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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

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), 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, 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 
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(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, О. 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). 

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. 

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. 
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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 (Ф. Баррон, 

Л. Виготський, Дж. Гілфорд, С. Меднік, Е. Мейзел, В. Моляко, К. Роджерс, 

Р. Стернберг, Б. Трейсі, Н. Хазратова), емоції та емоційну регуляцію активності 

(І. Васильєв, В. Вілюнас, Л. Журавльова, Є. Ільїн, О. Чебикін, М. Шпак); захисні 

механізми психіки (Є. Романова, Р. Грановська, Л. Гребенников, І. Нікольська, 

М. Топчій, З. Фрейд, А. Фрейд, Т. Чурилова).  

Для досягнення мети та вирішення поставлених завдань застосовано такі 

методи дослідження: a) теоретичні – аналіз, синтез, узагальнення, 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».  
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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; 

- виявлено взаємозв’язок життєтворчості у молодшому шкільному віці та 

показників креативності, наполегливості, самостійності, обережності; 

- на основі психологічних чинників життєтворчості 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 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.). 
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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 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. 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено мету, 

завдання, об’єкт, предмет, методи; здійснено  опис вибірки; висвітлено наукову 

новизну, теоретичне та практичне значення дослідження, наведено відомості про 

апробацію, публікації та структуру дисертаційної роботи. 

  У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади розвитку чинників 

життєтворчості» – розкрито зміст основних підходів зарубіжних та вітчизняних 

вчених до проблеми життєтворчості, проаналізовано вікові особливості її проявів, 

уточнено поняття життєтворчості для молодшого шкільного віку, розроблено її 

модель. 
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У зарубіжних та вітчизняних дослідженнях життєтворчість трактується як 

духовно-практична діяльність особистості, спрямована на творче проектування, 

планування та здійснення її життєвого проекту, яка обумовлює специфіку перебігу її 

життя та саморозвитку (Л. Сохань); особистісно-орієнтована практика розвитку та 

корекції зв’язків людини зі світом (Д. Леонтьєв); цілісність вияву адаптивної, творчої 

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

смислових аспектів власного життя (В. Ямницький). 

Життєтворчість розгортається в онтогенезі та найповніше проявляється у 

дорослому віці. У молодшому шкільному віці відбувається розвиток та становлення 

особистісних якостей і механізмів, що спрямовані на вирішення життєвих завдань та 

суб’єктне самотворення, а життєтворчість не супроводжується вираженими проявами 

авторства власного життя.  

Зміст життєтворчості полягає у здійсненні життєвих виборів, нестереотипному 

мисленні, цілісності (узгодженості внутрішнього та зовнішнього світу), 

саморозвитку, самопізнанні та формуванні власного світогляду, що базується на 

здатності до аналізу, самоаналізу, прогнозування у процесі взаємодії з соціумом. 

Зміст життєтворчості визначається рівнем креативності, рефлексії, самопізнання, 

адаптивності. В основі реалізації життєтворчості лежать принципи активності та 

суб’єктності (В. Ямницький).  

Креативність є універсальною людською рисою (Б. Трейсі), завдяки якій 

людина може нестереотипно мислити та сприймати інформацію, адаптивно реагувати 

в нових ситуаціях (Ф. Баррон). Адаптивність дозволяє людині задовольняти актуальні 

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

фізичного здоров'я), забезпечуючи відповідність психічної діяльності людини та її 

поведінки вимогам середовища (Ф. Березін, А. Налчаджян). Свідомі та несвідомі 

адаптивні механізми – копінг-стратегії (О. Ісаєва, Р. Набіулліна, Н. Хаан, 

О. Чумакова) та захисні механізми (Л. Дьоміна, І. Ральникова З. Фрейд, А. Фрейд, 

Е. Фромм, Т. Яценко,) – підтримують  стабільність психіки у ексквізитних ситуаціях 

(Ф. Бассін) та залежать від віку, рівня особистісного розвитку, ступеню складності 

когнітивних процесів, що лежать в їх основі (Ф. Крамер). Адаптивність 

забезпечується життєстійкістю (Д. Леонтьєв, С. Мадді) як резистентністю до стресу, 

гнучкістю, мужністю творити, ризикувати, зберігаючи внутрішню збалансованість, за 

рахунок відкритості, здатності до змін і навичок відстоювання свого права бути 

інакшим (Т. Ларіна, Т. Титаренко,). Життєстійкість є умовою усвідомлення та 

перетворення власного позитивного та негативного досвіду, що грунтується на 

аналізі, оцінці та переосмисленні. В основі переосмислення і перебудови суб'єктом 

змістів самосвідомості, діяльності, спілкування як цілісного ставлення до 

навколишнього світу лежить рефлексія. Вона є визначальним чинником становлення 

особистості як суб'єкта життєтворчості (М. Левченко, Н. Полєтаєва, С. Рубінштейн, 

В. Ямницький), регулятивною складовою особистості, що дозволяє їй свідомо 

вибудовувати свою життєдіяльність. 

По мірі когнітивного розвитку молодший шкільний вік є сензитивним періодом 

для розвитку психологічних характеристик та механізмів, що визначають зміст 

життєтворчості. Зокрема, показники креативності молодшого школяра динамічні та 
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зазнають змін під впливом вікових особливостей, умов виховання і  

навчання  (Т. Архиреева, М. Дуженко, М. Єгорова, С. Максимова, C. Чурбанова, 

Є. Яковлєва). Фундаментальною передумовою становлення творчості як стилю життя 

людини і творчих здібностей, а отже життєтворчості, є саме дитяча творчість 

(Н. Козирєва, С. Максимова), що вирізняється синкретизмом (Л. Виготський), 

неспецифічністю (В. Кудрявцев), проявами в різних сферах (Л. Венгер, 

М. Поддьяков) завдяки позиції «всеможливості» (О. Лобок).  

Розвиток емоційної сфери молодшого школяра характеризується підсиленням 

стриманості й усвідомленості в проявах емоцій, підвищенням емоційної стійкості. У 

зв’язку з цим, адаптаційні механізми зазнають трансформації (Р. Грановська, 

Ф. Крамер, І. Нікольська, О. Романова, О. Чумакова), тому цей період онтогенезу є 

сензитивним для коригування несвідомих (психологічних захистів) та розвитку 

навичок застосування свідомих (копінг-поведінки) адаптаційних механізмів завдяки 

розвитку емоційної та когнітивної сфери. Адаптивні механізми формуються під 

впливом середовища розвитку, характер якого визначається впливом батьків та інших 

референтних дорослих. Життєстійкість (С. Кобейса, Д. Леонтьев, С. Мадді) та її 

компоненти – включеність, контроль, прийняття ризику – активно розвиваються 

упродовж цього періоду до підліткового віку. Сформована життєстійкість ініціює 

створення власного сенсу у складних життєвих ситуаціях, є фундаментом прийняття 

життєво важливих рішень. 

Рефлексія як новоутворення молодшого шкільного віку (Д. Ельконін, 

С. Максименко, Н. Пеньковська) забезпечує вирішення навчальних завдань 

(І. Семенов, С. Степанов), здатностей дитини до усвідомлення своїх емоцій і 

переживань (М. Боцманова, А. Зак), самоаналізу та самооцінки (Л. Висотіна, 

В. Давидов). Самооцінка є узагальненим продуктом процесів самопізнання, що 

ґрунтується на рефлексії, завдяки чому відбувається активний перетворювальний та 

пізнавальний вплив відносно самого себе. Самопізнання молодшого школяра 

знаходиться в згорнутій формі та вирізняється невисокою мірою інтеграції (рис. 1).  

 
Рисунок 1. Життєтворчість у молодшому шкільному віці 
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Таким чином, виокремлено внутрішні та зовнішні чинники життєтворчості у 

молодшому шкільному віці. Внутрішні чинники охоплюють психологічні властивості 

та механізми когнітивної та емоційної сфер. Креативність, адаптивні механізми, 

життєстійкість, рефлексія та самопізнання визначають зміст життєтворчості 

молодшого школяра. Здебільшого вони проявляються у провідній діяльності та 

поширюються на інші сфери буття дитини, причому їхній розвиток залежить від 

середовища розвитку дитини, зокрема від батьківського ставлення. 

У другому розділі – «Емпіричне дослідження чинників життєтворчості у 

молодшому шкільному віці» – представлено характеристику вибірки, результати 

статистичного аналізу, обґрунтовано добір методичного інструментарію, 

проаналізовано основні результати констатувального етапу дослідження.  

Емпіричне дослідження складається із трьох етапів. Перший етап спрямований 

на виявлення особливостей показників життєтворчих чинників – креативності, 

рефлексії та самопізнання. 

Виявлено, що 66% молодших школярів мають середній рівень креативності; 

23% школярів не схильні продукувати нові, оригінальні ідеї та творчо мислити через 

низький рівень креативності; 11% дітей мають високий рівень креативності та здатні 

знаходити оригінальні шляхи вирішення проблем. Причому серед дітей з низьким та 

високим рівнями креативності переважають хлопці.  

Образна креативність у 73% дітей знаходиться у межах норми, у 19% її рівень 

дещо нижчий, а у 8% дітей – дещо вищий за норму. У структурі образної креативності 

найбільш значущою є оригінальність, що свідчить про здатність молодших школярів 

шукати різні варіанти вирішення завдань. Найменше значення (однак у межах норми) 

має розробленість. Зокрема, дівчата порівняно з хлопцями здатні більш ґрунтовно 

підходити до розробки висунутої ідеї, вдаватися до деталізації, виходити за 

встановлені межі.  

Вербальна креативність знаходиться у межах норми. Проте дівчата мають 

вищий рівень вербальної швидкості порівняно з хлопцями, що проявляється у 

здатності продукувати більшу кількість осмислених ідей, а хлопці – вищий рівень 

вербальної гнучкості та оригінальності, що проявляється в їхній схильності давати 

більш унікальні, незвичні відповіді.  Загалом, хлопці мають вищий рівень загальної 

вербальної креативності, а дівчата – образної креативності (p≤0,05). 

Виявлено, що деякі показники креативності мають позитивні кореляційні 

зв’язки, а саме: а) образна оригінальність пов’язана зі 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); б) образна 

швидкість пов’язана з 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); в) розробленість пов’язана з 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); г) 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: зі збільшенням 

одного показника, збільшується інший і навпаки, зі зменшенням одного – 
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зменшується інший показник і це, своєю чергою, впливає на загальний рівень 

креативності дитини.  

При вивченні рефлексії й самопізнання досліджено самооцінку, яка є 

рефлексивним ставленням дитини до себе, що базується на суб´єкт-об´єктному 

аналізі власного «Я». Адекватна самооцінка властива 71% дітей, які адекватно себе 

оцінюють та розраховують на свої можливості і вміння, посилаючись на реальні 

ситуації й досягнення. Низький рівень самооцінки має 21% дітей, які у судженнях про 

себе посилаються на думку дорослих, що свідчить про невпевненість у собі, 

тривожність. Завищений рівень самооцінки мають 8% школярів. Вони високої думки 

про себе, а власні недоліки пояснюють зовнішнім впливом та визнають, що дорослі 

здебільшого недооцінюють їх. 

На другому етапі з’ясовано специфіку адаптивних механізмів та життєстійкості 

як чинників життєтворчості. Зокрема, досліджено емоційну стійкість, тривожність та 

здатність до ризику, які обумовлюють особливості переживання ексквізитних 

ситуацій та розвиток компонентів життєстійкості.  

Найбільше діти молодшого шкільного віку використовують такі зрілі 

механізми психологічного захисту: інтелектуалізація (5,59), формування реакції 

(5,08), компенсація (4,89), заперечення (4,61), витіснення (4,19). Менш дієвими є 

проекція (3,70), заміщення (2,36) та регресія (2,08), що проявляються у типово дитячій 

манері поведінки. У дівчат порівняно з хлопцями є нижчими показники механізму 

заперечення, заміщення та вищі регресії і формування реакції (р≤0,05). 

Поряд з психологічними захистами молодші школярі застосовують копінг-

стратегії у ексквізитних ситуаціях. Дівчата вважають, що найбільш дієвими є обійми 

з близькими людьми або з улюбленою річчю чи домашньою тваринкою (р≤0,01), 

перегляд телевізора чи прослуховування музики (р≤0,05), демонстрація почуттів у 

вигляді плачу та суму (р≤0,05). Хлопці надають перевагу усамітненню, самостійному 

переживанню (р≤0,01) та іграм (р≤0,05), що не характерно для дівчат. 78% дітей 

мають середній рівень тривожності, 16% – низький,  9% – високий. Емоційна стійкість 

вища у дівчат (р≤0,05). У хлопців – вища схильність до ризику (р≤0,01), що 

проявляється в імпульсивності, незалежності, прагненні наражатися на небезпеку та 

при цьому переживати гострі відчуття. Загалом, більшість дітей мають середній 

рівень креативності, самооцінки й тривожності, використовують широкий спектр 

психологічних захистів. Простежуються статеві відмінності у показниках 

креативності, емоційної стійкості, схильності до ризику та використанні адаптивних 

механізмів.  

На третьому етапі з’ясовано вплив показників чинників життєтворчості один на 

одного, виявлено зв’язки між ними за допомогою методів математичної статистики.  

Зокрема, виявлено зв’язки між механізмами психологічного захисту та 

схильністю до ризику, емоційною стійкістю і тривожністю. Існує прямий зв’язок між 

тривожністю і проекцією (r=0,515; р≤0,01), формуванням реакції (r=0,428; р≤0,01) та 

зворотний зв'язок із запереченням (r=-0,483; р≤0,01), витісненням (r=-0,487; р≤0,01). 

Зі зростанням тривожності у дітей зростає прагнення вести зразковий спосіб життя, 

образливість, ревнивість, ворожість, що особливо яскраво проявляється у ставленні 
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до осіб, які у чомусь їх переважають; також знижується заперечення, що виражається 

у невпевненості, тяжкості сприймання 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 (r=-0,324; р≤0,05). Дітям з високим рівнем емоційної 

стійкості властива орієнтація на подолання труднощів, впевненість, наполегливість, 

працездатність, емоційна стриманість, вони не схильні до фізичної агресії, що 

проявляється в руйнівних діях щодо слабшого суб’єкта  (табл. 1). 

Таблиця 1. 

Взаємозв’язки показників механізмів психологічного захисту  

та особистісних особливостей дітей молодшого шкільного віку 

Механізми 

психологічного захисту 

Показники адаптації 

Тривожність Емоційна 

стійкість 

Заперечення -0,483**  

Витіснення -0,487**  

Регресія 0,515**  

Компенсація  0,353** 

Проекція -0,293*  

Заміщення  -0,324* 

Інтелектуалізація  0,280* 

Формування реакції 0,428** 0,355** 
Примітка: * – значущість на рівні р≤0,05; ** – значущість на рівні р≤0,01 

 

Виявлено зв’язки між шкалами за методикою поведінкових корелят захисних 

механізмів О. Чумакової та тестом креативності П. Торренса. Зокрема, регресія 

зворотно пов'язана 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). Типово дитяча манера поведінки, плаксивість, 

несамостійність, зумовлені регресією, перешкоджають молодшому школяру  

продукувати нові ідеї, виокремлювати головне та оригінально мислити у 

ексквізитних ситуаціях. 

Компенсація прямо корелює із абстрактністю назви (r=0,403; р≤0,05), 

супротивом замиканню (r=0,381; р≤0,05), загальною креативністю (r=0,595; р≤0,05) і 

вербальною гнучкістю (r=0,480; р≤0,05). Зміст компенсації полягає в орієнтації 

дитини на подолання складних ситуацій, старанності, пошуку різних шляхів у 

прагненні скласти гарне враження про себе, що своєю чергою, впливає на розвиток 

креативних здібностей.  

Інтелектуалізація пов’язана з 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), супротивом замиканню (r=0,323; р≤0,05), 

загальною креативністю (r=0,364; р≤0,01), вербальною гнучкістю (r=0,323; р≤0,01). 

Зрілі психологічні захисти підтримують здатність дитини розуміти сутність 

проблеми, узагальнювати й синтезувати інформацію, та, аналізуючи різні варіанти, 
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приходити до оригінального рішення, швидко переключатися з однієї проблеми на 

іншу.  

Між механізмами психологічного захисту та самооцінкою дітей виявлено такі 

зв’язки: cамооцінка 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). Зростання 

самооцінки продукує підвищення рівня впевненості, прагнення бути в центрі уваги, 

легкості сприймання критики, схильності до аналізу та самоаналізу, водночас 

зменшується схильність до надмірної залежності, дитячої манери поведінки, 

образливості, підозрілості, моралізаторства тощо.  

Виявлено зв'язок між самооцінкою і схильністю до ризику (r=0,540; р≤0,01) та 

тривожністю (r=-0,592; р≤0,01). З підвищенням самооцінки знижується тривожність 

та зростає схильність до ризику.   

Креативність позитивно корелює з самооцінкою та емоційною стійкістю. Що 

вищим є рівень самооцінки і емоційної стійкості у молодших школярів, то вищою є 

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).  

Копінг-стратегії, які допомагають впоратися із стресовою ситуацією, негативно 

корелюють із тривожністю (r=-0,482; р≤0,01), тобто застосування  свідомих 

адаптивних механізмів сприяє її зниженню.  

Таким чином, підвищення креативності дитини відбувається за умови 

зростання рівня емоційної стійкості та самооцінки як прояву рефлексії, трансформації 

незрілих захисних механізмів, зокрема регресії, у зрілі (компенсація, 

інтелектуалізація) та копінг, зниження тривожності.  

У результаті факторного аналізу за методиками діагностики «Оцінка дитячих 

захисних механізмів» (О. Чумакова); опитувальника Р. Кеттела; тесту самооцінки 

«Сходинки»; тесту креативності П. Торренса, виокремлено чотири фактори, які 

пояснюють 65% сумісної дисперсії: креативність (26%), наполегливість (18%), 

самостійність (13%) та обережність (8%) (табл. 2).  

Таблиця 2. 

Факторні навантаження чинників життєтворчості 

молодших школярів 

№ Назва фактора Шкали % дисперсії 

1 Креативність Загальна креативність (0,957) 

Образна оригінальність (0,859) 

Супротив замиканню (0,792) 

Абстрактність назви (0,777) 

Розробленість (0,750) 

Швидкість (0,725) 

26 

2 Наполегливість Формування реакції (0,850) 

Заміщення (-0,720) 

Заперечення (-0,644) 

Компенсація (0,611) 

Тривожність (0,565) 

18 
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3 Самостійність Регресія (-0,751) 

Інтелектуалізація (0,656) 

Компенсація (0,579) 

Самооцінка (0,469) 

13 

4  Обережність Витіснення (0,608) 

Проекція (0,604) 

Схильність до ризику (-0,567) 

Самооцінка (-0,448)  

8 

   

Найвагомішими у розвитку життєтворчості молодшого школяра є показники, 

що увійшли до факторів: креативність – загальна креативність (0,957), образна 

оригінальність (0,859), супротив замиканню (0,792), абстрактність назви (0,777), 

розробленість (0,750) та швидкість (0,725); наполегливість – формування реакції 

(0,850), компенсація (0,611)), несхильність до використання заміщення (-0,720), 

заперечення (-0,644)  та тривожність (0,565), що запускає адаптивні механізми у 

ексквізитній ситуації; самостійність – зрілі психологічні захисти, несхильність до 

використання регресії (-0,751) та самооцінку (0,469) як прояв рефлексії; обережність 

– витіснення (0,608), проекція (0,604), схильність до ризику (-0,567) та самооцінка (-

0,448). 

У результаті емпіричного дослідження деталізовано чинники життєтворчості, 

основним серед яких є креативність. Це 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, визначають зміст життєтворчості поряд з креативністю.  

 Фактор самостійність, тобто орієнтація на подолання труднощів, схильність 

дитини до роздумів, аналізу, самоаналізу забезпечується рефлексією, яка 

проявляється лише у здатності дитини оцінювати себе.  

Фактор обережність проявляється в уникненні проблемних ситуацій та 

пов’язаних із ними стимулів, підозрілості, образливості, несхильності до ризику, 

напруженості  та низькій самооцінці. 

Таким чином, життєтворчість у молодшому шкільному віці виявляється у 

креативності, наполегливості та самостійності, що спрямовуються на вирішення 

щоденних завдань та саморозвиток, а також в обережності як здатності уникати 

ситуацій, пов’язаних з ризиком.  

Чинники життєтворчості молодших школярів помірно корелюють між собою. 

Їх було об’єднано у сталі профілі, кластеризовано за подібними характеристиками. У 

результаті виокремлено три групи дітей за критерієм життєтворчих чинників: 

демонстративні (19%), помірковані (45%) та обережні (36%) . 

Емпіричні результати було покладено в основу розробки програми з оптимізації 

чинників життєтворчості дітей молодшого шкільного віку. 
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У третьому розділі – «Оптимізація чинників життєтворчості у молодшому 

шкільному віці» – описано загальні положення формувального експерименту, 

встановлено критерії поділу досліджуваних на експериментальну та контрольну 

групи, представлено програму психологічного тренінгу, її змістове та методичне 

забезпечення, здійснено кількісний та якісний аналіз отриманих результатів та 

доведено ефективність впровадження розробленої програми.  

Під час розробки розвивальної програми «Життєтворчість» для дітей 

молодшого шкільного віку та їхніх батьків враховано напрацювання та досвід 

дослідників, 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, А. Єлізаров, Г. Марасанова, К. Мілютіна,   В. Пузиков та ін.).  

Основний зміст розвивальної роботи полягав у створенні сприятливих умов для 

розуміння дитиною якостей, які їй необхідно у собі розвивати з метою успішного 

особистісного становлення.  

У формувальному експерименті взяло участь 64 дитини: 31 учень увійшов до 

експериментальної групи, 33 – до контрольної; 47 осіб – батьки, які брали участь у 

тренінгах, та 47 осіб, які не залучалися до занять з психологом. 

Розвивальна програма «Життєтворчість» складається з двох модулів: 20 занять 

для дітей і 6 занять для батьків, що проводилися паралельно. Вона складається з трьох 

блоків: діагностичний, інформаційний та розвивальний.  

Діагностичний блок містить початкову діагностику показників чинників 

життєтворчості дітей молодшого шкільного віку перед проведенням тренінгу та після 

нього; а також діагностику рівня батьківської емпатії, рефлексивності та 

батьківського ставлення до дитини до початку та після активної групової взаємодії.  

Інформаційний блок передбачає 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 передбачає 

формування та закріплення ефективних навичок взаємодії батьків з дитиною, 

розвиток рефлексії та емпатії у батьків, розвиток креативності, активності (здатності 

до ризику) тощо у дітей.  

Розвивальна програма «Життєтворчість» для дітей має на меті розвиток 

креативності, послаблення та трансформацію закріплених  захисних механізмів, 

розвиток емоційного компоненту рефлексії, підкріплення позитивного образу Я, 

зниження тривожності. 

Концептуальною основою розвивальної програми для дітей, що спрямована на 

розвиток креативності, є ідеї вчених щодо розвитку творчих здібностей, креативності, 

розкриття творчих можливостей дитини (Є. Алфеєва, О. Бодальов, В. Давидов, 

І. Лендрет, В. Полегенька, Л. Обухова, Г. Сухобська, А. Співаковська та ін.), 

самооцінки (А. Ліпкіна, Є. Савонько, Є. Серебрякова, В. Щур), адаптивних механізмів 

(Р. Грановська, І. Нікольська, М. Топчій, О. Чумакова, Т. Чурилова, А. Фрейд).  

В експериментальній групі дітей виявлено відмінності до та після проведення 

роботи. У дітей значуще зросли показники загальної креативності (р≤0,01). Показник 
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самооцінки став вищим (до вправлянь: 4,16 та після: 5,61 при р=0,018). 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. Зріс також показник схильності 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. Після проведення тренінгу 

рівень тривожності, що запускає механізми адаптації дітей молодшого шкільного 

віку, значуще знизився (р≤0,05).  

Після реалізації 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. Тобто незрілі психологічні захисти втрачають свою ефективність, 

формуються та використовуються зрілі захисні механізми поряд з копінг-стратегіями. 

Після впливу в експериментальній групі діти найчастіше стали 

використовувати стратегію обговорення проблемної ситуації та її аналізу (28% 

досліджуваних). На другому місці за частотою знаходиться активний вид відпочинку 

– «гуляю, бігаю, катаюся на велосипеді» (23% досліджуваних); стратегії «дивлюся 

телевізор, слухаю музику» та «малюю, пишу, читаю» (17%), 8% «гуляють навколо 

дому, по вулиці», 4% дітей «обіймають, притискають, гладять 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 

стратегії подолання проблемної ситуації за допомогою її усвідомлення та вирішення, 

а також проявляють здатність упоратися зі стресом через соціально прийнятну 

діяльність. Для молодших школярів характерне одночасне застосування несвідомих 

адаптивних механізмів разом зі свідомими. 

У контрольній групі суттєвих змін не відбулося. 

Отже, розвивальна програма сприяє розвитку креативності, схильності до 

ризику як відкритості новому досвіду, трансформуванню психологічних захистів та 

використанню незахисних адаптивних механізмів (копінг-стратегій), підвищенню 

емоційної стійкості, зниженню рівня тривожності. Як результат, зазнали оптимізації 

психологічні чинники життєтворчості – креативність, рефлексія, адаптивні 

механізми, життєстійкість. Зміни рефлексії як чинника життєтворчості не є 

значущими по мірі його низької вираженості у молодшому шкільному віці, що 

підтверджується теоретично та емпірично.  

Розвивальна програма «Життєтворчість» для батьків ґрунтується на 

теоретичних положеннях про те, що суттєвий вплив на розвиток креативності дитини 

та її творчі можливості чинить найближче соціальне оточення (мати та батько), а саме 

їхній стиль сімейного виховання, особливості батьківського ставлення, 

рефлексивності, здатності зрозуміти і підтримати дитину у ситуаціях, що носять 
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проблемний характер для неї (Дж. Боулбі, Л. Бурбо, К. Ельячеф, Е. Ейдеміллер, 

М. Лісіна, В. Столін, В. Юстіцкіс та ін.) 

Мета тренінгу «Життєтворчість» для батьків – підвищення психологічної 

грамотності, усвідомлення власної ролі у становленні особистості дитини, її 

життєтворчості, створення сприятливого середовища для її розвитку. 

При роботі з батьками аналізувався рівень емпатії, як здатність розуміти 

внутрішній світ та емоційний стан іншої людини, зокрема власної дитини. 

Після тренінгу збільшилася кількість батьків з високим рівень емпатії та 

зменшилася – з низьким. Кількість батьків з середнім та дуже високим рівнями 

емпатії не зазнали значущих змін. 

У результаті порівняння показників батьківського ставлення за методикою 

А. Варги та В. Століна виявлено значущі зміни в експериментальній групі після 

тренінгових вправлянь з батьками. Зокрема, зросли 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, незважаючи 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 зазнав змін на рівні тенденції (табл. 3).  

Таблиця 3. 

Cередні значення показників батьківського ставлення до та після розвивальної 

програми в експериментальній та контрольній групах 

Батьківське ставлення Експериментальна 

група 

Контрольна група 

До Після Р До Після Р 

Прийняття – відторгнення 14,57 16,19 0,031 14,87 15,70 0,411 

Кооперація 5,83 6,28 0,124 5,51 5,28 0,605 

Симбіоз 4,66 5,40 0,001 4,15 4,68 0,091 

Авторитарна гіперсоціалізація 3,94 3,98 0,994 4,04 4,21 0,588 

Маленький невдаха 1,96 1,79 0,288 2,30 2,17 0,620 

 

Важливе місце в формувальному експерименті та його апробації відводилося 

також суб’єктивному критерію ефективності корекційно-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. 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 розвивальної програми.  

 

  



16 
 

ВИСНОВКИ 

У дисертаційній роботі узагальнено теоретичні та емпіричні результати 

дослідження психологічних чинників життєтворчості дітей молодшого шкільного 

віку, що дозволило дійти таких висновків.  

1. Аналіз наукових здобутків у зарубіжній та вітчизняній психології свідчить, що 

життєтворчість особистості передбачає творення буття, що проявляється у соціальній 

активності особистості, участі в 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 є процесом розвитку та 

становлення особистісних якостей та механізмів, що спрямовані на вирішення 

життєвих завдань та його суб’єктне самотворення. 

2. Молодший шкільний вік є сензитивним періодом для оптимізації чинників 

життєтворчості. Внутрішніми чинниками життєтворчості є креативність, адаптивні 

механізми, життєстійкість, самопізнання та рефлексія. Адаптивні механізми у цьому 

віці зазнають трансформації, що визначає особливості дитячої активності. Рефлексія 

як вікове новоутворення, зокрема її емоційний компонент, забезпечує здатність 

дитини до усвідомлення та оцінювання власних дій, станів, почуттів. Креативність 

молодшого школяра відзначається динамічністю та сензитивністю до впливу вікових 

та психологічних особливостей, умов виховання і навчання. Специфіка внутрішніх 

чинників життєтворчості обумовлюється впливом середовища розвитку дитини, 

зокрема батьківським ставленням. 

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 та компенсацією, негативно – 

із рефлексією. Життєтворчість у молодшому шкільному віці проявляється у 

креативності, наполегливості, самостійності, обережності. 

4. Розроблена розвивальна програма «Життєтворчість» для дітей молодшого 

шкільного віку та їхніх батьків сприяла позитивній динаміці розвитку чинників 

життєтворчості дітей: креативності, схильності до ризику, зниженню 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-
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дитина», зросли показники прийняття та симбіозу (у межах норми), змінилися 

особливості батьківського ставлення, зріс рівень батьківської рефлексивності. Батьки 

стали приділяти більше уваги дітям, що проявляється у прагненні піклуватися про 

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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АНОТАЦІЯ 

Шелег Т. В. Психологічні чинники життєтворчості у молодшому 

шкільному віці. – Рукопис. 

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, 

2018.  

Дисертаційна робота присвячена дослідженню психологічних чинників 

життєтворчості у молодшому шкільному віці. У роботі узагальнено теоретичні 

положення про життєтворчість особистості у екзистенційному, гуманістичному, 

індивідуальному та суб’єктно-діяльнісному підходах; виокремлено основні 

психологічні чинники життєтворчості, досліджено особливості їх проявів, визначено 

особистісні типи молодших школярів, з’ясовано залежність психологічних чинників 

життєтворчості від середовища розвитку дитини.   

Молодший шкільний вік є сензитивним періодом для формування чинників 

життєтворчості, яка проявляється у креативності, самостійності, наполегливості та 

обережності.  

Доведено ефективність розробленої розвивальної програми «Життєтворчість», 

що спрямована на оптимізацію чинників життєтворчості у молодшому шкільному 

віці. 

Ключові слова: життєтворчість, молодший шкільний вік, психологічні 

чинники життєтворчості, середовище розвитку, психологічний супровід. 
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AННОТАЦИЯ 

Шелег Т. В. Психологические факторы жизнетворчества в младшем 

школьном возрасте. – Рукопись. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченко, Министерство образования и 

науки Украины. – Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию психологических факторов 

жизнетворчества в младшем школьном возрасте. В работе обобщены теоретические 

положения о жизнетворчестве личности, в частности сопредельные с ней концепты. 

Выяснено, что жизнетворчество является творческим процессом, который направлен 

на самосовершенствование, развитие и организацию жизненных событий личности. 

Жизнетворчество не имеет регламентированных внешне временных ограничений, 

оно носит преобразовательный характер, а его результатом есть зрелая, 

адаптированная личность, которая является субъектом собственной жизни. 

Развитие жизнетворчества происходит в онтогенезе. В младшем школьном 

возрасте жизнетворчество не сопровождается выраженными проявлениями авторства 

собственной жизни, как это характерно для взрослого возраста. В этот период 

происходит развитие и становление личностных качеств и механизмов, 

направленных на решение жизненных задач и субъектное самосозидание. 

Теоретически и методологически обоснованы концептуальные основы 

факторов жизнетворчества, которые позволяют сформировать целостное 

психологическое представление о жизнетворчестве личности как процессе.  

Выделены психологические факторы жизнетворчества и исследованы особенности 

их проявлений в младшем школьном возрасте. Психологическими факторами 

жизнетворчества в младшем школьном возрасте является креативность, адаптивные 

механизмы (психологические защиты и копинг), жизнестойкость, рефлексия и 

самопознание. 

Доказано, что младший школьный возраст является сензитивным периодом для 

оптимизации факторов жизнетворчества. В этот период креативность динамична и 

чувствительна к воздействию возрастных и психологических особенностей, условий 

воспитания и обучения. Происходит трансформация незрелых психологических 

защит в зрелые в ходе когнитивного и эмоционального развития. Новообразования 

этого возрастного периода – рефлексия, в частности ее эмоциональный компонент, 

способствует осознанию и оценке собственных действий, состояний, чувств на 

основе полученных знаний. 

Креативность является наиболее важным фактором жизнетворчества в 

младшем школьном возрасте. Психологические защиты, копинг-стратегии, 

используемые ребенком, уровень самооценки и тревожности наряду с креативностью 

определяют характер жизнетворчества в младшем школьном возрасте.  

Установлено, что факторы жизнетворчества младших школьников 

взаимосвязаны, и изменения в одном из них, могут приводить к изменениям в других. 

Выявлена связь между механизмами адаптации, которые проявляются в способах 

психологической защиты, и креативностью младших школьников. Развитие 
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креативности и соответственно всех ее показателей положительно связано с 

интеллектуализацией и компенсацией, отрицательно – рефлексией. 

В младшем школьном возрасте проявления жизнетворчества находят 

выражение в креативности, настойчивости и самостоятельности.  

Определены личностные типы младших школьников по критерию факторов 

жизнетворчества: демонстративный, умеренный и осторожный. 

Специфика факторов жизнетворчества обусловливается влиянием среды 

развития ребенка, в частности родительским отношением. Безопасная среда 

поддерживает развитие креативности, рефлексии, жизнестойкости, применение и 

интенсивность адекватных возрасту и ситуации адаптивных механизмов, 

способствует познавательной деятельности младшего школьника. 

Разработанная развивающая программа «Жизнетворчество» для детей 

младшего школьного возраста и их родителей способствовала положительной 

динамике развития факторов жизнетворчества детей, а также повышению 

психологической грамотности родителей, улучшению их отношений. 

Ключевые слова: жизнетворчество, младший школьный возраст, 

психологические факторы жизнетворчества, среда развития, психологическое 

сопровождение.  

 

ABSTRACT 

Sheleh T. V. Psychological Factors of Life-Creativity 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, 2018. 

The dissertation is devoted to research of psychological factors of life-creativity at 

midchildhood. The paper summarizes the theoretical concepts related to life creativity in 

existential, humanistic, individual psychology and subject-activity approaches of 

psychology; the main psychological factors of life-creativity are singled out, peculiarities of 

their manifestations are researched; the types of children according to the life-creativity 

factors manifestations are determined; the dependence of psychological life-creativity 

factors on the child’s development environment is demonstrated. 

The midchildhood is a sensitive period for the formation of life-creativity factors. 

Life-creativity at midchildhood manifests itself in creativity, independence, diligence and 

caution. The development conditions, parental position in particular, determine the 

peculiarities of life-creativity content and its psychological factors. 

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

development conditions, psychological coaching. 
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