеального). Проте на відміну від творчого процесу, 

результатом якого є онтологічно розташований продукт (матеріальний або 

нематеріальний), який виноситься поза межі людини, результатом 

життєтворчості є онтологічно розташований в людині ідеальний (духовний, 

ціннісний, смисловий) продукт, що виражається в життєвій позиції особистості 

та потенційно трансцедентується поза межі власного «Я». 

М. Левченко [71] визначає життєтворчість як процес реалізації прагнення 

людини до розвитку, вдосконалення, виявлення всіх здібностей організму і 

особистісного «Я», чому сприяє  екстанціональність та об'єктивність 

внутрішнього оцінювання, тобто відкритість новому і розвинена саморефлексія 

[71, с. 95].  

Надзвичайно важливими нам видаються твердження дослідниці про 

особливість життєтворчого процесу та його продукту, що є внутрішньо 

сформованим під впливом життєвого досвіду та зовнішньо проявляється у 

специфіці організації подій власного життя, стосунках з людьми, світом, 

сприйнятті свого призначення.  

Життєтворчість особистості як цілісність вияву її адаптивної, творчої та 

суб'єктної активності, що спрямована на реалізацію цільових та смислових 

аспектів власного життя розглядає В. Ямницький [180]. Вона регламентується 

мотивацією надлишку й спрямована на реалізацію цільових та смислових 

аспектів власного життя. Під мотивацією надлишку він розуміє мотивацію, 
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спрямовану на реалізацію буттєвих потреб людини (на відміну від 

дифіцитарних, за А. Маслоу) [180, с. 43].  

Дослідник фокусує науковий інтерес на життєтворчій активності 

особистості як активності найвищого, суб'єктного рівня. Під життєтворчою 

активністю розглядається особливий, інтегральний вид активності особистості, 

що складає симультанну єдність її адаптивного, продуктивного, пізнавального 

та суб'єктного типів, і характеризується цілісністю виявлення на предметному, 

когнітивному, соціальному й духовному рівнях прояву. Провідними 

внутрішніми психологічними чинниками життєтворчої активності особистості 

виступають адаптація, рефлексія, творчість і пізнання. Зовнішні психологічні 

чинники її розвитку відображаються в організаційних умовах і побудові 

середовища спрямованого психологічного впливу [180].  

Л. Яновська [181] вважає життєтворчість особливою духовною активністю 

особистості, яка виявляється в постановці та вирішенні основних питань буття, 

особливостях ставлення до подій, в оцінці особистістю зв'язності цих подій, в 

тимчасовій регуляції, в способі організації часу, життя, в життєво важливих 

виборах [181, с. 190]. Дослідниця фокусує свій науковий інтерес на понятті 

«здатність до життєтворчості», яке визначає як інтегративну, духовну здатність 

суб'єкта організовувати умови свого життя, перетворювати і розширювати свій 

життєвий світ, змінювати систему взаємин зі світом, іншими людьми і  самим 

собою в процесі розвитку індивідуальності. 

О. Сухоруков [143], розглядаючи творчість людини в сфері психологічних 

утворень і процесів, що забезпечують цілісність її життя, наголошує на 

інтегральності критерію життєтворчості. Життєтворчість проявляється у 

єдності трьох сфер: продуктивній (результатах активності особистості), 

суб'єктивній (у розвитку суб'єктного світу особистості), і соціальній (відбиття в 

життєвих світах інших людей). Саме інтеграція трьох цих іпостасей закладає 

цілісність творчої особистості, перетворюючи її на життєтворчість.  

Нам імпонує погляд науковця щодо важливості гармонії різних 

особистісних аспектів та забезпечення цілісності особистості з метою реалізації  
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творчого потенціалу та його спрямованості на життя.  Вони розвиваються до 

досягнення особистістю зрілого віку та сприяють активному розгортанню 

процесів життєтворчості.  

Саме для періоду дорослості, згідно з результатами дослідження Л. 

Яновської (25-45 років) та В. Ямницького (38-45 років) характерний високий 

ступінь здатності до життєтворчості [181] та життєтворчої активності [180].  

Життєтворчість особистості проявляється у здатності перетворювати і 

розширювати життєвий світ, змінювати і організовувати свою систему 

стосунків у процесі розвитку [181, с. 192].  

Життєтворчий процес зумовлюється певними чинниками, психологічними 

властивостями та механізмами особистості, що забезпечують його 

продуктивність.  

Суб'єкт життєтворчості може визначати свої взаємодії в життєвому світі, 

вирішувати психосоціальні проблеми, змінювати способи взаємодії, приймати 

на себе відповідальність за власну самість, відкривати загальнолюдські та 

екзистенційні цінності буття [143]. Важливу роль відіграє також вирішення 

завдання на життєзабезпечення, що становить основу способу життя [164]. 

Визначальні характеристики особистості, яка конституює саму себе, тобто 

займається життєтворчістю, виокремлює Т. Титаренко: хист до семіотизації та 

наративізацїї себе і світу, що забезпечує особистісну цілісність; толерантність 

до індивідуальної своєрідності, готовність до прийняття чиєїсь інакшості, 

свобода від типовості, внормованості, стереотипності; спрага до новизни, 

креативність, життєстійкість, відмова від усталеного, осілого життя заради 

ризикованого, мандрівного; децентрованість, неієрархічність, мережевість її 

динамічної структури, що забезпечує нон-фінальність змін; рухливість, 

відкритість світові, що породжує готовність адаптуватися до 

найрізноманітніших контекстів життєздійснення; пробудження її здатності 

жити водночас у численних реальностях, у тому числі і у віртуальних [175, c. 

357–367]. 



24 

 

Н. Полєтаєва [112] узагальнила та конкретизувала життєтворчі здібності, 

розширивши наведений вище перелік здібністями до трансценденції, 

прогнозування, рефлексії, смислоутворення та саморегуляції. 

У зарубіжній психології проблема власне життєтворчості не розглядалася, 

проте існують дотичні до неї наукові дослідження, що містять характеристики 

людини-творця власного життя. 

Концепція «творчого Я» А. Адлера [182] тісно пов’язана з поняттям 

життєтворчості у вітчизняній психології.  Припускаючи існування творчої сили, 

дослідник не заперечує впливу спадковості та оточення на формування 

особистості. Кожна дитина народжується з унікальними генетичними 

можливостями та набуває певного соціального досвіду, а творча сила Я 

спрямовує людину на формування власного стилю життя [159].  

Творча сила «Я» – це сила життя, що дозволяє передбачати, аналізувати 

рух особистості вперед, йти до мети. Послідовниця А. Адлера С. де Фріз 

зазначає: творча сила, з якою народжується дитина така потужна, що її прояви  

вражають [186]. 

У цьому сенсі досить ілюстративним видається «закон низького дверного 

отвору»,  описаний А. Адлером: «Якщо ви намагаєтеся пройти через дверний 

отвір висотою в чотири фути, у вас є два варіанти.  Можна, скориставшись 

творчою силою, пригнутися, наближаючись до дверей. Таким способом 

психологічно здорові люди вирішують більшість проблем. І навпаки, 

ударившись головою, впасти, та  знову постати перед вибором  –  вирішити цю 

проблему  або ж продовжувати стукатися головою, як це зазвичай роблять 

невротики. Творча сила «Я» дозволяє обрати свій напрямок дій [190, c. 79]. 

Теорія творчого «Я» А. Адлера [201] доповнює ідею гуманістичної 

психології щодо універсальності творчої активності та творчих здібностей, що 

притаманні кожній людині. Аналогічна думка прослідковується в теорії 

самоактуалізації, що означає «повне використання власних талантів, 

здібностей, можливостей і т.п.» [201, с. 150]. У житті кожної людини можна 

відшукати епізоди самоактуалізації, завдяки чому вона спроможна докорінно 
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переглянути всі свої уявлення про минуле, погляд на себе і свої можливості в 

сьогоденні, і побудувати реальні плани на майбутнє [203, с. 97]. Навіть досвід 

болю, невдач, помилок може бути сприйнятим та інтерпретованим як такий, що 

має специфічну цінність, як елемент шляху до самоактуалізації [22].  

А. Маслоу [202] наголошує на важливості гармонії із власною 

внутрішньою природою: «Неможливо мудро зробити життєвий вибір, якщо не 

прислухатися до себе, до власної caмості, в кожну мить життя» [202, с. 47].  

Висловлюючи впевненість у творчих можливостях всіх людей, К. Роджерс 

вважав, що головним мотивом творчості є прагнення людини  до розвитку, 

розширення, вдосконалення, зрілості, тенденції до вираження та прояву всіх 

здібностей організму і особистості [124, с. 78], щоб досягти «мети, яку вона 

свідомо чи несвідомо переслідує – стати самою собою» [123, с. 154].  

Ш. Бюлер досліджує самоздійснення як всебічну реалізацію людиною її 

потенціалу, «самої себе», власних цінностей та прагнень. Дослідниця також 

розглядає самоздійснення як процес, що має різні прояви відповідно до віку: у 

ранньому дитинстві – як гарне самопочуття, у 12-18 років – як переживання 

завершеності дитинства, в зрілості – як самореалізація та сповненість, мудрість 

– у старості. Життєві досягнення кожного періоду відображаються у самооцінці 

[82]. На жаль, молодший шкільний рік залишився поза увагою у цій 

періодизації.  

Таким чином, згідно з положеннями індивідуальної та гуманістичної 

психології творчість є важливою передумовою процесу самовдосконалення, 

самореалізації, а отже і життєтворчості. 

У аналітичній психології дотичною до ідеї життєтворчості за 

психологічним змістом є теорія індивідуації – наближення людини до своєї 

Самості, здобуття нею власної індивідуальності, розвиток початкової, 

закладеної в ембріональному зародку особистості у всіх її аспектах [171, с. 

470]. Важливим чинником індивідуації є інтеграція несвідомого у свідому 

сферу. У результаті відбувається порівняння ідей та цінностей, породжених 
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власним Я, з суспільними ідеями та цінностями, внаслідок чого розвивається 

впевненість та усвідомленість власної унікальності [173].  

У екзистенційній психології підкреслюється необхідність пізнання не лише 

себе, а й довколишнього світу для людини, що вибудовує власне життя у 

процесі пошуку його сенсу.  

Відсутність сенсу породжує у людини фрустрацію або «екзистенціальний 

вакуум». З цієї причини людина повинна виробляти (формувати) власний 

світогляд і сенс життя [153].  

Людина, заклопотана сама собою, ніколи не осягне справжнього сенсу 

життя і не досягне висот особистісного розвитку. Людина, захоплена 

надіндивідуальними цінностями, буде розвиватися продуктивно [50, c. 19]. 

Вона трансцендентується за допомогою творчої роботи (того, що вона дає 

світу), пізнання та цінностей (того, що бере від світу)  та стосунків з ним [150, 

с. 174].  

Окрім пізнання, взаємодії зі світом та творчості, напрямок розвитку 

особистості та її життєтворчості визначається тими виборами та рішеннями, які 

вона здійснює, потрапивши у певну ситуацію.  

На переконання В. Франкла, «людина вирішує за себе; будь-яке рішення є 

рішення за себе, а рішення за себе –  завжди формування себе» [150, c. 62]. 

Екзистенційні психологи вказують, що свідомі рішення та вибори 

повністю визначають розвиток особистості: «людина конституює себе сама, а 

рішення – це атоми буття, що творяться людиною» [177]. 

Саме вибір сприяє особистісному розвитку, здобуттю нового досвіду та не 

повинен суперечити внутрішній природі людини, її самості. Постійність вибору 

на користь відомого та незмінного призводить до накопичення 

екзистенціальної провини за втрачені можливості, відчуття безглуздості життя. 

У такому випадку в особистості спостерігається специфічна екзистенційна 

патологія – «ноогенний невроз» (В. Франкл, К. Попельський), «екзистенційний 

невроз» (К. Обухівський, С. Мадді), «екзистенційна фрустрація» (І. Ялом) [50]. 
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Д. Леонтьев відзначає, що «неправильний вибір, погане усвідомлення 

альтернатив, втеча від відповідальності за вибір – це передумови «нездорового 

розвитку»,  свідчення відсутності певної  однозначної спрямованості чи 

сутності в людини» [77, с. 41].  

Вибір на користь майбутнього передбачає ризик та супроводжується 

екзистенційною тривогою через непрогнозованість наслідків, тож без тривоги 

немає майбутнього. За словами  Д. Леонтьєва людина намагається позбутися 

невизначеності майбутнього, плануючи його наперед або робить вибір на 

користь діалогічної відкритості зі своїм майбутнім. Остання опція видається 

автору найбільш продуктивною, для підтвердження її він  наводить  вислів 

А. Синявського: «Життя – це діалог з обставинами» (з виступу на 

міжнародному конгресі «Глобальне майбутнє 2045» у Москві (2012 р) – курсив 

наш).  

Людина може включитися в активну діяльність заради реалізації свого 

життєвого проекту, стати справжню особистістю, вирішуючи внутрішні 

конфлікти, сприймаючи зовнішні обставини життя не як перешкоди, а 

інструменти для переосмислення життя; приймаючи пасивну позицію, «її життя 

розсіюється в позбавлених сенсу обставинах, стає марним і гіршим за смерть» 

[1, c. 226].  

Е. Фромм [152] стверджує, що «розвиток особистості досягається тільки 

наполегливою кропіткою працею, зосередженістю, вмінням взяти себе в руки, 

сконцентрувати свою увагу. У людини завжди є дві реальні можливості: або 

зупинитися у своєму розвитку і перетворитися на порочне створіння, або 

повністю розгорнути свої здібності і перетворитися на творця.  

Позиція екзистенційних психологів щодо визнання особистості вільною і 

відповідальною за організацію власного життя, розширення власного 

світогляду, створення власного досвіду та реальності поза межами власного Я 

відповідає концепції життєтворчості. Вважається, що психологічні властивості 

людини формуються і шліфуються обраним способом життя, важлива роль у 

якому відводиться пізнанню та самопізнанню, а також принципу активності.  
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Саме у екзистенційній психології з’явилася та дістала розвитку концепція 

життєтворчості  [74; 142; 181]. Д. Леонтьев [74] розглядає життєтворчість як 

зміну смислової системи особистості та визначає її як особистісно-орієнтовану 

практику розвитку та корекції взаємин зі світом, що передбачає 

трансценденцію свідомості особистості, її зовнішню направленість та 

розуміння подій, які відбуваються. Внаслідок цього розширюється можливість 

вибору, правильність здійснення якого залежить від ступеню розуміння 

людиною повноти й багатовимірності картини світу та ставлення до нього.  

На основі узагальнення підходів до трактування життєтворчості було 

виявлено основні її прояви та чинники. Під чинником розуміємо «умову, 

причину будь-якого процесу, що визначає його характер або одну з основних 

рис» [99, с. 720].  

Таблиця. 1.1 

Зміст та чинники життєтворчості у різних психологічних підходах 

Підхід Зміст  життєтворчості Чинники розвитку 

життєтворчості 

Філософія 

та соціологія 

Здійснення виборів 

Самотворення 

Творіння реальності 

Реалізація потенціалу 

 

Особистісні та суспільні 

цінності 

Суб’єктно-

діяльнісний 

підхід 

Здійснення виборів 

Організація життя 

Реалізація життєвого проекту 

Саморозвиток 

Прояв себе у суспільних 

стосунках  

Соціальна та психологічна 

зрілість 

Включеність у власну 

діяльність 

Активність  

Суб’єктність  
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Соціально-

психологічний 

підхід 

Здійснення життєвого проекту 

Розробка життєвої концепції 

Свідомий вибір 

Відповідальність 

 

Самосвідомість 

Володіння техніками 

життєтворчості 

Умови для самореалізації 

Рефлексія Саморегуляція 

Аналітична 

психологія 

Здобуття індивідуальності 

Усвідомленість власної 

унікальності  

Інтеграція свідомого та 

несвідомого 

Індивідуальна 

психологія 

Взаємодія з оточенням 

 

Самоаналіз 

Творчість  

Гуманістична 

психологія 

Самоактуалізація 

 

Гармонія з власною 

природою та світом 

Творчість  

Екзистенційна  

психологія 

Сенс життя  

Відповідальність 

Наполегливість 

Власний світогляд 

Самотворення  

Корекція взаємин зі світом 

Цілісність життя  

Нестереотипність  

Креативність 

Життєстійкість  

Творчість 

Надіндивідуальні цінності 

Розширення світогляду 

 

Визначені чинники було узагальнено у такі групи: рефлексія, 

самопізнання, креативність, адаптація, що є внутрішніми психологічними 

чинниками життєтворчості. Створення умов для життєтворчості ми віднесли до 

зовнішніх чинників.  
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Таблиця 1.2 

Чинники життєтворчості 

Внутрішні чинники життєтворчості 

Рефлексія Самопізнання Креативність Адаптація 

Самосвідомість 

Смислоутворення 

Самоаналіз 

Рефлексія 

Зосередженість 

Надіндивідуальні 

та особистісні 

цінності 

Розширення 

світогляду 

Шлях до себе 

 

Творчість 

Нестереотипність 

мислення  

Креативність 

Активність  

Наполегливість  

Гармонія з власною 

природою та світом 

Інтеграція свідомого 

та несвідомого 

Життєстійкість  

Саморегуляція 

 

Розглядаючи процес життєтворчості як такий, що має різну динаміку та 

прояви в онтогенезі, вивчимо особливості виокремлених чинників 

життєтворчості у молодшому шкільному віці. 

 

1.2. Основні психологічні чинники життєтворчості 

          Як було з’ясовано у попередньому розділі, життєтворчість – це 

усвідомлювана творча активність, спрямована на організацію внутрішнього та 

зовнішнього світу. Рівень сформованості та реалізації її психологічних 

чинників – креативності, адаптації, пізнання та рефлексії –  визначає власне 

характер особистісної життєтворчості. У цьому розділі робимо спробу 

прослідкувати за розвитком чинників життєтворчості у молодшому шкільному 

віці.  

Молодший шкільний вік як завершальний етап дитинства є надзвичайно 

важливим періодом для розвитку особистості. За періодизацією Д. Ельконіна 

[168] він починається в 6-7 та закінчується в 10-11 років, коли діти навчаються 

у початковій школі [168, c. 75]. 
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Головною особистісною характеристикою молодшого школяра є 

прийняття і усвідомлення своєї внутрішньої позиції, що дає підстави вважати 

цей вік зрілим дитинством. Психічний і особистісний розвиток дитини у 

молодшому шкільному віці зумовлюється особливістю соціальної ситуації 

розвитку – навчанням у початковій школі. На цьому віковому етапі провідною 

діяльністю стає навчання, основою якого є пізнавальний інтерес і нова 

соціальна позиція [131, c. 56]. 

У межах цієї діяльності розгортаються стосунки дітей з ровесниками і 

дорослими, особистісне психічне життя і психічний розвиток, формуються 

психічні новоутворення, завдяки чому діти виходять на новий рівень пізнання 

світу і самопізнання, відкривають нові власні можливості і перспективи. 

На початкових етапах онтогенезу процес життєтворчості досі не 

вивчався, адже найповніше він реалізовується у дорослому віці, саме на цей 

період скеровувався науковий інтерес. Однак у дитинстві починають 

реалізовуватися чинники життєтвочості, а отже існують специфічні її прояви, 

відповідно до молодшого шкільного віку. Вони закладають базу для 

повноцінного життєтворчого процесу дорослої особистості.  

Розглянемо їх детальніше, обгрунтуймо їх значення та особливості у 

молодшому шкілному віці. 

       

  1.2.1. Особливості дитячої креативності та її динаміка 

Наукова традиція розглядати креативність у якості визначального чинника 

життєтворчості формується на положенні про всеосяжність творчих 

можливостей, притаманності їх усім людям. Вони актуалізуються різною мірою 

в різних умовах [182].  

В. Ямницький [180] під творчістю як чинником життєтворчості розуміє 

цілісну, інтегральну характеристику життєвої активності, процес саморозвитку, 

що спричиняє перетворення особистості на суб'єкт життєтворчості [180, c. 321]. 

Подібну думку висловлює Ф. Баррон [185], вважаючи творчість здатністю 

включати в життя щось нове, причому процес може бути неусвідомлюваним 
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або усвідомлюваним частково. Це сприяє більшій гнучкості та підвищує 

можливості росту та виживання.  

На думку Н. Хазратової, творчість сприяє виходу за межі власного Я 

завдяки почуттю «всемогутності», що переживається у творчому процесі, 

переконує індивіда в абсолютній цінності його Я, він відчуває, що зливається із 

вищою інстанцією. Прагнення, що породжуються його Я, також набувають 

абсолютно-ціннісного значення [155, с. 37–39]. 

О. Леонтьев трактує її як здатність людини «діяти у  невизначених 

ситуаціях». Умовою такої здатності він вважає самореалізацію 

(самовизначення) особистості [73, с. 82].  

Вона розглядається у широкому сенсі та традиційно розуміється як будь-

яка практична чи теоретична діяльність людини, в якій виникають нові 

(принаймні, для суб'єкта діяльності) результати (знання, рішення, способи дії, 

матеріальні продукти) [18]. Творчість існує скрізь, де людина уявляє, комбінує, 

змінює і створює що-небудь нове, якою б крупицею не здавалося це нове в 

порівнянні з творіннями геніїв [28, c. 6], вона не є «долею небагатьох обраних 

людей, геніїв, талантів, які створили великі художні твори, зробили великі 

наукові відкриття або винаходи» [27, с. 17].  

В. Моляко [43] під творчістю розуміє процес, що суб'єктивно 

переживається як нове. Творчий потенціал він розглядає як інтегративну 

властивість особистості, що характеризує міру можливостей здійснювати 

творчу діяльність, готовність та здатність до творчої самореалізації та 

саморозвитку. Згідно з дослідником, на сучасному етапі важливою є не лише 

художня, наукова, технічна творчість, але й творчість у щоденному житті та 

професійній діяльності (тобто володіння творчими вміннями, стратегіями і 

тактиками як інструментарієм діяльності). 

Творчість як джерело сенсу життя пояснюється як активність людини, 

спрямовану на творення нових, кращих форм життя, з застосуванням 

новаторських, експериментальних підходів людини до побудови 
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індивідуального життєвого шляху. Вона – «потужна протиотрута відчуттю 

безглуздості» [177, с. 486]. 

Е. Мейзел [199] називає творчість такого типу «everyday creativity» 

(щоденна творчість) та відмічає важливість уяви, кмітливості, саморегуляції у 

цьому процесі. У американській психології її визначають як «little-c» (little 

creativity) – процес, що характерний для кожної людини та проявляється у 

творчому підході до організації свого життя та внутрішнього світу. Протилежна 

їй «Big-C» (Big Creativity) – створення культурно значущих продуктів [189, с. 

201]. У класичній психології творчість розглядали як результат особливого 

дару і унікальності людини (Д. Богоявленська, С. Рубінштейн) [34; 131].  

Універсальна творчість не породжується системою пригнічення 

заборонених імпульсів, бажань, чи цензури над ними та  «нагадує творчість 

щасливих дітей, що живуть в  сприятливих умовах – експресивну, спонтанну, 

невимушену. У ній виділяються такі якості характеру, як хоробрість, відвага, 

свобода, спонтанність, ясність, інтеграція, примирення з самим собою. На них 

базується творчість самоактуалізації, що виражається або у творчому житті, або 

в творчому підході, або в самій особистості творця» [203, c. 69]. 

Американськими науковцями «creativity» визначається як: 

1) психічна діяльність, що здійснюється у ситуаціях, де немає заздалегідь 

правильного рішення чи відповіді; 

2) процес розробки нових, незвичайних чи унікальних ідей; 

3) здатність до мислення, що характеризується високим ступенем новизни 

та оригінальності, дивергентним мисленням та прийняття ризику; 

4) генерація нових, корисних ідей [189, с. 184]. 

У нашій роботі спираємося на це трактування та використовуємо термін 

креативність як такий, що повною мірою охоплює творчі процеси та прояви. 

Здатність до такої універсальної творчості, креативність формується на 

основі дитячої творчої активності, що вирізняється синкретизмом 

(Л. Виготський), неспецифічністю (В. Кудрявцев), можливістю її проявів у 

різних сферах (Л. Венгер, М. Поддьяков) та ін.) [58].  
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У дослідники називають творчу активність на ранніх етапах розвитку 

«натуральною творчістю» [75], спонтанною активністю [86], природньою 

креативність [192], творчою позицією [58] та доводять, що вона є джерелом 

потенційної креативності [86, c. 159], передумовою становлення творчості як 

стилю життя людини і творчих здібностей у спеціальних областях [58]. 

Особливості дитячої творчості полягають у відкритості світу, в 

принциповій еквівалентності різних можливостей для дитини. Екзистенційна 

позиція дитини по відношенню до світу – це відкрита позиція «всеможливості» 

[81], яка виявляється досить природною на початкових ступенях розвитку [65].  

Х. Гарднер [192] наголошує, що креативне мислення є життєво важливим 

та відводить визначальну роль вихователю та учителю у збереження цієї 

здатності творити.  

Креативність як здатність до нестереотипного мислення та сприйняття є 

універсальною людською рисою, яку можна розвивати [211].  

У когнітивній психології поняття «креативність» синонімічне поняттю 

«дивергентне мислення» , що було введене в науковий обіг Дж. Гілфордом 

[193, с. 448]. Дивергентне мислення характеризується процесом «руху в різних 

напрямках», множинністю ідей з метою охоплення різних аспектів, що 

стосуються певної проблеми. Таке мислення часто пов'язане з творчістю, 

оскільки передбачає генерування нових ідей та рішень [103].  

Суть креативності полягає у формуванні нових комбінацій асоціативних 

елементів, які повинні відповідати певним вимогам, пов'язаним з придатністю, 

корисністю і т.п. Що з віддаленіших областей узяті елементи проблеми, то 

більш креативним є процес її рішення [116, с. 598]. 

Креативність передбачає незалежність мислення від стереотипів і 

зовнішніх впливів, здатність самостійно ставити завдання та автономно їх 

вирішувати, спроможність йти на розумний ризик, готовність переборювати 

перешкоди, толерантність до невизначеності, готовність протистояти думці 

оточуючих [141]. 
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Науковці різних психологічних шкіл вказують на вплив найближчого 

оточення у розвитку креативності. Відсутність творчої активності у дитини 

свідчить про певну патологію, що перешкоджає нормальній активності, 

адаптації дитини. Д. Леонтьєв [75] відзначає, що це може бути наслідком 

занадто жорсткої зовнішньої «дресури» дитини раніше, ніж сформувалися 

структури її власного Я, що здатні протистояти тиску, тобто до «першого 

народження особистості» приблизно в трирічному віці. 

У випадку ігнорування, дефіциту уваги, ворожості з боку дорослого до 

дитини її природні якості такі як креативність, оригінальність, винахідливість 

гасяться, і неминуче розвивається невротичне хвилювання (неусвідомлений 

страх), що часто виявляється у формі впертості [20].  

Дослідники (П. Торренс, Р. Стсрнгберг, В. Дружинін) [35; 141; 147] 

підкреслюють нелінійний тип розвитку креативності, зауважуючи, що після 

підйому, як правило, настає спад.  

О. Лобок, досліджуючи соціокультурний вплив на креативність, відмічає, 

що «творчість дитини, поки її не доторкнулася сувора правиця школи, легка і 

безтурботна, вона не орієнтується на норму та  думку інших» [81, c. 646]. 

У молодшому шкільному віці креативність переходить на певний час у 

латентний стан. Причиною такого явища, на думку В. Дружиніна [35], є вплив 

середовища: репродуктивне навчання, засвоєння і накопичення  зразків і 

стереотипів мислення та поведінки, що з'являються з початком навчального 

процесу, жорстка регламентація діяльності, вимоги діяти за зразком, заданість 

алгоритму дій. Однак дослідження підтверджують, що розвиток творчого 

потенціалу особистості можливий на основі сумірності із динамікою освітніх 

процесів [59] 

Низка дослідників вказує, що навчання у школі зумовлює блокування, 

придушення індивідуальності, творчості, самобутності. На думку 

С. Максимової [86], більшість навчальних закладів не стільки розвивають 

особистість майбутнього творця, скільки надають йому інструментальні 

навички, що призводить до формування хороших виконавців, але не творців, 
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оскільки традиційна система освіти не сприяє розвитку неадаптивної 

активності. Наслідком такого підходу, наприклад, може бути феномен 

«згасання здібностей вундеркіндів». За даними досліджень, якщо в першому 

класі – близько 25% творчо обдарованих дітей, то до 9-го класу залишається 

лише 2-3%. Численні дослідження показують, що творчі здібності з віком 

знижуються, у той час як інтелектуальні та життєві можливості зростають.  

Пам'ять та аналітичні здібності оцінюються високо у всіх школах, 

креативність учнів не завжди підтримується. Традиційні задачі з лише однією 

правильною відповіддю, загальна тенденція до використання завдань, що 

передбачають аналіз інформації, а не її синтез (найважливіший чинник 

креативності) націлені на виховання виконавця, не розвивають креативності 

[184].  

Згідно з результатами наукового дослідження М. Дуженко [38], розвиток 

креативності та її окремих показників у віці 6-10 років обумовлено як віковими 

особливостями, пов'язаними із загальним розвитком дітей, так і з умовами 

організації навчального процесу. Вплив організації навчального процесу на 

розвиток креативності проявляється в значному зниженні у віці 9-10 років 

деяких параметрів креативності у порівнянні з 6-7 річним віком. Дослідниця 

відмічає як позитивну, так і негативну динаміку показників креативноті в 

молодшому шкільному віці. З одного боку, підвищується рівень розробленості, 

а з іншого – знижується рівень оригінальності. 

До подібних висновків приходить Є. Яковлєва [176], констатуючи, 

показники дитячої креативності досягають мінімуму в 8-10 річному віці та 

збільшуються уже в підлітковому віці, однак не досягають рівня, що 

характерний для  старших дошкільнят, першокласників 6-7 річних дітей. 

Безперечно, це пов’язано з віковими та психологічними особливостями учнів, а 

також з умовами виховання та навчання.  

Дослідження креативності дітей 6-10 років, проведені М. Єгоровою [39], 

засвідчили, що жоден показник креативності не є стабільним протягом цього 

періоду. Цей факт підтверджує чутливість креативності до зовнішніх впливів. 
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Т. Архиреева [7]відзначає, що саме у віці 8-9 років починається період 

активного розвитку дивергентного мислення. Це сензитивний період для 

розвитку творчих здібностей дітей, який потрібно враховувати в процесі їх 

навчання і виховання. Дослідниця підкреслює важливість спеціальної роботи, 

спрямованої на розвиток творчих здібностей, починаючи з другого класу.  

Система публічної освіти, розроблена у дев’ятнадцятому столітті, булп 

спрямована на задоволення потреб індустріалізму, тому головними предметами 

шкільної програми стали математика та мови, гуманітарні та природничі науки, 

оскільки саме вони були найнеобхіднішими для здобуття роботи у той час. 

Музика та образотворче мистецтво, хореографія вважалися неважливими, 

оскільки не цінувалися у тогочасному суспільстві. Як наслідок, багато 

талановитих, розумних, творчих людей не вважали себе такими, оскільки їх 

уміння не були оцінені належним чином, адже не були потрібні суспільству 

[209]. 

Сучасний світ вимагає від людини термінового вирішення  соціальних, 

наукових і культурних проблем, що потребують нового креативного підходу. 

Тому сприяння розвитку креативності є надзвичайно важливим завданням 

сучасного суспільства та має стати пріоритетним завданням освіти. 

Креативність можна розвивати  при вивченні усіх навчальних предметів [204], 

адже якщо «м’яз» креативності не тренується, він слабшає та втрачає свої 

функції [211]. Завдання учителя – навчити учнів знаходити проблему, збирати 

необхідну для її вирішення інформацію, знаходити вирішення та перевіряти їх 

ефективність. Ця ідея активно втілюється у освітній процес в Україні завдяки 

реформуванню системи освіти. 

У відповідь на зміну суспільних пріоритетів, зазнає реформ система 

освіти в Україні. У контексті Нової української школи створюється 

підтримуюче освітнє середовище, що має на меті забезпечити дитину знаннями, 

що інтегруються в усі сфери життя, задіюючи неординарне мислення та 

сприйняття.  
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Аналіз досліджень дитячої креативності у молодшому шкільному віці 

привів до розуміння, що творча реалізація дитини є динамічною та знаходиться 

під впливом ситуації розвитку, що забезпечується освітнім середовищем та 

ставленням референтних дорослих.   

Якщо ж «потяг до творчості не отримує реального виходу, виникає 

тяжіння до руйнування. Психологічне напруження таке, що якщо людина не 

може з'єднати себе з світом в акті творчості, то зароджується тенденція до 

усунення та руйнування світу. Альтернатива цілком чітка – творити або 

знищувати» [153, c. 93].  К. Юнг [172] порівнює творчу нереалізованість зі 

стихійним лихом, що призводить до дезадаптації та особистісної 

деструктивності. Найбільший розрив між творчим потенціалом і ступенем його 

реалізованості спостерігається у осіб, які страждають від наркотичної 

залежності [86, с. 250].  

Перехід від дитячої творчості (створення суб’єктивно нового без оцінки) 

до дорослої («культурної») творчості відбувається через подолання 

конфронтацій з соціокультурним середовищем, результат його залежить від 

особливостей реалізації особистісного потенціалу, зокрема мужності 

(життєстійкості) та особистісної інтеграції (відновлення цілісності та єдності 

людської особистості) [75].  

Креативність дорослого проявляється у взаємодії, діалозі особистості з 

культурою як вища психічна функція – соціальна, довільна і опосередкована 

[111, с. 387]. Його творчий процес виходить за рамки індивідуальності, людина 

вступає у взаємодію із зовнішнім світом [92; 188] та активно включається у 

власний життєтворчий процес.  

Таким чином, креативність як чинник життєтворчості у молодшому 

шкільному віці вирізняється динамічністю показників, на рівень яких 

впливають умови її реалізації. У молодшому шкільному віці здійснюється 

поступовий перехід від  натуральної творчості до культурної, що вимагає 

життєстійкості яку ми розглядаємо як чинник життєтворчості. Численні роботи, 

присвячені креативності особистості, націлені на її взаємозв'язок з 
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пізнавальними процесами [30; 35], адже вона проявляється у характерній для 

цього віку творчо-пізнавальній діяльності та визначає розвиток інтелектуальної 

сфери. Дитина формує власну тактику налагодження соціальних відносин 

шляхом участі в різних видах соціальної діяльності, де доводиться розв’язувати 

певні задачі. Це потребує активізації творчого мислення, адже суб’єкт повинен 

проаналізувати ситуацію, визначити детермінанти її виникнення, підібрати 

методи ефективного реагування, передбачити хід розвитку подій [68, c. 167]. 

Таким чином, простежується зв’язок креативності та рефлексії.  

Зважаючи на значущість креативності для життєтворчості, забезпечення 

випереджувальних заходів з метою збереження здатності дитини підходити до 

щоденної активності з позиції всеможливості є пріоритетним завданням батьків 

та освітніх закладів.    

 

1.2.2. Психологічні умови розвитку рефлексії та самопізнання 

молодших школярів 

         Життєтворчість – це творча діяльність, зазвичай підкріплена власним 

досвідом та знаннями, що їх особистість набуває у процесі пізнання 

навколишньої дійсності та самої себе, а також осмисленні власних емоцій, 

почуттів, станів. Розглянемо самопізнання та рефлексію як чинники 

життєтворчості, що тісно пов’язані у межах когнітивної сфери.  

Д. Леонтьєв [74]  вважає, що в основі життєтворчості лежить розширення 

внутрішнього світу, а також розвиток та корекція взаємин із зовнішнім світом. 

Через розширення контекстів осмислення світу «людина починає сприймати 

все під кутом зору більш глобальних речей, під кутом зору вічності, під кутом 

зору деяких моральних цінностей, відбувається певний рух у напрямку 

розширення світу». Життєтворчість передбачає «трансценденцію власної  

свідомості, її розширення через спрямування її у світ і розкриття того, що 

відбувається у світі» [74, с. 106]. 

Дослідник відмічає, що мистецтво, спілкування зі значущими людьми, 

сімейне виховання  виконують важливі життєтворчі функції. Для процесу 
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життєтворчості характерне спрямування уваги людини не в себе, а назовні. 

Згідно з В. Франклом, «якщо людина хоче прийти до себе, її шлях йде через 

світ» [150, c. 120].  А це, на переконання Д. Леонтьєва, і є шлях життєтворчості 

[74].  

Таким чином, екзистенційні психологи відводять важливу роль пізнанню 

навколишньої дійсності та самопізнанню як умовам успішної життєтворчості. 

Пізнання визначається як суспільно-історичний процес творчої діяльності 

людей, що формує їхні знання, на підставі яких виникають цілі й мотиви дій. 

Пізнання є особливим видом духовної діяльності, пов’язаної з породженням 

нових смислів, нових напрямів докладання творчих зусиль людини [148, c. 368–

369].  

Пізнавальна або когнітивна активність – це активність, пов'язана з 

здобуванням, організацією і використанням знання. Така активність характерна 

для всіх живих істот, а особливо для людини [206, с. 136]. 

У плані побудови моделі світу пізнавальна сфера особистості займає 

визначальне місце. Для неї характерна взаємодія багатьох психічних процесів, 

що забезпечують відображення та перетворення дійсності, формування досвіду, 

упорядкування власної діяльності. Пізнання передбачає особистісну активність, 

адже воно пов’язане з перетворенням пізнаного. 

Пізнання базується на набутті знань. Глибокі знання у певній галузі дають 

особистості підґрунтя для бачення та вирішення проблем, застосувавши 

нестереотипні підходи та інноваційні ідеї, що є передумовою розвитку творчого 

потенціалу особистості. 

У процесі пізнання відбувається отримання інформації – при 

безпосередньому контакті з об'єктом, та використання інформації, що була 

отримана раніше. Шляхом співставлення наявних знань – нових і здобутих 

раніше – відбувається її перетворення, результатом якого є моделювання 

певного об’єкта (у межах нашої роботи під об’єктом розуміємо формування 

самого себе та власного життєвого шляху).   
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Важливим чинником життєтворчості є пізнання самого себе, власної 

особистості. На його основі відбувається формування суб’єкта, перетворення 

себе. За таких умов відбувається творення суб'єктом власного життя, суб'єкт–

суб'єктних відносин зі світом, діалогу. Тоді людина свідомо керує собою й 

власним життям, усвідомлює ситуацію [26, c. 64].  

Пізнавальні процеси забезпечуються завдяки когнітивним здібностям 

особистості. Пізнавальні (когнітивні) здібності особистості виявляють себе у 

здатності людини до пізнавальної діяльності, до продуктивного вирішення 

пізнавальних завдань, які виступають умовою їх успішного виконання. 

Пізнавальні здібності є одними з провідних і базових здібностей людини [15]. 

У дитинстві воно пов’язане з набуттям знань про навколишню дійсність, 

пошуком нового у явищах, подіях, предметах. Такий інтерес супроводжується 

емоціями та вольовими діями, що націлені на осягнення невідомого. Молодший 

шкільний вік характеризується підвищеною пізнавальною активністю дитини.  

Підкріплення і задоволення пізнавальних потреб оточенням сприяє 

становленню особистості, формуванню її Я-концепції. У цей період 

закладається інтерес до пізнання власного внутрішнього світу, що поступово 

підвищується з досягненням підліткового віку. Самопізнання забезпечує базу 

для розвитку смислової сфери особистості. Допитливість, спостережливість, 

увага до зовнішнього світу спрямовується на внутрішній світ, коли особистість 

здатна осмислити власну унікальність, порівняти себе з іншими, зрозуміти свої 

емоції та почуття. У молодшому шкільному віці інтенсивно розвивається 

самосвідомість: дитина починає розуміти, що вона є індивідуальністю, яка 

піддається соціальним впливам: вона зобов'язана вчитися і в процесі учіння 

змінювати себе, присвоюючи колективні знаки (мову, цифри тощо), колективні 

поняття, знання, ідеї, які існують у суспільстві, систему соціальних очікувань 

стосовно поведінки і ціннісних орієнтацій; водночас дитина переживає свою 

унікальність, свою самість, прагне затвердити себе серед дорослих і однолітків  

[132]. 
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На основі навчальної діяльності у школяра складаються уявлення про 

себе, самооцінка, формуються навички самоконтролю і саморегуляції.  

Розвиток самооцінки, її адекватність, усвідомлюваність, узагальненість багато в 

чому залежать від того, наскільки змістовним є уявлення дитини про саму себе.  

В цьому віці розвивається самопізнання і особистісна рефлексія як 

здатність самостійно встановлювати межі своїх можливостей. Рефлексія 

виявляється в можливості виділяти особливості власних дій і робити їх 

предметом аналізу [104]. Відтак розвиток адаптивних механізмів, пізнання та 

рефлексії відбувається у межах емоційної та когнітивної сфер. 

Рефлексія (лат. повернення назад)  передбачає пізнання та усвідомлення 

суб'єктом причин своїх внутрішніх психічних станів, переживань, власних дій, 

заглиблення в те, що відбулось, і на основі цього – пізнання найпотаємніших 

глибин буття через активність людини [17].  

Рефлексія вважається ключовою у організації життя, адже вона 

притаманна розвиненій людській свідомості, створює передумови для іншого 

способу життя, що відрізняється від бездумного нерефлексивного існування, та 

проявляється в реальних процесах регуляції життєдіяльності [78]. 

Традиційно рефлексія розглядається як феномен пізнавальної діяльності 

(В. Дударева, І. Семенов, С. Степанов) [37; 133]. 

 «Якщо фізичні органи чуття для людини – джерело зовнішнього досвіду, 

то рефлексія – джерело досвіду внутрішнього, спосіб самопізнання, необхідний 

інструмент мислення» [157, с. 113]. 

На думку С. Рубінштейна [131], рефлексія є таким рівнем розвитку 

свідомості, коли людина здатна вийти за межі власного життя та зайняти 

позицію поза ним. Науковець виділяв зовнішню рефлексію, що спрямована на 

оточуючий світ, та внутрішню – на самого себе. Якщо людина обирає життя, 

яке не виходить за межі безпосередніх зв’язків, у яких вона існує, вона 

здебільшого керується зовнішньою рефлексією, для якої характерне слідування 

ритуалам, традиціям, підміна власного Я колективним. Внутрішня рефлексія 

призупиняє потік свідомості, виводячи людину за її межі. З появою такої 
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рефлексії пов’язане ціннісне осмислення життя, усвідомлення особистістю 

свого місця в ньому. 

В. Лепський [79] вважає, що в основі рефлексії лежить так званий 

рефлексивний вихід. Індивід «повинен вийти зі своєї колишньої позиції діяча і 

перейти в нову позицію – зовнішню, як по відношенню до уже здійснених дій, 

так і по відношенню до майбутньої діяльності. 

І. Семенов та С. Степанов [133] трактують рефлексію як переосмислення і 

перебудову суб'єктом змістів своєї свідомості, діяльності, спілкування, тобто 

своєї поведінки як цілісного ставлення до навколишнього світу. Вони 

виділяють чотири типи рефлексії: кооперативну, комунікативну, особистісну, 

інтелектуальну. Кооперативна рефлексія забезпечує узгоджену спільну 

діяльність, комунікативна рефлексія є основою для продуктивного 

міжособистісного спілкування, особистісна рефлексія дозволяє зрозуміти свій 

внутрішній світ. Завдяки інтелектуальній рефлексії відбувається співставлення 

власних дій і предметної ситуації. 

У підході А. Карпова [52] рефлексія обґрунтовується «як найважливіша 

регулятивна складова особистості, що дозволяє їй свідомо вибудовувати свою 

життєдіяльність» [52, с. 47]. 

Рефлексія виступає значущим компонент саморозуміння, результатом 

якого є пояснення «людиною своїх думок і почуттів, мотивів поведінки; вміння 

виявляти сенс вчинків; здатність відповідати на питання про свій характер, 

світогляд, ставлення до себе й інших людей, а також про те, як вони розуміють 

його» [45, с. 27]. 

В. Ямницький [180] у контексті дослідження життєтворчості трактує 

рефлексію як акт усвідомлення власних дій людини з метою розкриття їх 

причин, пізнання інших психічних явищ і законів об'єктивної дійсності; як 

визначальну людську властивість, здатність відтворювати себе як носія 

свідомості. 

Визначальною властивістю людської свідомості дослідники цього 

феномену визнають здатність до рефлексії, тобто готовність свідомості до 
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пізнання інших психічних явищ і самого себе. Пізнаючи та усвідомлюючи свої 

емоції та почуття, людина розкривається сама собі з метою самозміни [53, с. 

226]. 

Здатність особистості до спрямування власної діяльності на саму себе, 

власні особливості також називають рефлексивністю. Рефлексивність 

забезпечує особистості можливість самоконструювання, саморозвитку, 

самодетермінації, але необхідно розуміти, що вона може мати не лише 

конструктивний, а й деструктивний характер, наприклад коли у процесі 

саморозвитку особистість викорінює особливості, які заважають успішності її 

діяльності. Як особистісна властивість рефлексивність забезпечує їй 

можливість спрямування власної активності на саму себе [44, c. 69]. 

Людина завдяки рефлексії не просто здатна осмислити свій емоційний 

стан, переживання, дії, а й зрозуміти їх сенс та оцінити, щоб виробити 

стратегію дій у майбутньому, обрати раціональні способи вирішення життєвих 

проблем, спрогнозувати результат. У рефлексії здійснюється поворот духу до 

«Я» (як до центру дії) та його мікрокосму. У результаті цього відбувається 

формування внутрішнього світу людини, вона може усвідомити себе, здійснити 

самопізнання як акт, через який розкривається  суб'єкт, який є знаряддям 

пізнання світу.  Зважаючи на це, рефлексія має на меті досягти ясності в 

ставленні людини до себе й світу – визначити стратегію своєї поведінки [180]. 

Здатність до рефлексії є визначальною характеристикою становлення 

особистості як суб'єкта життєтворчості: процес життєтворчості, тобто побудова 

життєвих стратегій, планів, їх оцінювання та реалізація, відбувається в умовах 

невизначеності, що породжує внутрішньоособистісні конфліктні ситуації. 

Усвідомлення останніх може сприяти побудові ефективних стратегій їх 

подолання [49, c. 8].  

А. Петровський та М. Ярошевський [62] розглядають поняття «рефлексія» 

у двох значеннях: 1) як процес самопізнання суб'єктом внутрішніх психічних 

актів і станів, який передбачає особливу спрямованість уваги на діяльність 
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власної душі й вимагає достатньої зрілості суб'єкта; 2)  осмислення суб'єктом, 

чому і якими засобами він справив певне враження на партнера [62, с. 490].  

Тобто, рефлексія також передбачає сприймання та 

оцінювання себе з позиції співрозмовника. Психологи, описуючи цей механізм, 

порівнюють його з подвійним дзеркальним відображенням: людина, 

відображаючи іншу, відображається сама у дзеркалі сприйняття 

цієї людини [166,  c. 106]. 

Таким чином, рефлексія як головна рушійна сила саморозвитку у 

життєтворчості виконує також соціальну функцію, що є важливою не лише для 

самотворчості, а й для взаємодії у соціумі. 

В. Ямницький [180] вважає, що усвідомлення (рефлексія) виступає 

інтегруючим чинником, який дозволяє об'єднати інші виокремлені дослідником 

чинники життєтворчості – адаптацію як функцію особистості, творчscnm як 

функції індивідуальності – в єдину систему, властивості якої й визначають 

цілісність життєтворчості [180, с. 36].  

Життєтворчість передбачає здатність особистості усвідомлювати події та 

їх наслідки, рефлексувати грамотно і глибоко, й відповідно до цього ефективно 

коригувати свої дії.  Поєднання процесів пізнання та рефлексії у контексті 

життєтворчості забезпечують сприйняття та розуміння власного внутрішнього 

світу і оточення, а також адаптації. Творчий підхід адаптованої особистості до 

організації подій власного життя, що ґрунтується на знаннях, здобутих у 

процесі пізнання, на усвідомленні власних почуттів, відчуттів, дій  та їх причин,  

визначає характер життєтворчості.  

Науковці констатують здатність особистості до рефлексії у період 

дорослості, при досягненні психологічної зрілості. У контексті нашого 

дослідження звертаємо увагу на формування рефлексії як чинника 

життєтворчості.                                                                                                                               

 Рефлексія передбачає своєрідний самоаналіз власного стану, поведінки, 

осмислення особистісних змістів, подій. Це здатність вибудовувати причинно-

наслідкові зв’язки та організовувати свої дії з урахуванням можливих реакцій 
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оточення та себе самого на них. Рефлексія дозволяє глибоко та адекватно 

усвідомити свої недоліки, суб‘єктивні труднощі, відсутність або недостатню 

розвиненість моральних якостей. Повну та адекватну інформацію про власні 

якості та особливості людина отримує в результаті самопізнання. Рефлексія, на 

відміну від самопізнання, дає відповіді не тільки на констатуючі питання 

(наприклад, “Що я знаю про себе?”), а й на причинні (наприклад, “Чому я 

вчинив саме так?”). Тому саме рефлексія забезпечує регулюючу функцію 

образу “Я” [106]. 

С.  Максименко [85] відзначає, що якісні особливості розвитку рефлексії 

пов'язані з віковими змінами. Так, наприклад, у віці  9-12 років рефлексія 

характерна для окремих вчинків дитини та проявляється у незначної  кількості 

дітей, у 12-14 річному віці рефлексивний аналіз торкається характеру дитини, 

коли йде дослідження власної особистості. У юнацькому віці рефлексивний 

аналіз поширюється на спілкування та стосунки з соціальним оточенням [85, с. 

2–6]. 

Дослідники в галузі вікової психології розглядають рефлексію як 

новоутворення молодшого шкільного віку, коли діти починають усвідомлювати 

власні дії, психічні стани. Рефлексія починає розвиватися на основі провідної 

діяльності – навчання та спрямовується основним чином на вирішення 

навчальних завдань [131; 142].   

Школярі вчаться обґрунтовувати правильність своїх висловлювань і дій. 

Необхідність розрізняти зразки суджень, здійснювати самостійні спроби їх 

побудови сприяють формуванню у молодших школярів уміння ніби збоку 

розглядати й оцінювати власні думки та дії. Свідченням розвитку рефлексії є 

здатність бачити особливості власних дій, робити їх предметом аналізу, 

порівнювати з діями інших людей. Якщо дошкільник здебільшого орієнтується 

на індивідуальний досвід, то молодший школяр починає орієнтуватися на 

загальнокультурні зразки, якими він оволодіває у взаємодії з дорослими та 

ровесниками. 
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Рефлексія змінює пізнавальну діяльність молодших школярів, їхнє 

ставлення до себе й до оточення, погляд на світ, змушує не просто приймати на 

віру знання від дорослих, а й виробляти власну думку, власні погляди, уявлення 

про цінності, значущість учіння [131]. 

Дослідження Д. Ельконіна [169] показали, що рефлексія є важливим 

компонентом навчальної діяльності дитини, яка має забезпечувати розвиток її 

потенційних можливостей, пізнавальної, інтелектуальної, вольової сфери. 

Розвиваюче навчання, що поєднує у собі такі завдання, сприяє формуванню та 

розвитку рефлексії як здатності осмислити та усвідомити набуті знання та 

навички, обґрунтовувати власні судження та думки, порівнювати їх з іншими, 

робити висновки.  

П. Новіков [100] відмічає, що школа, більшою мірою, забезпечує 

розвиток формальної рефлексії (осмислення зовнішніх ситуативних основ і 

відображення залежності дії від умов її виконання), що сприяють закріпленню у 

дітей навичок емпіричного способу розв'язання задач. Таким чином визнається 

частковий характер розвитку рефлексії. Науковець підкреслює важливість 

таких видів робіт з учнями, які створювали б умови для контролю та 

об'єктивної оцінки дітьми власних дій. За наявності у школярів сформованих 

дій контролю та оцінки найбільш імовірним є функціонування при вирішенні 

завдань змістовної рефлексії (пошук і розгляд внутрішніх причин власних дій, 

здатність їх аналізувати, орієнтуючись на загальні й істотні умови їх 

виконання). Окрім того, він наголошує, що для ефективного розвитку 

змістовної рефлексії пріоритетним у освітньому процесі має бути не результат 

задачі, а процес її розв’язання, пошук нестереотипних підходів до вирішення 

навчальної проблеми.  

У психолого-педагогічних дослідженнях виділяють когнітивний 

(пізнавальний) і емоційний (чуттєвий) компоненти рефлексії. Дослідження, 

присвячені вивченню рефлексії [133] виявили, що у молодшому шкільному віці 

йде інтенсивний розвиток когнітивного компоненту рефлексії, емоційна ж її 

складова є лише фоном цього процесу. Розвиток чуттєвого компоненту 
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рефлексії передбачає формування здатності усвідомлювати свої емоції і 

переживання, які виникають у процесі пізнання. У такому випадку і процес 

пізнання, і взаємодія особистості з оточенням  буде здійснюватиметься 

ефективніше. М. Боцманова, А. Зак наголошують на важливості розвитку як 

когнітивного, так і емоційного компоненту рефлексії у цій віковій групі [66,      

c. 4].  

Розвиток обох компонентів рефлексії повинен відбуватися у навчально-

виховному процесі. Досвід аналізу, самоаналізу, спостереження, 

самоспостереження формується в процесі навчальної діяльності. Закріплення 

набутих умінь у діяльності, забезпечується систематичністю роботи, 

спрямованої на розвиток рефлексії. Її безперервність та ефективність залежить 

від освітнього середовища дитини, зокрема співробітництва освітнього закладу 

та сім’ї.     

Н. Пеньковська [110] доводить, що становлення рефлексії у межах 

молодшого шкільного віку безпосередньо залежить від розвитку здатності до 

самопізнання та самоаналізу, вміння покладатися на самооцінку та 

спроможності регулювати поведінку, співвідносячи її з очікуваннями інших 

людей. 

Забезпечення цих умов залежить великою мірою від батьківського 

впливу, зокрема створення ними умов для формування адекватної самооцінки, 

самопізнання, самоконтролю, забезпечення дитині позитивного емоційного  

досвіду.    

Саме у процесі взаємодії зі значущими дорослими, зокрема спільну 

діяльність, розвиваються та актуалізуються поряд з рефлексією такі 

характеристики суб’єктності дитини як саморозвиток, відповідальність, свобода 

вибору прийняття самостійних рішень, взаємин з іншими [143]. Тобто через 

вплив зовнішніх чинників відбувається розвиток суб’єктності молодшого 

школяра – свідомої регулюючої активності, спрямованої на самостійний пошук 

проблеми [143], також  проявляються інтенції до самотворення.  
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На основі проведеного вивчення вікових особливостей проявів рефлексії 

у молодшому шкільному віці встановлено, що рівень розвитку рефлексії як 

інтегрального особистісного утворення визначається саме чуттєво-практичним 

досвідом, системою стосунків з найближчим оточенням та індивідуальною 

історією життя. Сутність формування у молодших школярів рефлексивної 

самосвідомості полягає у поглибленні уявлень дитини про власне «Я», 

усвідомленні своєї цінності, унікальності себе та оточуючих; оволодінні 

здатністю концентрувати свідомість на самому собі, осмисленні свого місця у 

стосунках з іншими, окультуренні потреб у саморозвитку і самопізнанні, котрі 

спонукають до подальшої самореалізації; вправлянні у вмінні виявляти 

довільність поведінки, соціальну компетентність, навички конструктивної 

взаємодії у спілкуванні і діяльності [110]. 

Рефлексія забезпечує функціонування усіх складових системи 

саморегуляції моральної поведінки: цінностей, образу Я та самооцінки, рівня 

домагань та самоконтролю, концепції іншої людини. Вона є психологічним 

механізмом розвитку моральної свідомості та самосвідомості особистості, що 

потребують осмислення власних вчинків. Р. Павелків [105] обгрунтовує 

можливість розвитку рефлексії у молодшому шкільному віці засобами 

соціально-психологічного навчання. 

Отже, рефлексія як чинник життєтворчості є новоутворенням молодшого 

шкільного віку та розвивається у процесі характерної для цього віку провідної 

діяльності – навчання у межах когнітивно-емоційної сфери. Розвиток рефлексії 

на вказаному етапі онтогенезу потребує доповнення засобами сімейного 

виховання, оскільки це період закладання основи  розуміння власних почуттів, 

емоцій, внутрішнього світу взагалі, що є необхідною умовою ефективної 

життєтворчості.  

Емоційний компонент рефлексії, що недостатньо розвивається під час 

навчальної діяльності, потребує більш глибокого вивчення. Доведено, що 

переведення когнітивних смислів у емоційну сферу, механізм якого був 

запропонований Є. Яковлевою [176], позитивно впливає на розвиток дитячої 
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креативності, пізнавальних процесів, формування образу Я. Результативність 

розробленої дослідницею розвиваючої програми навчання є досить цінною з 

точки зору концепції нашого дослідження, адже у основі співвіднесення 

емоційних реакцій, власного стану з їх причиною (зазвичай учбового 

характеру) лежить рефлексія.  Учень, щоб здійснити трансформацію 

когнітивного змісту в емоційний, систематично звертається до власних 

емоційних станів, реакцій, аналізує їх, установлює причинно-наслідкові зв’язки.  

Їх безоціночне прийняття та підтримка, створення атмосфери психологічної 

безпеки і опора на проблемність, діалогічність, індивідуалізацію у взаємодії з 

ними є важливими умовами розвитку творчого потенціалу та чутливого 

елементу рефлексії зокрема.   

Важливу роль у суб’єктному самотворенні молодшого школяра відіграє 

самопізнання як своєрідний механізм пізнавальної діяльності людини, в основі 

якого лежить процес рефлексії. Здатність розуміти власні емоції та аналізувати 

причини їх виникнення, оцінювати власні реакції на ексквізитні ситуації є 

важливими якостями, що забезпечують ефективний розвиток чинників 

життєтворчості. Актуальними у цьому контексті є наукові напрацювання щодо 

розвитку емоційного інтелекту, емоційної креативності (Л. Журавльова, 

М. Шпак) [42; 166], емоційного самоусвідомлення (О. Власова) [25], 

емоційного самопізнання (Т. Кириленко) [53]. Йдеться не лише про свідому 

емоційну зміну модальностей емоцій, динаміку емоційних станів, самотворення 

особистістю свого емоційного простору [53, с. 240], а й про здатність управляти 

емоціями, які дозволяють людині контролювати відчуття психічного здоров’я, 

душевної гармонії та високої якості особистісного життя. Як показують 

дослідження [42], саме у молодшому шкільному віці розвивається довільність 

процесу регуляції власним емоційним станом та поведінкою. Великою мірою 

цей процес забезпечується адаптивними механізмами.  
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1.2.3. Адаптація та розвиток її механізмів  

Людина у процесі життєтворчості тісно взаємодіє зі світом, пізнаючи його 

та інтегручи у власний розвиток. Специфіка життєвої організації особистості, 

життєтворчості зумовлюється ступенем гармонійності такої взаємодії, 

узгодженістю внутрішнього та зовнішнього світів, тобто адаптації. 

Дослідники пов’язують творчу діяльність людини з подоланням 

труднощів, боротьбою з внутрішнім страхом, екзистенційною тривогою [20; 27; 

92; 113], фрустрацією, вказуючи на взаємозв’язок креативності та адаптації як 

чинників життєтворчості. 

За визначенням  Ф. Березіна [12] адаптація – це процес встановлення 

оптимальної відповідності особистості і навколишнього середовища в ході 

здійснення властивої людині діяльності, що дозволяє їй задовольняти актуальні 

потреби і реалізовувати пов'язані з ними значущі цілі (при збереженні 

психічного і фізичного здоров'я), забезпечуючи водночас відповідність 

психічної діяльності людини, її поведінки вимогам середовища.  

Відтак соціально-психологічна адаптація пов'язана з індивідуальними 

особливостями особистості та з її позицією особистості в суспільстві. Це 

одночасно і  процес взаємодії особистості з соціальним середовищем, і процес 

досягнення її цілей.  Адаптацію у молодшому шкільному віці доцільно 

розглядати через призму адаптивних механізмів, що урівноважують взаємодію 

внутрішнього та зовнішнього світу дитини. Психологічний захист і копінг-

поведінка у межах нашого дослідження розглядаються як найважливіші форми 

адаптаційних процесів і реагування особистості на стресові ситуації.  

Механізми психологічної адаптації запускаються проблемною ситуацією. 

Вона супроводжується фрустрацією, тривогою, сильними емоціями, внаслідок 

чого змінюється психічний стан особистості та активізуються адаптивні 

механізми.  По завершенні адаптаційного процесу первинний психічний стан 

разом із проблемною ситуацією, що його спричинила, відчутно змінюється [94].  

При порушенні стабільності Я в  певній значущій ситуації психіка 

активізує захисну систему. Для позначення ситуації, для якої характерна 
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емоційно-психічна напруга надалі в дослідженні вважаємо за доцільне 

використовувати  термін ексквізитна ситуація, введений у понятійний апарат 

психологічної науки Ф. Бассіним [10]. Йдеться про ситуації, які становлять для 

особистості «екзистенціальну значущість», можливість пошуку нових цілей і 

засобів їх досягнення. У науковій літературі розглядаються конкретні види 

ексквізитних ситуацій (конфлікт, криза, фрустрація) [4].  

Психологічний механізм виникнення ексквізитної ситуації обумовлений 

фінальною спрямованістю будь-якого психічного акту, що має певний 

енергетичний потенціал [126].  

Якщо психологічний акт блокується перешкодою зовнішнього чи 

внутрішнього плану, виникає напруга. Е. Берн [13] наголошує, що «психічна 

напруга проявляється в почутті неспокою і пригніченості.  Це почуття 

з’являється через потребу у відновленні рівноваги та знятті напруги. Проблема 

людини полягає у пошуці шляху найменшого опору для розрядки напруги 

якнайшвидше і з найменшою небезпекою [13, с. 69–70]. 

Ексквізитна ситуація – це ситуація, коли  протиріччя гранично загострене 

і вимагає свого зняття. Характер вирішення суперечності визначає напрям у 

розвитку особистості [10, с. 9]. Активність та свідомий підхід до вирішення 

реальних проблем буття є ознакою ефективної життєтворчості;  застосування ж 

несвідомих механізмів свідчить про пасивну адаптацію до ситуації без 

можливості  її розв’язання.   

Ексквізитна ситуація надає можливість для розробки нових або 

переструктурування наявних механізмів захисту при вирішенні протиріччя, 

переходу на новий рівень відображення і регуляції, і тим самим вдосконалення 

індивідом своїх адаптивних здібностей. При цьому кількість ексквізитних 

ситуацій в житті індивіда значно знижується. 

Ексквізитні ситуації базуються на емоціях, що виявляється у формі 

безпосереднього, пристрасного переживання суб'єктом життєвого сенсу, 

предметів і ситуацій для задоволення своїх потреб [4]. 
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Більшість дослідників погоджуються щодо надзвичайної значущості для 

індивіда ситуації, у якій виникають емоції. Проте їх думки розходяться при 

спробі уточнити характер і міру значущості події, що здатна викликати емоцію. 

Наприклад, згідно з Р. Лазарусом [196], емоції виникають в тих виняткових 

випадках, коли на основі когнітивних процесів формується уявлення про 

наявність, з одного боку, певної загрози, з іншого – неможливості її уникнути. 

У психоаналітичній теорії, емоції розглядаються як суб'єктивне вираження 

загального стану психіки і організму, що супроводжуються виразною 

поведінкою та фізіологічними змінами. Емоції трактують як афекти, наявність 

яких вказує на порушення психічної рівноваги. Водночас З. Фрейд відмічає 

важливу роль емоційності в організації та функціонуванні психіки [41].  

Є. Романова і Л. Гребенников [126] розглядають емоції у якості 

енергетичних джерел, які дають імпульси, спонукають до вирішення проблем. 

Якщо, наприклад, з’являється стимул, когнітивно оцінений як «загроза», страх 

індивіда викликає фізіологічне збудження і «наказує» йому зробити певні дії, 

щоб віддалити загрозу і знизити страх. Своєрідність ексквізитної ситуації 

полягає в тому, що в ній обов’язково присутній інший реальний чи 

інтериоризований стимул, що перешкоджає спонтанному реагуванню на 

перший. Іноді він може збігатися з першим стимулом, в тому числі, наприклад, 

коли гнів на більш сильного суб’єкта не може бути виражений через 

побоювання протидії з його боку. Неможливість спонтанного реагування 

створює енергетичне напруження, яке виражається в почутті неспокою з 

приводу дестабілізації позитивного образу «Я». Поставлений перед вибором з 

двох зол, індивід змушений активно шукати нові, непрямі шляхи реагування: 

іррелевантні, відстрочені, опосередяковані або ідеальні. Цей пошук означає 

перехід на новий, специфічний для людини рівень регуляції, що передбачає 

когнітивну переоцінку реального стимулу, наявність образу бажаної мети, 

розгляд на ідеальному рівні кількох способів дії, прогноз і, нарешті, саму дію 

або бездіяльність. 
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Як слушно зауважують Ж. Лапланш та Ж.-Б. Понталіс [69], почуття 

невдоволення, що переживається повторно зменшується, а потім 

перетворюється на роздратування, яке «Я» здатне легко подолати. Таким 

чином, через досвід повторень ексквізитних ситуацій, породжених подібними 

емоціями, «Я» віднаходить рівновагу та спокій, використовуючи захисний 

механізм, що виявився результативним [69, с. 24]. 

Дослідники (Ф. Березін, А. Налчаджян) [12; 82] сходяться на думці, що 

адаптаційний процес є двояко спрямованим. Тобто адаптація може бути: 

алопсихічною, яка супроводжується ліквідацією адаптогенної ситуації та 

здійснюється через вихід з ситуації або через вплив на ситуацію та 

реконструювання її, що потребує особистісної активності; та інтрапсихічною, 

яка супроводжується збереженням адаптогенної ситуації при зміні ставлення до 

неї – через використання психологічних захисних механізмів [83, с. 5].  

Таким чином при алопсихічній адаптації механізми й ресурси особистості 

свідомо направляються на реконструкцію реальної ситуації, що призводить до 

певних позитивних змін – наприклад, людина здобуває нові знання та 

компетенції. Ці процеси відбуваються на підставі незахисних адаптивних 

механізмів, які активізуються у нефруструючих ситуаціях, що потребують 

раціональних рішень. Тут важливу роль відіграють пізнавальні процеси 

особистості, цілеутворення, механізми розв’язання задач. В іншому випадку, зі 

збереженням проблемної ситуації відбувається пристосовуватися до її 

деструктивного впливу, застосовуючи несвідомі захисні механізми. 

А. Началджян [94] виокремлює також змішаний варіант адаптації, коли 

особистість, перебуваючи у стані фрустрації, націлена на розв’язання 

конструктивних завдань, що пов’язані з виконанням її соціальних ролей. У 

такому випадку задіюються як захисні, так і незахисні адаптивні механізми [94, 

с. 34].  

А. Началджян відмічає, що при вирішенні проблеми застосовуються не 

окремі адаптаційні механізми, а  їх комплекси: незахисні адаптивні комплекси 

(які активізуються в умовах непроблемних ситуацій); захисні, що є стійкими 
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сполученнями тільки захисних механізмів; змішані, які складаються із захисних 

та незахисних механізмів [94, с. 20, 34]. Вони зазвичай активізуються в  

ексквізитних ситуаціях, закріплюючись в структурі особистості. Захисні 

механізми психіки виступають діючим адаптивним механізмом психічної 

саморегуляції у проблемній ситуації.  

Під захисними механізмами розуміємо як загальне найменування всіх тих 

механізмів, які, будучи продуктами розвитку та навчання, послаблюють 

діалектично єдиний внутрішньо-зовнішній конфлікт і регулюють індивідуальну 

поведінку. Тобто, явище пов'язується з основними функціями психіки: 

пристосуванням, урівноваженням і регулюванням  [191, c. 376].  

Захисна система психіки особистості активізується при переживанні 

ексквізитної ситуації, спрямовуючи свої механізми проти фрустратора [95]. 

Механізми психологічного захисту задіюються для паліативного вирішення цієї 

ситуації, це призводить лише до зняття психологічної напруги «тут і тепер» [4]. 

Оскільки проблема, конфлікт, стрес, криза сприймається в першу чергу як 

загроза особистому добробуту, раніше сформованій особистісній цілісності, 

психіка намагається захиститися, відгородитися від подібних ситуацій, щоб 

швидше зняти психічний дискомфорт [54, c. 19].  

А. Фрейд [151] захисні механізми вважає несвідомими елементами у 

структурі психіки здорової людини, набутими в процесі розвитку особистості 

через досягнення Я-компромісу між протидіючими силами Воно та Над-Я і 

зовнішньою дійсністю. Механізми психологічного захисту спрямовані на 

зменшення тривоги, викликаної інтрапсихічним конфліктом. Дослідниця 

вважала, що під дією захисних механізмів деструктивні імпульси  блокуються 

або спотворюються з метою зниження їх інтенсивності [151, c. 16]. 

На думку А. Фрейд, організація захисного процесу – важлива і необхідна 

складова розвитку особистості дитини. Дитина є незрілою допоки  задоволення 

її інстинктивних бажань залежить від оточення. Шанси дитини бути  суб’єктом 

життєтворчості, здоровою, незалежною і відповідальною залежить від здатності 

власного «Я» впоратися із зовнішнім і внутрішнім дискомфортом. Завдяки 
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підсвідомим захисним процесам одна частина інстинктивних бажань 

витісняється, інша спрямовується на інші цілі. Одні зовнішні події ігноруються. 

Інші – переоцінюються в потрібному для дитини напрямку. Захист дозволяє 

заперечувати свого «Я», приписувати їх стороннім особам або. навпаки, 

доповнювати своє «Я» за рахунок якостей, притаманних іншим людям. Таке 

перетворення інформації дозволяє зберегти стійкість уявлень про світ, про себе 

і своє місце в світі, щоб не втратити опори, орієнтирів і самоповаги [151]. 

Психологічні захисти є автоматизмами, що спрацьовують в ситуації 

конфлікту, фрустрації, психотравми, стресу поза волею і свідомістю людини 

[98]. 

Е. Фромм [152] пов’язує застосування психікою захистів з метою 

примирення людини з самою собою і з суспільством через протидію 

несвідомих потреб в укоріненні і в індивідуалізації. Прагнення людини 

примирити ці потреби є двигуном не тільки індивідуального розвитку, але й 

суспільства в цілому, оскільки всі соціальні формації, які створюються 

людиною, є саме спробами їх врівноваження. Він підкреслює, що особистісний 

конфлікт виливається в протистоянні  людини і зовнішнього світу, він 

проявляється не тільки у внутрішній напруженості, невротизації, а й у стилі 

спілкування з іншими. Тобто захисні механізми мають свої об'єктивні прояви  

на рівні дій, емоцій або міркувань людини. 

Ф. Бассін [10] підкреслює, що головна мета захисту свідомості від 

дезорганізуючих впливів психічної травми – зниження суб'єктивної значущості 

травмуючого чинника. На його думку, захисти здатні запобігти дезорганізації 

людської поведінки, що наступає не тільки при зіткненні свідомого і 

несвідомого, але і у випадку протистояння між цілком усвідомлюваними 

установками. Автор вважає, що основним у психологічному захисті є 

перебудова системи установок, спрямована на усунення надмірного емоційного 

напруження, та запобігання дезорганізації поведінки. 

Психологічний захист є системою адаптивних реакцій особистості, що 

спрямована на захисну зміну значущості дезадаптивних когнітивних, 
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емоційних, поведінкових компонентів з метою послаблення їх 

психотравмуючого впливу на Я-концепцію. Цей процес відбувається, як 

правило, у межах неусвідомлюваної діяльності психіки з допомогою цілої 

низки механізмів психологічних захистів, одні з яких діють на рівні сприйняття 

(наприклад, витіснення), інші – на рівні трансформації та спотворення 

інформації (наприклад, раціоналізація) [118].  

Щодо функцій психологічних захистів, у науково-психологічних 

дослідженнях існують суперечливі погляди учених.  

З одного боку вони, розгортаючись на несвідомому рівні, оберігають 

психіку від внутрішніх конфліктів та травм, що виникають внаслідок реальних 

життєвих  ситуацій та загрожують порушити стабільність. З іншого – ці 

механізми за певних умов здатні деструктивно впливати на розвиток 

особистості, її соціально-психічну адаптацію та самоактуалізацію. 

Т. Яценко [183] виокремлює захисти, що спрямовані на збереження 

інфантильних інтересів «Я» (базові захисти) та такі, що оберігають «Я» при 

адаптації його до актуальних умов (ситуативні захисти). Психологічні захисти, 

знижуючи рівень емоційного переживання, дають можливість людині 

підтримувати переконання, що вона є тим, ким хоче вважати себе, незважаючи 

на дані, що заперечують ці переконання.  Тому при психологічному захисті 

суб’єкт не завжди усвідомлює справжню доцільність власних дій. Прояви 

психологічних захистів можна прослідкувати у поведінкових реакціях, які 

пов’язані з особистісною проблемою.  

Якщо людина не зуміла на певних етапах онтогенезу реалізувати базові 

психологічні потреби або ж вони були блоковані через гетерономний вплив 

середовища,  певні складові «позитивного образу Я» виявляються особливо 

вразливими, відповідно проблеми адаптації будуть перманентно актуальними, 

специфічні механізми захисту будуть використовуватися надінтенсивно, що 

може призвести до неефективної адаптації в новому соціальному оточенні 

[126, c. 572].  
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Захисти починають формуватися у ранньому дитинстві, коли форми 

спілкування та конфлікти з оточенням обмежені рівнем розвитку особистості. 

Вони призначені для автоматичного пристосування до оточення за рахунок 

самопротекції. У дитини кожен захисний механізм спочатку формується для 

опанування конкретними інстинктивними бажаннями і пов'язаний, таким 

чином, з певною фазою індивідуального розвитку. Їх формування спричинені 

характерними для дітей типами тривоги, що виникають в онтогенезі. Сюди 

відносяться реакції на фізичний дискомфорт, страх розлуки і самостійності 

(самоти, темноти, замкнутих просторів), страх смерті (напади, захворювання, 

смерть батьків, казкових персонажів, стихії і ін.), страх підпорядкування (бути 

покараним, бути присоромленим), страх змін [98, с. 38].   

П. Куттер [65] пов'язує формування захисних механізмів із спробою 

дитини впоратися з архаїчним, примітивним страхом, який супроводжує 

розвиток кожної особистості і виявляється в типових для дітей фобіях темряви, 

самоти, привидів та ін..  

Згідно з вченням А. Фрейд [151], послідовність розвитку захисних 

механізмів залежить від вікових особливостей. На її думку, перші механізми 

захисту дитини пов’язані з негативним досвідом її спонтанного самовираження. 

Нездатність реагувати довільно викликає у дитини психологічну напругу, що 

породжує хвилювання та дестабілізацію образу Я.  

Механізми захисту є тими первинними інтрапсихічними утвореннями, які 

є наслідком обмеження спонтанної експресії дитини. Особливу увагу варто 

звернути на ранні етапи онтогенезу, коли  дорослі особливо інтенсивно 

обмежують вираження  бажань, думок і почуттів дитини, що призводить до 

зовнішнього, який у подальшому інтеріоризується – внутрішнього конфлікту. У 

результаті у дитини розвиваються  механізми захисту, які являють собою 

непрямі шляхи переживання емоційного конфлікту та його подолання. З їх 

допомогою стабілізується «позитивна Я-концепція» і послаблюється емоційний 

конфлікт, що загрожує її стабільності. Захисні  механізми психіки здатні  

згладжувати  протиріччя між дитиною та найближчим оточенням, а також 
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підвищувати толерантність дитини до гетерономного впливу, знижуючи його 

актуальність [126]. 

Згідно з психоеволюційною теорією емоцій і психологічних захистів, що 

була розроблена Р. Плутчиком [207], захисні механізми є похідними базових 

емоцій.  Його авторська модель представлена чотирма парами основних 

біполярних емоцій: радість – сум, гнів – страх, довіра – відраза, подив – 

очікування. Ці емоції можуть поєднуватися одна з одною, утворюючі нові. 

Регуляторами восьми основних емоцій виступають вісім захисних механізмів, 

які дослідник по аналогії з емоціями вважає біполярними (придушення –  

заміщення, реактивні утворення – компенсація, проекція – заперечення, 

інтелектуалізація – регресія). Наприклад, певні соціальні обмеження вираження 

емоції гніву зумовлюють несвідоме функціонування захисного механізму 

заміщення. Варто наголосити, що Р. Плутчик відмічає початковий зв'язок  

психологічних захистів з певними базовими емоціями –  гнівом і страхом. 

Визначальну роль цих емоцій як найсильніших в силу свого раннього 

виникнення визначають і інші науковці [207]. 

К. Ізард [47] відносить страх до базових емоцій (тобто ця емоція є 

вродженою). Страх, як автономна базова емоція певним чином взаємодіє із 

іншими емоціями, впливає на поведінкові акти та когнітивні процеси індивіда 

[47, с. 293]. Емоція не є безпосередньо діючою силою у психіці, вона є засобом, 

що приводить в рух  складну систему сил особистості і свідомості. 

Необхідно відзначити, що описуючи проблему ґенези механізмів захисту, 

учені вказують на визначальну роль сім'ї в цьому процесі. Сім'я розглядається 

як психосоціальний посередник суспільства, покликаний за допомогою 

гетерономного втручання в розвиток дитини актуалізувати різні механізми 

захисту як засіб соціальної адаптації. Надалі захисні механізми здійснюють 

регуляцію поведінки таким чином, що вони, крім свідомості людини, 

зумовлюють весь її подальший стиль життя. 
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У численних дослідженнях формування ранніх міжособистісних 

стосунків дитини однозначно оцінюються як визначальний чинник її 

подальшого психічного розвитку та адаптації.  

З одного боку, захисні механізми виникають у дитини як результат  

засвоєння зразків захисної поведінки, що використовується батьками, а також 

негативного впливу з боку батьків, що полягає у недостатньому задоволенні 

базових потреб дитини [161]. Наприклад, якщо дитина не має правильного і 

постійного материнського догляду, у неї швидко розвивається хворобливий 

стан напруги, яку вона долає через певні компенсаторні механізми [208]. 

З іншого боку, батьківські установки або позиції є одним з найбільш 

вивчених аспектів ранніх інтерперсональних стосунків індивіда. Під 

батьківськими установками розуміють  сукупність емоційного ставлення до 

дитини, сприйняття дитини батьками і відповідні стилі виховання [126, c. 30]. 

Зокрема емоційне відчудження та емоційний голод здатні спричиняти 

психологічну  тривогу [19; 62; 90; 170 ], на послаблення якої спрямовуються 

захисні механізми.  

Багато обставин розвитку дитини в родині провокують активізацію 

психологічних захистів. Наприклад, при частих або хронічних захворюваннях 

надмірна турбота батьків про дитину і увага до її здоров'я нерідко сприяють 

формуванню у неї стратегії «втечі у хворобу», що може зберегтися і в характері 

дорослого [98, с. 29]. 

Дослідження свідчать, що батьківська суворість (від простого підвищення 

голосу до побоїв) відіграє особливу роль у формуванні дитячих захистів. 

Виявлено, що у дітей надмірно суворих батьків спостерігається висока 

інтенсивність захисних механізмів. Причому захисні прояви батьків більше 

позначаються на цьому процесі, ніж захисні прояви матерів. У той же час 

захисні механізми дитини більш чутливі до специфіки взаємин з матір’ю, ніж з 

батьком. 

Визначальну роль у формуванні психологічного захисту дитини серед 

всіх категорій дорослих членів сім'ї грають негативно значущі дорослі. Йдеться 
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про вихователів та вчителів, які викликають у нього сильні негативні 

переживання (тривогу, страх, небажання спілкуватися), що своєю чергою 

впливає на успішність [160]. Така закономірність узгоджується з теоретичними 

положеннями психоаналітиків про те, що тривога і страх лежать в основі 

психологічного захисту особистості і є її безпосереднім джерелом. 

Виховні стилі, пов'язані з емоційним відхиленням дитини блокують 

спонтанну реалізацію потреб у приєднанні, безпеці, прийнятті та 

самоприйнятті, тому дитина змушена адаптуватися до гетерономного впливу на 

соціально-психологічному рівні через інтенсивне використання психологічних 

захистів. Виховна м'якість батьків розцінюється як запорука адаптивного 

функціонування психологічного захисту дитини, коли  інтенсивність  

психологічного захисту не перевищує прийнятного рівня [ [161, с. 72]. 

Батьківську позицію та ситуацію розвитку дитини вважаємо зовнішнім 

чинником життєтворчості особистості, оскільки саме під їх впливом 

розвиваються адаптаційні механізми.  

Батьки, неефективно організовуючи систему заохочень і покарань, 

емоційні стосунки з дитиною, можуть мимоволі провокувати і посилювати 

дитячі страхи і тривоги, що є умовою виникнення психологічного захисту. З 

іншого боку, помилково обраний батьками стиль взаємодії з дитиною може 

фруструвати базові потреби в безпеці, прийнятті стимулювати гіперадаптацію 

дитини до гетерономного впливу за допомогою формування надінтенсивного і 

неадекватного способу захисту. Батьки також є моделлю захисного реагування, 

зовнішні характеристики якого вона може первинно копіювати, а потім 

переводити на рівень перманентного або реально діючого психологічного 

захисту [161]. 

М. Кляйн вважає, що психологічні захисти починають функціонувати з 

моменту народження, коли дитиною керують протилежні інстинкти – потяг до 

життя і потяг до смерті. Аби впоратися з страхом смерті, вона обороняється за 

допомогою примітивних захисних механізмів – проекції та інтроекції. Перший 



62 

 

дозволяє виносити все неприємне назовні, а другий –  вбирати все приємне в 

себе [122, с. 94]. 

І. Нікольська та Р. Грановська [98] зосередили свої наукові пошуки саме 

на аналізі захисних психологічних механізмів у дітей. Вони виявили зв’язки 

захисної поведінки з статевими, віковими та типологічними особливостями 

дитини. Серед перших виникають механізми, пов'язані з перцептивними 

процесами – заперечення та проекція.  Потім починають функціонувати 

психологічні захисти, пов'язані з процесами пам'яті, а саме з забуванням 

інформації – витіснення і придушення. У міру розвитку процесів мислення і 

уяви, формуються найбільш складні і зрілі види захистів, пов'язані з 

переробкою і переоцінкою інформації (раціоналізація). 

Захисна система дитини формується на базі вроджених безумовних 

реакцій шляхом ускладнення форм її поведінки в процесі індивідуального 

навчання та розвитку форм психічного відображення. Специфікою становлення 

системи захисту у дитини є те, що спочатку захист проявляється за рахунок і на 

рівні рухових (поведінкових) реакцій за участю елементарних психічних 

функцій. Поступове ускладнення автоматичних змін поведінки, що виникають 

у відповідь на травму, забезпечують пристосування дитини до нової життєвої 

ситуації. Поведінкові реакції експресивні, доступні зовнішньому 

спостереженню і реєстрації, тому дозволяють не тільки здійснювати певні 

зміни у зовнішньому середовищі, але й привертають до себе увагу близьких 

дорослих. Пізніше формуються захисні механізми, в реалізації яких беруть 

участь у першу чергу психічні функції: від сприйняття та емоцій до пам'яті та 

мислення. Такі захисні процеси дозволяють дитині адаптуватися до середовища 

не за рахунок зміни зовнішнього світу, а за рахунок внутрішніх змін – 

трансформації картини світу і образу самого себе [126, c. 572]. 

Вік до 1 року вважається підготовчою фазою до формування механізмів 

психологічного захисту. У цей період незрілий організм має мінімальні засоби 

захисту від негативних емоцій, пов'язаних з неприємними чи небезпечними 

стимулами – рухові реакції (дитина сміється, зажмурюється, плаче, кричить, 
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рухає кінцівками та головою). В 1-2 річному віці дитина долає відчуття тривоги 

та небезпеки через заперечення (в формі пасивного та активного протесту – 

відмови та опозиції), проекцію та імітацію. Проекція та імітація пов’язані з тим, 

що дитина починає виділяти себе в оточенні, приписуючи йому негативні 

якості, а собі – позитивні [126, с. 573]. 

Далі починає переважати тенденція до відчудження. Для трирічного віку 

характерними захисними механізмами є витіснення, заміщення та 

інтелектуалізації. Після 5-річного віку, внаслідок формування статевої 

ідентичності та потреби в самоприйняття, з'являється сублімація, яка 

нерозривно пов'язана із засвоєнням моральних цінностей. З. Фрейд відносить 

до цього періоду початок функціонування реактивних утворень. Заміщення 

проявляється при активізації потреби в автономії та свободі в формі 

емансипації. У зв’язку з розвитком мовлення та логічного мислення в 

молодшому шкільному віці розвивається компенсація як незріла форма 

раціоналізації [127].  

Аналізуючи результати своїх багаторічних спостережень, Ф. Крамер 

пояснює формування та функціонування різних типів психологічних захистів, 

що характерні для певних вікових категорій, ступенем складності когнітивних 

процесів, що лежать в їх основі. Дослідниця відносить заперечення, проекцію 

та ідентифікацію до психологічних захистів, характерних для періоду 

дитинства [187].  

Різні механізми представляють різні рівні розвитку або примітивності 

психіки. Прояв певних механізмів захисту залежить від інтелектуальної зрілості 

індивіда, актуалізації певних видів пізнавальних процесів: пам'яті або мислення 

в онтогенезі. Заперечення, регресія і проекція вважаються досить примітивними 

механізмами захисту, адже є більше умовно-рефлекторною, ніж розумової 

операцією, на відміну від інтелектуалізації та компенсації [207]. 

У молодшому шкільному віці є сформованими, проявляються і можуть 

бути діагностовані такі види психологічного захисту: заперечення, витіснення, 

раціоналізація, проекція, заміщення, ідентифікація, сублімація . 



64 

 

У залежності від динамічних особливостей психіки індивіда і характеру 

впливу середовища утворення деяких механізмів захисту може не відбутися, 

або вони будуть слабо виражені, у той час як інші будуть використовуватися 

дуже інтенсивно і мати значний вплив на індивідуальну поведінку. У захисних 

процесах дитини зазвичай бере участь не один, а відразу кілька захисних 

механізмів. Їх спільне застосування зумовлює цілісну реакцію на ситуацію з 

метою більш ефективної психологічної адаптації.  Переважання у людини будь-

якого захисного механізму може привести до розвитку певних рис і 

акцентуацій характеру [127]. 

Актуалізація захисних механізмів призводить до тимчасового ілюзорного 

полегшення, що досягається за рахунок втечі від реальної ситуації та від свого 

істинного «Я». Страх перед зустріччю з істиною, яка часто супроводжується 

негативними переживаннями і брак мужності поглянути в обличчя реальності, 

призводить до капсулювання і блокування творчого «Я», яке конституюється 

істиною і розгортається за певними траекторіями в певних просторах. 

Психологічний захист як втеча від реальності, призводить до виснаження 

творчого »Я», а кожен акт реалізації механізмів захисту здійснюється шляхом 

«поїдання» тіла творчої самості [88, c. 149]. 

Ф. Крамер [187] вважає, що використання захистів у повсякденному 

житті є нормальним явищем, проте якщо це механізми зрілі – вони сприятимуть 

розвитку та діяльності особисті, адже їх використання пов’язано з 

формуванням таких якостей як компетентність, впевненість в собі, 

комунікабельність. Усвідомлення людиною неефективності деяких форм 

захисної поведінки призводить до формування усвідомлених стратегій 

подолання внутрішнього напруження і тривоги у важких життєвих ситуаціях, 

що виводить її на новий ступінь розвитку та сприяє її самореалізації. 

Використання ж незрілих – характерних для дитячого віку захистів – може 

сприяти формуванню безвідповідальності та егоїзму.  

Аналогічну думку висловлюють російські вчені М. Топчій, Т. Чурилова 

[146]: у дорослому віці, при взаємодії у розширеному соціальному оточенні, 
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захистів, метою яких є пристосування до середовища за рахунок самопротекції,  

буває явно недостатньо. Тому,   якщо вони не ускладнюються і не коригуються, 

то за певних умов це може призвести до дезадаптації особистості [146, с. 212]. 

Л. Дьоміна, І. Ральникова [31] доводять, що стійкість, часте 

використання, ригідність, тісний зв'язок з дезадаптивними стереотипами 

мислення, переживань і поведінки, включення в систему сил протидії цілям 

саморозвитку роблять захисні механізми деструктивними для розвитку 

особистості. Загальною рисою їх є відмова особистості від діяльності, 

призначеної для продуктивного розв'язання ситуації або проблеми. Усі захисні 

механізми є засобами самообману, коли, діючи на несвідомому рівні 

спотворюють, трансформують або фальсифікують сприйняття реальності, щоб 

зменшити загрозу емоційної тривоги. Психологічний захист, спотворюючи 

реальність з метою миттєвого забезпечення емоційного благополуччя, діє без 

урахування довготривалої перспективи. Його мета досягається через 

дезінтеграцію поведінки, нерідко пов'язану з виникненням деформацій і 

відхилень у розвитку особистості. Причина тривоги, залишаючись 

невирішеною, продовжує існувати та призводить до дезадаптації особистості.  

Як зазначає Л. Анциферова [6], люди, які несвідомо вдаються до 

механізмів психологічного захисту в проблемних і стресових ситуаціях, 

сприймають світ як джерело небезпек, у них невисока самооцінка та 

песимістичне сприйняття реальності. Люди ж, які віддають перевагу свідомій 

поведінці у подібних ситуаціях, виявляються особистостями з оптимістичним 

світоглядом, стійкої позитивної самооцінкою, реалістичним підходом до життя 

і сильно вираженою мотивацією досягнення. Відтак, конструктивний підхід до 

вирішення  ексквізитної ситуації надає індивіду можливості освоєння нових 

форм регулювання, перепрограмування психічних процесів і, отже, переходу на 

нові рівні взаємодії із середовищем. 

Е. Кіршбаум та А. Єремеєва [54] висловлюють думку щодо позитивного 

впливу досвіду вирішення ексквізитних ситуацій на  розвиток особистості, 

наголошуючи, що вони зумовлюють можливість перебудови раніше 
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сформованих структур діяльності, спілкування і структури особистісних 

властивостей (системи стосунків, установок, ціннісних орієнтацій) і досягнення 

досконалішої якості саморегуляції та взаємодії зі світом. У вирішенні ситуації 

актуалізуються можливості особистості як суб'єкта свого життя за умови 

пошуків творчих шляхів її вирішення або стійкого її переживання (якщо її 

вирішити неможливо).  

З іншого боку, якщо емоційна напруженість досягає надзвичайно сильної 

вираженості, деякі механізми захисту використовуються надінтенсівно або, 

навпаки, нездатні впоратися з нею, що призводить до різних форм  соціально-

психічної дезадаптації і стану перманентного конфлікту [127]. 

Деструктивний  вплив психологічних захистів може виявлятися за умови 

надінтенсивного їх використання та фіксації на одному чи кількох з них. Тобто 

особистість позбавлена усвідомлення реальних проблем та пристосовується до 

ситуації, у той час як життєтворчість передбачає спрямованість особистості на 

їх вирішення зазвичай шляхом усунення причин стресу та тривоги за 

допомогою незахисних адаптивних механізмів. 

Незахисні адаптивні механізми, беручи початок у ситуації стресу,  

використовуються індивідом свідомо і направлені на активну зміну ситуації, 

пошук і здійснення адаптивної відповіді на стресогенні вимоги соціального 

середовища з урахуванням існуючого досвіду, але нових обставин. Це так звані 

копінг-механізми [93, с. 34], активні, переважно свідомі зусилля особистості, 

що запускаються у ситуації загрози та спрямовані на оволодіння складною 

ситуацією та вирішення проблеми.  

Під терміном «копінг» розуміємо прагнення індивіда вирішити певну 

проблему, котре, з одного боку, є вродженою манерою поведінки (рефлекс, 

інстинкт), а з іншого – набутою, диференційованою формою поведінки 

(володіння собою, стриманість, схильність до чого-небудь) [48, с. 36].  

Розуміння копінгу як психологічного опанування часто співвідноситься з  

поняттям психологічного захисту. 
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Н. Хаан [194] однією з перших визначила відмінності між копінгом та 

психологічним захистом. Вони ґрунтуються на однакових его-процесах, але 

відрізняються полярністю спрямованості на продуктивну адаптацію і слабку 

адаптацію. Копінг є динамічним «параметром», а механізми психологічного 

захисту – статичним «параметром», що реалізує пасивні механізми, залежні від 

інтрапсихічної діяльності й спрямовані на пом'якшення психічного 

дискомфорту. У випадку застосування психікою захисних механізмів тривога 

може бути подолана і без обов'язкового вирішення проблеми. Захисні 

механізми з точки зору традиційного психоаналізу дозволяють усунути 

психічну травму або редукувати емоційне напруження за рахунок спотворення 

дійсності. Таким чином, копінг-механізми є цілеспрямованими, гнучкими й 

адекватними реальності адаптивними діями, в той час як захисні механізми є 

ригідними, емоційно неадекватними і невідповідними реальності процесами. 

Однак дослідниця відмічає, що  існує група захисних механізмів, що 

дозволяють подолати проблемну ситуацію без спотворення дійсності і відмови 

від реальності. 

Головна принципова відмінність психологічних захистів та копінг-

стратегій – це несвідоме включення перших та свідоме використання других 

[98, с. 43]. 

На думку Т. Титаренко та Т. Ларіної [145], ексквізитна ситуація 

автоматично запускає адаптаційні механізми, механізми психологічного 

захисту, що виконують функцію зняття внутрішнього конфлікту, вирішують 

конфлікт між свідомістю та несвідомістю. Страх і тривога спочатку спонукають 

людину несвідомо вмикати механізми захисту. Причому що більшу загрозу для 

особистості представляє стресор, то активніше в подолання з ним включаються 

неусвідомлювані нею механізми [55]. Потім людина починає діяти усвідомлено 

та цілеспрямовано. Як тільки людина починає аналізувати та розуміти ту 

ситуацію в яку вона потрапила, перед неї з’являються орієнтири для вирішення 

труднощів [145]. Це відбувається завдяки її здатності аналізувати, порівнювати 
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та приходити до висновків, тобто рефлексії, що поряд з адаптивними 

механізмами визначає зміст життєтворчості. 

Про ефективне опанування говорять, коли використовуються такі копінг-

стратегії: спроба розв’язати проблему самостійно; пошук соціальної 

підтримки; зміна власних установок по відношенню до ситуації; об’єктивна 

оцінка ситуації; самоконтроль; прийняття відповідальності. 

Копінг не є стійкою, жорсткою стратегією опанування життєвих 

труднощів. Потрапляючи у нові складні ситуації, людина виробляє нові 

способи опанування. Копінг-поведінка залежить, як від об’єктивних обставин, 

що викликають життєві труднощі (втрата близької людини, невиліковні 

хвороби, перебування у містах позбавлення волі та ін.), так і від особистого 

ставлення до ситуації [145]. 

  Н. Родіна, досліджуючи розвиток копінг-механізмів у онтогенезі, зазначає, 

що кожен віковий період пов’язаний із включенням у спектр копінг-реакцій 

певного виду копінгу. Так, проактивний копінг (спрямований на вирішення 

ситуації, а не її уникнення) виникає у дітей 9-12 років [125]. Саме в період 

молодшого шкільного віку закладається стійкий стиль поведінки у ексквізитних 

ситуаціях, що визначає особистість як адаптивну чи неадаптивну [67]. 

Л. Смирнова [139] доводить, що копінг активно формується з 7 до 11 років, 

тому є нерівномірним та гетерохронним у цей період. Із дорослішанням він стає 

більш зрілим, конструктивним та соціально прийнятним.  

У цьому процесі спостерігається взаємозв’язок рефлексії з адаптивними 

механізмами та креативністю. У цьому контексті вартим уваги є поняття 

емоційна креативність, що передбачає усвідомлення власних емоцій, 

переживань та  вираження свого емоційного стану, перетворення внутрішнього 

світу, актуалізацію внутрішніх резервів з метою емоційної самозміни [166]. 

І. Нікольська та Р. Грановська [98] вбачають доцільність проведення 

роботи з метою послаблення несвідомих адаптивних механізмів молодшими 

школярами, запобігаючи їх закріпленню у психіці через звернення до їх 

емоційної сфери. Вік від 6 до 10 років прийнято вважати афективним етапом 
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формування особистості. У цей час зростає рухливість нервових процесів, 

причому процеси збудження переважають над процесами гальмування. Що 

проявляється як непосидючість, підвищена емоційна збудливість. Емоційний 

рівень є основним рівнем реагування дитини на зовнішні впливи. Якщо в цьому 

віці дитина перенесе психічну травму, важку хворобу або просто буде 

знаходитися в хронічній ситуації нервово психічної напруги в школі або вдома, 

у неї може статися затримка розвитку на етапі афективного формування 

особистості. Надалі в її структурі будуть переважати такі риси, як емоційна 

нестійкість, безпосередність реагування на зовнішні події, поганий 

самоконтроль, невпевненість в собі, тривожність, боязкість,  загострення 

емоційних і поведінкових властивостей. Ці риси характеру затруднюють 

адаптацію дитини до соціального середовища, знижують її здатність до 

правильної оцінки ситуації, і навіть можуть виступати фактором ризику 

психічних розладів. 

Разом з тим, починаючи з 7 років зростає роль другої сигнальної системи 

у дитини, формується здатність диференціювати свої емоції за допомогою 

мови, що стає важливим регулятором поведінки. На основі провідної 

навчальної діяльності мислення набуває все більш домінуючого значення і 

починає визначати роботу всіх інших функцій свідомості, які 

інтелектуалізуються та стають довільними. Відтак, дитина здатна 

усвідомлювати та усвідомлено виражати свої почуття [98].  

Щоразу процес подолання проблемної ситуації може вважатися процесом 

соціально-психологічної адаптації особистості, під час якого вона використовує 

набуті на попередніх етапах власного розвитку й соціалізації навички й 

механізми поведінки або відкриває нові способи поведінки та розв’язання 

задач, нові програми й плани внутрішньо психічних процесів. Адаптивні 

механізми особистості успішно виконують власні функції, якщо призводять у 

результаті до її адаптованості в соціальних ситуаціях [94]. 

Адаптація та її результат – адаптованість – має безпосереднє відношення 

до рівня її автономності в даному соціальному середовищі: що вищим є рівень 
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адаптованості особистості до даного соціального середовища, то вищим є і її 

рівень автономності відносно цього середовища [70, с. 35]. 

Соціально-психологічна адаптованість, за А. Налчаджяном [94] – це 

такий стан взаємостосунків особистості й групи, коли особистість без тривалих 

зовнішніх і внутрішніх конфліктів продуктивно здійснює провідну діяльність, 

задовольняє власні провідні соціогенні потреби, повною мірою прямує до тих 

рольових очікувань, які висуваються перед нею еталонною групою, переживає 

стан самоствердження та вільної реалізації власних творчих здібностей. З таких 

позицій адаптація є соціально-психологічним процесом, який при 

сприятливому протіканні, приводить особистість до стану адаптованості [94, с. 

18].  

Адаптованість передбачає високий ступінь пристосованості відповідно до 

вимог середовища (зовнішній критерій),  а також благополуччя, комфорт, 

суб’єктивну задоволеність власною позицією, сприятливе соціальне 

самопочуття (внутрішній критерій) [89]. 

В. Ямницький [180] вводить поняття життєтворчої адаптованості як  

найвищий рівень її виявлення (на підставі системного критерію), що 

супроводжується продуктивною творчою діяльністю особистості, яка 

сприймається і позитивно оцінюється соціумом. Дослідник наголошує, що  

власне стан адаптованості виступає лише необхідною умовою, підгрунтям 

життєтворчості. Аналізуючи специфічність характеру взаємозалежностей між 

поняттями адаптації й творчості, В. Ямницький [180]  вказує, що розвиток та 

реалізація людиною власного творчого потенціалу сприяє підвищенню рівня її 

адаптованості в суспільстві. З іншого боку, підвищення ступеню адаптованості 

людини як особистості створює передумови для реалізації її власного творчого 

потенціалу на рівні індивідуальності. Тобто розвиток адаптаційних здібностей 

людини створює передумови для розвитку її творчих здібностей [180, с. 66].  

Дослідник погоджується з думкою Г. Балла: «… приглядаючись до 

механізмів розвитку особистості, ми знаходимо в них риси процесів адаптації, 

врівноваження. Проте це таке врівноваження, яке виступає передумовою 
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творчості» [9, с. 97].  Варто відмітити цю думку науковця, оскільки творчість як 

чинник життєтворчості виникає якраз з такого «врівноваження», гармонії, а не 

зумовлюється дефіцитарними життєвими аспектами. 

Сприятливий перебіг соціально-психологічної адаптації приводить 

особистість до стану адаптивності. Адаптивність розглядається в психології як 

здатність орієнтуватись в будь-яких обставинах, здатність не лише 

пристосовуватися, а й перетворювати їх.  

І. Кряжева [64] визначає її як здатність особистості оптимально 

реалізовувати внутрішні можливості, здібності і особистісний потенціал в 

значущих сферах [64, с. 6]. 

Це уміння зрозуміти та оцінити чинники оточуючої дійсності по 

відношенню не тільки до ситуації, а й до планів на майбутнє. Тобто людина 

повинна вміти швидко орієнтуватися в обставинах та прогнозувати їх. Як 

наголошує В. Веселова, адаптивність – це не «пристосування», а відчуття 

середовища, місця та часу [24, с. 68].  Для цього необхідно мати емоційну 

гнучкість, застосовувати не лише зрілі захисні реакції, а й різноманітні захисні 

процеси залежно від обставин [84]. 

  Таким чином адаптивність особистості як «здатність до діалогу з 

обставинами» (вислів Д. Леонтьєва) при реалізації власної мети є важливою 

передумовою життєтворчості, оскільки забезпечує стабільність психологічного 

стану особистості під час цього процесу.  

Життєстійкість. Конструктивну адаптацію при творчій діяльності, 

направленій і на власне життя, обумовлює життєстійкість особистості, тобто 

її резистентність до стресу, що забезпечує розвиток механізмів 

конструктивного долання  життєвих труднощів та пошук конструктивних 

шляхів саморозвитку. Це особистісний ресурс конструктивного подолання 

стресу та відновлення внутрішньої рівноваги [145].  

 Шлях утвердження творчості у дорослому житті – це шлях боротьби, 

подолання труднощів. На це вказував Р. Мей [92, с. 22], а також ряд інших 

дослідників, підкреслюючи зв'язок творчості з мужністю. «Людина, що вибирає 
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творчий спосіб життя, прирікає себе на постійну і іноді болісну боротьбу з 

внутрішнім страхом, екзистенціальною тривогою, на те, щоб бути відкритим 

світові» [113, с. 49].  

Поняття «hardiness» («життєстійкість» за Д. Леонтьєвим), введене С. 

Кобейса і С. Мадді [195; 197; 198]. Теорія про цю особливу особистісну якість 

виникла у зв'язку із розробкою проблеми творчого потенціалу особистості та 

регулювання стресу. Ці проблеми найбільш логічно пов'язуються, аналізуються 

й інтегруються в рамках концепції «hardiness» [73]. Життєстійкість дозволяє 

людині виносити тривогу, яка супроводжує вибір майбутнього (невідомого), а 

не минулого (незмінного) у ситуації екзистенційної дилеми [172].  

Поняття життєстійкості вписується в систему понять екзистенціальної 

теорії особистості, виступаючи операціоналізацією введеного екзистенційним 

філософом П. Тілліхом [144] поняття «відвага бути». Ця екзистенційна відвага 

передбачає готовність «діяти всупереч» – всупереч онтологічній тривозі, 

тривозі втрати сенсу, всупереч відчуттю безглуздості буття. 

Життєстійкість (hardiness) є системою переконань про себе, про світ, про 

взаємини зі світом. Це диспозиція, що включає в себе три порівняно автономні 

компоненти: включеність, контроль, прийняття ризику. Вони перешкоджають 

виникненню внутрішньої напруги в стресових ситуаціях за рахунок стійкого 

опанування стресами і сприйняття їх як менш значущих. Завдяки розвитку 

компонентів людина може одночасно збагачувати свій потенціал і боротися зі 

стресами, що зустрічаються на її життєвому шляху.  

Включеність (commitment) визначається як «переконаність у тому, що 

включеність людини в події, що відбуваються, дає максимальний шанс 

збагатити її досвід, знайти щось цікаве та важливе [173, с. 282].  

Людина з розвиненим компонентом «включеність» отримує задоволення 

від власної діяльності. Відсутність подібної переконаності породжує почуття 

непотрібності, відчуття себе «поза» життям. «Якщо ви відчуваєте впевненість в 

собі і в тому, що світ великодушний, вам властива включеність» [76, c. 5].  
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Контроль (control) являє собою переконаність у тому, що боротьба 

дозволяє вплинути на результат подій, навіть якщо цей вплив не є абсолютним 

та не гарантує успіху. Протилежність цьому – відчуття власної безпорадності. 

Людина з сильно розвиненим компонентом контролю відчуває, що сама 

вибирає власну діяльність, свій шлях [76, c. 5].  

Прийняття ризику (challenge) – переконаність людини в тому, що все те, 

що з нею трапляється, сприяє її розвитку за рахунок знань, наявних в її досвіді, 

– неважливо, позитивному чи негативному. Людина, що розглядає життя як 

спосіб набуття досвіду, готова діяти, не дивлячись на відсутність надійних 

гарантій успіху, на свій страх і ризик, вважаючи прагнення до простого 

комфорту та безпеки таким, що збіднює життя особистості. В основі прийняття 

ризику лежить ідея розвитку через активне засвоєння знань з досвіду і 

подальше їх використання [76, c. 6]. 

Життєстійкість проявляється у таких рисах як мужність, сміливість, 

готовність діяти, ризикувати, здатність, не вагаючись, здійснювати прийняте 

рішення, ініціювати власні дії та вчинки. Життєстійкості від дорослої людини 

очікує і сім’я, яка переживає конфлікти між молодшим і старшим поколіннями, 

чоловіком і жінкою, родичами і сусідами. В сім’ї розв’язуються численні 

кризові ситуації, починаючи від народження першої дитини і закінчуючи 

втратами близьких людей. Зріла особистість береже свій сімейний мікроклімат, 

намагаючись привнести оптимістичне бачення майбутнього. Вона вистоює 

перед випробуваннями, осилює перешкоди, які готує їй життя, тоді як 

особистість незріла постійно скаржиться на свої проблеми, гнівається на інших 

членів сім’ї, звинувачуючи їх, важкі часи, погану державу. Життєстійкість 

здебільшого пов'язана з мобілізацією особистих та соціальних ресурсів 

подолання. Стійкість перед труднощами визначається перш за все здатністю 

швидко пристосовуватися до будь-яких життєвих змін. Життєстійкість і є тією 

мірою, яка визначає цю здатність [145]. 

Життєстійка позиція дозволяє приймати та усвідомлювати події, що 

викликають страх та тривогу, а не уникати їх. Вона визначає особливості  
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самоздійснення в складних життєвих ситуаціях, зокрема здатність будувати 

оптимальні копінг-стратегії та продуктивно їх застосовувати. 

Таким чином стійкість перед життєвими труднощами визначається 

здатністю людини відновлюватись фізично та психічно, тобто не тільки 

виживати у складних ситуаціях, а розвивати відповідні здібності для реалізації 

актуальних життєвих завдань та соціальних функцій. Життєстійка людина може 

бути спрямована як на зміну зовнішніх умов так і внутрішніх, тобто може 

спрямовуватись на зміну самого себе, на самопобудову, життєтворчість. 

Сучасні наукові розвідки спрямовані на пошук ефективних 

психологічних технологій, що сприяють знаходженню внутрішніх резервів для 

забезпечення саморозвитку та самореалізації особистості, зокрема у контексті 

дослідження самодетермінації [115]. 

Життєстійкість ускладнюється, набуває сили, коли людина долає 

перешкоди, набуває досвіду, навчається не здаватися перед випробуваннями, не 

ховатися від страждань [145]. 

С. Мадді [197] виокремлює такі механізми життєстійкості,  які здатні 

зменшити вплив стресових чинників: 

- здатність оцінювати життєві зміни як менш стресові; 

- формування мотивації до трансформаційного опанування; 

- підвищення відповідальності щодо власного здоров’я; 

- спрямованість на пошук соціальної підтримки. 

За C. Мадді, життєстійкі переконання дозволяють ефективно долати 

дистрес. Вони впливають на оцінку ситуації, роблячи її менш травмуючою та 

сприяють активному подоланню труднощів. Життєстійкість стимулює турботу 

про власне здоров’я та благополуччя. За рахунок дії її механізмів, напруження 

та стрес не переростають у хронічні соматичні захворювання [76, c. 9]. 

Визнання життєстійкості як особистісної якості, що проявляється у 

адаптаційному процесі та визначає напрям розвитку особистості при прийнятті 

рішень у ексквізитній ситуації, дозволяє зробити висновок, що вона забезпечує 

ефективне функціонування незахисних адаптивних механізмів психіки при 
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подоланні перешкод та здатність до життєтворчої діяльності за будь-яких 

обставин.  

Життєстійкість набувається та формується у контексті дитячо-

батьківських стосунків, що визначають емоційне наповнення дитячого досвіду. 

Її компоненти здебільшого розвиваються в дитинстві і частково в підлітковому 

віці. 

Зокрема, для розвитку компонента включеність принципово важливим є 

прийняття та підтримка, любов і схвалення з боку батьків. Щоб в дитини 

сформувалась небайдужість, включеність у життя, залученість, стосунки з 

батьками мають бути наповнені прийняттям та підтримкою, задовольняти її 

потребу у безпеці та любові, створювати умови для реалізації її потенціалу. За 

таких умов навколишній світ стає цікавим та значущим для дитини, з’являється 

інтерес до власної особистості. Відсутність або нестача батьківської любові, 

коли батьки не приймають або заперечують прояв потреб та здібностей дитини 

продукують відчуття, що світ є порожнім і в ньому немає цінностей. І як 

наслідок, це призводить до формування відчуження [76, c. 6]. 

Для розвитку компонента контролю важлива підтримка ініціативи 

дитини, її прагнення справлятися із складними завданнями на межі своїх 

можливостей, тобто такими, які успішно вирішуються нею при планомірному 

докладанні зусиль. Якщо завдання дуже прості, їх успішне вирішення не 

надасть дитині відчуття успіху. Навпаки, з дуже складними завданнями дитина 

скоріше за все не впорається і буде відчувати себе безпорадною [76, c. 6]. 

Для розвитку прийняття ризику важливе багатство вражень, мінливість і 

неоднорідність середовища [76, с. 7]. Зміни повинні сприймаються дитиною як 

різнобарвність середовища, а не як загроза чи хаос. Підґрунтям для формування 

уявлення про розмаїтість середовища стають невеликі, несуттєві зміни у житті 

дитини (заохочення її до виконання різних завдань по господарству, 

спілкування з багатьма людьми, які відрізняються своєю поведінкою, манерою 

спілкування та ін.). Але бажано уникати надто значних змін, наприклад, змін 

місця проживання, розлучень тощо, які неодмінно приведуть до того, що 
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дитина буде сприймати середовище як вороже та загрозливе. Почуття виклику 

розвивається у тих дітей, яких постійно навчають бачити у життєвих змінах 

нові цікаві можливості, а не загрозу, неприємну і несподівану. Дитина ще не  

може самостійно аналізувати власні досягнення та невдачі,  тому батьки 

повинні зосереджувати її увагу на тому що дозволяє здійснити її мрії та 

бажання [145].  

Сформованість життєстійкості на ранніх етапах розвитку особистості 

обумовлює формування певного стилю життя. Такий стиль було названо 

С. Мадді [197] «стилем Прометея», його особливістю є здатність 

усвідомлювати та перетворювати набутий досвід. Людина яка звикла 

аналізувати власні досягнення та невдачі, яка вміє знаходити  можливості для 

здійснення своїх мрій та бажань усвідомлює себе як власника життя. 

Сформована життєстійкість ініціює створення власного смислу у складних 

життєвих ситуаціях, є фундаментом прийняття життєво важливих рішень. 

Досвід невдач сприймається такою людиною, як природній та розглядається як 

можливість чомусь навчитися. Такий досвід вбудовується в загальну структуру 

життя людини і безумовно сприймається нею як позитивний. 

У зв’язку з цим слід наголосити на визначальній ролі дитячо-батьківських 

стосунків у формуванні життєстійкості як однієї з  передумов розвитку 

соціально-психологічної адаптованості, та життєстійкості зокрема. 

У зв’язку з цим І. Сімаєва [135] наголошує на важливості 

випереджувального формування адаптивних характеристик особистості, 

оскільки це сприяє пристосуванню до діяльності, прискоренню і полегшенню 

адаптації особистості до майбутніх змін в діяльності і соціальних умовах [135, 

c. 37]. 

Таким чином, за спостереженнями науковців, діапазон психологічних 

захистів, характерних для дитини значно розширюється до досягнення  нею 

молодшого шкільного віку. За сприятливих умов у дитячому досвіді примітивні 

захисти (заперечення, проекція, імітація, витіснення) усвідомлюються та 

перестають бути результативними. На зміну їм приходять більш зрілі – 
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заміщення, сублімація, інтелектуалізація, компенсація, раціоналізація. Процес 

трансформації захисної системи психіки характерний для молодшого 

шкільного віку по мірі розвитку афективно-вольової сфери, тому його вважаємо 

сприятливим для дезактуалізації несвідомих (психологічних захистів) та 

розвитку навичок застосування свідомих адаптаційних механізмів (копінг-

поведінки). Окрім свідомих та несвідомих механізмів адаптації її ефективність 

залежить від життєстійкості – здатності долати негативний вплив стресових 

ситуацій, іноді повертати їх собі на користь та досягати успіху. 

Як було обгрунтовано вище, розвиток чинників зумовлюється процесами 

когнітивної та емоційної сфер молодшого школяра.  Відповідно до результатів 

вищенаведених досліджень виявлено, що у молодшому шкільному віці 

відбувається становлення та розвиток особистісних якостей та психологічних 

механізмів, що забезпечують вирішення життєвих завдань, саморозвиток та 

суб’єктне самотворення дитини. 

Рисунок 1.1 

 

На основі проведеного аналізу встановлено, що у молодшому шкільному 

віці чинниками життєтворчості є креативність як здатність до повсякденної 

творчої діяльності, нетипових рішень, позиції «всеможливості»; самопізнання 

та рефлексія, єдність яких забезпечує накопичення та переосмислення знань 
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про світ та про себе, власних почуттів, переживань; адаптивні механізми 

психіки (психологічні захисти та копінг), що забезпечують стабілізацію психіки 

у ексквізитних ситуаціях та визначають спосіб вирішення проблем; 

життєстійкість як резистентність до стресу. Особливості внутрішніх 

психологічних чинників обумовлюються впливом середовища розвитку, 

зокрема батьківською позицією.  

 

Висновки до розділу 1 

У результаті теоретичного аналізу напрацювань вітчизняних та 

зарубіжних науковців із проблеми дослідження психологічних положень щодо 

розвитку життєтворчості та її чинників можна зробити такі висновки:  

1. Життєтворчість передбачає визначення психологічних 

особливостей особистості, що є активним суб’єктом творчого розвитку в 

процесі її становлення та взаємодії зі світом. Життєтворчість особистості є 

творчим процесом, специфіка якого визначається особливостями його чинників  

на певному етапі розвитку. У молодшому шкільному віці життєтворчість 

полягає у вирішенні життєвих завдань дитини та її суб’єктному самотворенні.  

2. Відповідно до особливостей розвитку дитини молодшого шкільного 

віку психологічними чинниками її життєтворчості є креативність (здатність до 

теоретичної чи практичної діяльності людини, в результаті якої виникають 

матеріальні, духовні продукти, знання, способи поведінки тощо); адаптивні 

механізми психіки та життєстійкість, що забезпечують гармонійне 

співіснування, взаємодію особистості й оточуючого середовища при досягненні 

власних цілей; самопізнання та рефлексія, що формують знання про себе та про 

світ, породжуючи нові напрямки творчих зусиль і смисли завдяки 

усвідомленню власних внутрішніх переживань, дій та психічних станів, їх 

причин. Найвираженішими у цей віковий період є креативність та адаптивні 

механізми психіки.  

3. У молодшому шкільному віці закладається стійкий стиль поведінки 

у ексквізитних ситуаціях. У цей час у зв’язку з розвитком емоційної сфери 
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адаптивні механізми вирізняються динамічністю: формується свідома копінг-

поведінка, застосовуються зрілі психологічні захисти, що функціонують поряд 

з незрілими; завдяки особистісній рефлексії, що розвивається у цей період 

усвідомлюються неефективні форми захисної поведінки. Когнітивні здібності, 

що закладають базу самопізнання, сприяють розвитку емоційного компоненту 

рефлексії. 

4. Найближче соціальне оточення молодшого школяра впливає на 

чинники життєтворчості. Безпечне середовище розвитку підтримує розвиток 

креативності та рефлексії, життєстійкості, застосування адекватних віку та 

ситуації адаптивних механізмів та їх інтенсивність, сприяє пізнавальній 

діяльності молодшого школяра, розвитку суб’єктності. 
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РОЗДІЛ 2 

ЕМПІРИЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ЧИННИКІВ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ У 

МОЛОДШОМУ ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 

2.1. Організація та завдання констатуючого етапу дослідження 

чинників життєтворчості у молодшому шкільному віці 

 

З метою вивчення особливостей розвитку психологічних чинників 

життєтворчості у молодшому шкільному віці проведено емпіричне 

дослідження, попередньо визначено його мету, завдання, методи та основні 

етапи.  

На першому етапі здійснено аналіз досліджень вітчизняними і 

зарубіжними вченими проблем життєтворчості, зокрема особливостей 

психологічних чинників на початкових етапах онтогенезу. Результати 

теоретичного аналізу представлено у першому розділі  нашої роботи у вигляді 

узагальнення основних підходів до вивчення цього явища. Виявлено, що 

молодший шкільний вік є сензитивним періодом для розвитку та оптимізації 

життєтворчих чинників. Поряд з проведенням аналізу науково-психологічних 

джерел сформовано  основні завдання та розроблено план емпіричного 

дослідження, проведено підбір психодіагностичних методик для його 

здійснення. 

На другому етапі під час проведення констатувального дослідження 

здійснено вивчення особливостей психологічних чинників життєтворчості у 

молодшому шкільному віці та проаналізовано отримані результати.  

 У дослідженні взяло участь 128 дітей молодшого шкільного віку. З них 72 

хлопці та 56 дівчат, віком 8–9 років, які є учнями 3-4 класів Черкаської міської 

гімназії № 9. З них 53% дітей – учні 4 класів, 47% – учні 3 класів.  

Вибірка є врівноваженою за основними показниками (стать, вік, клас), що 

дозволяє робити надійні висновки (див. табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1 

Характеристики досліджуваної вибірки 

Категорія Значення Кількість 

досліджуваних 

Відсоток 

(%) 

Стать  Хлопці 72 56 

Дівчата 56 44 

Навчальний клас 3 60 47 

4 68 53 

Вік 8 61 48 

9 67 52 

 

Дослідження проводилося в межах упровадження інноваційного 

освітнього проекту «РОЗКВІТ», спрямованого на творчу реалізацію дитини та 

формування діяльнісного підходу до життя через розвиток навчально-

дослідницьких умінь в умовах спеціально змодельованого освітнього 

середовища.  

Здійснюючи відбір дітей молодшого шкільного віку з метою формування 

емпіричної вибірки, ми керувалися положеннями про імперативність здобутого 

у дитинстві досвіду, зокрема завдяки функціонуванню захисних механізмів 

психіки (З. Фрейд, А. Фрейд) [151; 191], про вікові новоутворення та 

особливості, що уможливлюють трансформування механізмів психологічних 

захистів та запобігання зниження рівня креативності. Зокрема, відомо, що на 

розвиток дітей будь-якого віку значущо впливає притаманна йому провідна 

діяльність. Для молодших школярів це набуття нових знань, умінь та навичок, 

оволодіння раніше невідомою інформацією про оточуючий світ (учіння), які 

сприяють розкриттю пізнавального потенціалу дитини та спрямовують її до 

пошуку нових шляхів розвитку. Основними новоутвореннями молодшого 

шкільного віку є рефлексія та довільність як особливі якості психічних 

процесів, що сприяють розвитку психіки дитини, необхідної для подальшого 
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шкільного навчання; орієнтація на групу однолітків (І. В. Дубровіна) [36], що у 

нашому випадку є позитивним аспектом особливо під час впровадження 

розвивальної роботи у формі групової взаємодії тощо.  

Підбір спеціального емпіричного інструментарію. Емпіричне дослідження 

проводилося з дозволу керівництва школи та батьків учнів молодшого 

шкільного віку.  

Для перевірки наукової гіпотези та реалізації завдань ми розробили 

програму емпіричного дослідження, реалізація якої передбачала використання 

комплексу теоретичних, емпіричних, розвивальних та статистичних методів. 

Теоретичні методи використовувалися для аналізу, систематизації, 

узагальнення та інтерпретації наукових даних про життєтворчість, формування 

та розвиток її чинників тощо.  

Емпіричні методи включали психодіагностичне тестування, анкетування, 

бесіду з дітьми, з батьками та з учителями школи.  

Розвивальні методи використовувалися на етапі проведення 

формувального експерименту та були представлені методами активного 

соціально-психологічного навчання.  

Для обробки та аналізу отриманих результатів емпіричного дослідження 

використовувалися методи описової та математичної статистики: первинні 

описові статистики, кореляційний, факторний, кластерний, множинний 

регресійний аналізи та параметричні методи порівняння незалежних вибірок (t-

критерій Стьюдента). Обробка результатів емпіричного дослідження 

здійснювалася за допомогою комп’ютерної програми SPSS 22 for Windows. 

Емпіричне дослідження психологічних чинників життєтворчості дітей 

молодшого шкільного віку включало три блоки: 

Перший блок спрямований на виявлення особливостей показників 

життєтворчих чинників – креативності, рефлексії та пізнання. Як зазначалося у 

першому розділі теоретичної частини нашої роботи, деякі дослідники 

ототожнюють поняття творчість та креативність. Саме тому, для дослідження 

творчості як чинника життєтворчості нами було використано тест креативності 
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П. Торренса, а для вивчення пізнання та рефлексії як взаємопов’язаних 

феноменів – бесіду, спрямовану на виявлення пізнавальних інтересів та 

здатності дитини переробляти і осмислювати отриману інформацію. Оскільки 

рефлексія, зокрема її емоційний елемент, є новоутворенням молодшого 

шкільного віку, а самопізнання тільки починає розвиватися, їх діагностика 

проводилася за допомогою бесіди та визначення показників самооцінки, через 

яку виявляється  здатність молодшого школяра осмислювати та узагальнювати 

уявлення про самого себе, враховуючи ставлення інших людей.  

1. Другий блок спрямований на вивчення особливостей адаптаційних 

механізмів та життєстійкості. З метою отримання інструментарію ми виділили і 

систематизували показники та механізми адаптації, спираючись на теоретичний 

матеріал, представлений у першому розділі. Таким чином, науковий інтерес 

було спрямовано на адаптаційні механізми, що включають психологічні 

захисти та копінг-поведінку. Для їх діагностики було використано метод оцінки 

дитячих захисних механізмів (О. Чумакова), що базується на модифікації 

методів вивчення механізмів психологічного захисту  К. Перрі і Р. Плутчика та 

«Опитувальник копінг-стратегій дітей молодшого шкільного віку» (І. 

Нікольська, Р. Грановська). Окрім цього, за допомогою опитувальника 

Р. Кеттела було досліджено рівень емоційної стійкості та тривожності як 

передумов ексквізитних ситуацій, що запускають адаптаційні механізми. Таким 

чином ми намагалися виявити схильність дитини до переживань фруструючих 

ситуацій та прослідкувати способи їх вирішення. Визначаючи рівень здатності 

до ризику молодших школярів, ми мали на меті виявити спроможність робити 

вибір на користь непізнаного, використовувати підходи, що не застосовувалися 

раніше, долаючи стереотипи. «Схильність до ризику» є одним з елементів 

життєстійкості як складової життєтворчості. У межах нашого дослідження ми 

трактуємо її показники (фактор F) як відкритість новому досвіду.  

2. Третій блоку спрямований на вивчення впливу показників 

життєтворчих чинників один на одного, виявлення достовірних кореляційних 

зв’язків між ними за допомогою методів математичної статистики. Отримані 
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дані цього блоку дослідження використовувалися при розробці розвивальної 

програми для оптимізації чинників життєтворчості у молодшому шкільному 

віці. 

З огляду на вищезазначені особливості дослідження було розроблено 

програму емпіричного дослідження, що відображає способи та порядок його 

реалізації, етапи проведення, мету дослідження обраних показників, а також 

методичний інструментарій (див. табл. 2.2).  

Таблиця 2.2 

Програма емпіричного дослідження 

Спрямованість 

(Чинники) 

Психологічне 

явище, що 

досліджується 

(показники) 

Мета Методика 

Креативність 

   

Креативність Рівень 

креативності 

Тест креативності 

П. Торренса 

Самопізнання 

Рефлексія  

 

 усвідомленість 

своїх почуттів, 

емоцій, цінностей; 

 здатність 

встановлювати 

причинно-наслідкові 

зв’язки, робити 

висновки;  

 особливості 

пізнавальних 

інтересів 

Діагностування 

новоутворень  

Бесіда 

Спостереження 

Тест самооцінки 

«Сходинки» 

 

Адаптивні 

механізми та 

життєстійкість 

 тривожність; 

 емоційна 

стійкість; 

Рівень розвитку 

показників 

адаптації 

Опитувальник 

Р. Кеттела 

(фактор О, 
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 компоненти 

життєстійкості 

 фактор С, фактор 

F) 

адаптаційні 

механізми 

інтенсивність 

та особливості 

психологічних 

захистів 

«Оцінка дитячих 

захисних 

механізмів»        

О. Чумакової 

особливості 

копінг-

стратегій 

 

 

«Опитувальник 

копінг-стратегій 

дітей молодшого 

шкільного віку» 

(І. Нікольська, 

Р. Грановська) 

 

Розглянемо характеристики методик та критерії їх вибору детальніше. 

Аналіз науково-психологічних підходів до проблеми життєтворчості та 

розвитку її показників у дитячому віці, дозволив нам обрати особистісні 

показники розвитку чинників життєтворчості та комплекс методів, що 

спрямовувалися на визначення їх рівня. 

 Для визначення рівня креативності як показника творчості, що є 

чинником життєтворчості ми обрали адаптований варіант тесту П. Торренса 

для молодших школярів [61; 147]. Креативність трактується як здатність до 

породження та генерування нових, оригінальних ідей, які є правильними за 

умови постановки або ж вирішення якихось проблемних питань [108]. 

Тест орієнтований на дослідження таких параметрів креативності як: 

швидкість, гнучкість, оригінальність та розробленість.  

Швидкість (продуктивність) свідчить про оперативність виконання 

завдань. Гнучкість передбачає здатність генерувати ідеї, переходити від одного 

аспекту до іншого. Низький рівень гнучкості є свідченням ригідності мислення, 

обмеженого інтелектуального потенціалу та недостатньої мотивації. 
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Оригінальність характеризує здатність висувати ідеї, що відрізняються від 

загальноприйнятих, уникати легких і очевидних відповідей. Розробленість 

відображає здатність детально розробляти висунуті ідеї. Супротив замиканню 

відображає здатність тривалий час залишатися відкритим новизні і 

різноманітності ідей, відкладати прийняття остаточного рішення з метою 

створення оригінальної ідеї. Загальний рівень креативності з урахуванням 

вищезазначених параметрів визначався за рівнями: високий, середній, низький. 

 З огляду на відсутність методик, за допомогою яких можна було б 

визначити рівень рефлексії, що лише починає формуватися у молодших 

школярів, на наш погляд, логічним і виправданим, є експериментальне 

дослідження особливостей її розвитку через вивчення таких характеристик 

особистості як адекватність самооцінки, самоцінності Я, особливості 

поведінкових та емоційних реакцій у ситуаціях морального вибору, здатність 

регулювати та пояснити свою поведінку, порівнюючи її з очікуваннями інших. 

З цією метою до програми емпіричного дослідження було включено методику 

дослідження самооцінки «Сходинки», цілеспрямоване спостереження, а також 

бесіду з дітьми, що передбачала виявлення специфіки ставлення дитини до 

себе, оцінка її значущими людьми, а також аналіз пізнавальних інтересів як 

показника пізнання. Стрімкий розвиток самопізнання як чинника 

життєтворчості є характерним для підліткового віку, а у молодших школярів 

можна прослідкувати лише окремі його прояви. Самопізнання на першому 

рівневі здійснюється через різноманітні форми порівняння себе з іншими 

людьми, спираючись переважно на зовнішні моменти. 

Також у роботі з дітьми використовувалася бесіда, як допоміжний метод. 

Вона була спрямована на виявлення пізнавальних інтересів дитини та на 

діагностику її рефлексивних можливостей.  

Бесіда проводилася з кожною дитиною окремо та включала запитання, які 

умовно можна поєднати в блоки за такими критеріями: здатність до 

самоаналізу, ступінь усвідомлення дитиною власних сильних і слабких сторін, 
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спроможність регулювати поведінку, співвідносячи її з чеканнями значущих 

інших [110]. 

Для визначення показників життєстійкості та передумов актуалізації 

адаптивних механізмів використовувався адаптований модифікований варіант 

опитувальника Р. Б. Кеттела, що включає 12 шкал для вимірювання 

особистісних рис [3].  Для нашого дослідження було відібрано три з них: 

Фактор С – для виявлення ступеню емоційної стійкості як схильності до 

застосування психологічних захистів. Емоційна стійкість розглядається як 

інтегративна властивість особистості, що виявляється у переважній диспозиції 

суб’єкта життєдіяльності у цілому підтримувати або відновлювати рівновагу 

організму як «активної підсистеми» з постійно змінюваним середовищем [8]. 

Високі значення цього показника свідчать про впевненість у собі і, 

відповідно, спокій, стабільність, готовність до усвідомлення й успішного 

виконання вимог соціуму, пристосованість до них, здатність досягати цілей без 

труднощів, розуміння й прийняття власних недоліків.  

Низькі значення реєструються у дітей, які гостро реагують на невдачі, 

недооцінюють себе у порівнянні з однолітками, погано контролюють свої 

емоції та можуть виражати їх у соціально недопустимій формі, важко 

пристосовуються до нових умов, відчувають безпорадність перед подоланням 

життєвих труднощів, мають низький рівень відповідальності. 

Фактор F – для виявлення рівня схильності до ризику як компонента 

життєстійкості, що дозволяє особистості здійснювати прогресивні вибори. 

Дітям з високим показником цього фактора, притаманні переоцінка своїх 

можливостей, надмірний оптимізм, віра в успіх, винахідливість і 

оригінальність. Вони вирізняються активністю, енергійністю, відсутністю 

страху в ситуації підвищеного ризику. Низьке значення фактору F характерне 

для дитини з відповідальним і серйозним підходом до життя, яка надмірно 

турбується про майбутнє, наслідки власних вчинків, високу ймовірність невдач 

і нещасть. Вона напружена і їй важко звільнитися від захистів.  
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Фактор О – для виявлення ступеню тривожності, що запускає механізми 

адаптації. Дитина, що має високе значення фактору О, тривожна, пригнічена,  

схильна до сумних роздумів на самоті, страхів, важко переживає життєві 

невдачі, не вірить в себе, недооцінює своїх можливостей, знань, здібностей, її 

легко вивести з себе. Вона піддається впливу з боку оточення, залежить від 

схвалення чи критики інших людей.  У суспільстві почуває себе незатишно і 

невпевнено, тримається скромно і відокремлено. 

Дитина з низькою оцінкою тривожності (фактор О) спокійна, бадьора, 

життєрадісна. Вона легко переживає життєві невдачі, вірить у себе, не схильна 

до страхів, не зважає на оцінки оточуючих. 

Кожен компонент було розбито автором на три рівні: висока оцінка (8 – 

10 стенів), середня оцінка (4 – 7 стенів), низька оцінка (1 –3 стени). 

Саме ці параметри дослідження були відібрані нами з таких міркувань:  

1) Значення фактора F свідчать про рівень життєстійкості, активності, 

готовності діяти, ризикувати та рефлексії, що уможливлює аналіз почуттів, 

прорахування наперед та регуляцію поведінки, а також дозволяє узгоджувати їх 

з вимогами суспільства та бути психологічно і соціально адаптованим. 

2) Оцінюючи значення факторів О і C, передбачалася діагностика 

рівня тривожності та емоційної стійкості, що, очевидно, веде до застосування 

свідомих та несвідомих адаптаційних механізмів. 

Для дослідження несвідомих адаптаційних механізмів (психологічних 

захистів) молодших школярів було використано методику О. Чумакової, що 

базується на модифікації методів вивчення механізмів психологічного захисту  

К. Перрі і Р. Плутчика. Цей метод ґрунтується на оцінюванні поведінкових 

проявів психологічних захистів за допомогою формалізованої експертної 

оцінки. У якості експертів (2-4 особи) виступали батьки та дорослі, що добре 

знають дитину (педагоги, психологи), які систематично спостерігають за нею в 

різних ситуаціях, не афішуючи інформацію про проведення експерименту. У 

нашому дослідженні дитину оцінювали обоє або один з батьків, класний 

керівник та шкільний психолог.   
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Кожен експерт заповнював «Картку оцінки дитячих захисних механізмів» 

(Додаток Ж) зі списком доступних для зовнішнього спостереження 

поведінкових реакцій, кожна з яких відповідала одному з восьми наперед 

визначених захисних механізмів: заперечення, витіснення, регресія, 

компенсація, заміщення, проекція, формування реакції та інтелектуалізація по 

аналогії з опитувальником Плутчика.  

З метою отримання диференційованої кількісної оцінки для кожного 

механізму психологічного захисту експертам пропонувалося оцінити частоту 

захисної реакції в поведінці дитини і зробити позначку у відповідній графі 

реєстраційного бланка. Далі кожному показнику частоти експериментатор 

приписував відповідний бал: не помічали – 0 балів; буває іноді – 1 бал; буває 

часто – 2 бали; буває постійно – 3 бали. 

Таким чином, максимальна вираженість кожного захисного механізму 

може становити 9 балів (3 поведінкових реакції по 3 бали), а  мінімальна – 0. 

Кінцевий показник механізму психологічного захисту вираховувався як середнє 

арифметичне оцінок усіх експертів. Таким чином було вирахувано  показник 

інтенсивності психологічного захисту (висока, соціально-нормативна, низька).  

Окрім того, діти самостійно оцінювали свої способи поведінки у 

ексквізитних ситуаціях, виділяючи найрезультативніші з них, за допомогою 

«Опитувальника копінг-стратегій дітей молодшого шкільного віку» 

(І. Нікольська, Р. Грановська). Спочатку методика була розроблена 

Д. Амірханом для діагностики домінуючих копінг-стратегій особистості. 

Дослідник розробив «Індикатор копінг-стратегій» на основі факторного аналізу 

різноманітних копінг-реакцій на стрес. Він виділив три групи копінг-стратегій: 

вирішення проблем, пошук соціальної підтримки та уникнення. Методика була 

адаптована для проведення дослідження російською мовою Н. Сиротою  та  

В. Ялтонським. Для виявлення копінг-стратегій дітей автори спростили 

опитувальник, виділивши 26 стратегій, які діти 8 – 12 років використовують, 

коли в їхньому житті відбуваються неприємні події, що викликають 

напруження і занепокоєння. Дітям пропонувалося обрати спочатку ті, які вони 
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використовують у складних і неприємних ситуаціях, потім зазначити ті, які, на 

їх думку, дійсно допомагають їм подолати труднощі (Додаток З ). 

Таким чином у контексті вивчення адаптації поряд з вивченням 

несвідомих психологічних захистів ми брали до уваги свідому поведінку 

дитини у ексквізитних ситуаціях.  

Обробка емпіричних даних здійснювалися за допомогою комп’ютерної 

програми SPSS 22.  

Отримані в результаті дослідження емпіричні дані оброблялися за такими 

методами математичної статистики (див. табл. 2.3). 

Таблиця 2.3 

Перелік статистичних методів, що використовувалися у дослідженні 

Назва методу Мета використання 

Критерій Колмогорова-

Смірнова 

Перевірка розподілу частот на 

відповідність рівномірному 

t-критерій Стьюдента Порівняння вибірок 

Коефіцієнт кореляції 
Пошук взаємозв’язків між показниками 

дослідження 

Факторний аналіз Узагальнене зведення показників 

дослідження 

Кластерний аналіз Об’єднання школярів за типовими 

ознаками досліджуваних характеристик 

Множинний регресійний 

аналіз (МРА) 

Виведення формули креативності 

 

Для аналізу та опису результатів у роботі використовувався ряд 

статистичних методів математичної обробки даних. Статистичний критерій 

нормальності Колмогорова-Смірнова застосовувався для визначення 

відповідності емпіричного розподілу нормальному, що дозволило в 

подальшому обрати відповідні розподілу методи статистичного аналізу.  
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Для визначення особливостей взаємозв’язку між показниками 

дослідження було використано коефіцієнт кореляції (двомірна описова 

статистика, що відображає зв'язок між двома змінними). За допомогою 

коефіцієнту кореляції Пірсона (Pearson r) визначався зв’язок двох 

метричних змінних. Метричні шкали є більш показовими, більш сильними, 

ніж неметричні шкали та дозволяють краще диференціювати досліджуваних 

(О. Сидоренко, А. Наслєдов) [ 95; 134].  

Факторний аналіз використовувався для виділення більш узагальнених 

показників дослідження чинників життєтворчості у молодшому шкільному 

віці.  

Для визначення формули креативності, як головного чинника 

життєтворчості у дітей молодшого шкільного віку було застосовано 

множинний регресійний аналіз (МРА). Його використання є доречним та 

можливим, адже, експериментальний розподіл відповідає нормальному.  

T-критерій Стьюдента вираховувався для порівняння двох незалежних 

вибірок досліджуваних за різними характеристиками (стать, вік, клас тощо), 

а також, для визначення ефективності розробленої розвивальної програми 

«Життєтворчість» шляхом порівняння отриманих результатів дослідження 

за двома зрізами: до та після проведення тренінгу. 

З метою об’єднання школярів за типовими ознаками досліджуваних 

характеристик було використано кластерний аналіз, що дозволив 

виокремити типові особливості дітей молодшого шкільного віку даної 

вибірки.  

 

 

2.2. Аналіз результатів емпіричного дослідження  

Дослідження та кількісний і якісний аналіз чинників життєтворчості у 

молодшому шкільному віці здійснювався за трьома попередньо виділеними 

блоками. 
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У результаті статистичного аналізу отриманих даних підраховано 

середні значення показників за методиками, що ввійшли до першого блоку 

дослідження, який спрямований на виявлення особливостей показників 

життєтворчих чинників – креативності, рефлексії, самопізнання.   

Для діагностики рівня креативності використано тест П. Торренса (див. 

табл. 2.4).                                                                                                          

 

Таблиця 2.4 

Відносні показники рівня креативності у дітей молодшого  

шкільного віку 

Рівні креативності % показник вираженості 

Високий рівень 11 

Середній рівень 66 

Низький рівень 23 

 

Виявлено, що більшість (66%) дітей молодшого шкільного віку мають 

середній рівень креативності, тобто здатні створити новий творчий продукт 

та адаптивно реагувати на саму необхідність в ньому. На другому рівні 

вираженості у молодших школярів – низький рівень креативності (23%), що 

свідчить про не можливість дітей продукувати нові, оригінальні ідеї та 

творчо мислити у визначених умовах і межах. Найменш вираженим є 

високий рівень (11% дітей), що говорить про здатність породжувати 

оригінальні ідеї, неординарні шляхи вирішення проблеми, приймати 

нешаблонні рішення, вигадувати щось нове тощо.  

Для більш грунтовного аналізу креативності дівчат та хлопців 

молодшого шкільного віку здійснено порівняльний аналіз процентного 

розподілу її показників за рівнями (див. рис. 2.1). 
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Р

ис. 2.1. Статеві відмінності у показниках креативності дітей молодшого 

шкільного віку 

Більшість дівчат (82%) молодшого шкільного віку мають середній 

рівень креативності. У хлопців він також є найбільш вираженим (50%), 

однак, порівняно із дівчатами він є значущо нижчим. Відсоткові 

показники досліджуваних із низьким (36%) та високим (11%) рівнями 

креативності переважають у хлопців, порівняно із дівчатами (наведені 

відмінності є значущими на рівні p≤0,05).  

Хлопці мають вищий рівень загальної вербальної креативності, а 

дівчата – образної креативності (p≤0,05). Тобто, дівчата більш схильні до 

продукування великої кількості шляхів вирішення проблемних питань, 

варіантів розв’язання задачі, в той час, як хлопці мають вищий рівень 

вербального креативного потенціалу. Це може бути пов’язано із 

фізіологічними особливостями чоловіків та жінок. А саме, домінуванням 

у жінок лімбічної системи, яка відповідає за емоційність, інстинктивну 

поведінку, інтуїцію тощо та лівої півкулі мозку. В той час, як у чоловік 

домінує права півкуля. Жінки більш схильні концентруватися на деталях, 

проявляють вищу соціальну емоційність, соціальну пластичність, в той 

час, як для чоловіків характерна гнучкість мислення та вища швидкість 

виконання операцій тощо [107]. 
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Згідно з тестом П. Торренса проаналізовано показники образної 

креативності дітей молодшого шкільного віку: оригінальність, швидкість, 

розробленість, абстрактність назви та супротив замиканню (див.  рис. 2.2).  

 

Рис. 2.2. Середні значення показників образної креативності у 

дітей молодшого шкільного віку (Т-бали) 

Середні значення показників образної креативності знаходяться в 

межах норми (від 40 до 60 Т-балів). Однак, найбільше значення виявлено 

за показником оригінальності (52,8), що свідчить про здатність дітей 

молодшого шкільного віку відкласти перше спрощене рішення, яке 

приходить на думку та шукати більш оригінальні і незвичайні варіанти 

вирішення завдання. Найменше значення має показник розробленості – 

45,8, однак, він також характеризується як нормальний і свідчить про 

здатність розвивати, доповнювати, допрацьовувати перші ідеї, що 

виникають та виходити за встановлені межі. Показники швидкості, 

абстрактності назви та супротиву замиканню за середніми значеннями 

знаходяться в одному діапазоні вираженості (середній рівень).   

Якщо говорити про вираженість показників образної креативності у 

процентному співвідношенні, то виявлено, що у дітей молодшого 

шкільного віку образна оригінальність має такий розподіл (див. рис. 2.3).  
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Рис. 2.3. Рівні прояву образної оригінальності молодших школярів  

Найбільш вираженим є рівень, що відповідає нормі (за розподілом в 

адаптації О. Тунік), на другому місці – рівень дещо вище норми (27%) та у 13% 

досліджуваних виявлено рівень вище норми. Тобто, більшість дітей мають 

високі або ж нормальні показники за цією шкалою, що свідчить про їх здатність 

продукувати незвичайні ідеї, відповіді тощо. Також, варто зазначити, що не 

великий відсоток дітей має дещо нижчу норми образну креативність (14%). 

Однак, всі інші рівні виділені автором методики, такі як: дуже низький рівень, 

вище норми та дуже високий – серед нашої вибірки не виявлено [147, с. 159].  

Показник структурного профілю образної креативності – швидкість має 

найбільший відсоток вираженості (55%); у 8% досліджуваних показник 

образної швидкості знаходиться на рівні вище норми, у 10% – на рівні дещо 

вище норми; 25% респондентів мають рівень цього показника дещо нижче 

норми та рівень нижче норми виявлено у 2% дітей.  

Розробленість, як елемент структурного профілю образної креативності 

найбільш сконцентрований в нашій вибірці у межах норми, серед 73% дітей; 

22% респондентів мають рівень прояву дещо нижче норми та 5% 

досліджуваних – нижче норми.  

Показник абстрактності назви у 92% респондентів знаходиться в межах 

норми та у 8% дітей – дещо вище норми. Цей результат є очікуваним, адже 

дітям молодшого шкільного віку притаманне абстрактне мислення, схильність до 
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фантазування і вигадування та здатність до трансформації образної інформації у 

вербальну форму.  

Супротив замиканню у 49% досліджуваних знаходиться у межах норми, у 

24% – дещо нижче норми, у 13% респондентів – дещо вище норми, нижче норми у 

11% та 3% дітей мають рівень вище норми. Таким чином, цей показник у більшості 

дітей є високим, що свідчить про здатність до супротиву стереотипному, 

спрощеному мисленню та відкритості до опрацювання і засвоєння інформації, що 

надходить із різноманітних джерел під час вирішення проблеми.  

Щодо загального рівня образної креативності у межах відсоткового 

розподілу, то тут тенденція, що виявлена серед всіх показників даного профілю 

також зберігається. Тобто, найбільший відсоток респондентів (73%) мають 

нормальний рівень прояву показника (від 40 до 60 Т-балів), у 19% досліджуваних – 

рівень дещо нижче норми та у 8% дітей – рівень дещо вище норми. Інші чотири 

рівні, виділені автором, серед представників вибірки, не виявлені.  

Наступною проаналізуємо вербальну креативність, яку Е. Торренс вважає 

більш стабільною та надійною для відображення загального рівня креативної 

енергії особистості [147, с. 113]. Для детального аналізу вербальної креативності Е. 

Торренс виділив такі її показники: швидкість, гнучкість та оригінальність (див. рис. 

2.4).  

 

Рис. 2.4. Середні значення показників вербальної креативності у дітей  

молодшого шкільного віку (Т-бали) 

Середні значення показників вербальної креативності, так само як і 

попередньо описані показники образної креативності знаходяться в межах 
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норми (від 40 до 60 Т-балів). На однаковому рівні вираженості, знаходяться 

показники вербальної оригінальності та швидкості (53,8), вони є найвищими 

серед зазначених. Це свідчить про здатність дитини водночас пропонувати 

велику кількість ідей у вербальній формі, які є різними та не однотипними, що 

відрізняються від загальноприйнятих і банальних.  Показник вербальної 

гнучкості (49,7) також знаходиться в межах норми, так само як і загальна 

вербальна креативність (49,2).  

У результаті порівняння показників образної креативності у дівчат та 

хлопців молодшого шкільного віку виявлено наступні дані (див. табл. 2.5).  

Таблиця 2.5 

Середні значення показників образної креативності дівчат та хлопців 

молодшого шкільного віку 

Шкали Середні значення (Т-бали) 

Дівчата Хлопці 

Оригінальність 52,66 52,81 

Швидкість 48,61 47,19 

Розробленість  47,38 44,65** 

Абстрактність назви 48,78 49,50 

Супротив замиканню 51,79 46,39** 

Примітка: ** – значущість на рівні р≤0,05 

 

Усі зазначені показники є подібними, окрім супротиву замиканню 

(р=0,042). У дівчат цей показник є значущо вищим, порівняно з хлопцями, 

однак в обох групах він знаходиться на середньому рівні вираженості. Це 

свідчить про те, що для дівчат є більш характерним тривалий час залишатися 

відкритими новому досвіду і новій інформації для прийняття найбільш 

оригінального рішення  та обдуманість, опрацювання всього наявного масиву 

інформації для остаточних висновків. Також, у дівчат виявлено вищі показники 

розробленості, порівняно із хлопцями (р=0,012). Тобто, дівчата мають вищу 

здатність деталізувати та більш ґрунтовно підходять до розробки висунутої ідеї. 
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Відмінність між показниками оригінальності, швидкості та абстрактності назви 

за статевою ознакою статистично не встановлена. 

Показники вербальної креативності у дівчат та хлопців молодшого 

шкільного віку також знаходиться в межах норми. Однак, за деякими шкалами 

виявлено статистично значущі відмінності залежно від статі респондентів (див. 

табл. 2.6).  

Таблиця 2.6 

Середні значення показників вербальної креативності дівчат та 

хлопців молодшого шкільного віку 

Шкали Середні значення (Т-бали) 

Дівчата Хлопці 

Вербальна швидкість 54,98 52,92** 

Вербальна гнучкість 48,36 50,90** 

Вербальна оригінальність  53,63 55,99** 

Вербальна креативність 52,75 51,95 

Примітка: ** – значущість на рівні р≤0,05 

 

Зокрема, подібними є показники вербальної креативності (р≥0,05). 

Значущо відмінними є показники вербальної швидкості, гнучкості та 

оригінальності. Дівчата мають вищий рівень вербальної швидкості порівняно із 

хлопцями (р=0,039), що проявляється у здатності продукувати більшу кількість 

осмислених ідей, а хлопці – вищий рівень вербальної гнучкості (р=0,036) та 

оригінальності (р=0,021), які проявляються у їх схильності давати більш 

унікальні, незвичні відповіді, що потребують великих творчих зусиль.  

Було проведено бесіду із учителями учнів молодшого шкільного віку, які 

брали участь у костатувальному дослідженні. Вони характеризували дітей з 

високим рівнем креативності як незібраних, неуважних, непосидючих. 

Один з таких учнів Богдан Щ. дуже швидко виконує завдання, нетерпляче 

вигукує відповіді, заважаючи однокласникам, часто бешкетує, порушує 

дисципліну, про що має безліч записів у щоденнику. Водночас, учителі 
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відмічають його високий рівень ерудованості та здатність швидко 

запам’ятовувати інформацію. Хлопчик дуже непосидючий, тому учитель-

класовод по можливості дозволяє йому стояти на уроці, розуміючи, що йому важко 

знаходитися у статичному положенні.  

Примітно, що класний керівник намагається створити сприятливу атмосферу у 

класі для розвитку таких «гіперактивних» дітей, використовує спеціально підібрані 

додаткові завдання, що вимагають неординарного мислення. 

Учителі зізнаються, що типовою для учнів, результати дослідження 

креативності яких виявилися високими, є недисциплінованість, яка заважає 

освітньому процесу. Водночас ці діти беруть активну участь в шкільних концертах, 

досить успішно проявляють себе в художній творчості, поезії. Зокрема, вищезгаданий 

Богдан Щ. майстерно розповідає гуморески, що їх складає його однокласник Дмитро 

Г., в якого виявлено середній рівень креативності. 

  Кореляційний аналіз дозволив встановити, що деякі показники креативності 

мають позитивні зв’язки. Образна оригінальність пов’язана із швидкістю (r=0,613; 

р≤0,01), розробленістю  (r=0,579; р≤0,01), абстрактністю назви (r=0,690; р≤0,01), 

супротивом замиканню (r=0,706; р≤0,01), загальною креативністю (r=0,885; р≤0,01).  

Позитивні зв’язки виявлено між образною швидкістю та розробленістю 

(r=0,448; р≤0,01), абстрактністю назви (r=0,565; р≤0,01), супротивом замиканню 

(r=0,518; р≤0,01), загальною креативністю (r=0,784; р≤0,01).  

Розробленість корелює із образною оригінальністю (r=0,579; р≤0,01), 

абстрактністю назви (r=0,479; р≤0,01), супротивом замиканню (r=0,629; р≤0,01), 

загальною креативністю (r=0,762; р≤0,01).  

Абстрактність назви пов’язана із супротивом замиканню (r=0,553; р≤0,01) та 

загальною креативністю (r=0,781; р≤0,01).  

Тобто, показники креативності знаходяться у співзалежному зв’язку: із 

збільшенням одного показника, збільшується інший і навпаки, із зменшенням одного 

– зменшується інший показник і це, своєю чергою, впливає на загальний рівень 

креативності дитини.  
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Для діагностики рівня розвитку самооцінки дітей молодшого шкільного віку та 

вивчення уявлень дитини про ставлення до неї інших оточуючих людей використано 

методику «Сходинки» (В.  Щур) [52] (див. рис. 2.5).  

 

Рис. 2.5. Відсоткові показники рівнів самооцінки дітей молодшого 

шкільного віку 

Адекватна самооцінка спостерігається у більшої половини респондентів (71%). 

Це свідчить про те, що діти правильно себе оцінюють та розраховують на свої 

можливості і вміння. На другому місці за відсотковим навантаженням знаходиться 

низький рівень самооцінки (21%), що свідчить про низьку внутрішню оцінку дитиною 

своїх можливостей, особистісних якостей, себе порівняно із однолітками тощо. 

Завищений рівень самооцінки діагностовано у 8% респондентів.  

У результаті порівняння показників самооцінки дівчат та хлопців молодшого 

шкільного віку виявлено, що значущі відмінності відсутні. Середні значення – хлопці: 

5,28; дівчата: 4,79; при р=0,218 (див. додаток А та рис. 2.6) 

 

Рис. 2.6. Статеві відмінності рівнів самооцінки дітей молодшого 

шкільного віку 

Загальна тенденція при порівнянні відсоткових показників вираженості рівнів 

самооцінки серед хлопців та дівчат зберігається та має таку ж послідовність як і у 
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загальній вибірці. Зокрема, серед хлопців, домінує адекватна самооцінка (74%), 

наступною за вираженістю є низька самооцінка (17%) та завищену самооцінку мають 

9% досліджуваних хлопців. У групі дівчат, також переважає адекватна самооцінка 

(68%). Дівчат із низьким рівнем самооцінки більше порівняно із хлопцями (25%), 

однак, ця відмінність не є значущою. Найменш вираженим у групі дівчат є 

завищений рівень (7%), відсотковий показник якого є близьким до виявленого у 

хлопців молодшого шкільного віку.  

Найоптимальнішою є адекватна самооцінка, яка представлена у нашій вибірці 

найвищим відсотковим показником. Вона може відображатися і впливати на 

поведінку дитини, її успішність, взаємодію з однолітками, представниками старшого 

покоління, вчителями та батьками тощо.  

У ході бесіди з’ясовано, що самооцінка молодших школярів залежить від 

успішності у навчанні, тобто від їх провідної діяльності. Це визначається зовнішніми 

обставинами (шкільними, ставленням батьків), так і внутрішніми переконаннями 

(критичним мисленням,  рефлексивними здібностями). Діти з високою самооцінкою 

здебільшого відмічають невідповідність власних оцінок своєї діяльності та оцінок 

учителя, зауважуючи що учитель їх занижує. Діти з низькою самооцінкою вважають 

себе недостойними оцінок, що їх отримують. Водночас висока самооцінка дітей з 

низькою успішністю та досягненнями у інших сферах (спорт, мистецтво) носить 

певною мірою компенсаторний характер.  За результатами досліджень, молодші 

школярі орієнтовані на отримання схвалення та активно застосовують адаптивні 

механізми з цією метою. 

Що більше учні керуються в оцінці себе усвідомленими знаннями, 

логічними міркуваннями, то реальнішою й адекватнішою є їх самооцінка. 

Емоційні судження дитини про себе спричиняють зростання розбіжностей між 

уявленнями дитини про себе та реальною ситуацією.   

Для вивчення другого блоку – особливостей адаптивних механізмів та 

життєстійкості як чинників життєтворчості було використано методику оцінки 

дитячих захисних механізмів О. Чумакової (за теорією Р. Плутчика); «Опитувальник 
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копінг-стратегій дітей молодшого шкільного віку» (І. Нікольська, Р. Грановська); 

опитувальник Р. Кеттела.  

У результаті статистичної обробки даних за методикою поведінкових корелят 

захисних механізмів О. Чумакової вирахувано їх середні значення та інтенсивність 

(див. табл. 2.7). 

Таблиця 2.7 

Середні значення показників захисних механізмів 

Механізми захисту Середні значення 

Заперечення 4,61 

Витіснення 4,19 

Регресія 2,08 

Компенсація 4,89 

Проекція 3,70 

Заміщення 2,36 

Інтелектуалізація 5,59 

Формування реакції 5,08 

 

Найбільш використовуваними серед дітей молодшого шкільного віку, 

за отриманими результатами, є механізм психологічного захисту 

інтелектуалізація (5,59), формування реакції (5,08), компенсація (4,89), 

заперечення (4,61), витіснення (4,19). Менш вираженими є проекція (3,70), 

заміщення (2,36) та регресія (2,08).  

Таким чином, домінуючими у нашій вибірці є механізми 

психологічного захисту, які не є «дитячими» формами. Ці результати 

підтверджуються і у дослідженнях інших науковців. Зокрема, у 

дисертаційній роботі О. Чумакової [161] отримано результати, що 

перекликаються з нашими. Вона, вивчаючи, дітей старшого дошкільного віку 

та молодшого шкільного віку, виявила, що останні саме у цей віковий період 

починають використовувати механізми психологічного захисту, які є 
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характерними для дітей більш дорослого віку: інтелектуалізацію, 

формування реакції тощо.   

Зупинимося більш детально на описі чинників такої рандомізації 

механізмів психологічного захисту у групі дітей молодшого шкільного віку.  

На першому місці знаходиться механізм інтелектуалізації, на 

поведінковому рівні він проявляється у не притаманній дитині молодшого 

шкільного віку схильності до аналізу та самоаналізу, емоційній стриманості, 

логічному поясненню всього, що відбувається. Зазвичай даний механізм 

вважається більш «дорослим», адже пов'язаний із розвитком логічного 

мислення у людини. Однак, у зв’язку з підвищеними вимогами до дитини, які 

висуваються під час вступу в дитячий садок, школу, активною роботою 

самих батьків над інтелектуальним розвитком дитини, знижується віковий 

ценз використання і самої інтелектуалізації, як механізму психологічного 

захисту. 

 Механізм формування реакції виражається у прагненні вести себе 

правильно, сором’язливості дитини під час переодягання тощо. Така 

схильність у дитячому віці демонструвати надмірно правильну поведінку, 

яка зазвичай не характерна для дітей цього віку, криється у потребі дитини 

відповідати встановленим стандартам поведінки, чіткому розмежування того, 

що є правильним, а що ні, нав’язаному соціумом або ж найближчим 

соціальним оточенням.  

Третім за вираженістю є механізм компенсації, він проявляється як 

реакція, за допомогою якої дитина намагається пояснити собі та замістити 

невдачі, слабкість та проблеми в одній області – успіхами та досягненнями в 

іншій. Це переключення від основної проблеми шляхом зосередження уваги 

на інші успіхи [98,  c. 25].   

Наступними за рівнем застосовування є механізми психологічного 

захисту – заперечення та витіснення. Витіснення у дітей на поведінковому 

рівні може проявлятися у вибірковій пам’яті (запам’ятовуванні виключно 

приємних та вигідних для себе обставин та фактів). Заперечення 
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проявляється у ігноруванні потенційно тривожної інформації. Тобто, 

інформація, яка суперечить установкам особистості, дитиною не 

приймається.   

Найменш вираженими серед механізмів психологічного захисту у 

вибірці дітей молодшого шкільного віку є проекція (образливість, ревнощі, 

ворожість особливо по відношенню до людей, які чимось переважають над 

ними), заміщення, що виражається у схильності до вибуховості, особливо по 

відношенню до слабших осіб, захопленні бойовими видами спорту, 

фільмами, іграми тощо та регресія, яка проявляється у дітей в надмірній 

залежності від дорослих, плаксивості, несамостійності тощо.   

У результаті порівняння механізмів психологічного захисту у групі 

дівчат та хлопців молодшого шкільного віку виявлено певні значущості 

відмінності у їх використанні залежно від статевої особливості (див. табл. 

2.8). 

Таблиця 2.8 

Середні значення показників механізмів психологічного захисту 

дівчат та хлопців молодшого шкільного віку 

Механізми психологічного 

Захисту 

Дівчата Хлопці 

Заперечення 4 5,08* 

Витіснення 3,86 4,44 

Регресія 2,46 1,78* 

Компенсація 5,07 4,75 

Проекція 3,71 3,69 

Заміщення 1,96 2,67* 

Інтелектуалізація 5,64 5,56 

Формування реакції 5,71 4,58* 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05 
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Значущі відмінності за середніми показниками між хлопцями та 

дівчатами відсутні за такими механізмами психологічного захисту як: 

витіснення, компенсація, проекція та інтелектуалізація. Натомість, у дівчат 

виявлено значуще нижчі показники механізму заперечення, заміщення та вищі 

показники за шкалою регресії і формування реакції (р≤0,05). Таким чином, 

хлопці частіше за дівчат схильні не приймати як реальні, події та факти, що є 

для них неприйнятними і небажаними або ж замінювати їх вигадкою, а також, 

переносити орієнтовані на певний об’єкт бажання та потреби на інший, який є 

більш доступним. Натомість, вони порівняно з дівчатами менш схильні до 

використання регресії як захисного механізму, що полягає в поверненні 

особистості від вищих форм поведінки до нижчих, до ранніх, дитячих форм, які 

на тому етапі життя були успішними, та реактивних формувань, що мають 

двохступеневий характер: спочатку витісняється неприємне бажання, а потім 

посилюється його антитеза. Дівчата частіше за хлопців схильні до 

використання «дитячих» манер поведінки, мови, плаксивості, є менш 

самостійними, а хлопці – характеризуються легкістю сприймання критики, 

прагнуть бути в центрі уваги та впевнено тримаються у стресових ситуаціях.  

У результаті кореляційного аналізу виявлено наявність позитивних 

кореляційних зв’язків між витісненням, що проявляється у вигляді тривоги, 

страху, невпевненості, яка виникає через «перенесення» неприємних для 

людини спогадів, думок із сфери свідомої до несвідомої та запереченням 

(r=0,488; p≤0,01); проекцією (r=0,301; p≤0,05) і негативні зв’язки з регресією 

(r=-0,386; p≤0,01) та формуванням реакції (r=-0,396; p≤0,01).  

Регресія, що проявляється у примітивній формі реагування на травмуючу 

ситуацію прямо пов’язана із формуванням реакції (r=0,378; p≤0,05), зворотно із 

запереченням (r=-0,561; p≤0,01); витісненням (r=-0,386; p≤0,01); компенсацією 

(r=0,493; p≤0,01) та інтелектуалізацією (r=-0,571; p≤0,01). 

Захисний механізм компенсації позитивно пов'язаний із 

інтелектуалізацією (r=0,766; p≤0,01), формуванням реакції (r=0,603; p≤0,01) та 

негативно пов'язаний із регресією (r=-0,493; p≤0,01) і заміщенням (r=-0,372; 
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p≤0,01). Це очікуваний результат, який свідчить, що при збільшенні схильності 

дитини до аналізу, емоційної стриманості, логічності мислення – збільшується 

неприйняття «непристойної» поведінки, прагнення вести себе правильно та не 

порушувати соціально встановлені норми і правила, знижується схильність до 

плаксивості, надмірної залежності від батьків чи найближчих дорослих, до 

агресивної і конфліктної поведінки тощо. 

Проекція прямо корелює із витісненням (r=0,301; p≤0,05) та заміщенням 

(r=0,405; p≤0,01). Тобто, діти, схильні до образливості, ворожості, ревнощів 

особливо до осіб, які в чомусь переважать їх, також, схильні використовувати 

уникнення, як реакцію на стресову ситуацію, або ж здійснювати руйнівні дії по 

відношенню до іншої людини.  

Заміщення прямо пов’язане із запереченням (r=0,449; p≤0,01), проекцією 

(r=0,405; p≤0,05) та зворотно із компенсацією (r=-0,372; p≤0,01), формуванням 

реакції (r=-0,562; p≤0,01) і інтелектуалізацією (r=-0,475; p≤0,05). Таким чином, 

молодші школярі, які схильні виміщати злість на слабшому легко ставляться до 

критики на свою адресу, однак ця легкість є виключно показовою, 

поверхневою, а внутрішньо вони схильні до ворожості та образливості, не 

спрямовані на подолання труднощів, не схильні до аналізу і самоаналізу,  

прагнуть бути в центрі уваги.  

Механізм психологічного захисту інтелектуалізація позитивно корелює із 

компенсацією (r=0,766; p≤0,01), формуванням реакції (r=0,417; p≤0,01) та 

негативно із регресією (r=-0,471; p≤0,01). Схильні до аналізу, емоційно 

стримані молодші школярі орієнтуються на подолання стресових, проблемних  

ситуацій, схильні до моралізаторства і правильної соціально схальної поведінки 

та їм не притаманне використання «дитячих» форм поведінки.  

За допомогою опитувальника копінг-стратегій дітей молодшого 

шкільного віку (І. Нікольська, Р. Грановська)  визначено домінуючі стратегії 

поведінки дітей, які вони використовують як реакцію на стресову ситуацію та 

ті, які на їх думку допомагають подолати складну ситуацію.  
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У ситуації напруженості та занепокоєння діти молодшого шкільного віку 

найчастіше намагаються забути про цю подію (19%), 17% респондентів, 

навпаки, думають про неї та аналізують, 15% дітей обирають залишитися на 

одинці із проблемою, 12% респондентів – борються або ж б’ються з кимось, 9% 

досліджуваних – плачуть і сумують. Найменше, за відсотковим розподілом, 

діти використовують ігри, просять вибачення та заїдають або ж запивають 

неприємну ситуацію (по 6% досліджуваних), та по 3% респондентів мріють та 

уявляють собі щось, розмовляють з кимось, кричать і плачуть, сходять з 

розуму.  

Серед стратегій, що допомагають подолати стресові ситуації діти 

молодшого шкільного віку надають перевагу наступним. Найвищий показник 

вираженості отримала копінг-стратегія: обіймаю та притискаю до себе когось 

близького, улюблену річ або ж гладжу тваринку (собаку, кота та ін.) (28% 

досліджуваних). Вважають найбільш дієвою копінг-стратегію залишитися на 

одинці, самому – 14% респондентів, 13% – грають у щось, 11% – дивляться 

телевізор та слухають музику.  

П’ятою за частотою виявилися дві позиції, які відносяться до пасивних: 

плачу і сумую та сплю (по 7%). На шостому місці знаходяться відразу п’ять 

копінг-стратегій: мрію, уявляю собі щось (3%); малюю, пишу або читаю (3%); 

б’юся з кимось (3%); схожу з розуму (3%); гуляю, бігаю, катаюся на велосипеді 

(3%). На останньому місці, за відсотковими показниками, знаходяться стратегії: 

гуляю навколо будинку (2%); б’ю, ламаю чи розкидаю речі (2%); говорю з 

кимось (2%) та кричу (2%).   

Порівняння двох вибірок хлопців та дівчат на рахунок використання 

копінг-стратегій дозволило встановити, що вони значущо різняться, як ті, які 

використовуються дітьми (р=0,002), так і такі, які вони вважають дієвими у 

ситуаціях стресу (р=0,023) (табл. 2.9 та табл. 2.10 ).  
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Таблиця 2.9 

Копінг-стратегії у стресових ситуаціях (вираженість у %) 

Копінг-стратегія Стать 

Хлопці Дівчата 

Залишаюсь на одинці 22 4** 

Обіймаю когось близького, улюблену річ 19 39** 

Мрію про щось (фантазування) 3 4 

Гуляю навколо будинку 3 0 

Малюю, пишу або читаю 6 0 

Б’юся 6 0 

Схожу з глузду 3 4 

Б’ю, ламаю та розкидаю речі 3 0 

Граю 19 4* 

Сплю 8 4 

Гуляю бігаю, катаюсь на велосипеді 3 4 

Дивлюсь телевізор, слухаю музику 5 18* 

Плачу і сумую 0 15* 

Плачу та кричу 0 4 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Дівчата вважають, що у ситуації стресу найбільш дієвими є обійми з 

близькими людьми, або ж з улюбленою річчю чи домашньою тваринкою 

(р≤0,01), перегляд телевізора чи прослуховування музики (р≤0,05), 

демонстрація почуттів, що виражається у вигляді плачу та суму (р≤0,05).  

Хлопці, вважають, що у кризових ситуаціях буде дієвим залишитися на 

одинці з цією ситуацією і самостійно все пережити (р≤0,01) та грати в 

різноманітні ігри (р≤0,05), що майже не притаманно дівчатам.  
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Таблиця 2.10 

Копінг-стратегії, які використовують дівчата та хлопці молодшого 

шкільного віку у ситуаціях стресу (вираженість у %) 

Копінг-стратегія Стать 

Хлопці Дівчата 

Залишаюсь на одинці 5 30** 

Плачу і сумую 3 19* 

Заїдаю або запиваю 3 7 

Б’юся з кимось  19   4* 

Схожу з розуму 3 0 

Б’ю, ламаю або розкидаю речі 5 0 

Дражнюся 3 4 

Граю у щось 3 7 

Прошу вибачення 3 7 

Думаю про це 22 11* 

Намагаюсь забути 28 7** 

Кричу і плачу 3 0 

Розмовляю з кимось 0 4 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Дівчата більш схильні у ситуації стресу залишатися на одинці (р≤0,01) та 

активно виражати свої емоції через плач та сум (р≤0,05). Однак, цікавим є той 

факт, що вони хоч і використовують копінг-стратегію самостійного 

переживання стресової ситуації, але вважають її не дієвою (див. табл. 2.9).    

Хлопці, частіше за дівчат намагаються забути та не думати про 

неприємну ситуацію (р≤0,01). Однак, водночас, є відсоток хлопців серед 

загальної вибірки, які порівняно із дівчатами продовжують думати про 
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ситуацію, що викликає напругу та тривогу (р≤0,05). Також хлопці досить часто 

використовують фізичну агресію (б’юся з кимось) (р≤0,05).  

За іншими копінг-стратегіями значущі відмінності відсутні. Однак, на 

рівні тенденції можна відмітити, що відсоток дівчат частіше вдається до 

заїдання своїх проблем, їх обговорення та пошуку соціальної підтримки серед 

близьких людей чи однолітків, порівняно із хлопцями.  

  У результаті кореляційного аналізу Пірсона виявлено взаємозв’язок між 

копінг-стратегіями та механізмами психологічного захисту. 

Копінг-стретігії, що допомагають впоратися із стресовою ситуацією, 

негативно корелюють із регресією (r=-0,303; p≤0,01). Копінг-стратегії, які діти 

використовуюють для регуляції стресової ситуації негативно корелюють із 

регресією (r=-0,331; p≤0,01), проекцією (r=-0,333; p≤0,05), формуванням реакції 

(r=-0,288; p≤0,05) та позитивно корелюють із інтелектуалізацією (r=0,375; 

p≤0,05). 

За допомогою опитувальника Р. Б. Кеттела досліджено рівень емоційної 

стійкості та тривожності, як одних із головних чинників запуску адаптаційних 

механізмів (див. табл. 2.11). 

 Таблиця 2.11 

Середні значення показників за опитувальником Р. Б. Кеттела 

Фактори Середні значення 

Фактор С (Емоційна стійкість) 4,63 

Фактор F (Схильність до ризику) 4,36 

Фактор О (Тривожність) 5,38 

 

У групі дітей молодшого шкільного віку всі досліджувані фактори за 

опитувальником Р. Б. Кеттела знаходяться у межах норми (середня оцінка, яка 

за даним опитувальником варіюється від 4 до 7 балів). Найвищим серед 

зазначених  є показник тривожності (5,38) та найменшим – схильності до 

ризику (4,36).  
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Якщо проаналізувати кожен фактор окремо відповідно до трьох рівнів, 

виділених автором методики: висока оцінка, середня та низька оцінка, то 

встановлено, що високий рівень схильності до ризику прослідковується лише 

у 3% дітей, низький рівень – у 25%, що свідчить про надмірну серйозність і 

відповідальність дитини, напруженість, стурбованість власним майбутнім та 

наслідками власних вчинків. Найбільш представлена середня оцінка – у 72% 

досліджуваних.  

Високий рівень емоційної стійкості виявлено у 2% досліджуваних, 79% 

мають середню оцінку даного показника та 19% – низьку оцінку. Таким 

чином, більша половина респондентів характеризується впевненістю у 

власних силах та стабільністю, готовністю до успішного виконання 

соціальних норм і вимог, що висуваються суспільством, здатністю 

пристосовуватися до суспільних змін тощо. Водночас, низькі значення за 

цим фактором свідчать, що 19% дітей даної вибірки схильні гостро реагувати 

на невдачі та неприємні ситуації, їм складно швидко пристосовуватися до 

змін, вони погано контролюють свої емоції, що може проявлятися у 

недопустимій для суспільства формі тощо.  

Більшість дітей (78%) мають середній рівень тривожності, у 16% 

респондентів виявлено низькі показники за даною ознакою та високу оцінку 

мають 9% досліджуваних. 

Статистично значущих відмінностей між хлопцями та дівчатами за фактором 

тривожності (опитувальник Р. Кеттела) не встановлено (показники 

значущості за t-критерієм Стьюдента р≥0,05).  

Емоційна стійкість вища у дівчат (р≤0,05). Це свідчить про їх вищу 

здатність контролювати емоційні реакції, що проявляється у наполегливості, 

витримці, терплячості, самоконтролі, порівняно із хлопцями. У хлопців – 

вища схильність до ризику (р≤0,01), що проявляэться в імпульсивності, 

незалежності, прагненні наражатися на небезпеку та при цьому переживати 

гострі відчуття. 
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У результаті кореляційного аналізу, виявлено значущий зворотній 

кореляційний зв'язок між схильністю до ризику та тривожністю дитини (r=-

0,482; p≤0,01). Тобто, із збільшенням рівня тривожності знижується 

схильність до ризику, як компонент життєтворчості, який дозволяє дитині 

приймати оригінальні рішення, відходити від шаблонного мислення та 

робити прогресивні вибори. Таким чином, можна припустити, що корегувати 

креативність і його компонент схильність до ризику в бік збільшення 

показника можна через зниження рівня тривожності дитини. І саме це дасть 

змогу їй вільно почувати себе та приймати більш оригінальні і сміливі 

варіанти вирішення завдань.  

Третій блок емпіричного дослідження передбачав вивчення впливу 

чинників, що були описані в двох попередніх блоках, один на одного. Вплив 

встановлювався через визначення кореляційних зв’язків між зазначеними 

показниками.  

Зокрема, виявлено значущі кореляційні зв’язки між механізмами 

психологічного захисту та схильністю до ризику, емоційною стійкістю і 

тривожністю (за опитувальником Р. Кеттела) (див. табл. 2.12). 

Таблиця 2.12  

Взаємозв’язки показників механізмів психологічного захисту та 

особистісних особливостей дітей молодшого шкільного віку 

Показники адаптації Тривожність Емоційна 

стійкість Механізми 

психологічного захисту 

Заперечення -,483** - 

Витіснення -,487** - 

Регресія ,515** - 

Компенсація - ,353** 

Проекція -,293* - 

Заміщення - -,324* 
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Інтелектуалізація - ,280* 

Формування реакції ,428** ,355** 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Існує прямий взаємозв’язок між тривожністю і проекцією (r=0,515; 

р≤0,01), формуванням реакції (r=0,428; р≤0,01) та зворотній зв'язок із 

запереченням (r=-0,483; р≤0,01), витісненням (r=-0,487; р≤0,01). Із 

збільшенням тривожності дітей молодшого шкільного віку у них 

збільшується прагнення вести зразковий спосіб життя, образливість, 

ревнивість, ворожість, що особливо яскраво проявляється у ставленні до 

осіб, що в чомусь їх переважають. Зменшується заперечення, що у цьому 

випадку виражається у невпевненості, тяжкості сприйняття критики на свою 

адресу тощо.  

Емоційна стійкість прямо пов’язана із компенсацією (r=0,353; р≤0,01), 

інтелектуалізацією (r=0,280; р≤0,05), формуванням реакції (r=0,355; р≤0,01) 

та зворотно із заміщенням, як механізмом психологічного захисту (r=-0,324; 

р≤0,05). Діти з високий рівнем емоційної стійкості характеризуються 

високою орієнтацією на подолання труднощів, впевненістю, наполегливістю, 

працездатністю, емоційною стриманістю та не схильні до фізичної агресії, 

що проявляється у руйнівних діях по відношенню до слабшого суб’єкта.  

Між показниками схильності до ризику та механізмами психологічного 

захисту значущих зв’язків не встановлено.  

Виявлено значущі кореляції між шкалами за методикою поведінкових 

корелят захисних механізмів О. Чумакової та тестом креативності П. 

Торренса. Зокрема, механізм психологічного захисту – регресія має обернено 

пропорційний зв'язок із образною оригінальністю (r=-0,375; р≤0,05), 

абстрактністю назви (r=-0,482; р≤0,05), загальною креативністю (r=-0,490; 

р≤0,05) та вербальною гнучкістю (r=-0,373; р≤0,01). Тобто, використання 

молодшими школярами захисного механізму регресії, що виражається у 

плаксивості, надмірній залежності від дорослих, дитячій манері поведінки та 
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мові пов’язане із низькими показниками креативності: оригінальністю, 

абстрактністю назви, вербальною гнучкістю.  

Компенсація корелює із абстрактністю назви (r=0,403; р≤0,05), 

замиканням (r=0,381; р≤0,05), загальною креативністю (r=0,595; р≤0,05) і 

вербальною гнучкістю (r=0,480; р≤0,05). Це можна пояснити тим, що сам 

механізм компенсації полягає у орієнтації дитини на подолання складних 

ситуацій, старанності, прагненні скласти гарне враження про себе, що 

породжує пошук різноманітних шляхів для цього, і це, своєю чергою, 

впливає на розвиток креативних здібностей дитини.  

Інтелектуалізація позитивно корелює із образною оригінальністю 

(r=0,322; р≤0,05), образною швидкістю (r=0,277; р≤0,05),  образною 

розробленістю (r=0,373; р≤0,01), абстрактністю назви (r=0,287; р≤0,05), 

замиканням (r=0,323; р≤0,05), загальною креативністю (r=0,364; р≤0,01), 

вербальною гнучкістю (r=0,323; р≤0,01).  

Кореляції між показниками вербальної та образної креативності  за 

іншими механізмами психологічного захисту (запереченням, витісненням, 

формуванням реакції, проекцією) відсутні.  

Між механізмами психологічного захисту та самооцінкою дітей 

молодшого шкільного віку також виявлено кореляційні зв’язки. Зокрема, 

самооцінка прямо пов’язана із запереченням (r=0,495; р≤0,01), 

інтелектуалізацією (r=0,394; р≤0,05) та зворотно із регресією (r=-0,539; 

р≤0,01), проекцією (r=-0,376; р≤0,05) та формуванням реакції (r=-0,422; 

р≤0,05). Тобто, із збільшенням у молодших школярів самооцінки 

збільшується впевненість, прагнення бути в центрі уваги, легкість 

сприйняття критики, схильність до аналізу та самоаналізу, зменшується 

схильність до надмірної залежності, дитячої манери поведінки, образливості, 

підозрілості, схильність до моралізаторства тощо.  

Виявлено зв'язок між самооцінкою дітей молодшого шкільного віку і 

схильністю до ризику (r=0,540; р≤0,01) та тривожністю (r=-0,592; р≤0,01).  Із 
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збільшенням самооцінки зменшується тривожність та збільшується 

схильність до ризику молодших школярів.   

Один із чинників життєтворчості – творчість, яку ми досліджували за 

допомогою тесту креативності П. Торренса, позитивно корелює із 

самооцінкою та емоційною стійкістю. Тобто, що вищий рівень самооцінки і 

емоційної стійкості у молодших школярів, то вища образна оригінальність (r 

від 0,404 до 0,567; р≤0,01), образна швидкість  (r від 0,380 до 0,398; р≤0,01) 

та загальна креативність (r від 0,488 до 0,601; р≤0,01). Таким чином, для 

розвитку та корегування чинників життєтворчості дітей, а саме їх 

креативності потрібно працювати із самооцінкою дитини та розвивати 

стійкість і емоційну незворушність у складних ситуаціях.  

Копінг-стратегії, які на думку дітей молодшого шкільного віку 

допомагають впоратися із стресовою ситуацією негативно корелюють із 

тривожністю (r=-0,482; р≤0,01). Це очікуваний результат, адже, використання 

дітьми тих стратегій поведінки для подолання стресу, які на їх думку є 

найбільш ефективними, дієвими та доречними у цьому випадку будуть 

сприяти зниженню загального рівня тривожності дитини та подоланню 

негативних наслідків стресової ситуації.  

Для виділення чинників життєтворчості молодших школярів, шляхом 

узагальнення та поєднання уже існуючих чинників запропонованих різними 

науковцями (Н. Полєтаєва, Т. Титаренко, В. Ямницький та ін.) [111; 175; 178] 

використовувався факторний аналіз.  

Аналіз адекватності факторної моделі обраних змінних (методики, 

шкали яких використовувалися описано нижче) за допомогою критерію 

сферичності Бартлета і міри вибіркової адекватності Кайзера-Маєра-Олкіна 

(КМО) підтвердив можливість і доцільність подальшого факторного аналізу. 

Адже, критерій Бартлета (p<0,001) та КМО (0,597) є достатніми для його 

проведення (див. додаток Б).   

У результаті факторного аналізу методом головних компонентів з 

облімін-обертанням за методиками діагностики: «Оцінка дитячих захисних 
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механізмів» (О. Чумакової); опитувальника Р. Кеттела; тесту самооцінки 

«Сходинки»; тесту креативності П. Торренса, виділено чотири фактори, які 

пояснюють 65% сумісної дисперсії (див. додаток Б та табл. 2.13).  

Таблиця 2.13 

Факторні навантаження показників дослідження чинників 

життєтворчості молодших школярів 

№ Назва фактора Шкали % дисперсії 

1 Креативність Загальна креативність (,957) 

Образна оригінальність (,859) 

Супротив замиканню (,792) 

Абстрактність назви (,777) 

Розробленість (,750) 

Швидкість (,725) 

26 

2 Наполегливість Формування реакції (,850) 

Заміщення (-,720) 

Заперечення (-,644) 

Компенсація (,611) 

Тривожність (,565) 

18 

3 Самостійність Регресія (-,751) 

Інтелектуалізація (,656) 

Компенсація (,579) 

Самооцінка (,469) 

13 

4  Обережність Витіснення (,608) 

Проекція (,604) 

Схильність до ризику (-,567) 

Самооцінка (-,448)  

8 

 

Перший фактор розкриває 26% загальної дисперсії.  Він містить шість 

шкал: загальну креативність, образну оригінальність, супротив замиканню, 
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абстрактність назви, розробленість та швидкість. До нього входять всі 

показники креативності, тож, цей фактор ми позначили «Креативність».   

Другий фактор (18% загальної дисперсії) містить такі компоненти як: 

механізм психологічного захисту – формування реакції, що проявляється у 

прагненні вести себе правильно, належно до ситуації, схильності до 

моралізаторства; заміщення (-0,720), що виражається у не схильності дитини до 

прояву агресії по відношенню до іншого задля витіснення злості та до 

руйнівних дій у стані гніву; заперечення (-0,644), а саме тяжке сприйняття 

критики на власну адресу, не бажання бути в центрі уваги;  компенсація – 

орієнтація на подолання труднощів, вирішення проблем, корегування власних 

недоліків, прагнення справити гарне враження на оточуючих та тривожність, 

що проявляється у схильності дитини до надмірного хвилювання, в ситуаціях, 

які на її думку, носять загрозливий характер. З урахуванням зазначених 

характеристик цей фактор ми позначили «Наполегливість», що зумовлена 

високим рівнем тривожності дитини та прагненням уникнути можливих невдач  

і стресових ситуацій.  

Третій фактор (13% загальної дисперсії) поєднує регресію (-0,751), що 

виражається у самостійності, незалежності від дорослих; інтелектуалізацію, яка 

проявляється у не притаманній дитячому віку розсудливості, емоційній 

стриманості, логічності; компенсацію, тобто прагнення докласти максимум 

зусиль за для подолання труднощів тощо та самооцінку. Цей фактор отримав 

назву «Самостійність», що пов’язана із високою самооцінкою дитини.   

Четвертий фактор пояснює 8% загальної дисперсії. Він включає 

витіснення, що виражається в уникненні проблемних ситуацій та пов’язаних із 

ними стимулів; проекцію, що проявляється в підозрілості, ворожості, 

образливості та ревнивості, особливо до осіб, що в чомусь переважають 

дитину; не схильність до ризику, що проявляється в постійній напруженості  та 

низьку самооцінку. Цей фактор ми назвали – «Обережність».  
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На основі показників з найбільшим факторним навантаженням виділяємо 

такі чинники життєтворчості дітей молодшого шкільного віку: креативність, 

наполегливість, самостійність.  

У результаті емпіричного дослідження деталізовано чинники 

життєтворчості. Підтверджено, що основним чинником життєтворчості у 

молодшому шкільному віці є креативність. Вона передбачає здатність дитини 

до оригінального самобутнього творчого мислення, розуміння сутності 

проблеми, відкритості новизні та різноманітності варіантів, детальної розробки 

власних ідей. 

Адаптивні механізми психіки зумовлюють розвиток наполегливості 

молодшого школяра. Зрілі форми психологічного захисту застосовуються у 

відповідь на ексквізитну ситуацію, що супроводжується тривожністю. 

Зосередженість на вирішенні проблеми, бажання самоудосконалюватися, бути 

«правильним» та справляти гарне враження зумовлюють специфіку 

життєтворчості поряд з креативністю.   

  Чинники третього фактору мають меншу вираженість у порівнянні з 

попередніми. Орієнтація на подолання труднощів, схильність дитини до 

роздумів, аналізу, самоаналізу забезпечується механізмами рефлексії, яка ще 

недостатньо розвинена у цей період. Вона проявляється у  здатності дитини 

оцінювати себе та незначною мірою впливає на характер життєтворчості.  

Таким чином, життєтворчість у молодшому шкільному віці виявляється у 

дитячій креативності, наполегливості та самостійності, що спрямовуються на 

вирішення щоденних завдань та саморозвиток. Характер процесу 

життєтворчості зумовлюється використанням зрілих захисних механізмів, 

дезактуалізації дитячих форм психологічного захисту та самооцінкою дитини.   

Досліджувані нами чинники життєтворчності молодших школярів 

помірно корелюють між собою. Таким чином, їх можна об’єднати у сталі 

профілі – групувати (кластеризувати) досліджуваних за схожими 

характеристиками. Для цього використано кластерний аналіз ієрархічним 

методом.  
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У результаті виділено три кластери. Проаналізуємо характеристики 

кластерів у такому порядку: особливості використання механізмів 

психологічного захисту; особистісні характеристики дітей (див. додаток В).  

Кластер 1 (19% дітей) – демонстративний тип. Діти цього кластеру 

мають нижній рівень високого показника інтенсивності психологічного 

захисту – заперечення (5,33), компенсації (5,33), соціально-нормативні 

показники таких механізмів захисту як: витіснення (4,33), проекція (4,33), 

формування реакції (4,25), заміщення (3,58), низький показник інтенсивності 

регресії (1,17) та високий рівень вираженості механізму інтелектуалізації 

(6,33).  

У дітей цього типу найнижча, порівняно з іншими емоційна стійкість 

(4,0) та тривожність (5,17). Схильність до ризику знаходиться на  високому 

рівні (5,98). Також, найвищими, порівняно з іншими групами (кластерами) є 

показники: самооцінки (7,58), образної оригінальності (65,45), швидкості 

(63,84), розробленості (55,9), абстрактності назви (56,8), супротиву 

замикання (59,4). Загальний рівень креативності у дітей цього кластеру 

найвищий (60,3).  

Діти цього кластеру активні, допитливі, проявляють інтерес до різних 

видів активної діяльності, особливо групових занять – футбол, волейбол, 

непосидючі, у новій для себе ситуації тримаються впевнено та намагаються 

привернути до себе увагу оточуючих. Молодші школярі цього типу 

урівноважують свої емоції через такі копінг-механізми: бігаю, дражню кого-

небудь, борюся (примітно, що більшість хлопців займаються у секціях 

боротьби, боксу, східних єдиноборств), катаюся на велосипеді тощо. Тобто, 

здебільшого використовують активні форми подолання труднощів. 

Кластер 2 (45% дітей) –поміркований тип. У молодших школярів 

цього типу на межі середнього (соціально-нормативного) та високого рівнів 

інтенсивності виражені показники психологічного захисту – 

інтелектуалізація (5,62), формування реакції (5,59), на соціально-

нормативному рівні знаходяться: заперечення (4,21), витіснення (3,86), 
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компенсація (4,93), проекція (3,41), механізм регресії знаходиться на межі 

соціально-нормативного та низького рівнів (2,34) та найменш інтенсивно 

виражений у цьому кластері механізм заміщення (1,79). 

Діти схильні до ризикової поведінки (5,41). Вцілому результати за цією 

шкалою у дітей як цієї групи, так і інших знаходиться на середньому рівні 

вираженості (в межах норми). На середньому рівні прояву, порівняно із 

іншими двома групами у дітей цього кластеру знаходяться тривожність 

(5,28), самооцінка (5,10). Щодо креативності та її показників, то виявлено, 

що тут домінує, також, середній порівняно з іншими рівень оригінальності 

(56,3), швидкості (47,3), розробленості (46,9), абстрактності назви (49,9), 

супротиву замиканню (53,7). Загальний рівень креативності (50,8) також є 

середнім, порівняно з іншими.  

Діти цього типу відповідальні, для них важлива думка оточуючих, 

хочуть справляти гарне враження тощо. Серед копінг-стратегій найчастіше у 

емоційно-критичних ситуаціях обирають більш пасивні форми поведінки: 

«малюю, пишу, читаю», «обіймаю, притискаю», «мрію, гуляю, бігаю», 

дивлюся телевізор, слухаю музику тощо. 

Кластер 3 (36% дітей) – обережний тип. Діти у цьому кластері 

найменше, порівняно з двома попередніми, схильні використовувати 

інтелектуалізацію, як механізм психологічного захисту. Однак, показник 

його середнього значення межує з високим (5,17), адже саме цей механізм 

захисту за результатами емпіричного дослідження виявився найбільш 

інтенсивно вираженим у дітей молодшого шкільного віку. Заперечення 

(4,74), витіснення (4,52), компенсація (4,61), проекція (3,74), формування 

реакції (4,87) знаходяться на середньому (соціально-нормативному) рівні 

вираженості та низьку інтенсивність вираженості виявлено за механізмом 

регресії (2,22) і заміщення (2,43).     

Діти в цьому кластері мають найнижчий показник схильності до ризику 

(4,30) та найвищий показник тривожності (6,61), мають адекватну 
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самооцінку (4,74). Однак її показник є значущо нижчим порівняно з двома 

попередніми.  

Креативність та її показники у цій групі дітей є значущо нижчими 

порівняно із двома попередніми групами (р≤0,05). Оригінальність (41,66), 

швидкість (40,08), абстрактність назви (44,06) знаходяться на нижній межі 

середнього рівня, що відповідає 40 Т-балам. Показник образної 

розробленості  (39,15) та супротиву замиканню (37,01) знаходиться на 

низькому рівні вираженості.  

У результаті бесід з батьками та учителем встановлено, що у сім’ях 

цих дітей домінує гіперопіка. У цій групі спостерігається несамостійність та 

залежність від дорослих, для них надзвичайно важливою є думка оточуючих 

(учителів, друзів тощо), високий рівень тривожності (страх отримати погану 

оцінку, втратити друга, стати об’єктом насмішок, розгнівати батьків чи 

учителя). Діти цього типу займаються спокійними видами діяльності – 

hand-made, малювання, шахмати, робототехніка тощо. У ситуації стресу 

схильні плакати, сумувати, гратися, дивитися телевізор, мріяти або ж 

заїдати проблему. 

Для виведення формули креативності було використано множинний 

регресійний аналіз (МРА), що дозволив встановити зв’язки між залежною 

змінною (однією) та незалежними (декількома) змінними. Для початку було 

встановлено зв'язок між змінними та перевірено за допомогою лінійної 

регресії методом Включення (Forward).   

Залежною змінною (З.З.) є креативність. Саме її обрано для аналізу, 

адже в результаті теоретичного та емпіричного дослідження встановлено, 

що креативність є одним із головних чинників життєтворчості дітей 

молодшого шкільного віку.   

До незалежних змінних (Н.З.) віднесли: механізми психологічного 

захисту (заперечення, витіснення, регресія, компенсація, проекція, 

заміщення, інтелектуалізація, формування реакції); копінг-стратегії, які 
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використовують діти та які вважають дієвими; емоційну стійкість, 

тривожність; схильність до ризику та самооцінку.  

Покроковий метод підтвердив доцільність використання моделі 

(четверта), яка включає такі змінні: самооцінка, копінги, які 

використовують діти, емоційна стійкість, компенсація, адже показник «R-

квадрат» = 0,574. Тобто, свідчить про те, що вірогідність прогнозу 

регресійного аналізу креативності правильна на на 57%. Після перевірки 

якості регресійної моделі виявлено, що залежна змінна – креативність 

корелює із цією моделлю на 75%, адже R=0,758 (показник кореляції). 

Критерій Дурбіна-Уотсона знаходиться в межах норми (2,042) та свідчить 

про відсутність автокореляції, що є важливим показником для проведення 

множинного регресійного аналізу (див. додаток Д).  

Таким чином отримано рівняння регресії для залежної змінної, яке для 

нашої моделі має наступний вигляд:  

У= 29.143 + 1.390 (d) + 1.501(t) + 1.002(c3) + 0.809(c6) +e.,  

де У – креативність, е – залишок між значеннями передбачення моделі 

(див. додаток Е).  

Це свідчить, що креативність дітей молодшого шкільного віку 

пов’язана із високою самооцінкою, копінгами, які діти використовують під 

час вирішення проблемних ситуацій, захисним механізмом компенсацією, 

емоційною стійкістю. Регресійна модель є статистично значущою (р≤0,05).  

Для визначення вікових особливостей розвитку психологічних 

чинників життєтворчості у дітей молодшого шкільного віку було здійснено 

порівняння основних показників, які є структурними компонентами цих 

чинників, що ми визначили в ході констатувального етапу дослідження, у 

двох групах дітей: діти 8 років та діти 9 років.  

До групи дітей 8 років ввійшла 61 особа, до 9 років – 67 осіб. 

Порівняльний аналіз здійснювався за допомогою t-критерія Стьюдента (див. 

табл. 2.14).  
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Таблиця 2.14 

Середні значення показників вербальної та образної 

креативності молодших школярів залежно від віку  

Шкали Вік 

8 років 9 років 

Вербальна швидкість 53,34 54,45* 

Вербальна гнучкість 47,23 48,13 

Вербальна оригінальність  53,74 54,12 

Вербальна креативність 51,71 52,83* 

Оригінальність 51,51 51,87 

Швидкість 46,58 47,03 

Розробленість  45,65 46,82* 

Абстрактність назви 47,41 50,80** 

Супротив замиканню 47,15 50,21** 

Загальна креативність 47,66 49,98* 

Примітка: *– значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01  

 

В результаті аналізу вербальної та образної креативності було 

виявлено, що діти 9 років мають вищі показники за всіма зазначеними 

видами креативності порівняно із дітьми 8 років, як на рівні тенденцій, 

так  і на рівні статистичної значущості. Зокрема, встановлено, що у дітей 

9 років вищий рівень вербальної швидкості, вербальної креативності, 

образної розробленості, абстрактності назви, супротиву замиканню та 

загальної креативності (відмінності значущі на рівні р≤0,01 та р≤0,05). 

Рівень самооцінки у дітей залежно від віку значущо не різниться, 

однак у дітей 9 років цей показник є дещо вищим – 5,18, в той час як у 

дітей 8 років він дорівнює – 4,93.  
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Таблиця 2.15 

Середні значення показників механізмів психологічного захисту 

молодших школярів залежно від віку  

Механізми психологічного 

захисту 

Вік 

8 років 9 років 

Заперечення 4,49 4,72 

Витіснення 4,44 3,96* 

Регресія 2,13 2,03 

Компенсація 4,85 4,93 

Проекція 3,87 3,55 

Заміщення 2,11 2,58 

Інтелектуалізація 5,66 5,54 

Формування реакції 5,05 5,10 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05 

Використання захисних механізмів статистично не різниться залежно від 

віку молодших школярів, однак, винятком є механізм психологічного захисту 

витіснення. Молодші школярі у віці 8 років схильні більше використовувати 

витіснення, порівняно із дітьми 9 річного віку (р=0,038). Тобто, 

відсторонюватися від проблемних ситуацій на свідомому рівні переводячи їх на 

несвідомий рівень. За іншими механізмами психологічного захисту 

відмінностей навіть на рівні тенденцій виявлено не було. 

Таблиця 2.16 

Середні значення показників за опитувальником Р. Б. Кеттела у дітей 

8 та 9 років 

Фактори Вік 

8 років 9 років 

Фактор С (Емоційна стійкість) 4,62 4,63 

Фактор F (Схильність до ризику) 4,36 4,45 

Фактор О (Тривожність) 5,41 5,34 
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У групі дітей 8 та 9 років за показниками емоційної стійкості, схильності 

до ризику та тривожності значущих відмінностей виявлено не було (р≥0,05).   

Якщо узагальнити та визначити основні вікові особливості чинників 

(факторів) життєтворчості молодших школярів, які на попередньому етапі 

аналізу нами були виділені: креативність, що містить загальну креативність, 

образну оригінальність, супротив замиканню, абстрактність назви, 

розробленість, швидкість; наполегливість, що включає захисні механізми – 

формування реакції, низьке використання заміщення та заперечення, 

компенсацію, а також тривожність; самостійність, що містить низьку 

схильність до використання регресії, інтелектуалізацію, компенсацію, 

самооцінку; боязливість (невпевненість), що включає витіснення, проекцію, не 

схильність до ризику, низьку самооцінку можна зробити висновок, що 

відмінності між дітьми 8 та 9 років присутні лише за певними компонентами 

двох виділених факторів – креативності та боязливості (невпевненості). Таким 

чином, із збільшенням віку у дітей молодших школярів підвищується рівень 

креативності, що проявляється у вербальній та образній формі. Зокрема, діти 

пропонують більшу кількість ідей у вербальній формі при виконанні певних 

завдань, їх різноманітність та оригінальність із віком також збільшується, 

однак, це виключно на рівні тенденції. Діти 9 років більш схильні розвивати, 

доповнювати, допрацьовувати власні ідеї, розширювати їх межі; вони відкриті 

до сприймання нового досвіду і нової інформації, що сприяє прийняттю 

оригінальних рішень при виконанні завдань; менше використовують 

витіснення, як захисний механізм психіки.  

 

Висновки до розділу 2 

Узагальнюючи результати отримані в ході емпіричного дослідження 

психологічних чинників життєтворчості дітей молодшого шкільного віку, 

можна зробити наступні висновки: 

1. Більшість молодших школярів мають середній рівень (в межах 

норми) вираженості вербальної та образної креативності. Високий рівень цього 
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показника у вибірці представлений найменше. Середній рівень також домінує у 

двох статевих групах досліджуваних, однак, у хлопців він значущо нижчий, у 

них переважає низький та високий рівні креативності порівняно з дівчатами.  

Дівчата мають вищу загальну образну креативність, вони більш схильні 

до продукування великої кількості шляхів вирішення проблемних питань, 

варіантів розв’язання задачі,  а хлопці мають вищий вербальний креативний 

потенціал.  

Дівчата більш відкриті новому досвіду, новій інформації, більше часу 

приділяють її опрацюванню та аналізу перед прийняттям рішення, схильні до 

деталізації та ґрунтовного опрацювання висунутої ідеї, мають вищий рівень 

вербальної швидкості, що проявляється у продукуванні великої кількості 

осмислених ідей, а хлопці мають вищу вербальну гнучкість та оригінальність, 

що виражається в незвичних, унікальних варіантах відповідей.  

2. Встановлено, що більшість дітей молодшого шкільного віку мають 

адекватну самооцінку – правильно себе оцінюють та розраховують на власні 

можливості та уміння. Близько четверті дітей низько оцінюють власні 

можливості та здібності та лише незначна кількість молодших школярів мають 

завищену самооцінку.  

3. Виявлено, що діти молодшого шкільного віку використовують 

широкий арсенал механізмів психологічного захисту. У цей віковий період 

незрілі психологічні захисти втрачають свою ефективність, формуються та 

використовуються зрілі захисні механізми формування реакції, 

інтелектуалізації та компенсації поряд з копінг-стратегіями по мірі ускладнення 

когнітивних процесів, що лежать у їх основі.  

Використання механізмів психологічного захисту залежить від статі дітей 

молодшого шкільного віку. Дівчата, порівняно з хлопцями, менш схильні до 

використання механізму психологічного захисту заперечення і заміщення та 

більш схильні до регресії і формування реакції.  

4. Встановлено, що чинники життєтворчості молодших школярів 

взаємопов’язані і зміни в одному із ним можуть продукувати зміни в інших. 
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Зокрема, чинники креативність, рефлексія та самопізнання пов’язані із 

життєстійкістю та адаптивними механізмами (психологічними захистами і 

копінг-стратегіями). 

5. Визначено, що на креативність як один із головних чинників 

життєтворчості дітей молодшого шкільного віку найбільш значущий вплив 

здійснює самооцінка, копінг-стратегії, які діти використовують під час 

вирішення проблемних ситуацій, використання компенсації, як захисного 

механізму психіки та  емоційна стійкість. 

6. Узагальнено та виділено (за допомогою факторного аналізу) 

психологічні чинники життєтворчості дітей молодшого шкільного віку: 

креативність (містить образну оригінальність, супротив замиканню, 

абстрактність назви, розробленість, швидкість та загальну креативність); 

наполегливість (зумовлена високою тривожністю і бажанням уникнути 

можливих стресових ситуацій та невдач, що проявляється у використанні таких 

механізмів психологічного захисту як: формування реакції, компенсація, низьке 

заперечення та заміщення); самостійність (пов’язана з самооцінкою, 

несвідомим використання механізму інтелектуалізації, компенсації і низькою 

регресією). Емпірично виокремлені чинники деталізують ті, що були 

обгрунтовані теоретично. Підтверджено, що специфіка процесу життєтворчості 

зумовлюється рівнем креативності, використанням зрілих захисних механізмів, 

дезактуалізації дитячих форм психологічного захисту та здатністю до рефлексії.  

 

Основні положення розділу опубліковані у працях: 

1. Шелег Т. В. Вікові особливості розвитку адаптації як чинника 

життєтворчості у молодшому шкільному віці / Т. В. Шелег // Науковий 

вісник Херсонського державного університету. Серія Психологічні науки. 

– Вип. 6 (2). – Херсон: ХДУ, 2016.– С. 104–108.  

2. Шелег Т. В. Психологічні чинники розвитку життєтворчості у дітей 

молодшого шкільного віку / Т. В. Шелег // Український психологічний 

журнал: зб. наук. праць Київського національного університету імені 
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Тараса Шевченка / За ред. І. В. Данилюка. – № 3 (9). – К. : КНУ імені 

Тараса Шевченка, 2018.– C. 168–178.  

3. Шелег Т. В. Методи дослідження життєтворчості особистості / Т. В. 

Шелег // Актуальні проблеми практичної психології: зб. статей 

Всеукраїнського науково-практичного семінару. – Дрогобич : 
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РОЗДІЛ 3 

ОПТИМІЗАЦІЯ ЧИННИКІВ ЖИТТЄТВОРЧОСТІ У МОЛОДШОМУ 

ШКІЛЬНОМУ ВІЦІ 

 

3.1. Зміст та структура розвивальної програми «Життєтворчість» для 

дітей та їхніх батьків 

 

Основними новоутвореннями психіки молодшого школяра є 

довільність як особлива якість психічних процесів, внутрішній план дій та 

рефлексія. Саме завдяки їм психіка молодшого школяра досягає рівня, 

сприятливого для розвитку та оптимізації основних чинників життєтворчості 

– креативності, адаптивних механізмів, пізнання.самопізнання, рефлексії.   

У попередньому розділі детально обґрунтовується  доцільність 

проведення роботи з оптимізації компонентів життєтворчості саме із дітьми 

молодшого шкільного віку. Підставами ми вважаємо: 

 Можливість утримати високий рівень креативності у дітей 

молодшого шкільного віку. На основі  традиційного розуміння творчості та її 

вікової динаміки, фундаментальних досліджень (Т. Архиреева, В. Дружинін, 

Є. Яковлева та ін.) [7; 30; 176], які свідчать про те, що пік розвитку 

креативності припадає на дошкільний період, а з початком переходу до 

організованої регламентованої навчальної діяльності в умовах стандартного 

режиму школи, креативність згасає. Слід взяти до уваги зміни, які відбулися: 

вікові межі молодшого шкільного віку розширилися із 7 років до 6; у зв’язку 

із цим відбулися зміни у організації системи пізнавальної діяльності дітей. 

Зокрема, інтеграція навчальної та ігрової діяльності у процесі пізнання, що 

залишає можливість спонтанності, емоційності, нестандартності.   

 Новоутворення  молодшого школяра – рефлексія, яка тісно 

пов’язана з пізнавальною активністю, має важливе значення для розвитку 

особистості і її творчого потенціалу [29]. У традиційній системі освіти, 
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орієнтованої на навчальні показники із набуття предметних знань, рефлексія 

учня задіюється здебільшого з метою підвищити результативність засвоєння 

зовнішнього знання. Таким чином, потенціал рефлексивних можливостей 

дітей не використовується і не розвивається належною мірою, найперше у 

напрямку особистісного пізнання. Віковий період завдяки розвитку 

рефлексії, лабільності психічних процесів і розвитку самосвідомості 

сприятливий для пізнання несвідомих механізмів адаптації, їх дезактуалізації 

або трансформування у копінг. 

 У молодшому шкільному віці закінчується розвиток компонентів 

псикіки, які дослідники проблеми життєтворчості ( І. Єрмаков, Г. Несен, 

О. Пурло, Л. Сохань, В. Ямницький та ін.) [34; 103; 178; 180] визначають у 

якості головних її складових, зокрема, життєстійкості, яка є важливим 

чинником психологічно-соціальної адаптації і утверджується у статусі 

особистісного показника на етапі адаптації дитини до умов навчання у школі 

та існують можливості їх коригування. 

 На початковому етапі навчання дітей у школі існує достатньо 

тісна взаємодія сім’ї та школи, зокрема, і через притаманний віку рівень 

самостійності. З віком батьки рідше відвідують школу, зменшується 

кількість контактів із педагогами, зокрема, конструктивних. У початкових 

класах ситуація сімейних стосунків дозволяє зрозуміти причини 

особливостей поведінки дітей, їх психічних показників. Цілеспрямована 

співпраця освітнього закладу та батьків сприяє цілісності особистості 

дитини. Перетворення емоційного досвіду, що його дитина здобула у сім’ї 

може відбуватися під впливом учителя та шкільного психолога. Розвивальна 

робота з учнями початкової школи відіграє важливу роль у розвитку 

особистості. Уміло підібрані психологічні ігри та психотехнічні вправи 

сприяють розвитку емоційно-вольової сфери учня, подальшому формуванню 

основ життєстійкості, а також зняттю психологічних захистів, що є 

важливими умовами розвитку життєтворчості у дорослому віці. 
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Усвідомлення дії захисних механізмів перешкоджає їх закріпленню у 

психіці як неефективних. У ході нашого дослідження ми продемонстрували 

деструктивний вплив закріплених незрілих, характерних для дитячого віку 

захистів на життєтворчість особистості. Для психіки молодшого школяра 

властивим є формування приблизно однакового набору захисних механізмів: 

незілі заперечення, проекція, заміщення, регресія, витіснення замінюються 

зрілими – компенсація, інтелектуалізація та формування реакціїї, що 

починають домінувати по мірі ускладнення когнітивних процесів. Як 

показала практика, профілактику закріплення цих психологічних захистів  

доцільно проводити у групах (К. Фопель,  А. Грись, В. Курпатов та ін.) [149], 

з дотриманням однорідності за критерієм віку [91]. Поряд з усвідомленням 

психологічних захистів, що сприяє гармонійному розвитку цілісної 

особистості, варто проводити роботу по розвитку життєстійкості та 

креативності молодших школярів.  

На особливу увагу заслуговує емоційний компонент рефлексії, що 

недостатньо розвивається у ході навчальної діяльності. Доведено, що 

переведення когнітивних смислів у емоційну сферу, механізм якого був 

запропонований Є. Яковлевою [176], позитивно впливає на розвиток дитячої 

креативності, пізнавальних процесів, формування образу Я. Результативність 

розробленої дослідницею розвивальної програми навчання є досить цінною, з 

точки зору концепції нашого дослідження, адже у основі співвіднесення 

емоційних реакцій, власного стану з їх причиною (зазвичай учбового 

характеру) лежить рефлексія. Учень, щоб здійснити трансформацію 

когнітивного змісту в емоційний, систематично звертається до власних 

емоційних станів, реакцій, аналізує їх, встановлює причинно-наслідкові 

зв’язки.  Їх безоціночне прийняття та підтримка, створення атмосфери 

психологічної безпеки і опора на проблемність, діалогічність, 

індивідуалізацію у взаємодії з ними є важливими умовами розвитку творчого 

потенціалу та чутливого елементу рефлексії зокрема.   
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У зв’язку з доведеною доцільністю розвитку передумов життєтворчості 

у молодшому шкільному віці ми розробили та апробували розвивальну 

програму «Життєтворчість» для учнів 3-4 класів. 

Основний зміст розвивальної роботи полягав у створенні сприятливих 

умов для розуміння дитиною якостей, які їй необхідно у собі розвивати з 

метою успішного особистісного становлення, опираючись на власні 

індивідуальні резерви і потенційні можливості, а також розробці для кожної 

дитини індивідуальних способів і шляхів формування цих характеристик.  

Розвивальна програма складається з двох модулів: 

1) 20 занять для дітей, що проводилися щотижня упродовж півроку.  

2) 6 занять для батьків, що проводилися паралельно з заняттями 

дітей.  

Апробація програми проводилася на базі Черкаської міської гімназії № 

9 (у межах впровадження інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ», 

спрямованого на творчу реалізацію дитини та формування діяльнісного 

підходу до життя через розвиток навчально-дослідницьких умінь в умовах 

спеціально змодельованого освітнього середовища).  

До експериментальної групи увійшов 31 учень 3 класу початкової 

школи та їхні батьки (47 осіб), до контрольної – 33 учні та їхні батьки (47 

осіб), які не брали участь у треніговій роботі.   

Під час формування групи, що брала активну участь у розивальній 

програмі нами було враховано ряд чинників. Зокрема, це добровільність та 

бажання працювати, мотивація, а також, необхідність такого виду роботи 

відповідно до результатів констатувального етапу дослідження. 

Зокрема, такого втручання потребували діти, в яких домінували такі 

захисні механізми, як проекція, заміщення, регресія, витіснення та низькі 

показники використання компенсації, формування реакції та 

інтелектуалізації, низький та середній рівні вербальної та образної 

креативності, низька самооцінка тощо.  
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Тренінг життєтворчості для дітей передбачав проведення інтенсивних 

групових занять, спрямованих на розвиток чинників життєтворчості 

(креативності, життєстійкості, рефлексії, дезактуалізації психологічних 

захистів у поєднанні з посиленням мотивації особистісного розвитку).  

Мета тренінгу – розвиток дивергентного мислення (креативності),  

здатності робити вибір, обирати діяльність та бути відповідальним за свої дії, 

проявляти активність у моменти невизначності (здатність до ризику, 

наприклад, генерації ідеї), дезактуалізація захисних механізмів психіки та 

профілактика їх закріплення у психіці, формування і розвиток копінг-

механізмів, оволодіння рефлексією як необхідним механізмом регуляції 

власної життєдіяльності, підкріплення позитивного образу Я.  

Програма тренінгу та кожне окреме розвивальне заняття включало в 

себе три основні етапи: підготовчий, основний та завершальний. 

Підготовчий етап спрямований на створення сприятливого клімату під 

час спілкування, доброзичливих взаємостосунків між учасниками групи, 

розвиток їх вміння контактувати, встановлювати взаємозв'язки, 

використовувати вербальні і невербальні засоби спілкування, виражати свої і 

безоцінно приймати думки, емоції та почуття інших, що сприяло зняттю 

ситуативної тривожності і скутості.  Важливим на цьому етапі було 

створення сприятливої для роботи, довірчої атмосфери, зниження емоційної 

напруги та формування згуртованості всередині групи.  

Основний етап передбачав розкриття головної проблеми заняття та її 

пропрацювання шляхом інформування учасників тренінгу (інформаційна 

частина), а також активну групову та індивідуальну роботу. У ході тренінгу 

використовувалося моделювання стресових ситуацій, які потрібно вирішити. 

Реконструкція завдяки здатності до рефлексії дозволяє зрозуміти, які 

помилки людина робить при вирішенні конфлікту, як варто чинити в тому чи 

іншому випадку, які обставини трактуються як стресові. При відтворенні 

стресових обставин дитина може самостійно знайти шляхи вирішення, 

побачити їх наслідки, як найгірший, так і кращий варіант розвитку подій. 
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Особлива увага зверталася на емоційні переживання, пов’язані з 

виникненням проблеми, аналізувалися свідомі та несвідомі механізми 

адаптації, оцінювалася їх ефективність.  

Емоційно-деструктивний дезактуалізувався завдяки застосуванню 

інструментів арт-терапії, музичної та рухової терапії, психодрами. Їх 

особливу ефективність відмічає К. Малчіоді [200], оскільки такі підходи 

сприяють екстерналізації витіснених переживань, зниженню тривожності 

завдяки релаксаційному впливу,  а також розвитку креативності. Вправи на 

розвиток креативності одночасно стимулюють розвиток життєстійкості, 

оскільки передбачають прийняття дитиною виклику,  включення до процесу 

подолання труднощів та використання рефлексії як здатності прораховувати 

свої дії і почуття наперед. 

Тренінг життєтворчості передбачав виконання учнями  домашніх 

завдань з використання здобутих знань та закріплення сформованих 

механізмів у реальних життєвих ситуаціях, що дозволяє активно впливати на 

удосконалення здатності учнів до свідомої організації подій власного життя.  

На завершальному етапі заняття підведено підсумки з опрацьованих 

тема, узагальнено висвітлену інформацію у вигляді рефлексії, яку давали 

учасники тренінгової взаємодії (за бажанням). Вони оцінювали як вправи і 

заняття на предмет їх цікавості та комфорту їх виконання, так і власний 

емоційний стан у процесі опрацювання тем і виконання вправ та після їх 

закінчення.  

Під час розробки розвивальної програми «Життєтворчість» для батьків 

та дітей молодшого шкільного віку ми врахували напрацювання та досвід 

науковців, які займалися проблемою технології ведення тренінгу, його 

підготовки (розробка вправ, які б повною мірою вирішували всі завдання 

тренінгу, змістові особливості побудови програми тренінгу, формування 

груп – учасників тренінгу тощо) (І. Вачков,  Г. Марасанов, К. Мілютіна, 

В. Пузиков та ін.) [23; 87; 91; 119]. 
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Концептуальною основою розвивальної програми для дітей, що 

спрямована на розвиток креативності, стали праці науковців, які займалися 

вивченням розвитку творчих здібностей, креативності, розкриттям творчих 

можливостей  дитини, починаючи із раннього віку (В. Давидов, Г. Лендрет, 

С. Максимова, Л. Обухова,  А. Співаковська, C. Чурбанова, Є. Яковлєва та 

ін.) [30; 101; 86; 102; 160; 176 ]. 

Розвивальна програма містила три блоки: діагностичний, 

інформаційний та розвивальний.  

Діагностичний блок полягав у початковій діагностиці компонентів 

життєтворчості дітей молодшого шкільного віку перед проведенням тренінгу 

та по закінченню групової роботи. Виходячи з теоретично обгрунтованих 

положень про імперативність середовища розвитку, батьківської позиції 

зокрема, було проведено діагностику рівня батьківської емпатії, 

рефлексивності та батьківського ставлення до дитини на різних етапах 

роботи у експериментальній групі: до початку та після активної групової 

взаємодії.   

Інформаційний блок передбачав висвітлення та ознайомлення дітей і 

батьків, які брали участь у тренінговій роботі з поняттям життєтворчості, 

креативності, з особливостями їх формування, впливом на життєтворчість 

найближчого соціального оточення дитини (матері, батька) тощо.  

Розвивальний блок програми передбачав формування та закріплення 

ефективних навичок взаємодії батьків з дитиною, розвиток рефлексії та 

емпатії у батьків, розвиток креативності, активності, здатності до ризику 

тощо у дітей.  

Модуль для дітей молодшого шкільного віку розраховано на 40 годин – 

20 занять по 2 години (див. табл. 3.1). 
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Таблиця 3.1 

Зміст тренінгу «Життєтворчість» для школярів 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Презентація власного Я 2 

2 Розбуди в собі генія-1 4 

3 Розбуди в собі генія-2 4 

4 Оптиміст чи песиміст? 4 

5 Проблемна ситуація: як реагувати? 4 

6 Почуття та емоції 4 

7 Як виражати почуття? 4 

8 Чому вони так поводяться? 4 

9 Неприємна ситуація: вихід є! 4 

10 Звільняємося від емоційного сміття! 4 

11 Підсумкове заняття: Людина – творець свого життя 2 

 

Розвивальна програма для дітей передбачала опрацювання одинадцяти 

тем:  

 Презентація власного Я. Перше заняття – ввідне, ознайомче, 

передбачало формування навичок самопрезентації, активізацію креативного 

потенціалу, зниження тривожності, підвищення самооцінки, усвідомлення 

власної унікальності та здатності творити. 

 Розбуди в собі генія (два заняття). Вправи спрямовані на розвиток  

комунікативних здібностей, креативності та життєстійкості. 

 Оптиміст чи песиміст?. Метою занять був розвиток готовності до 

ризику при пошуку рішення та здатності простежувати причинно-наслідкові 

зв’язки. 

 Проблемна ситуація: як реагувати?. Заняття спрямовано на 

усвідомлення власних стратегій поведінки в ситуації стресу, визначення 
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ефективних і деструктивних варіантів реагування, формування та 

закріплення конструктивних реакцій дитини при вирішенні проблемних 

питань.  

 Почуття та емоції. Метою занять було розширення знань про 

емоції та почуття, усвідомлення необхідності розпізнавати почуття інших 

людей та свої власні.   

 Як виражати почуття?. Вправи занять спрямовано на розуміння 

причин виникнення почуттів та варіанти його відпрацювання. 

 Чому вони так поводяться?. Мета занять – усвідомлення 

ілюзорності психологічних захистів, аналіз життєвих ситуацій.   

 Неприємна ситуація: вихід є! Заняття містили в собі вправи 

спрямовані на аналіз життєвих ситуацій дітей, які мали неприємний характер 

та найбільш ефективних шляхів виходу із них тощо. 

 Звільняємося від емоційного сміття. Підсумкове заняття, 

спрямоване на зниження тривожності, усвідомлення і відпрацювання 

деструктивних почуттів та вироблення стратегії звільнення від них. 

Розширений опис програми наведено у Додатку З. 

У процесі нашого дослідження продемонстровано деструктивний вплив 

закріплених незрілих характерних для дитячого віку захистів на 

життєтворчість особистості. Усвідомлення дії захисних механізмів 

перешкоджає їх закріпленню у психіці як неефективних. 

Поряд з усвідомленням психологічних захистів, що сприяє 

гармонійному розвитку цілісної особистості, проводилася робота з розвитку 

життєстійкості та креативності дітей молодшого шкільного віку.  

 

Тренінговий модуль «Життєтворчість» (для батьків)» 

В основу розробленої нами програми для батьків закладено положення 

про те, що суттєвий вплив на розвиток креативності дитини та її творчі 

можливості здійснює найближче соціальне оточення (мати та батько), а саме 
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їх стиль сімейного виховання, особливості батьківського ставлення, 

рефлективності, здатності зрозуміти і підтримати дитину у ситуаціях, що 

носять проблемний характер для неї (Дж. Боулбі, Л. Бурбо,  К. Ельячеф, 

Е. Ейдеміллер, М. Лісіна, В. Столін, В. Юстіцкіс, та ін.) [18; 19; 167; 170; 80].   

Застосування знань і навичок, здобутих у процесі навчання є важливим 

показником ефективності розвивального впливу. На батьків, як значущих для 

дитини фігур, покладено завдання з забезпечення умов для практичного 

втілення знань та рекомендацій у розвиток особистості. Зважаючи на це, 

формувальний експеримент передбачав роботу з батьками, спрямовану на 

отримання ними знань з проблем життєтворчості та усвідомлення важливості 

власної ролі у формуванні передумов цього процесу.   

Таким чином, паралельно з психологічними заняттями з учнями  

молодшої школи проводився груповий тренінг з їхніми батьками.  

Мета тренінгу «Життєтворчість для батьків» – підвищення 

психологічної грамотності, усвідомлення власної ролі у становленні 

особистості дитини, розвитку чинників її життєтворчості, забезпечення 

сприятливого середовища розвитку дитини. 

Заняття поєднували теоретичний матеріал та практичну роботу.  

Лейтмотивом теоретичної частини тренінгу є ознайомлення батьків з 

поняттям життєтворчості та її передумовами, що починають формуватися під 

впливом найближчого соціального оточення у ранньому віці. 

Практична частина тренінгу присвячена аналізу життєтворчого процесу 

самих дорослих, визначенню впливу на нього значущих особистостей 

дитинства. Батьки беруть активну участь у розробці принципів виховання 

дитини з активною життєтворчою позицією. 

Тренінгова робота з батьками була спрямована на вирішення таких 

завдань: 

 познайомити батьків з поняттям «життєтворчість» та її 

передумовами; 
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 усвідомити важливість забезпечення батьками позитивної 

ситуації розвитку дитини, що передбачає мінімізацію ексквізитних ситуацій;  

 визначити роль батьків у розвитку дитячої креативності та 

життєстійкості; 

 розробити рекомендації для виховання особистості з активною 

життєтворчою позицією. 

У межах розвивальної програми «Життєтворчість» проведено 6 

тренінгових  занять по 2 години з батьками дітей, які брали участь у роботі за 

цією ж програмою та 12 індивідуальних консультацій, 7 з них – за ініціативи 

самих батьків (див. табл. 3.2).  

Таблиця 3.2 

Тематичний план психологічного тренінгу «Життєтворчість»  

(для батьків) 

№ 

теми 

Назва теми Кількість 

годин 

1 Презентація власного Я 2 

2 Людина – творець: що таке життєтворчість? 2 

3 Передумови життєтворчості: рефлексія 2 

4 Передумови життєтворчості: креативність 2 

5 Передумови життєтворчості: адаптованість 2 

6 Підсумкове заняття: Я і моя дитина: робота 

над майбутнім  

2 

Програма розрахована на дванадцять годин роботи та включає 

опрацювання шести тем. Серед яких: презентація власного Я; людина-

творець: що таке життєтворчість (спрямована на ознайомлення батьків з 

поняттям життєтворчості, її основними аспектами); цикл із трьох підтем – 

передумови життєтворчості: рефлективність, креативність, адаптивні 

механізми (спрямована на розширення уявлень про креативність, 

рефлексивність та адаптованість як показники життєтворчості, усвідомлення 
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батьками важливості нестереотипного мислення у організації життєвих 

подій, рефлексивності як властивості особистості, що дозволяє оволодіти їй 

власним розвитком, життєвим шляхом, розширити та засвоїти соціальний 

досвід тощо) та підсумкове заняття: я і моя дитина – робота над майбутнім 

(спрямована на розвиток емпатії, позитивного сприйняття ранньої дитячої 

активності, аналіз і формування гармонійних стосунків у системі «батько-

дитина», сприятливих типів батьківської позиції для розвитку особистості 

дитини та закріплення отриманої протягом тренінгу інформації). Розширений 

опис програми наведено у додатку І. 

У процесі групової та індивідуальної роботи застосовувалися 

різноманітні прийоми і методи. Зокрема, це були: групові дискусії, рольові 

ігри, міні-лекції, мозковий штурм, індивідуальні завдання тощо. 

Досить ефективними виявилися рольові ігри «батько/мати-дитина». Під 

час рольових ситуацій учасники програвали різні соціальні ролі, їм 

доводилося змінювати стереотипну поведінку, установки.  Таким чином, на 

основі розвитку емпатії та рефлективності, відбувалося  формування нових, 

більш ефективних форм поведінки. У батьків формувалася здатність 

розуміти почуття співрозмовника та аналізувати власні переживання. 

Наведемо деякі цитати батьків, які брали участь в груповій роботі.  

Алла Ш. відмітила, що «вживаючись у роль дитини, переживаєш 

ситуацію з її позиції. Це забов’язує мене хоч інколи ставити себе на місце 

доньки».  

Віталія В. «Виконання ролі дитини змусило мене згадати власні дитячі 

переживання. Я так боялася не догодити матері… Зараз намагаюся 

виховувати сина в дисципліні. Хоча інколи «перегинаю палицю» і стаю схожа 

на неї». 

У груповій роботі використовувалися дискусійні ігри, де необхідно 

було аргументувати власну точку зору, дати зрозуміле пояснення, з повагою 

ставлячись до співрозмовника. Такий вид роботи націлений на рефлексивний 

розвиток особистості, що є важливим чинником життєтворчості. Примітно, 
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що у процесі роботи батькам бракувало навичок ведення конструктивного 

діалогу, обґрунтування заборони для дитини. Учасники здебільшого 

використовували директивний тон, ультиматуми або умовляння. 

Обговорення показало, що відчуття, які вони переживали під час виконання 

завдання, ідентичні тим, що виникають у реальних ситуаціях – 

роздратування, безсилля, злість. Як наслідок – нездатність до ефективного 

спілкування з дитиною, що може зумовлювати виникнення ексквізитної 

ситуації. Під час обговорення ця проблема найбільше хвилювала батьків. 

Учасники жваво дискутували, активно працювали в групах, розробляючи 

правила спілкування з дитиною, які б сприяли її гармонійному розвитку.  

Одним із основних завдань була перевірка розроблених розвивальних 

програм «Життєтворчіть» для дітей молодшого шкільного віку та їхніх 

батьків на ефективність (апробація тренінгу). Програми перевірялися за 

двома критеріями: суб’єктивна та об’єктивна оцінка результативності. 

Об’єктивна оцінка полягала у встановленні значущих змін у поведінці 

учасників групової роботи, які були виявлені до та після участі в тренінгу, а 

також шляхом порівняння показників експериментальної та контрольної 

груп. 

Як допоміжний використовувався суб’єктивний критерій ефективності, 

що передбачав оцінку важливості, актуальності, можливості подальшого 

використання отриманих навичок та знань дітьми і їхніми батьками – 

учасниками групової роботи у повсякденному житті.  

  

3.2. Результати впорядження розвивальої програми «Життєтворчість» 

для молодших школярів та їхніх батьків 

 

Крайнім етапом дослідження було визначення ефективності програми 

тренінгу «Життєтворчість». На формувальному етапі дослідження здійснено 

два зрізи: до та після проведення роботи з дітьми, результати яких слугували 

основою висновків щодо ефективності розробленої програми. 
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Робочим припущенням цього етапу дослідження була гіпотеза, що 

результати тестування експериментальної групи різняться до та після 

формувального етапу, порівняно із результатами контрольної групи, яка не 

зазнавала тренінгового впливу. У результаті аналізу показників 

формувального експерименту до та після впливу і порівняння результатів 

двох вибірок (експериментальної та контрольної груп) отримано наступні 

дані.  

У таблиці 3.3 наведено показники попереднього та повторного зрізів 

експериментальної та контрольної груп дітей за методикою креативності 

П. Торренса. 

Таблиця 3.3 

Середні значення показників за методикою креативності 

П. Торренса до та після формувального експерименту у 

експериментальній та контрольній групах молодших школярів 

Шкали Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Креативність 39,20 45,02** 47,15 47,68 

Орбразна креативність 43,26 44,98 52,58 52,56 

Образна швидкість 40,0 43,41* 46,90 47 

Образна оригінальність 51,93 55** 52 52,58 

Образна розробленість 46,30 48,31* 44,66 44,98 

Абстрактність назви 50,10 51,52 49,47 50 

Супротив замиканню 44,21 46,04** 48,27 48,91 

Вербальна креативність 42,06 46,57** 52,52 53,39 

Вербальна швидкість 47,56 48,43 51,21 51,93 

Вербальна гнучкість 45,04 47,68** 50,15 50,73 

Вербальна оригінальність 49,10 52,16** 54,12 55,21 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 
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Виявлено відмінності до та після проведення тренінгової розвивальної 

роботи. У дітей експериментальної групи значуще зросли показники загальної 

креативності (р≤0,01), образної швидкості (р≤0,05), образної оригінальності 

(р≤0,01), образної розробленості (р≤0,05), супротиву замиканню (р≤0,01), 

вербальної креативності (р≤0,01), вербальної гнучкості (р≤0,01) та вербальної 

оригінальності (р≤0,01). Середні показники за всіма переліченими шкалами 

значущо підвищилися.  

За трьома шкалами: образної креативності, абстрактності назви та 

вербальної швидкості значущих змін до та після тренінгу не виявлено, однак, 

показники мають тенденцію до зростання.  

У контрольній групі за шкалами методики креативності П. Торренса не 

виявлено значущих відмінностей між показниками до та після тренінгу.  

За методикою дослідження самооцінки «Сходинки» (В. Г. Щур) [60] 

встановлено такі відмінності у дітей молодшого шкільного віку до та після 

формувального експерименту у двох групах дослідження (контрольній та 

експериментальній) (див. табл. 3.4). 

Таблиця 3.4 

Середні значення показників самооцінки до та після 

формувального експерименту у експериментальній та контрольній 

групах 

Групи Самооцінка Рівень 

значущості 

(р) 

До Після 

Експериментальна група 4,16 5,61 ,018 

Контрольна група 4,97 4,94 ,925 

 

Після проведення формувального експерименту самооцінка дітей 

експериментальної групи також зазнала значущих змін. За результатами 
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середнього значення показник став вищим (до вправлянь: 4,16  та після: 5,61 

при р=,018).   

У контрольній групі, показники до та після формувального 

експерименту не зазнали змін (р=0,925). 

Для більш детального аналізу розглянемо процентні показники рівнів 

самооцінки двох зрізів експерименту в експериментальній групі  дітей 

молодшого шкільного віку (див. рис. 3.1).  

 

Рис. 3.1. Показники рівнів самооцінки до та після проведення тренінгу у 

експериментальній групі 

До та після проведення групової роботи у молодших школярів 

переважаючим є адекватний рівень самооцінки. Після проведення тренінгу 

відсоток дітей з даним рівнем значущо зріс (від 68 до 91%; при р≤0,01). 

Знизився також відсоток осіб із низьким рівнем самооцінки після тренінгової 

взаємодії (від 19% до 3%; при р≤0,05). Кількість респондентів, в яких 

виявлено завищений рівень самооцінки до та після формувального впливу 

також зменшилася (до – 13%; після – 6%).  

Це є позитивним моментом, адже, в результаті проведення 

кореляційного та множиного регресійного аналізів встановлено, що низька 

самооцінка пов’язана із низьким рівнем креативності. Тому, найбільш 

оптимальним для розвитку творчого потенціалу дітей є формування у них 

адекватної самооцінки.    
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За опитувальником Р. Кеттела в експериментальній групі виявлено 

зміни за всіма вимірюваними показниками. Отримані результати наведено у 

табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Середні значення показників за опитувальником  

Р. Кеттела до та після тренінгу 

в експериментальній та контрольній групах  

Фактори Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До  Після 

Фактор С (Емоційна стійкість) 4,52 5,19* 4,73 5 

Фактор F (Схильність до ризику) 4,45 5,39** 4,27 5,03 

Фактор О (Тривожність) 5,35 4,58* 5,39 5,33 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Після закінчення тренінгу у молодших школярів, які входили до 

експериментальної групи, підвищився рівень емоційної стійкості (р≤0,05), 

що свідчить про формування у них вищого рівня впевненості у собі, 

стабільності, вищої готовності ефективно взаємодіяти з соціумом, 

виконувати його вимоги та правила без шкоди власному психічному 

здоров’ю, розуміння і прийняття власних недоліків, покращення контролю 

своїх емоційних станів тощо. Підвищився також показник фактору F – 

схильність до ризику (р≤0,01). Це свідчить про формування у досліджуваних 

вищого рівня оптимізму, активності, енергійності, відсутності страху в 

ситуації, що є ризиковою для дитини, винахідливості, віри у власний успіх 

при виконанні діяльності та оригінальності. Спостерігаються значущі зміни і 

в показниках фактору О (тривожність). В експериментальній групі після 

проведення тренінгу рівень тривожності, що запускає механізми адаптації 

дітей молодшого шкільного віку, значуще знизився (р≤0,05), тобто вони 

легше переживають життєві невдачі, стали спокійнішими, 

життєрадіснішими, бадьорішими, менш схильні до страхів.   



147 

 

У контрольній групі дітей молодшого шкільного віку подібних змін до 

та після формувального експерименту не відбулося, хоча середні значення 

показників незначуще трансформувалися.  

Для більш детального аналізу розглянемо зміни за зазначеними 

показниками у процентному співвідношенні залежно від рівнів прояву: 

висока оцінка, середня та низька оцінка. 

До формувального експерименту за показником емоційної стійкості 

найвищий рівень вираженості має середня оцінка, вона спостерігається у 

77,5% респондентів. Після тренінгу середній рівень залишився домінуючим, 

його процентне навантаження зросло до 93,5%. На другому місці до та після 

формувального експерименту знаходиться низький рівень вираженості 

емоційної стійкості (до тренінгу – 19,5%, після – 6,5%). Найменший відсоток 

до вправлянь має високий рівень емоційної стійкості – 3%, після групової 

роботи відсутні респонденти, які б мали цей рівень вираженості показника 

(0%).  

За шкалою схильності до ризику процентне співвідношення по рівнях 

до формувального експерименту має наступний вигляд. У 26% 

досліджуваних спостерігався низький рівень прояву схильності до ризику, у 

68% – середній рівень та висока оцінка спостерігається у 6% респондентів. 

Після групової роботи низький рівень схильності до ризику відсутній, 

найбільший відсоток респондентів (94%) мають середній рівень показника та 

не змінився показник процентного навантаження високого рівня схильності 

до ризику (6%).  

Середній рівень тривожності до формувального експерименту виявлено 

у 74% дітей, 3% мали низький рівень та високий – 13% досліджуваних. Після 

тренінгу відсоток низького рівня тривожності зріс до 23 за рахунок зниження 

показника високого рівня до 0%, більше половини (77%) дітей молодшого 

шкільного віку мають середній рівень прояву тривожності.  
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Крім цього, виявлено зміни і за показниками методики «Оцінка 

дитячих захисних механізмів» О. Чумакової в результаті порівняння двох 

груп до та після формувального експерименту (див. табл. 3.6.).  

Таблиця 3.6 

Середні показники захисних механізмів до та після тренінгу в 

експериментальній та контрольній групах 

Механізми захисту Експериментальна гр. Контрольна гр. 

До Після До Після 

Заперечення 4,42 3,84** 4,79 4,52 

Витіснення 4,03 3,74* 4,33 4,24 

Регресія 2,23 1,58* 1,94 1,91 

Компенсація 4,65 4,48 5,12 5,52 

Проекція 3,68 3,03** 3,73 3,61 

Заміщення 2,35 1,71** 2,36 1,94 

Інтелектуалізація 3,45 5,19** 5,73 5,64 

Формування реакції 4,97 5,87 5,18 5,32 

Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Після проведення тренінгової програми виявлено зниження 

показників механізмів захисту: заперечення, витіснення, регресія, проекція, 

заміщення (значущість змін на рівні р≤0,01 та р≤0,05). Середні показники 

механізму інтелектуалізації після тренінгу підвищилися (р≤0,01), механізм  

формування реакції значущих змін у групі впливу не зазнав, як і механізм 

компенсації, однак, зміни виявлено на рівні тенденції зниження показників. 

Це свідчить про те, що напрямок роботи обрано правильно. Однак, на нашу 

думку, для більшого ефекту варто було б розширити часові межі тренінгу з 

акцентом саме на вдосконалення цих аспектів.  

Це є позитивним моментом з огляду на те, що одним із завдань 

програми була дезактуалізація захисних механізмів психіки і профілактика 
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їх закріплення. Покращити отримані зміни та сприяти подальшим 

зрушенням у описаних захисних механізмах, на нашу думку, можна шляхом 

розширення групової роботи.    

У контрольній групі значущих змін до та після розвивальної роботи не 

виявлено. Такі результати свідчать про ефективність тренінгової програми.  

За результатами «Опитувальника копінг-стратегій дітей молодшого 

шкільного віку» (І. Нікольська, Р. Грановська) з допомогою частотного 

аналізу виявлено, що молодші школярі до тренінгу вважали такі копінг-

стратегії поведінки найбільш дієвими: «обіймаю, або притискаю когось» 

(перше місце – 32,3% респондентів); «залишаюсь сам по собі, один» та 

«граю у щось» (друге місце – по 12,9%); «сплю»; «дивлюсь телевізор, 

слухаю музику» (третє місце – 9,7% досліджуваних); «плачу і сумую» 

(четверте місце – 6,5% респондентів) та решта копінг-стратегій, такі як: 

«мрію, уявляю собі щось»; «гуляю навколо будинку»; «б’юся з кимось»; 

«говорю з кимось»; «сумую і кричу» знаходяться на останньому місці, а 

дієвими їх вважають по 3,2% досліджуваних. 

Після впливу на першому місці за ефективністю на думку дітей є 

пошук підтримки серед оточення – «говорю з кимось» (26,5% 

досліджуваних). На другому місці знаходиться активне проведення вільного 

часу «гуляю, бігаю, катаюсь на велосипеді» (20% респондентів). На 

наступному місці – «обіймаю, притискаю, плачу» (12%) та «дивлюсь 

телевізор, слухаю музику» (12%). «Малюю, читаю або пишу щось» та «граю 

у щось»  знаходяться на четвертому місці по ефективності у випадку 

стресової ситуації, на думку молодших школярів (по 8% досліджуваних) та 

останнє місце розділяють стратегії «залишаюсь наодинці»; «намагаюся 

забути» та «молюся» (по 4,5% досліджуваних). 

До формувального експерименту діти молодшого шкільного віку у 

критичній ситуації частіше за все обмірковували подію, що сталася (перше 

місце – 22,6% респондентів); обирали залишитися на одинці – 19,4% 

досліджуваних. На третьому місці знаходиться прояв фізичної агресії – 
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«б’юся з кимось» (16,1%). На наступному місці знаходиться копінг «плачу і 

сміюся» (12,9% досліджуваних). Намагаються забути ситуацію, що сталася 

– 9,7% досліджуваних та решта копінг-стратегій займають останнє місце, 

це: «б’ю, ламаю, кидаю речі»; «дражню когось»; «граю у щось»; «прошу 

вибачення або кажу правду»; «розмовляю з кимось» (по 3,2% 

досліджуваних). 

Після впливу в експериментальній групі діти найчастіше стали 

використовувати стратегію обговорення проблемної ситуації та її аналізу 

(перше місце – 28% досліджуваних). На другому місці за частотою 

знаходиться активний вид відпочинку – «гуляю, бігаю, катаюся на 

велосипеді» (23% досліджуваних); «дивлюся телевізор, слухаю музику» та 

«малюю, пишу, читаю» використовує після тренінгу по 17% досліджуваних. 

«Гуляю навколо дому по вулиці» 8% респондентів та 4% дітей «обіймає, 

притискає, гладить когось» та 3% – плачуть (відмінності значущі на рівні 

р≤0,05 та р≤0,01).  

Таким чином, у групі впливу збільшилася кількість дітей, що 

застосовують стратегію «малюю, пишу, читаю», «катаюся на велосипеді». 

Однак, слід відмітити, одночасне застосування і несвідомих адаптаційних 

механізмів разом зі свідомими. Наприклад, «я спочатку плакала, було 

образливо, а потім читала, поки не прийшла мама. Я їй все розповіла.» 

(Аліна П.).  

По закінченню тренінгу відбулися значущі зміни у застосуванні 

адаптаційних механізмів. Коментуючи стресові ситуації, що їх зображали 

діти, свої почуття та способи вирішення, більша половина дітей (18) 

застосували стратегію «зізнаюся, прошу вибачення» та пропонували вихід з 

ситуації.  

 «Пробачте, я не зробив домашнє завдання, але я зроблю його на 

завтра» (Данило Л.).  

«Я розбив твій улюблений вазон, але ми завтра з Аллою (сестрою) 

підемо і купимо тобі такий самий. У мене є  гроші в копілці» (Вадим С.).  
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«У мене сьогодні четвірка з математики, мамо. Але вчителька казала, 

що її можна виправити. Я вивчу все і виправлю» (Софія Б.).  

Цей момент супроводжувався переживаннями, діти відчували сором, 

страх, невпевненість: «учителька все одно поставить двійку», «мама 

кричатиме», «з мене усі сміятимуться», «однокласники думатимуть, що я 

дурень», «тато дасть стусана, більше не візьме мене в похід». Часто діти 

зверталися до батьків, старшого брата чи сестри, щоб заручитися їх 

підтримкою, і дуже цінують таку допомогу.  

Така поведінка дитини свідчить про засвоєння моделі копінгу, що 

базується на свідомому підході до вирішення ексквізитної ситуації, 

готовності до активних дій. Важливим аспектом такого застосування 

механізмів адаптації вважаємо підвищення здатності до рефлексії, що є 

характерним для цього віку.  

У контрольній групі також відбулися зміни, однак вони є не 

значущими, що можна пояснити ситуативним впливом обставин 

зовнішнього та внутрішнього характеру (p≥0,05).  

 

 

Результати впровадження програми «Життєтворчість» для 

батьків.  

Корекційно-розвивальна робота з батьками передбачала також два 

етапи заміру даних: до проведення тренінгу (початковий) та після 

проведення вправлянь (завершальний етап). Саме на основі результатів цих 

зрізів визначено ефективність розробленої нами програми тренінгу 

«Життєтворчість» для батьків. У роботі з батьками використано методики: 

«Діагностика рівня емпатії» І. Юсупова [174], діагностика рефлекcивності 

(А. В. Карпова) [51], діагностика батьківського ставлення А. Варги, 

В. Століна [21].  
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Порівняльний аналіз результатів експериментальної та контрольної 

груп до початку роботи з батьками за зазначеними вище методиками 

дозволяє зробити наступні висновки.  

За методиками діагностики рівня емпатії (І. Юсупова) та діагностики 

рефлексивності (А. Карпова) значущі відмінності між групами 

(експериментальною та контрольною) відсутні (показники еквівалентні). На 

початковому етапі групової роботи виявлено, що між показниками за 

шкалами опитувальника батьківського ставлення (А. Варга, В. Столін) 

відсутні відмінності у групі впливу та контрольній групі, окрім шкали 

«симбіоз» (р=0,024). Це свідчить про наявність відмінностей у відображенні 

міжособистісної дистанції у спілкуванні з дитиною (симбіоз) у 

експериментальній та контрольній групі батьків дітей молодшого шкільного 

віку. У батьків, що ввійшли до експериментальної групи за середнім 

значенням цей показник є вищим (4,66), порівняно із контрольною групою 

(4,15).  

Після впровадження розвивальної програми «Життєтворчість» для 

батьків здійснено порівняльний аналіз даних для двох зрізів до та після 

групової роботи для встановлення змін, що відбулися. 

З метою оцінки результативності тренінгу, у ході дослідження 

визначався тип батьківського ставлення до дитини, рівень батьківської 

емпатії та рефлексивності до та після тренінгу. Аналогічні вимірювання 

проводилися і у контрольній групі.  

При роботі з батьками за допомогою методики «Діагностика рівня 

емпатії» І. Юсупова аналізувався рівень емпатії, як здатність розуміти 

внутрішній світ та емоційний стан іншої людини, зокрема власної дитини 

(див. табл. 3.7).  
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Таблиця 3.7 

Порівняння середніх значень показника емпатії до та після 

корекційно-розвивальної програми у експериментальній та контрольній 

групах 

Групи Зріз Середнє 

значення 

Рівень значущості (Р) 

Експериментальна гр. 

(N=47) 

До 53,96 0,028 

Після 57,11 

Контрольна гр. 

(N=47) 

До 52,34 0,914 

Після 52,60 

 

У контрольній групі середні значення показника емпатії до та після 

корекційно-розвивальної програми значущо не змінилися (р=,914), в той час, 

як в експериментальній групі виявлено значущі відмінності між показниками 

двох зрізів (р=,028).  

Розглянемо зміни показника емпатії експериментальної групи у 

процентному співвідношенні (див. рис. 3.2). 

 

Рис. 3.2. Показники вираженості рівнів емтатії до та після 

проведення тренінгу у експериментальній групі 
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Після корекційно-розвивальної роботи збільшився відсоток батьків, що 

мають високий рівень емпатії та знизився відсоток з низьким рівнем. 

Кількість батьків з середнім та дуже високим рівнями емпатії майже не 

змінилася. Позитивним показником дієвості програми є відсутність після 

формувального експерименту серед досліджуваних низького та дуже 

низького рівнів емпатії.   

За методикою вимірювання рівня рефлексивності (А. Карпова) після 

порівняння двох зрізів було встановлено такі зміни (див. табл. 3.8).  

Таблиця 3.8 

Середні значення рефлексивності до та після корекційно-

розвивальної програми у експериментальній та контрольній групах 

Групи Зріз Середнє 

значення 

Рівень значущості (Р) 

Експериментальна гр. 

(N=47) 

До 5,19 0,044 

Після 6,03 

Контрольна гр. 

(N=47) 

До 5,23 0,858 

Після 5,30 

 

Відбулися значущі зміни у експериментальній групі за показником 

рефлексивності  (р=0,044), у контрольній групі значущі зміни відсутні.  

До проведення корекційно-розвивальної програми домінуючим серед 

досліджуваних був середній рівень рефлективності (68%), 19% 

досліджуваних мали низький рівень та у 13% батьків – високий рівень. Після 

вправлянь із батьками найбільш вираженим залишився середній рівень 

(70%). На другому місці знаходиться високий рівень, який виявлено у 19% 

досліджуваних та знизився відсоток батьків, що мають низький рівень 

рефлективності (11%). 

Використання тесту-опитувальника батьківського ставлення А. Варги, 

В. Століна [21] було спрямоване на виявлення батьківського ставлення з 
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питань виховання дітей та особливостей спілкування з ними. Під 

батьківським ставленням розуміємо систему різноманітних почуттів та 

вчинків дорослого по відношенню до дитини. Опитувальник складається з 

п’яти шкал, які розкривають аспекти батьківського ставлення: «прийняття-

відторгнення» показує емоційне ставлення до дитини, що ґрунтується на 

амбівалентних почуттях батьків до неї; «кооперація» – це соціально бажаний 

образ батьківського ставлення, при якому забезпечується задоволення 

дитячих психо-емоційних потреб, що проявляється у зацікавленості батьків 

життям дитини, наданням допомоги за необхідності, заохоченні 

самостійності та ініціативності дитини тощо; «симбіоз» висвітлює 

міжособистісну дистанцію в спілкуванні з дитиною, пов’язану з гіперопікою, 

обмеженням самостійності; «авторитарна гіперсоціалізація» відображає 

налагоджену форму і напрямок контролю за поведінкою дитини, що 

ґрунтується на вимогливості та дисципліні поряд зі зневажливим ставленням 

до її думки; «маленький невдаха» вказує на особливості сприйняття та 

розуміння дитини батьками як маленької нетямущої непристосованої до 

життя істоти (див. табл. 3.9). 

Таблиця 3.9 

Порівняння середніх значень показників батьківського ставлення 

до та після корекційно-розвивальної програми у експериментальній та 

контрольній групах 

Батьківське ставлення Експериментальна 

гр. 

Контрольна гр. 

До Після Р До Після Р 

Прийняття – відторгнення 14,57 16,19 ,031 14,87 15,70 ,411 

Кооперація 5,83 6,28 ,124 5,51 5,28 ,605 

Симбіоз 4,66 5,40 ,001 4,15 4,68 ,091 

Авторитарна гіперсоціалізація 3,94 3,98 ,994 4,04 4,21 ,588 

Маленький невдаха 1,96 1,79 ,288 2,30 2,17 ,620 
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У результаті порівняння показників батьківського ставлення за 

методикою А. Варги та В. Століна виявлено значущі зміни у 

експериментальній групі після тренінгових вправлянь з батьками. Зокрема, 

збільшилися показники прийняття дитини та симбіозу з батьками. Це 

свідчить про те, що батьки стали більше уваги приділяти дитині, прагнуть 

більше часу проводити з нею, схвалюють її інтереси та плани, приймають її 

такою як вона є та прагнуть до симбіотичних стосунків з дитиною і 

намагаються якомога краще опікуватися нею. Однак, не зважаючи на те, що 

показник симбіозу значущо підвищився він знаходиться в межах норми та 

не свідчить про гіперопіку з боку батьків, що є позитивним аспектом. Рівень 

кооперації між дитиною та батьками також  зазнав певних змін, але вони 

знаходяться на рівні тенденції і є не значущими. Показники авторитарної 

гіперсоціалізації та маленького невдахи суттєво не змінилися.   

У контрольній групі після формувального експерименту значущі 

зміни відсутні за показниками батьківського ставлення. Лише за шкалою 

симбіозу можна простежити певну тенденцію – показник середнього 

значення дещо збільшився, однак відмінність не є статистично значущою. 

Це можна пояснити певними ситуативними, зовнішніми чинниками та тим, 

що саме за цією шкалою на попередніх замірах при порівнянні двох  груп – 

контрольної та експериментальної було виявлено, що вони не є 

еквівалентними.  

 Важливе місце в формувальному експерименті та його апробації 

відводилося також суб’єктивному критерію ефективності розвивальних 

програм. Діти молодшого шкільного віку та їхні батьки оцінювали 

проведену роботу на рахунок цікавості і важливості отриманої інформації, 

можливості її використання та застосування отриманих вмінь і навичок у 

повсякденному житті (див. табл. 3.10).   
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Таблиця 3.10 

Аналіз суб’єктивного критерію ефективності групової роботи за 

оцінкою дітей та їх батьків 

Шкали оцінки Вибірка Відповіді 

Так Ні 

Цікавість і важливість Діти (N=31) 88% 12% 

Батьки (N=47) 95% 5% 

Можливість користуватися набутим 

досвідом на практиці 

Діти (N=31) 90% 10% 

Батьки (N=47) 96% 4% 

 

Таким чином, більшість дітей та батьків, які брали участь у груповій 

роботі оцінили її позитивно. Зокрема, 88% дітей та 95% батьків відмітили 

цікавість та важливість розглянутої теми. Можливість використовувати 

отримані в результаті роботи знання і вміння у повсякденному житті та 

екстраполювати навички на практику відмітило 90% дітей та 96% батьків. Ці 

результати є позитивними та свідчать про високий показник суб’єктивної 

ефективності розвивальних програм.  

Таким чином отримані у процесі апробації дані свідчать про 

ефективність запропонованої програми тренінгів «Життєтворчість», оскільки 

на фоні зміни батьківського ставлення до дитини, підвищення рівня 

батьківської рефлексивності та емпатії у дітей знизилася тривожність, 

підвищилася емоційна стійкість та відповідальність, що налаштувало дитину 

на готовність ризикувати, бути відкритою новому досвіду, що закладає 

сприятливу базу для успішної життєтворчості. 

 

Висновки до розділу 3 

Узагальнюючи результати формувального експерименту, спрямованого 

на розвиток креативності та життєтворчості особистості дитини молодшого 

шкільного віку, можна зробити такі висновки: 
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1. Використання розвивальної програми «Життєтворчість» для дітей 

та їхніх батьків у вигляді тренінгу є дієвим методом розвитку чинників 

життєтворчості, формування навичок творчого ставлення до життя, 

підвищення рівня образної і вербальної  креативності та її компонентів тощо. 

Таким чином, у дітей молодшого шкільного віку підвищилася здатність до 

ризику, до здійснення виборів з непередбачуваним результатом. Завдяки 

рефлексії дитина може аналізувати та прогнозувати можливий результат, що 

проявилося у зміні копінг-стратегій, які діти стали використовувати після 

тренінгу. Не дивлячись на невпевненість у ефективності такого способу 

поведінки, відчуваючи тривогу, завдяки емоційній стійкості вони 

усвідомлено йдуть на ризик, а не уникають вирішення конфліктної ситуації.  

2. Розвивальна програма сприяє розвитку в дітей творчого 

потенціалу, підвищенню емоційної стійкості, креативності, схильності до 

ризику, відкритості новому досвіду, зниженню рівня тривожності та 

закріпленню нешаблонного мислення.  

3. Після групової роботи з батьками, у них зросли показники 

симбіозу та прийняття дитини, вони стали більше часу проводити з нею та 

приділяти їй більше уваги, схвалюють її плани, побажання та інтереси, 

прагнуть до симбіотичних стосунків і намагаються якомога краще 

опікуватися нею, що є важливим для забезпечення сприятливої ситуації 

розвитку.  

4. Встановлено, що робота з батьками та ознайомлення їх з 

проблемою життєтворчості, збільшення рівня емпатії, рефлективності по 

відношенню до дитини, формування гармонійних стосунків у системі 

«батьки-дитина» у комплексі із активною роботою безпосередньо з дітьми 

сприяють підвищенню емоційної стійкості, відповідальності, схильності до 

ризику, відкритості новому досвіду, зниженню тривожності та розвитку 

дивергентного мислення.  
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ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні та емпіричні результати 

дослідження психологічних чинників життєтворчості дітей молодшого 

шкільного віку, що дозволило дійти до таких висновків.  

1. Аналіз наукових здобутків у вітчизняній та зарубіжній психології 

свідчить, що життєтворчість особистості передбачає творення буття, яке 

відбувається на виключно творчих та індивідуальних засадах. Вона 

проявляється у соціальній активності особистості, участі у різноманітних видах 

діяльності, активній соціальній позиції, ініціативності, схильності приймати 

ризикові, нетипові рішення, прагненні до змін і засвоєнні нового досвіду, 

прагненні до розвитку та вдосконалення тощо. Життєтворчість не має 

регламентованих зовні часових обмежень, вона носить перетворювальний 

характер, її результатом є зріла, адаптована особистість, що є суб’єктом 

власного життя. У молодшому шкільному віці, життєтворчість ще не 

супроводжується вираженими проявами авторства власного життя, що 

характерно для періоду дорослості. Життєтворчість молодшого школяра – це 

початковий індивідуальний процес розвитку та стабілізації особистісних 

якостей та механізмів, що спрямовані на вирішення життєвих задач та його 

суб’єктне самотворення. 

2. Розроблено теоретичну модель життєтворчості для молодшого 

шкільного віку, який є сензитивним періодом для оптимізації її чинників. 

Внутрішніми чинниками життєтворчості є креативність, адаптивні механізми, 

життєстійкість, пізнання/самопізнання та рефлексія. Адаптивні механізми у 

молодшому шкільному віці зазнають трансформації, що визначає особливості 

дитячої активності. Рефлексія як новоутворення молодшого шкільного віку, 

зокрема її емоційний компонент, який потребує особливого розвитку, 

забезпечує здатність дитини до усвідомлення та оцінювання власних дій, 

станів, почуттів. Креативність молодшого школяра відзначається динамічністю 

та чутливістю до впливу вікових та психологічних особливостей, умов 

виховання і навчання. Специфіка проявів внутрішніх чинників життєтворчості 
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обумовлюється впливом найближчого соціального оточення, батьківським 

ставленням та освітнім середовищем. 

3. Найвагомішим чинником життєтворчості у молодшому 

шкільному віці є креативність. Психологічні захисти формування реакції, 

компенсація, інтелектуалізація, рівень самооцінки та тривожності як рушія 

активізації адаптивних механізмів, несхильність до незрілих психологічних 

захистів заміщення та заперечення, регресії проявляються в самостійності та 

наполегливості молодшого школяра, які поряд з креативністю визначають 

характер його життєтворчості. Деякі чинники життєтворчості знаходяться у 

взаємозалежному зв’язку. Виявлено зв'язок між механізмами адаптації, що 

проявляються у способах психологічного захисту та креативністю молодших 

школярів. Розвиток креативності та відповідно всіх її показників позитивно 

пов'язаний із інтелектуалізацією, що виражається в емоційній стриманості, 

схильності до пошуку логічних пояснень, аналізу і самоаналізу; негативно 

корелює із регресією, що виражається у плаксивості, надмірній залежності від 

дорослих, дитячій манері поведінки та прямо пов'язаний із компенсацією, яка 

полягає у орієнтації дитини на подолання складних ситуацій, старанності, 

прагненні створити гарне враження про себе, що породжує пошук 

різноманітних шляхів для цього, і це, своєю чергою, впливає на розвиток 

креативних здібностей дитини.  

4. Розроблена розвивальна програма «Життєтворчість» для дітей 

молодшого шкільного віку та їхніх батьків сприяла позитивній динаміці 

розвитку чинників життєтворчості дітей: креативності, схильності до ризику, 

зниженні використання незрілих механізмів психологічного захисту, їх 

трансформації у зрілі, свідомому виборі активних шляхів поведінки у стресовій 

ситуації, які б сприяли її найшвидшому вирішенню. У результаті роботи з 

батьками покращилися стосунки у системі «батьки-дитина», зросли показники 

прийняття та симбіозу (у межах норми), змінилися особливості батьківського 

ставлення, збільшився рівень батьківської рефлексивності. Батьки стали 

приділяти більше уваги дітям, що проявляється у прагненні піклуватися про 
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них, у зацікавленості їхніми інтересами та планами, в активній участі у їхньому 

житті.  

Проведене дослідження повною мірою не вичерпує всіх аспектів 

проблеми, що розглядалася. Перспективою подальших досліджень може бути 

з’ясування індивідуальних особливостей життєтворчості дитини з патологіями 

розвитку, врахування особливостей чинників середовища розвитку (ровесники, 

участь дитини у динамічних соціальних групах, освітнє середовище), 

врахування динаміки взаємодії когнітивної та емоційної сфер у процесі 

становлення творчого потенціалу особистості, розвитку креативності тощо. 
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ДОДАТКИ 

Додаток А 

Порівняння показників самооцінки дівчат та хлопців молодшого 

шкільного віку 

Таблиця А.1 

Статистика групи 

 

Стать N 

Среднее 

значение 

Стандартная 

отклонения 

Среднекв. 

ошибка 

среднего 

Самооцінка хлопці 72 5,28 1,549 ,183 

дівчата 56 4,79 1,581 ,211 

 

Таблиця А.2 

 

Критерій для незалежних вибірок 

 

Критерий 

равенства 

дисперсий 

Ливиня t-критерий для равенства средних 

F Знач. т ст.св. 

Знач. 

(2-х 

сторо

нняя) 

Разно

сть 

средн

их 

Средне

квадрат

ичная 

ошибка 

разност

и 

95% доверительный 

интервал для 

разности 

Нижняя Верхняя 

Само-

оцінка 

Предполагаются 

равные дисперсии 
,003 ,960 1,767 126 ,080 ,492 ,279 -,059 1,043 

Не предполагаются 

равные дисперсии 
  1,762 117,210 ,081 ,492 ,279 -,061 1,045 
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Додаток Б 

Показники факторного аналу 

Таблиця Б.1 

KMO и критерий Бартлетта 
Мера адекватности выборки Кайзера-Майера-Олкина 
(КМО). 

,597 

Критерий сферичности 
Бартлетта 

Примерная Хи-квадрат 2336,690 

ст.св. 153 

Знач. ,001 

 

Таблиця Б.2 

Пояснювальна сукупна дисперсія 
 

Компонент 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения Суммы квадратов загрузок вращения 

Всего 

% 

дисперсии Суммарный % Всего % дисперсии 

Суммарн

ый % Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 4,758 26,434 26,434 4,758 26,434 26,434 4,482 24,900 24,900 

2 3,227 17,925 44,360 3,227 17,925 44,360 2,982 16,569 41,469 
3 2,336 12,977 57,337 2,336 12,977 57,337 2,772 15,400 56,869 

4 1,518 8,433 65,770 1,518 8,433 65,770 1,602 8,900 65,770 

5 1,144 6,355 72,125       
6 ,870 4,834 76,958       

7 ,811 4,503 81,462       

8 ,628 3,489 84,951       
9 ,582 3,235 88,186       

10 ,475 2,640 90,827       

11 ,376 2,091 92,918       
12 ,372 2,068 94,986       

13 ,287 1,597 96,583       

14 ,234 1,297 97,880       
15 ,172 ,955 98,835       

16 ,147 ,815 99,650       

17 ,063 ,350 100,000       
18 3,149E-5 ,000 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 

Таблиця Б.3 

Матриця компонентів після обертання 
 

 
Компонент 

1 2 3 4 

ЗапереченняЗахист ,030 ,756 -,161 ,137 
ВитісненняЗахист -,161 ,440 -,034 ,642 
РегресіяЗахист -,137 -,804 -,396 -,033 
КомпенсаціяЗахист ,169 ,057 ,910 ,070 
ПроекціяЗахист ,093 ,016 -,074 ,647 
ЗаміщенняЗахист ,179 ,457 -,561 ,240 
ІнтелектуалізаціяЗахист ,231 ,261 ,836 ,010 
ФормреакціяЗахист -,043 -,480 ,747 -,046 
ЕмоційнаСтійкістьКеттел -,126 -,160 ,381 -,351 
РизикКеттел -,029 ,270 -,071 -,558 
ТривожністьКеттел -,010 -,707 ,135 ,031 
СамооцінкаЩур ,171 ,660 ,028 -,427 
Оригінальність ,889 ,076 -,020 ,070 
Швидкість ,772 -,001 ,027 -,046 
Розробленість ,757 ,109 ,035 -,008 
Назва ,787 ,068 ,042 ,228 
Замикання ,836 ,004 ,086 -,093 
ЗагКРЕАТИВНІСТЬ ,994 ,058 ,041 ,018 

Метод выделения факторов: метод главных компонент.  
 Метод вращения: варимакс с нормализацией Кайзера.a 
a. Вращение сошлось за 6 итераций. 
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Додаток В 

Пояснювальна сукупна дисперсія (Кластерний аналіз) 

 
 

Компо

нент 

Начальные собственные значения Суммы квадратов нагрузок извлечения 

Суммы квадратов загрузок 

вращения 

Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% Всего 

% 

дисперсии 

Суммарный 

% 

1 4,758 26,434 26,434 4,758 26,434 26,434 4,482 24,900 24,900 

2 3,227 17,925 44,360 3,227 17,925 44,360 2,982 16,569 41,469 

3 2,336 12,977 57,337 2,336 12,977 57,337 2,772 15,400 56,869 

4 1,518 8,433 65,770 1,518 8,433 65,770 1,602 8,900 65,770 

5 1,144 6,355 72,125       

6 ,870 4,834 76,958       

7 ,811 4,503 81,462       

8 ,628 3,489 84,951       

9 ,582 3,235 88,186       

10 ,475 2,640 90,827       

11 ,376 2,091 92,918       

12 ,372 2,068 94,986       

13 ,287 1,597 96,583       

14 ,234 1,297 97,880       

15 ,172 ,955 98,835       

16 ,147 ,815 99,650       

17 ,063 ,350 100,000       

18 3,149E

-5 
,000 100,000       

Метод выделения факторов: метод главных компонент. 
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   Додаток Г 

 Model Summary для визначеного стану прогностичної моделі  

(якість регресійної моделі) 

Сводка для моделиe 

Модель R R-

квадрат 

Скорректи

рованный 

R-квадрат 

Стд. 

ошибка 

оценки 

Дурбин-

Уотсон 

1 ,619a ,383 ,375 7,212  

2 ,674b ,454 ,439 6,830  

3 ,726c ,527 ,507 6,403  

4 ,758d ,574 ,550 6,117 2,042 

a. Предиктори: (конст) Самооцінка 

b. Предиктори: (конст) Самооценка, копінги використовую 

c. Предиктори: (конст) Самооценка, копінги використовую, 

компенсація 

d. Предиктори: (конст) Самооценка, копінги використовую, 

компенсація, емоційна стійкість 

e. Зависимая переменная: креативність 
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Додаток Д 

Коефіцієнти визначення прогностичної моделі 
 

Коэффициентыa 

Модель 

Нестандартизованн
ые коэффициенты 

Стандартизо
ванные 

коэффициен
ты 

Т Знач. 

Корреляции 

B 

Стандарт
ная 

Ошибка Бета 
Нулевого 
порядка Частично 

Компо-
нент 

1 (Константа) 48,470 1,117  43,397 ,000    

Самооцінка 1,824 ,269 ,619 6,781 ,000 1,000 ,687 1,000 

2 (Константа) 44,043 1,784  24,694 ,000    

Самооцінка 1,712 ,257 ,581 6,651 ,000 ,980 ,760 1,020 

Копінг 
Використовую 

1,212 ,393 ,269 3,083 ,003 ,980 ,790 1,020 

3 (Константа) 35,046 3,180  11,002 ,000    

Самооцінка 1,521 ,248 ,516 6,133 ,000 ,928 ,604 1,078 

Копінг 
Використовую 

1,352 ,371 ,301 3,646 ,000 ,967 ,607 1,034 

Компенсація 1,056 ,317 ,278 3,327 ,001 ,941 ,648 1,063 

4 (Константа) 29,143 3,694  7,890 ,000    

Самооцінка 1,390 ,241 ,472 5,755 ,000 ,893 ,812 1,120 

Копінг 
Використовую 

1,501 ,358 ,334 4,190 ,000 ,946 ,708 1,057 

Компенсація 1,002 ,304 ,264 3,297 ,002 ,937 ,687 1,067 

Емоц.Стійкість ,809 ,288 ,225 2,808 ,006 ,936 ,797 1,068 

a. Зависимая переменная: Креативність Компенсація 
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Додаток Є 
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Додаток Ж 
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Додаток З 

 

Вправи для психологічного тренінгу  

з розвитку компонентів життєтворчості  

для молодших школярів та їх батьків 

 

Тренінг для дітей 

Вправа «Привітання» 

Мета - активізація креативного потенціалу, зниження тривожності, 

підвищення самооцінки. 

Психолог наголошує, що у кожній людині живе геній, проте вона може не 

здогадуватися, про свої здатності, наприклад, писати вірші. Діти представляються у 

віршованій формі.   

Я Таня, я розлила сметану. 

Я Саша, я дуже люблю манну кашу. 

Я Влад, люблю шукати клад. 

Варіант 2. Дитина називає своє ім’я та свою рису, що починається з тієї ж 

букви. 

Тимур – талановитий. Саша – сміливий.  

Варіант 3. Дитина називає своє ім’я та свої якості, що починаються з літер її 

імені. 

Катя –Кмітлива, Активна, Творча, Яскрава.  

Вправа «Яскраве Я». 

Мета – усвідомлення власної унікальності та здатності творити. 

Діти малюють своє Я, прикрашають його на свій смак та вписують у Я 

якомога більше інформації про себе (риси характеру, соціальні ролі). По 

закінченню психолог пропонує зробити виставку. Підкреслити, що у всі діяли як 

творці, їх твори вийшли різними і гарними. 

Рефлексія: діти діляться, що найбільше сподобалося у роботах одногрупників. 
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Вправа «Історія задом-наперед».  

Мета – розвиток гнучкості мислення. 

Ведучий читає дітям коротке оповідання. Вони переказують його з кінця.  

Рефлексія: обговорити, чи складно було. Чому? 

Вправа «Острів» 

 Ведучий розповідає, що частиною кожної особистості є внутрішній геній, 

завдяки мисленню якого на перший погляд неможливе стає можливим. Таке 

мислення називається  креативним, тобто особливим, незвичайним.  Наприклад, чи 

може п’ятеро дітей розміститися на половині газети? 

Мета – вибір способу дії у нестандартній ситуації, комунікативні здібності, 

розвиток  та компонентів життєстійкості. 

Учасники розбиваються на групи по 4-6 осіб та намагаються розміститися 

спочатку на цілій газеті, потім – її половині, четвертині. 

Рефлексія: обговорити використані способи та їх ефективність. 

Вправа «Інопланетяни» 

Мета - розвиток креативності, самоконтролю та життєстійкості. 

Дітям пропонується подорож по різних планет, назви яким вони повинні 

придумати самі. Учитель розкладає на столі вирізані з паперу круги різного розміру 

- планети - і просить дітей придумати їм назви і уявити собі людей, які на цих 

планетах будуть жити. 

  Далі діти разом з психологом подорожують по планетах, взаємодіють з 

істотами, які їх населяють. Хазяїн планети визначає характер її мешканців, основні 

конфлікти на планеті і т.п. Коли всі діти «прибувають» на його планету, він грає 

роль місцевих жителів, які або вступають в контакт з гостями, або конфліктують з 

ними, наприклад, змушуючи весь час вчитися або працювати, співати. 

Наприклад,  

- Правило на нашій планеті – працювати уночі. 

- Але ми спимо в ночі. 

- Уночі треба працювати 

- Але ж уночі темно.  
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- Нічого. Ми дамо вам ліхтар.  

Завдання дітей – порозумітися з «інопланетянами».  

Вправа «Поради» 

Мета – розвиток дивергентного мислення 

1. Допоможіть вождю племені (як може зватися це плем’я? – заохотити 

дітей придумати назву) визначити, кого більше – чоловіків чи жінок. Як це 

зробити, якщо він уміє рахувати лише до 10, а у племені більше 100 осіб? 

2. Сніговій королеві набрид білий колір і вона вирішила прикрасити палац 

яскравими льодинками. Порадьте, як можна це зробити. 

3. Сім’я їде у відпустку на цілий місяць. В домі багато рослин, які треба 

поливати. Порадьте, що зробити, щоб квіти не пропали?  

Вправа «Абревіатури» 

Мета – розвиток креативності та життєстійкості.  

Поряд з обдумуванням варіантів відповіді, діти розвивають у собі здатність до 

ризику, пропонуючи варіанти партнеру. Діти діляться на пари. Ведучий видає їм 

картки з однаковими словами. Завдання – придумати речення, слова б якого 

починалися на літери поданого слова. 

Наприклад,  

Королівська  

Армія  

Садила 

Акацію 

Сумна 

Ворона 

Ішла 

Тихо 

 

Вправа  «Якщо…» 

Учасникам пропонується продовжити речення, не повторюючи ідей 

одногрупників. 

Мета – розвиток креативності, зокрема здатності простежувати причинно-

наслідкові зв’язки, та готовності до ризику як компоненту життєстійкості. 

Якщо люди умітимуть літати як птахи, то… 



195 

 

Якби собаки уміли говорити… 

Якщо з крану замість води буде текти сік… 

Якщо люди умітимуть читати думки один одного … 

Ведучий дякує за гарну роботу, оригінальні ідеї та наголошує, що всі 

запропоновані відповіді є цінними. 

Рефлексія: обговорення варіантів, що найбільше сподобалися дітям. 

«Геній та нездара»  

Мета – розвиток креативності, життєстійкості, комунікативних навичок.  

Діти стають парами та скручують в трубочку газету. Кожний учасник 

тримається за кінець трубки. На підлозі між ними проведена лінія. Ведучий 

пропонує дітям перетягнути партнера через лінію так, щоб газета залишилася 

цілою. Після кількох спроб, ведучий нагадує дітям про генія, що живе у кожному з 

нас і просить діяти від його імені. Це частинка нашої особистості, яка може 

вирішити будь-які проблеми, знає відповіді на всі питання і завжди досягає того, 

чого захоче. 

Діти виконують вправу ще раз.   

Тепер ведучий пропонує уявити себе нездарою Це частина нашої особистості, 

що завжди потрапляє в халепу, не уміє вдумливо виконувати завдань, допускає 

багато помилок.  

Діти виконують вправу. 

Рефлексія: обговорити, як почувався кожен у ролях, що відчував, яка роль 

більше сподобалася. 

Кожна дитина знаходить собі іншу пару і обирає роль, у якій буде зараз 

тягнути трубку, але не говорить про неї партнеру. Кожен має здогадатися про роль 

свого партнера. 

Рефлексія: обговорення почуттів та цікавих моментів. 

«Ребуси та головоломки». Розгадування ребусів та головоломок у процесі 

тренінгу сприяє розвитку життєстійкості та креативності. Труднощі у вигляді 

ребусів спонукають дитину до їх вирішення, унаслідок чого розвиваються всі 

компоненти життєстійкості.  
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Наприклад: Який номер парковочного місця автомобіля? 

 

 

 

 

Вправа «Оптиміст-песиміст» 

Мета – розвиток креативного мислення та компонентів життєстійкості. 

Діти діляться на групи оптимістів та песимістів. Ведучий уточнює, чи відомі 

їм такі поняття, разом визначають основні характеристики оптиміста та песиміста.  

Песиміт озвучує проблему (на початковому етапі психолог пропонує список 

ситуацій), а оптиміст має знайти яку користь для себе можна з неї мати.  

Наприклад, 

Песиміст: Я отримав незадовільну оцінку. 

Оптиміст: Нічого, її можна виправити. 

Песиміст: Але це дуже важко. 

Оптиміст: Не страшно, більше вчитимеш, будеш розумним.  

Песиміст: Але у мене буде мало вільного часу і я не зможу грати в 

комп’ютерні ігри. 

Оптиміст: От і добре. Це добре вплине на здоров’я.  

Рефлексія: ведучий питає, ким краще бути – оптимістом чи песимістом?  

Чому? Чи правда, що при вирішенні проблеми можна знайти багато корисного для 

свого розвитку.  Що буде, якщо проблеми не вирішувати чи робити вид, що їх не 

існує? 
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Вправи на відпрацювання усвідомлення захисних механізмів.  

Вправа «Емоції» 

Мета: Знайомство з почуттями та емоціями. 

Ведучий цікавиться, як діти почуваються, чи добре їм. Розглядають малюнки, 

де зображені ситуації, учасники яких переживають різні емоції.  

Психолог пропонує згадати і поділитися, коли дитина почувалася так, як 

персонаж на малюнку.  

Я був злий, коли... 

Я відчував радість, коли… 

Я відчував образу, коли …  

Рефлексія: Які емоції неприємні вам? З ким пов’язані? Звідки вони з’явилися? 

Як вони проявляються?  

Вправа «Покажи почуття» 

Мета: розширення знань про емоції та почуття, усвідомлення необхідності 

розпізнавати почуття інших людей.  

Діти сидять на стільчиках в кругу, обличчям один до одного. Психолог 

просить показати, яке буває вираз обличчя, поза, жести у дорослих (мами, тата, 

бабусі, вихователя), коли вони зляться/ображаються/ радіють за дітей. (Діти 

розігрують 2-3 сценки.)  

Як діти поводяться, коли на них ображаються, гніваються і як діти 

почуваються у цей момент? Діти говорять і показують.  (Розігрується 2-3 сценки). 

Рефлексія: чи приємні дітям ці почуття? Перелічити та намалювати приємні та 

неприємні почуття. 

 

«Ти образу не тримай, а скоріш розповідай» 

Психолог розповідає дітям, що почуття притаманні усім людям, усі люди їх 

переживають, однак реагують по-різному. Переживати їх не просто нормально, а 

іноді навіть необхідно. Наприклад, почуття радості, задоволення дуже добре 

впливає на стан людини. Ведучий цікавиться, які неприємні дітям почуття 



198 

 

(акцентує увагу на таких почуттях як образа, гнів, страх, сум) і пропонує послухати 

казку про одне з них (автор – Хухлаєва О.В.) [167]. 

 «Жили два брати лисеняти - старший і молодший. Друзі так їх і називали: 

старше лисеня і молодше лисеня. Ось одного разу прийшов до лисенят нещасливий 

день. Вранці по дорозі в школу вони допомогли старенькій нести з магазину сумки і 

запізнилися на урок, а вчителька поставила їм в щоденники незадовільні оцінки. 

Образилися на неї лисенята, але по-різному. Старше лисеня намагався не 

показувати виду, що образився, а молодший - весь день ходив надутим. Увечері 

мама прийшла з роботи втомленою і, не розібравшись, надавала їм ляпасів. Ще 

більше образилися лисенята, але старший, як і колись, робив вигляд, що йому все 

дарма, а молодший ще більше дувся. А до вечора у лисенят від образи піднялася 

температура. Занепокоїлись батьки, викликали лікаря. Лікар, як і ви, вивчав в 

дитинстві психологію, тому швидко розібрався, що справа в образі і дав лисенятам 

таку пораду: якщо образився, не треба довго терпіти образу або дутися. Краще 

розповісти про неї кривдникові, і образа розтане тоді сама собою, як морозиво 

тане в жаркий день. Тоді розповіли лисенята про свою образу мамі, а вранці - 

вчительці. Дорослі вибачилися перед лисенятами. А лисенята відтоді твердо 

запам'ятали правило: «Ти образу не тримай, а скоріш розповідай».  

Рефлексія: про яке почуття йшлося у казці? Що ви відчували, коли слухали 

казку? Як би ви повелися на місці лисенят?  

Вправа «Чому?» 

Мета – зрозуміти причину виникнення почуття та варіанти його 

відпрацювання. 

Ведучий пропонує дітям кілька ситуацій. Завдання дітей – озвучити можливі 

причини, пояснити, чому така ситуація сталася. 

Коли учень третього класу Мишко повертався додому зі школи, він дав 

стусана першокласнику, поцілив каменюкою у сусідську кішку, що мирно спала на 

лавці, та нагрубіянив сусідці, яка зробила йому зауваження. 
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Ведучий пропонує намалювати, як почувається хлопчик (його настрій, емоції) 

та назвати їх.  Діти пропонують варіанти (що носить ще й діагностичний характер), 

пояснюють, чому на їх думку він так поводиться.  

Вислухавши різні думки, психолог показує дітям малюнок – хлопчик не 

вивчив вірш, вчителька поставила Дмитрикові погану оцінку, потім він стусанув 

кота – потім грубіянить сусідці. Діти називають, які почуття переживав хлопчик 

(злість, образа, сум).  

Рефлексія: діти приходять до висновку про причини поведінки хлопчика: 

насправді хлопчик гнівався на вчительку і, мабуть, трохи на себе. Психолог 

пояснює, що злість повинна знайти вихід, тому він направив її на невинного у своїй 

невдачі кота та сусідку. Як почувалися інші учасники інциденту? Як міг би по 

іншому вивести свій гнів хлопчик, щоб не постраждали невинні люди?  

Діти розігрують рольову гру (Дмитрик, учителька, кіт, сусідка)  розповідаючи 

як вони почуваються.   

Рефлексія: психолог запитує дітей про причину такої поведінки Дмитрика та 

підводить дітей до думки, що проблема залишиться невирішеною, якщо діяти так, 

як Дмитрик. 

Психолог розповідає, що люди по-різному реагують на труднощі, коли 

ображені, зляться. Одні прикладають зусиль і вирішують проблему, а інші не 

бажають робити цього, звинувачують інших, не можуть протистояти кривдникам, 

заперечують існування проблем, переконують себе, що і так піде, або просто 

починають плакати від безсилля. Однак проблема ж лишається!!! 

«Одиниця» 

Мета – усвідомлення ілюзорності психологічних захистів. 

Психолог демонструє щоденник з одиницею. Цікавиться, які почуття  і чому 

виникають у дітей стосовно того, що вони бачать. 

 Ведучий моделює ситуацію, коли учень приходить додому і батьки бачать 

оцінку. Половина учнів грає роль батьків.   

Інші діти по-черзі пояснюють причину поганої оцінки. 
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- Це не моя оцінка, це Дмитрикова, учителька переплутала 

щоденники.  

- Сашко мені заважав, відволікав, тому я отримав двійку.  

- Усі отримали двійки за це завдання, не тільки я.  

- ААААА… Більше в школу не піду! Ненавиджу вчительку, 

ненавиджу школу, ненавиджу математику.  

Рефлексія: чому діти повелися так, чи допомогло це вирішити ситуацію? Яке 

почуття вони намагалися заховати, замаскувати своїми діями? Наскільки 

результативно це було? Як було б доречніше вчинити?  

Вправа «Страхи» 

Мета – усвідомлення власних страхів, зниження тривожності.  

Ведучий пропонує продовжити речення: 

Діти бояться… 

Дорослі бояться… 

Мами бояться … 

Учителі/ олімпійські чемпіони/ космонавти….. 

Після того як кожна дитина висловиться, учитель звертається до учнів по 

черзі, пропонуючи назвати якомога більше речей, яких боїться дитина/ учитель/ 

мама/дорослий.  

При обговоренні робиться висновок про те, що іноді страх відчувають всі 

люди і це зовсім не соромно. Причому часто буває так, що деякі страхи з віком 

зникають. Запропонувати дітям дати приклади чи продовжити вислів учителя. 

Наприклад,  

Діти бояться темноти, а дорослі – ні.  

 

«Новий учень» 

Мета – розуміння дії психологічного захисту проекції.  

Ведучий цікавиться, як вони можна визначити, що людина боїться. А як 

можна знайти причину свого страху? Як можна страх замаскувати? 
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Дітям пропонується історія про Мишка. (автор Хухлаєва О.В, адаптовано 

Шелег Т.В.) 

Першокласник Мишко ріс дуже високим і добрим хлопчиком, часто 

отримував стусани від однокласників. Коли він з батьками переїхав у інше місто і 

збирався йти у нову школу, він боявся, що його там ображатимуть. І, можливо, 

тому, коли увійшов перший раз в клас, здалося йому, що хлопці якось дивно на нього 

дивляться і зараз будуть бити. Стиснув Мишко кулаки, приготувався 

оборонятися. 

Насправді хлопчики з цікавістю дивилися на нового учня, тому що їм якраз не 

вистачало гравця в команду для гри, у яку вони на перервах гралися з хлопцями 

протилежного класу. А коли дізналися, що у них буде ще один однокласник, з 

нетерпінням чекали знайомства. Аж тут хлопці бачать: увійшов височенний 

хлопчисько із стисненими кулаками, мабуть, битися хоче. Зібралися вони всі разом 

і відлупцювали Мишка.  

Рефлексія:  дітям пропонується подумати, що відчував у цій ситуації Мишко, і 

що відчували хлопці, обговорюється, чому сталася сварка і як її можна було 

уникнути.  

Чому Мишко думав, що його будуть ображати?  Як він виражав свій страх? Як 

замаскував? Чи існувала насправді загроза для Мишка?  Підвести дітей до 

висновку, що якщо хтось образив, це не означає, що образять інші. Людина сама 

створює ілюзію небезпеки там, де її немає. 

«Єнот Тимко» 

Мета – навчити дітей приймати відповідальність за свої почуття та дії. 

Робота починається з питань ведучого про те, що вони почували сьогодні, коли 

прокинулися, пішли в школу, на різних уроках. Робиться висновок, що почуття 

можуть змінюватися протягом дня. Постає питання, а як же змінити неприємні 

почуття, як зробити так, щоб пропали образа, смуток, жалість до себе і т.д. . Щоб на 

нього відповісти, дітям читається казка про єнота Тимка (автор Хухлаєва О.В.). 
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Єнот Тимко 

В одному лісі, на краю великої галявини, в глибокій і темній норі жив-був єнот 

Тимко. У цій норі він народився, в ній він жив. Коли інші звірята стрибали і 

гралися, гріючись в ласкавих променях веселого сонця, Тимко сидів у своїй норі, 

закопавшись торішнє листя і думав. Думав він про сонце, про зелене листя, про 

легкий вітер. Думав про те, що всі грають разом, а він тут один сидить в темряві 

... І ставало єноту сумно і дуже шкода себе, бідного і самотнього. Знову 

закопувався він в старе листя і закривав очі. Краще вже сидіти тут, ніж вилазити 

назовні: мало що там може трапитися. Та й звик наш єнот до темряви. Страшно 

вилізти, страшно!  

Але одного ранку Тимко прокинувся і почув голосне щебетання птахів, почув 

ласкавий шелест листя. В нору заглянув тонкий золотистий промінець сонця і 

погладив темну шерсть єнота. Тимко принюхався. З галявини доносився запах 

квітів і трав. І тут Тема зважився і обережно висунув ніс з нори. В очі йому 

вдарив яскраве світло. А звикнувши  до нього, Тимко побачив, що на галявині йде 

гра: зайченя, лисеня і вовченя кидали один одному великий різнокольоровий м'яч. Ох, 

як захотілося Тимкові приєднатися до них! Як захотілося помацати цей 

прекрасний м'яч, а може, навіть пограти з ним! Ось зараз лисеня кине його 

зайчику, а зайчик ... Зайчик помітить Тимка, який скромно визирає з нори, і кине 

м'яч йому!  

- Ну ж, зайчику, кидай мені! – крикнуло вовченя.  

Зайченя розмахнулося і ... І раптом великий м'яч з розмаху ударив Тимка по 

носі! Тимко лякливо відскочив і заліз глибше. З самого темного кута він дивився, як 

зайченя підходить до його нори, підбирає м'яч і ... йде до своїх  

друзів. Сльози потекли по щоках єнота. Як боляче йому було, як прикро!  

«А я ще хотів з ними пограти! Он вони які - мене навіть не помітили. Та ще 

м'ячем ударили! Напевно, вони не хочуть мене бачити. І правильно, навіщо я їм 

потрібен, такий полохливий і незграбний ... ». Витер Тимко сльози і вирішив ніколи 

більше не вилазити з нори.  
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Так минуло літо, потім осінь і зима. А єнот все сидів у своїй норі. Тільки пізно 

вночі вилазив він, щоб поповнити запаси їжі. А потім швидше втікав назад, 

ховатися від свого страху. Та хіба від себе заховаєшся? 

Але ось пригріло сонце, став підтавати сніг, настала весна. Тепер з галявини 

часто доносився дзвін струмочка, поки ще тихий і невпевнений. І вирішив Тимко 

влаштувати прибирання – викинути старе листя з нори. А повз пролітала сорока.  

- Привіт, єнот. Давно я тебе не бачила. пішли до струмка. Там кораблики 

пускають.  

- Правда ?! - Зрадів Тимко, але згадав минуле літо і насупився.  

- Ні, не піду. Там мене всякий образити може. мені й так добре.  

- І зовсім не добре тобі так! - Не вгамовувалася сорока. - Пішли, інакше ти 

просидиш в своїй норі всю весну!  

«Так я можу і все життя в ній просидіти!»,- злякався єнот і вирішив вилізти, 

а там будь, що буде.  

І ось іде Тема, озираючись, до струмка. А там лисеня, вовченя і зайченя 

сидять, кораблики з кори роблять і в струмок пускають. Злякався Тимко, 

позадкував. А лисеня його помітило і вигукнуло:  

- Ей, дивіться, це ж справжній єнот! А чому ми тебе раніше не бачили?  

Розповів їм єнот свою сумну історію. Здивувалися звірята, а зайчик сказав:  

- То ти живеш біля старої берези Ти вже вибач мені,Тимко, за те, що я тобі 

по носі вцілив.  

Це ви мені вибачте, - сказав Тимко, - я думав, ви зі мною грати не хочете.  

Ми не хочемо ?! - Вигукнув вовченя. - Нам ще один помічник потрібен! Дивись, 

скільки ми ще можемо корабликів зробити! За роботу!  

Так у Тимка з'явилися вірні друзі. І звірята були раді новому товаришеві. А 

темна нора марно чекала єнота цілими днями: він приходив сюди тільки увечері, 

поправляв свою м'яку подушечку з золотистого сіна та думав: «Який же я 

молодець, що вийшов тоді з нори!». 
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Рефлексія: Як почувався Тимко? Чому? Чи насправді звірята не хотіли 

дружити з ним? В процесі обговорення ведучий допомагає дітям зрозуміти, що 

Тимко знайшов в собі сили вийти з нори, тобто в першу чергу змінив себе. І це 

призвело до зміни ситуації - з'явилися друзі, з'явилася радість.  

Психолог підводить дітей до думки, що людина завдяки своєму внутрішньому 

генію може змінити себе і світ навколо. Вона може заритися у листі, як Тимко, а 

може прибрати свою нірку і насолоджуватися життям. Що може заважати людині 

керувати своїм життям?  

 

Вправа «Сміттєве відро» 

Мета: усвідомлення деструктивних почуттів та вироблення стратегії 

звільнення від них. 

Ведучий ставить на середину класу невелике відерце і пропонує дітям 

поміркувати, навіщо людині потрібно відро для сміття, чому необхідно постійно 

звільняти його від сміття. Потім дітям пропонується  уявити собі життя без 

сміттєвого відра, коли сміття поступово наповнює кімнати, стає важко дихати, 

неможливо пересуватися, люди починають хворіти. Те ж саме і з почуттями. У 

кожного з нас скупчуються почуття, які нам не потрібні, шкідливі для нас. Дехто 

любить збирати свої почуття, наприклад, збирати образи або страхи. Людина, як 

господар свого життя, повинна прибирати свій внутрішній світ. 

Далі дітям пропонується викинути старі непотрібні образу, гнів, страх у 

сміттєве відро. Для цього діти на листочках записують почуття, від яких вони 

хочуть позбутися, наприклад: «Я ображаюся на ... »,« Я злюся на ... »,« Я боюся ... », 

потім згортають листочки, викидають у відро, а потім разом виносять його вміст у 

сміттєвий бак або спалюють.  

Вправа «Салют» 

Мета – зниження тривожності. 

Дітям пропонується вибрати кілька кольорових аркушів паперу або серветок, 

потім протягом п'яти хвилин дрібно нарізати їх, підготувавши таким чином 

матеріал для салюту. Після цього кожна дитина підкидає вгору свої шматочки - 
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зображує свій салют, а інші йому плескають. Рефлексія: Обговорюється, який 

салют виявився гарним і чому. Потім ведучий переводить розмову на почуття, які 

діти відчувають, коли показують салют. 

Вправа «Учень дня» 

Вправа спрямована на підвищення самооцінки та самоповаги учня, 

зменшенню тривожності завдяки концентрації на позитивних моментах, 

задоволенню потреби у приналежності. Учитель має організувати роботу таким 

чином, щоб кожен учень побував «учнем дня» та отримав визнання, дружну 

підтримку однокласників. Вправа виконується у кінці заняття. 

Діти стають у коло. Для першого виконання вправи варто обрати дитину, яку 

поважають у дитячому колективі, вона стає у центрі. Психолог пропонує дітям 

подумати, що приємного вони могли б сказати «учню дня», за що подякувати, що 

побажати.  

Діти по черзі погладжують її долоньки чи просто торкаються її, промовляючи: 

Ти мій друг/Я рада, що ти мій однокласник/ Дякую тобі за допомогу/ У тебе гарна 

посмішка і т.д.  

Ведучий цікавиться відчуттями «учня дня». І обіцяє дітям, що кожен побуває у 

цій ролі.  
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Додаток І 

Тренінг для батьків молодших школярів 

Вправа «Знайомство» 

Кожен називає своє ім’я у зашифрованій формі.  

Наприклад,  

- Привіт! Я Кмітлива, Активна, Творча, Яскрава. 

- Привіт, Катю. 

Варіант 2. Учасник називає своє ім’я та свої якості, що починаються з літер 

його імені.  

Варіант 3. Учасники по колу називають своє ім’я та те, що найбільше 

люблять.  

 

Вправа «Соціальні ролі» 

Мета: визначення місця ролі «батько/мати» у парадигмі соціальних ролей 

особистості 

Учасники діляться на 2 групи та записують ролі, які вони виконують у 

суспільстві (дружина, чоловік, батько, працівник, пасажир і т.д.) 

Ведучий пропонує обговорити, які з цих ролей найважливіші для кожного і 

чому.  

Обговорення: Що для вас означає бути батьком (матір’ю)? 

Які почуття у вас виникли, коли ви подумали про свою дитину? 

Вправа «Побажання дитині» 

Мета: усвідомлення батьківської ролі у розгортанні життєдіяльності дитини 

Ведучий пропонує учасникам записати три побажання своїй дитині на 

майбутнє та поділитися ними.  

Обговорення: Що дитині треба буде зробити, щоб ці побажання здійснилися. 

Чи ґрунтуються ці побажання на вашому особистому життєвому досвід?. Чи будете 

ви брати участь у їх втіленні в життя. Якщо так, то яким чином? 
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Вправа «Батьки і діти» (автор – Л.Шепелєва [173],  адаптовано Т.Шелег)  

Мета: усвідомлення батьківської ролі у життєдіяльності дитини, вміння 

співпереживати, розуміти почуття іншої людини (емпатія). 

Вправа проводиться в парах (один партнер грає роль батька,  інший – дитина).  

У «дитини» зав'язані очі. «Батько» повинен провести «дитину» через різні 

перешкоди, створені заздалегідь (меблі – столи, стільці, перешкодою також можуть 

бути інші люди), познайомити з зовнішнім світом так, щоб той не спіткнувся, не 

впав, не забився.  

Після проходження маршруту учасники міняються ролями.  

Обговорення: обговорення з учасниками ходу гри їх відчуттів від перебування 

в обох ролях.  

 

Вправа «Разом»  

Мета: усвідомлення важливості співпраці та розуміння у стосунках батьки-

дитина.  

Вправа проводиться в парах (один партнер грає роль дорослого,  інший – 

дитини). Учасникам необхідно стати спина до спини і спробувати повільно, не 

відриваючись від партнера, присісти і точно так само встати. Потім пари змінюють 

партнерів і працюють у парах «дитина»-«дитина», «дорослий»-«дорослий».   

Обговорення: обговорення відчуттів при виконанні вправи. Учасники діляться, 

з ким присідати було найлегше, що було найважчим.  

Теоретичний блок «Життєтворчість» 

Майже усі ваші побажання щодо майбутнього дітей так чи інакше пов’язані з 

їх активністю, здатністю робити вибір, приймати рішення та наполегливістю, тобто 

зі здатністю керувати своїм життям. У сучасні психології здатність творчо 

підходити до  упорядкування подій життя особистості та  одночасно 

самовдосконалюватися, розширювати життєвий простір називається 

життєтворчістю і характерна для дорослого віку.  

Ведучий пропонує назвати асоціації з поняттям життєтворчості, які 

з’явилися в учасників. 
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Така здатність людини самій творити своє життя з’являється у дорослому віці 

з набуттям таких характеристик як адаптованість, цілісність, духовність розвинута 

індивідуальність, відповідальність, здатність розпізнавати причину проблеми та 

вирішити її. 

Вправа «Формула життєтворчості» 

Мета –усвідомлення специфіки феномену життєтворчості. 

Ведучий пропонує учасникам розділитися на групи та створити формулу 

життєтворчості, навмисно не пояснюючи та не подаючи прикладів. 

Учасники презентують формули та пояснюють їх.  

Обговорення: обговорення сприятливих умов та перешкод для розвитку 

особистісної життєтворчості. 

Теоретичний блок «Передумови життєтворчості» 

Ведучий пояснює, що згідно з дослідженнями, дитинство вважається 

підготовчим етапом життєтворчості, коли розвиваються її основні компоненти:  

1. Креативність 

2. Життєстійкість 

3. Цілісність особистості 

Ведучий пропонує учасникам висловитися, як вони розуміють кожне з 

вищезгаданих понять, записує основні фрази на дошці та підводить учасників до 

формулювання вільних визначень цих понять. 

Цілісність особистості – це відсутність внутрішніх конфліктів, гармонія усіх 

структур особистості – Я-Воно(інстинктів), Над-Я (совість (структура, що 

відповідає за суспільні цінності та моральність особистості) та Я (особистісна 

свідомість).  

 

Учасникам пропонується визначити назву кожної зі структур особистості 

(Я, Зверх-Я, Я-Воно) за малюнками-метафорами та описати свої почуття, 

надати асоціації, пов’язані з ними. 
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Я хочу!!! Не можна! Це погано! 

 Дай!!! Так негарно! 

Не хочу!!! Треба! 

 

Заспокойтеся!  

 

Завдання Я – помирити ці структури у конфліктній ситуації. Інтегрованість 

особистості, тобто гармонія між ними – запорука душевного спокою. Я може 

зробити це різними способами, що проявляється у поведінці. 

Рефлексія: обговорення причин та наслідків конфліктів між структурами та 

можливість їх попередження.  

Цілісність особистості великою мірою залежить від дитячого досвіду, 

зокрема забезпечення базових потреб дитини. Специфіка майбутньої 

життєтворчості дитини визначається ступенем задоволення її основних потреб — 

фізіологічних, потреби любові, безпеки і визнання. Якщо ці потреби задоволені 

повною мірою, дитина зростає в гармонії з собою і оточенням.  
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Забезпечення фізіологічних потреб передбачає належний догляд за дитиною, 

нормальне функціонування вітальних функцій дитячого організму. Важливу роль 

відіграє увага до самопочуття дитини, тактильний контакт з нею. 

Потреба в безумовній батьківській любові. Потреба дитини відчувати 

батьківську любов забезпечує позитивну психологічну стабільність, адже добре 

ставлення до неї зумовлено лише тим, що вона є, вона значуща для батьків і 

індивідуально неповторна. Любов і прийняття людиною самої себе залежить від 

того, наскільки її любили і приймали в дитинстві батьки. У процесі дорослішання 

любов виконує функцію підтримки рівноваги внутрішнього, емоційного і 

психологічного світу особистості. 

Ведучий пропонує продовжити речення: 

Батьки люблять мене, тому що… 

Я люблю свою дитину, тому що… 

Друзі люблять мене, тому що…  

Дитина любить мене тому що …  

Виділити приклади безумовної любові.  

Потреба у безпеці забезпечується на ранніх ступенях онтогенезу також 

батьками, які за ідеальних обставин мають бути справжньою опорою дітям. 

Навчити адекватно сприймати навколишній світ, долати перешкоди, страхи і 

невпевненість. Високий ступінь невротизації і тривожності батьків може стати на 

заваді належного забезпечення цієї потреби. 

За яких умов дитина може порушуватися відчуття безпеки? (Батьки називають 

приклади: Не будеш чемний, віддам тебе циганам/здам в інтернат. Не йди туди, 

бо схопить бабай). Ведучий звертає увагу, що у більшості випадків батьки своєю 

поведінкою та висловленнями провокують зниження відчуття безпеки навмисно, з 

дисциплінарною метою, або ж дитині передається батьківський страх.  

    Потреба у повазі або визнанні також починає забезпечуватися у ранньому 

дитячому віці під впливом батьків, а пізніше також учителів через похвалу, 

підтримку, схвалення дитячих дій, віру у її можливості. Таким чином, дитина 

починає усвідомлювати свою значущість, корисність, упевненість.  
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Забезпечення цих базових потреб закладає надійну базу для формування 

особистості, що зможе активно керувати подіями свого життя, оскільки з ранніх 

років житиме у гармонії з собою та навколишнім світом. Якщо ж якась із потреб не 

задовольняється належним чином, виникає внутрішній конфлікт, і незадоволена у 

дитинстві потреба стає основною мотиваційною силою дорослої особистості.  

Вправа «Дитинство-дорослість» 

Мета: розпізнавання емоцій інших людей, аналіз батьківського впливу на 

формування дитячого емоційного досвіду. 

Вправа супроводжується показом слайдів, з яких учасники мають розпізнати 

емоції зображених на них людей та озвучити їх можливі реакції. 

Наприклад, батько протягом години навчає Дмитрика кататися на велосипеді. 

У нього довго не виходить, падає і плаче. Що відчуває дитина?  

Що відчуває батько?  

Дайте варіанти поведінки батька.  

- Ну ти і тюфяк, нічого у тебе не виходить. Всі сусідські діти навчилися вже, а 

ти… 

- Чого рюмсаєш? Швидко підводься і поїхали далі.  

- У тебе майже вийшло! Ще трохи постараєшся – і буде краще. Давай разом!  

Обговорення: визначення незадоволених потреб дитини, її почуттів 

(страх,сором, почуття неповноцінності, розгубленість ) і можливих реакцій.   

- Не потрібен мені велосипед, не буду вчитися! 

- У мене болить нога, більше не буду! 

- Це ти винуватий! Не підстрахував мене! 

І таких ситуацій у житті Дмитрика і його батьків безліч…  

Про що свідчать такі дитячі реакції?  «Я» намагається владнати внутрішній 

конфлікт за допомогою захистів – у такому випадку людина перекладає вину на 

іншого, раціоналізує свій вибір, відмовляється від діяльності, заперечує важливість 

ситуації для себе. Унаслідок чого наступає тимчасове полегшення, проте проблема 

не зникає – дитина досі не вміє їздити на велосипеді. Якщо такі форми захисту, 
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характерні для дитинства, закріпляться у психіці, вони діятимуть і у дорослому 

житті, визначаючи характер життєтворчості особистості.  

Вправа «Моделювання ситуацій» 

Ведучий пропонує змоделювати ситуацію дорослого життя, що 

супроводжувалася б такими ж переживаннями.  

Наприклад, Дмитрик через 25 років не вдається знайти роботу. Він у пошуку 

кілька місяців, однак результату немає. 

Надайте варіанти його реакції. 

- Ну і що, багато людей безробітні і живуть якось… (проекція) 

- Немає роботи і не треба. Поживу поки з батьками. (регресія) 

-  Усі вакансії уже зайняті «своїми» людьми. Це все корупція! (раціоналізація) 

- Василь Петрович не хоче влаштувати мене до себе в компанію. А ще й родич 

називається… (заміщення) 

Чи бачить людина вихід з проблемної ситуації? Наскільки активна вона у 

відношенні до подій свого життя? Звідки у людини такі життєві установки? 

Ведучий звертає увагу, що діють ті ж самі механізми, що й у дитинстві. Чи 

продуктивні вони? За яких умов сформувалися та коли актуалізуються? 

Ведучий звертає увагу учасників на спосіб вербалізації дорослим своїх 

відчуттів та вплив емоційності вираження своїх почуттів на дитячу психіку. Думка 

батьків як значущих людей, не піддається критиці чи сумнівам з боку дитини. Те, 

що вони говорять про дитину, автоматично стає її частиною. 

Вправа «Анти- час» 

Мета: розвиток рефлексії  

Ведучий пропонує розповісти задом наперед, тобто від кінця до початку 

- вірш 

- анекдот 

- сімейний конфлікт 

- ситуацію, що аналізувалася під час тренінгу 

Обговорення: особливості сприйняття інформації, поданої таким чином. 
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Вправа «Сила слова» 

Мета: розвиток здатності адекватно висловлювати свої бажання, відчуття 

відповідальності за свої почуття та дії 

Ведучий звертає увагу учасників на значущість семантики та емоційного 

забарвлення адресованих адресату слів (зокрема дитині). 

Група розбивається на пари. Дивлячись партнеру в очі, скажіть три фрази, що 

починаються словами «Я повинен (повинна)…», потім ті ж фрази, замінивши «Я 

повинен (повинна)…» на «Я віддаю перевагу…».  

Учасники прослідковують яким чином відображається заміна необхідності 

бажанням на відчуттях людини. Учасники продовжують роботу з фразами   

"Я не можу ..." - "Я не хочу ...", "Мені треба ..." - "Я не хочу ...", "Я боюся, що 

..." - "Я хотів би. .. ". 

Ведучий підводить учасників тренінгу до висновку, що «Я повинен ...», «Я не 

можу ...» заперечують здатність людини, яка вимовляє їх, бути відповідальною. 

Змінюючи слова, можна зробити крок до підвищення відповідальності за власні 

думки, почуття і дії. 

Ведучий пропонує попрацювати у парах та змоделювати ситуацію спілкування 

батько-дитина у побуті таким чином, щоб у неї не з’явилася/ з’явилася  позиція «Я 

не можу…». 

Учасники відмічають важливу роль характеру батьківських висловлювань 

стосовно дитини та закріплення реакцій на них. 

Блок «Життєстійкість» 

Ведучий відмічає, що у ситуаціях, пов’язаних з подоланням труднощів 

дитиною, вирішенням проблем формується і розвивається життєстійкість людини. 

Рівень її розвитку визначає рівень стійкості стресовим ситуаціям, здатність діяти та 

приймати рішення у складних умовах.  

Високий ступінь життєстійкості передбачає максимальну активність, 

включеність людини у події, що відбуваються; здатність людини контролювати 

ситуацію, обирати діяльність, відчувати власну силу; готовність ризикувати та діяти 

без гарантії успіху. Відповідно, для людини з низьким ступенем життєстійкості 
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характерна недовіра до світу, зневіра у своїх силах, пасивність, невпевненість та  

безпорадність. 

Сприятливі умови для цього розвитку життєстійкості 

- яскраві враження та  неоднорідність середовища 

- любов і похвала батьків  

- підтримка ранньої дитячої діяльності  

- заохочення до вирішення все складніших завдань 

Ведучий пропонує перевірити роль життєстійкості у подоланні труднощів. 

Вправа « Потрапити в коло» [173] 

Мета: зняття емоційної напруги, можливість виконати роль тирана, пережити 

відчуття відкинутого суспільством, виробити навички конструктивної поведінки в 

поблемних ситуаціях.  

Учасники встають в один великий круг і міцно тримаються за руки. Один з 

учасників повинен залишитися за колом і спробувати прорватися в коло. Як тільки 

йому це вдасться, наступний повинен вийти за коло і спробувати увірватися в 

нього.  

Ведучий стежить за тим, щоб нікому не завдати болю, щоб усім було надано 

можливість власними силами проникнути в коло.  

Рефлексія:  Що ви відчували, коли були частиною кола? Що ви відчували, 

коли намагалися проникнути в коло? Що відчули, коли вийшло проникнути в коло? 

Чи можна це завдання було вирішити іншим способом? Як можна було по-

іншому підійти до вирішення цієї проблеми? Запропонуйте варіанти. 

Ведучий звертає увагу, що при вирішенні будь-яких проблем і ситуацій, у 

тому числі і життєвих, життєстійкість як резистентність до стресів та креативність 

відіграють важливу роль.   

Блок «Креативність» 

Креативність – це здатність творчо, неординарно підходити до вирішення 

завдань, бачити кілька варіантів вирішення проблеми, розширивши уявлень про 

конкретну проблему. Це здатність осягнути проблему та поєднати на перший 

погляд непоєднуване для її вирішення. Зазвичай людина, коли робить щось нове, 
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відступаючи від перевірених роками способів, відчуває тривогу і саме завдяки 

життєстійкості цю тривогу можна подолати, направивши енергію у правильне 

русло. 

Вправа «Намалюй креативність» 

Мета: відпрацювання усвідомлення креативності як властивості особистості.  

Реквізит: папір, фарби, фломастери.  

Інструкція: «Вам потрібно намалювати креативність, як ви її розумієте. Час не 

обмежений».  

Після того як всі завершать роботу, кожен учасник розповідає про своє 

малюнку, про те, як він розуміє, що таке креативність.  

В ході обговорення учасники задають один одному питання, уточнюють зміст 

висловлювань.  

Аналіз: перерахувати основні ідеї, що стосуються проявів креативності. 

Вправа «Геній та нездара»  

Мета: розвиток креативності, життєстійкості, комунікативних навичок.  

Учасники стають парами та скручують в трубочку газету, тримаються за 

кінець трубки. На підлозі між ними проведена лінія. Ведучий пропонує перетягнути 

партнера через лінію так, щоб газета залишилася цілою. Після кількох спроб, 

ведучий нагадує учасникам про генія, що живе у кожному з нас і просить діяти від 

його імені. Це частинка нашої особистості, яка може вирішити будь-які проблеми, 

знає відповіді на всі питання і завжди досягає того, чого захоче. 

Вправа виконується ще раз.   

Тепер ведучий пропонує уявити себе нездарою Це частина нашої особистості, 

що завжди потрапляє в халепу, не уміє вдумливо виконувати завдань, допускає 

багато помилок.  

Рефлексія: обговорити, як почувався кожен у ролях, що відчував, яка роль 

більше сподобалася. 

Учасник знаходить собі іншу пару і обирає роль, у якій буде зараз тягнути 

трубку, але не говорити про неї партнеру. Кожен має здогадатися про роль свого 

партнера. 
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Рефлексія: обговорення почуттів та цікавих моментів. 

Вправа «За і проти»  

Мета: розширення уявлень про конкретну проблему.  

Реквізит: папір та олівці.  

Інструкція: «Вправа складається з декількох кроків. За 3 хв кожному з вас 

потрібно написати якомога більше аргументів на користь куріння ».  

Через 3 хв кожен говорить, скільки аргументів у нього написано. Інформація 

не обговорюється і не коментується.  

Продовження інструкції: «Тепер ви поділитеся один з одним своїми 

аргументами, при цьому запам'ятайте один-два з тих, які записав партнер, а ви не 

зазначили, але які здаються вам особливо оригінальними (робота в парах)».  

Через 5-7 хв - продовження інструкції: «А зараз за 3 хв напишіть якомога 

більше аргументів проти куріння».  

Через 3 хв учасники обмінюються результатами своєї роботи в парах.  

Обговорення триває в загальному колі: назвати найоригінальніші ідеї. 

У кожній людині живе потенційний геній, завдяки чому вона може знайти 

вихід з будь-якої ситуації, що є надзвичайно цінним для життєтворчої діяльності. І 

завдання батьків – розвивати цю універсальну здатність у своїй дитині. З якого віку 

почати такий розвиток і як це робити? 

Екзистенційна позиція дитини раннього віку по відношенню до світу – це 

відкрита позиція «всеможливості», яка виявляється досить природною на 

початкових стадіях розвитку (приблизно до 3-4 річного віку), коли малюк усім 

цікавиться, хоче все спробувати, не відчуваючи ніяких обмежень, зумовлених 

суспільними нормами. 

Вправа «Рольова гра» 

Учасники працюють у парах, один з них у ролі батька (матері), інший – 

дитини. Ведучий роздає картки з описом ситуації. 

Наприклад,  
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А) Поки мама готувала вечерю, дитина намалювала картину на 

шпалерах(вирізала гострими ножицями орнамент на улюбленій скатертині мами, 

розфарбувала фарбою плазмовий телевізор). 

Як батьки реагують на таку ранню діяльність? 

Учасники розігрують ситуацію спілкування «дитина-дорослий», потім 

міняються ролями. 

Рефлексія: як почуваєтеся у ролі дитини/дорослого? Яка була мета у дитини, 

коли вона вчиняла дію? Чи повторить свої спроби дитина? 

Ведучий підводить учасників до думки, що реакція батьків на ранню дитячу 

діяльність визначає специфіку її подальшої активності чи пасивності. 

Ведучий пояснює, що спонтанна активність, натуральна творчість є 

універсальною, властивою усім та водночас вона є джерелом потенційної 

креативності. У випадку ігнорування, заборон, дефіциту уваги, ворожості з боку 

дорослого до ранньої діяльності дитини її природні якості такі як творчість, 

оригінальність, винахідливість гасяться, і у неї розвивається невротичне 

хвилювання (неусвідомлений страх), що часто виявляється у формі впертості. 

Такий невротичний стан пов'язаний з тривогою та почуттям страху (страх втрати 

любові або уваги). Наприклад, дитина вирішує: «Не буду цього більше робити, 

тому що мама сваритиметься. Вона не буде мене тоді любити». Тривожність 

заважає мислити неординарно, поза стереотипами, а ця здатність дуже необхідна 

дорослій людині, щоб творчо підходити до організації власного життя. 

Креативність, згідно з дослідженнями, досягає свого піку у дошкільному віці і 

знижується з початком навчання у школі.  

Як ви думаєте, чому? 

Чи можна креативність тренувати? 

Ведучий пропонує вирішити ребус чи головоломку та виконати вправи на 

розвиток креативності.   

Вправа «Абревіатури» 

Мета – розвиток креативності та життєстійкості.  
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Учасники діляться на пари. Ведучий видає їм картки з однаковими словами. 

Завдання – придумати речення, слова б якого починалися на літери поданого слова. 

Наприклад,  

Королівська  

Армія  

Садила 

Акацію 

Сумна 

Ворона 

Ішла 

Тихо 

 

Варіант 2. Робота з ребусами та головоломками.  

Наприклад,  

Який номер парковочного місця автомобіля? 

 

Рефлексія: що відчували під час виконання завдань. Чи легко було? 

Ведучий знайомить батьків з аналогічно виконаним завданням дітей 

дошкільного та молодшого шкільного віку, звертає увагу на оригінальність дитячих 

варіантів. Оголошує середній показник часу, що знадобився дітям і дорослим для 

виконання одного і того ж завдання. Проводиться обговорення. Яким чином можна 

розвивати дитячу креативність?  

Домашнє завдання: сформулювати поради батькам щодо розвитку дитячої 

креативності. 

Підсумкове заняття «Лист сину (доньці)» 

Останнє заняття тренінгу спрямоване на засвоєння отриманої інформації та 

рефлексію.  
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Проводиться обговорення життєвих ситуацій дитина-батьки, аналізується 

рівень креативності, життєстійкості, цілісності особистості та прогнозуються 

можливі наслідки.  

Варіант 1. Ведучий пропонує написати лист своїй дитині, описавши свої 

почуття та сподівання стосовно її майбутнього та власної участі у її життєтворчості.  

Варіант 2.  Ведучий пропонує учасникам написати лист самому собі з описом 

власних почуттів та сподівань стосовно майбутньої життєтворчості своєї дитини та 

порадами щодо ефективного розвитку передумов життєтворчості. Написавши лист, 

учасники заклеюють конверти та підписують їх, а ведучий відсилає їх поштою 

через кілька місяців. 
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Основні положення, результати й висновки дисертації доповідалися та 

обговорювалися на науково-практичних конференціях: 

міжнародних: «Актуальні проблеми і сучасні тенденції розвитку 

психології і педагогіки» (Київ–Лондон, 24-28 листопада 2011р.); «Актуальні 

проблеми психології особистості та міжособистісних взаємин» (Київ–

Кам’янець-Подільський, 22-23 травня 2012 р.); «Харківська школа психології: 

спадщина і сучасна наука» (Харків, 19-20 жовтня 2012 р.); II Всеукраїнській 

науково-практичній інтернет-конференції «Вітчизняна наука: сучасний стан, 

актуальні проблеми та перспективи розвитку» (Переяслав-Хмельницький, 

2012), «Modern Science: Tendencies of Development» (Budapest, 27-29 жовтня 

2013 р.);  

всеукраїнських: Науково-психологічні діалоги (на виконання завдань 

інноваційного освітнього проекту «РОЗКВІТ» з теми «Створення науково-

методичних засад формування у дітей навчально-дослідницьких умінь» (Київ–

Черкаси–Кіровоград, 21-22 серпня 2013); «Навчально-дослідницька діяльність 

дітей: особливості організації, психолого-дидактичний супровід, досвід роботи, 

перспективи» (Київ–Черкаси–Кіровоград, 16-17 квітня 2013 р.); «Навчально-

дослідницька діяльність дітей: досвід організації, дидактичні напрацювання, 

особливості формування навчально-дослідницьких умінь» (Київ–Черкаси–

Кіровоград, 2014);  

регіональних: Інтернет-семінарі «Психолого-педагогічні аспекти 

організації життєвого простору дитини» (Черкаси, 2012), «Реалізація освітньої 

лінії «Особистість дитини» Базового компоненту дошкільної освіти як умова 

формування життєздатної особистості дошкільника» (Черкаси, 2014).  

 


