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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

Актуальність проблеми дослідження зумовлена потребами сьогодення 

суспільства. Для його громадян, які мають конституційне право на становлення та 

самореалізацію, важливо розуміти  особливості, механізми та засоби розвитку 

спонтанності власної особистості задля вдосконалення якості індивідуального та 

соціального життя. В нинішніх соціально-культурних реаліях особистості важко 

розвиватися та розширювати простір власного життя, якщо вона не почувається 

вільною. Зовнішнім еквівалентом такого переживання є її спонтанність.  

Така характеристика властива людям будь-якого віку (Я. Морено, О. Лоуен,              

Є. Гротовський). З позиції сучасної психології розвитку, найбільшого значення 

розвиток спонтанності людини як суб’єкта власного життя набуває саме у віці 

ранньої дорослості. Здобуття вищої освіти, початок  трудової діяльності, перехід від 

романтичних стосунків до сімейних, поява дітей та ін. – все це потребує від 

особистості здатності активно реагувати на зміни життєвого оточення та робити 

самостійні вибори, не слідуючи за шаблонами та стереотипами, а обираючи власний 

унікальний шлях відповідно до своїх прагнень.  

 Вік ранньої дорослості є вирішальним у багатьох сферах життя людини, 

оскільки в цей період особистість зустрічається з важливими та складними 

питаннями, які їй необхідно ефективно вирішити для подальшого гармонійного 

життя: питання його сенсу та якості трудової, громадянської соціалізації та 

соціальної зрілості, життєтворчості та набуття особистісної автономності тощо        

(О. І. Власова, О. В. Киричук, І. С. Кон,  В. А. Роменець, Т. М. Титаренко, 

Ю. М. Швалб, В. І. Шинкарук та ін.) 

Спонтанність як міждисциплінарне поняття досліджується у різних наукових 

контекстах. Поруч зі свободою, їй приділяється активна увага у дослідженнях 

властивостей особистості (Б. Г. Ананьєв, О. О. Бодальов, Е. Еріксона Г. Крайг, 

С. Л. Рубінштейн, А. В. Петровський тощо); невідчужуваної активності суб'єкта від 

своєї діяльності (Е. Фромм); при розробці проблематики самодіяльності, 

самодетермінації та саморозвитку особистості на життєвому шляху 

(К. О. Абульханова–Славська); глибинних філогенетичних чинників свободи 

людини (Я. Морено); до неї апелюють у створенні ймовірносно-орієнтованої 

смислової моделі особистості (В. В. Налімов). У рамках організаційної психології 

спонтанність досліджується в контексті підготовки керівників до розв’язування 

нестандартних ситуацій виробничої діяльності (І. Гессел); у теорії психологічного 

консультування та психотерапії вона розглядається як засіб роботи з пацієнтом 

(Д. Кіппер); у сфері театру розуміється як механізм підготовки акторів 

(В. В. Савінов, Дж. Фокс) та ін.  

Можливості для розвитку спонтанності людини сучасні дослідники вбачають 

у процесах її творчості. Однак на даний час проблема психологічних особливостей 

розвитку спонтанності особистості є не достатньо розробленою як на теоретичному, 

так і на емпіричному рівнях. Замало уваги науковцями приділяється процесу 

розвитку спонтанності молоді творчими засобами, зокрема через акторську 

імпровізацію. Такі обставини й зумовили вибір теми даного дисертаційного 



4 

 

дослідження: «Психологічні особливості розвитку спонтанності особистості у віці 

ранньої дорослості». 

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

виконувалась в рамках тематичного плану науково-дослідної роботи Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка як складова комплексної теми 

«Розвиток цілісної особистості в контексті соціальних змін: соціологічні, 

психологічні та педагогічні аспекти». Тема дисертації затверджена на засіданні 

Вченої факультету психології Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка (протокол № 6 від 16.01.2013 р.).  

Мета дослідження: розробка концептуальної моделі дослідження 

спонтанності особистості у віці ранньої дорослості з урахуванням чинників, які 

можуть на неї впливати, та практичних шляхів її розвитку психологічно-

театральними засобами. 

Відповідно до мети було визначено наступні завдання: 

1. Проаналізувати та узагальнити теоретичні й методологічні засади 

дослідження спонтанності особистості у віці ранньої дорослості та умови її прояву 

і розвитку, виявити ознаки її як властивості, що придатні для подальшої 

операціоналізації в емпіричному дослідженні. 

2. Систематизувати детермінанти розвитку спонтанності особистості з 

точки зору впливу на особливості її становлення чинників віку, статі та 

соціокультурного контексту, а також інших індивідуально-особистісних 

властивостей людини. 

3. Емпірично з’ясувати психологічні особливості розвитку спонтанності 

людини у віці ранньої дорослості: виявити її характер та механізми, встановити 

значущість та впливовість на спонтанність особистості індивідуальних та 

соціальних чинників. 

4. Розробити та апробувати  програму розвитку спонтанності особистості 

на основі використання творчих психологічно-театральних засобів, з’ясувати її 

ефективність та межі застосування. 

Об’єкт дослідження: спонтанність як властивість особистості. 

Предмет дослідження: особливості розвитку спонтанності у віці ранньої 

дорослості. 

Методи дослідження. Для розв'язання окреслених завдань і перевірки 

робочого положення використоно комплекс методів дослідження: теоретичні: 

аналіз наукових джерел, систематизація та узагальнення отриманої інформації; 

емпіричні: психолого-педагогічний експеримент з використанням 

взаємодоповнюючих методів та методичних прийомів (анкетування, аналіз 

продуктів діяльності, спостереження, стандартизовані методики). Методики 

діагностики: самоактуалізації особистості (А. Лазукін; шкали: спонтанності, 

автономності, креативності, гнучкості у спілкуванні); діагностика рівня 

суб’єктивного контролю (Дж. Роттер, адаптація Є. Ф.Бажина, С. А. Голинкіної, 

А. М. Еткінда); толерантності до невизначеності (Д. Маклейн; Multiple Stimulus 

Types Ambiguity Tolerance-I, чи MSTAT-I в адаптації Е. Г. Луковицької); 

дослідження вольової саморегуляції (А. В. Зверьков, Є. В. Ейдман); Personal 
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Attitude Scale-ІІ  (А. Келлар); методи математично-статистичної обробки даних: 

знаходження середніх величин, кореляційний, факторний, дискримінантний, 

регресійний аналізи, Т-критерій Уілкоксона. 

Організація та експериментальна база дослідження. В дослідженні взяли 

участь 205 осіб віком від 18 до 40 років, серед них 125 осіб, які проживають в 

Україні, та 80 осіб, які живуть та навчаються за кордоном. Всі учасники на момент 

проведення дослідження навчались у вищих навчальних закладах на різних 

факультетах чи вже мали повну вищу освіту. Дослідно-експериментальна робота 

виконувалася на базі Київського національного університету імені Тараса 

Шевченка, Київського політехнічного інституту, Угорського університету м. Печ 

(University of Pécs) з використанням бланкового та інтернет-опитування. На 

формувальному етапі було залучено 18 осіб, в яких було виявлено низький рівень 

спонтанності.  

Надійність та достовірність отриманих результатів дослідження 

забезпечувалася теоретико-методологічним обґрунтуванням вихідних позицій, 

послідовною реалізацією теоретичних положень, використанням надійних і 

валідних методів, адекватних меті та завданням дослідження, поєднанням 

кількісного та якісного аналізу отриманих даних з необхідною репрезентативністю 

вибірки. 

Наукова новизна і теоретичне значення отриманих результатів  полягає в 

тому, що вперше: 

– розроблено концептуальну модель дослідження розвитку спонтанності 

особистості у віці ранньої дорослості;  

– виявлено рівневий характер розвитку спонтанності особистості у віці 

ранньої дорослості, який полягає у поступовому підвищенні рівня спонтанності 

особистості протягом періоду ранньої дорослості;  

– розроблено програму розвитку спонтанності особистості віку ранньої 

дорослості психологічно-драматичними засобами Плейбек-театру; 

розширено та удосконалено уявлення про зміст поняття спонтанності як 

властивості особистості, що залежить від її індивідних, індивідуально-особистісних 

та соціально-культурного чинників; конкретизовано особливості взаємозв’язку такої 

якості людини та інших її особистісних властивостей, а також залежність 

своєрідності проявів спонтанності особи від особливостей соціально-культурного 

контексту її існування; 

уточнено наукове уявлення про характерні особливості  психодрами, 

класичного ігрового театру та Плейбек-театру на основі розробленої класифікації; 

набуло подальшого розвитку знання про можливості використання психо-

драматичних методів для розвитку спонтанності особистості; практичне 

застосування технік Плейбек-театру як новітнього методу розвитку особистості; 

з’ясовано характерні механізми та способи розвитку досліджувального явища – 

доведено, що на прояви спонтанності людини найбільшим чином впливають такі 

особистісні властивості як творча спрямованість, толерантність до невизначеності та 

автономність. 
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 Практичне значення дослідження полягає в тому, що його результати 

можуть бути застосовані на початкових курсах навчання у вищих навчальних 

закладах викладачами та кураторами з метою прискореного формування та розвитку 

таких важливих властивостей особистості, як спонтанність, автономність, 

відповідальність, креативність тощо; керівниками Плейбек-театрів з метою розвитку 

особистості Плейбек актора; керівниками будь-яких інших творчих об’єднань 

(театрів, студій, гуртків тощо) з метою самовдосконалення творчої діяльності за 

допомогою розвитку спонтанності засобами Плейбек-театру; фахівцями у центрах 

розвитку особистості та психологами, які працюють із групами людей із низьким 

рівнем розвитку спонтанності, відповідальності, комунікативних навичок, 

саморегуляції, креативності та з високим рівнем екстернального локусу контролю. 

 Результати дисертаційного дослідження впроваджено при викладанні 

навчальних дисциплін «Акмеопсихологія та психотерапія вікових криз. Модуль 

«Психологія вікових криз», «Основи психологічного тренінгу» на кафедрі 

психології розвитку факультету психології Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (довідка № 016/040 від 17.02.2016). У навчальному процесі 

Одеського національного університету ім. І. Мечникова, Інституту математики, 

економіки і механіки при викладанні навчальних дисциплін «Вікова психологія», 

«Клінічна психологія» для студентів ІІІ, ІV курсів та спецкурсу для магістрів 

«Психологія стресу, копінг-поведінки та здоров’я» (довідка № 28 від 18.02.2016). У 

роботі адміністрацією, викладачами навчальних дисциплін психолого-

психотерапевтичного циклу приватного вищого навчального закладу «Київський 

інститут сучасної психології та психотерапії» (довідка № 212 від 11.02.2016 ). 

Апробація та впровадження результатів дослідження. Основні  положення 

та висновки дослідження доповідалися автором на Міжнародній науково-практичній 

конференції «Соціалізація та ресоціалізація особистості в умовах сучасного 

суспільства» (м. Київ, 2012), на Всеукраїнській науковій конференції «Четверті 

Сіверянські соціально-психологічні читання» (м. Чернігів, 2013), на ІІ Міжнародній 

науково-практичній конференції «Медична психологія: здобутки, розвиток та 

перспективи» (м. Київ, 2013),  на VII Міжнародній науково-практичній конференції 

«Проблеми емпіричних досліджень у психології» (м. Київ. 2013), на Міжнародній 

науково-практичній конференції «Соціалізація та ресоціалізація особистості в 

умовах сучасних змін» (м. Київ, 2014). 

Публікації. Основні теоретичні положення й висновки дисертаційного 

дослідження відображено в 10 одноосібних публікаціях, серед яких 4 статті у 

наукових фахових виданнях, включених до переліку, затвердженого МОН України, 

1 стаття в зарубіжному періодичному виданні, 1 стаття в іншому науковому виданні, 

4 – тези виступів на наукових конференціях. 
 Структура та обсяг роботи. Дисертація складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків та списку використаних джерел, що налічує 217 найменувань, з них 28 – 

англійською мовою. Основний текст дисертації викладено на 179 сторінках, 

загальний обсяг – на 238 сторінках. Робота містить 19 таблиць (на 7 сторінках) та 

27 рисунків (на 8 сторінках) та 7 додатків.  
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми дослідження; визначено об’єкт, 

предмет, сформульовано мету та основні завдання; описано методи; визначено 

наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів; наведено дані про 

апробацію та їх впровадження; публікації, а також окреслено структуру дисертації. 

У першому розділі – «Теоретико-методологічні засади дослідження 

спонтанності особистості» – здійснено аналіз та узагальнення наукових джерел, 

розкрито концептуальні підходи вітчизняних та зарубіжних вчених до проблеми 

спонтанності особистості, висвітлено чинники, які впливають на її розвиток, а також 

умови її функціонування. Визначено специфіку віку ранньої дорослості в контексті 

дослідження психологічних передумов формування спонтанності особистості. 

У межах теоретико-методологічної розробки проблематики свободи людини 

чимало філософів та психологів приділяють увагу питанням спонтанності 

особистості (М. О. Бердяєв, О. О. Бодальов, Д. О. Леонтьєв, С. Л. Рубінштейн, 

В. І. Шинкарук, Р. Мей, А. Ленгле, Ж.-П. Сартр, Е. Фромм, 

М. Хайдеггер, В. Франкл, І. Ялом, К. Ясперс та ін.), що однозначно вказує на 

існування зв’язку між спонтанністю та свободою особистості.  

Сутність поняття спонтанності особистості визначають через: принцип 

спонтанної активності людини, який полягає у обранні останньою пріоритету 

«майбутнього» над «минулим» (А. Адлер) та в набутті позитивної свободи 

(Е. Фромм); зв’язок із психічним здоров’ям людини, а також визнанням її як такої 

властивості, що забезпечує прояви творчості особистості (О. Лоуен, Я. Морено); 

несвідомі втручання або компетенції суб’єкта діяльності, що характеризуються 

станами, при яких дія слідує за дією відповідно до внутрішньої логіки його 

активності, а навички практикують так довго, що людині більше не потрібно думати 

про їх ефективне використання (Р. Хауел, М. Чиксентмихайі).  

У вітчизняній психології спонтанність історично тлумачилась як можливість і 

здатність діяти, виходячи з внутрішніх спонукань, а не під дією зовнішніх факторів 

(С. Л. Рубінштейн). Розглядаючи семантичну тріаду свобода-спонтанність-

творчість, дослідники підкреслюють необхідність її теоретико-методологічної 

розробки.  

З іншого боку, спонтанність розглядається деякими авторами як втрата 

людиною здатності регулювати і усвідомлювати свою поведінку, що відбито у 

диференціації понять «суверенна спонтанність» і «природна спонтанність». 

Трактуючи першу як унікальний спосіб самоорганізації особистості, її вихід до 

іншого, момент вільного самовираження (коли ми робимо те, що хочемо робити), а 

другу –  як відсутність у неї самоконтролю поведінки (Д. Ю. Дорофеєв).  

Нарешті, поняття спонтанності тісно співвідноситься з категорією свободи 

людини, її інтелектуальною, пізнавальною активністю. Така поведінка характеризує 

психологічно зрілу особистість (Н. Є. Харламенкова).  

У рамках зарубіжних досліджень спонтанність трактують як глибинну, 

сутнісну характеристику самоактуалізованих особистостей, які вміють чітко 

усвідомлювати свої імпульси, бажання (А. Маслоу), як конгруентність (К. Роджерс) 
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та обумовленість специфікою станів індивіда, що відрізняється від людської 

реактивності (Я. Стреляу). 

Характер зв’язків між спонтанністю та іншими властивостями особистості є 

складовою у розумінні психологічних особливостей розвитку спонтанності 

особистості як умови розвитку її свободи. В цьому контексті суттєву роль 

відіграють поняття внутрішнього локусу контролю, відповідальності та 

самодетермінації як властивостей особистості, які забезпечують усвідомлення 

особистістю власної спонтанності (Л. І. Дементій, Д. О. Леонтьєв, А. Маслоу, 

С. Л. Рубінштейн, І. Ялом). Автономність особистості передбачає відновлення трьох 

якостей вільної особистості – усвідомлення, спонтанності й інтимності, – де 

спонтанність характеризується як здатність людини вибирати з усього можливого 

розмаїття і діапазону почуттів, думок і поведінки (Е. Берн, О. Є. Дергачова, 

О. Л. Сирцова). Спонтанність і самоконтроль є гранями природної рухливості носія 

психіки, яка забезпечує адекватну умовам мінливість, пластичність життєдіяльності 

суб'єкта на будь-якому її рівні та дозволяють йому управляти власною поведінкою в 

умовах, що змінюються (Б. В. Зейгарник, Ю. Куль, П. Каролі, О. Лоуен).  

Спонтанність є ознакою творчого акту поряд із його неусвідомленістю, 

неможливістю контролю з боку волі і розуму, що проявляється в повсякденному 

реальному житті людини, щоденному конструюванні життєвих ситуацій, у різних 

формах самовираження (Л. С. Виготський, С. Л. Рубінштейн, П. Торранс). 

Спонтанність конкретизує творчу пристрасть людини і є першим моментом її 

практичної реалізації (Я. Морено). Художніми формами функціонування 

спонтанності можуть виступати: контактна імпровізація, інтуїтивне малювання та 

Плейбек-театр.  

Отже, спонтанність є властивістю особистості, яка характеризує той рівень її 

розвитку, що проявляється в набутті і реалізації нею позитивної свободи. Розвиток 

здатності людини до спонтанної поведінки, як правило, обмежується культурними 

нормами. В природному вигляді її можна спостерігати хіба що у маленьких дітей 

(О. В. Лазукін). Проте в онтогенезі вона трансформується, і має свої особливості як 

в умовах  первинної соціалізації, так і в дорослому віці.  

У нашому дослідженні спонтанності людини ми зосередились на періоді 

ранньої дорослості, який охоплює вік від 18 до 39 років (Г. Крайг, Р. Біррен), 

утворюючи три вікові стадії: 18–22 роки (початкова), 23–29 (середня) та 30–39 

(завершальна). Головна мета особистості в цей період полягає в реалізації 

можливостей саморозвитку (О. В. Толстих). Для того, щоб цей період розвитку був 

якомога більш ефективним та успішним, людині необхідно володіти вмінням вільно, 

швидко та легко діяти в нових обставинах, освоюючи та використовуючи нові 

засоби та способи активності, що можливо за умови розвитку спонтанності 

особистості (Г. С. Абрамова, Е. Еріксон, О. В. Толстих, Р. Хейвігхерст). 

В результаті теоретичного аналізу в роботі виявлено, що дослідження 

спонтанності особистості дорослої людини передбачає необхідність урахування 

щонайменше трьох груп чинників, які виступають детермінантами психологічних 

особливостей її розвитку: індивідних, особистісних та соціокультурних. Такі 
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міркування дали змогу створити концептуальну модель дослідження спонтанності 

особистості, представлену на рисунку 1.  

 

 

Рис. 1. Концептуальна модель дослідження спонтанності особистості.  

 

Як видно з рисунку 1, група індивідних детермінант включає вікові та статеві 

відмінності людини, що можуть впливати на прояви спонтанності особистості. 

Особистісні чинники – це такі властивості особистості як локус контролю, 

автономність, саморегуляція, творчість, гнучкість у спілкуванні та толерантність до 

невизначеності, наявність взаємозв’язку яких зі спонтанністю людини 

передбачається виявити в емпіричному дослідженні. Соціокультурний чинник 

пояснює ймовірну залежність спонтанності особистості від її приналежності до 

Індивідний  Особистісний  Соціокультурний  

Толерантність до 

невизначеності 

Гнучкість у 

спілкуванні 

Творчість 

Саморегуляція 

Автономність 

Локус контроль Приналежність до 

соціокультурних 

спільнот 

Вік 

Стать 

Спонтанність 

Чинники 
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різних соціокультурних спільнот.  Усе це разом, на наш погляд, дає змогу з’ясувати 

психологічні особливості розвитку спонтанності особистості у віці ранньої 

дорослості.  

У другому розділі – «Емпіричне дослідження спонтанності особистості у 

віці ранньої дорослості» – описано організацію та результати констатувального 

етапу емпіричного дослідження, його програма і методичне забезпечення. Також 

представлено результати кількісного та якісного аналізу результатів емпіричного 

дослідження, з’ясовано та описано індивідні, особистісні та соціокультурні 

особливості функціонування спонтанності у віці ранньої дорослості.  

Реалізація програми емпіричної частини роботи дозволяє стверджувати, що в 

результаті констатувального етапу дослідження виявлено залежність розвитку 

спонтанності особистості від стадії періоду. Зокрема, було встановлено, що 

спонтанність має рівневий характер: найвищий рівень її розвитку перепадає на 

групу 23–29 роки (p<0,001), середній рівень виявляється у віці 30–39 років, а 

найнижчий – у віці 18–22 роки. При дослідженні статевих особливостей 

вираженості спонтанності було встановлено, що її рівень у чоловіків та жінок 

значущо відрізняється і є вищим у чоловіків порівняно з жінками (p<0,05). 

На спонтанність найбільшою мірою впливають креативність, автономність та 

толерантність до невизначеності (р < 0,05). Тобто, розвиток спонтанності прямо 

залежить від наявності у людини незалежної особистісної позиції, творчих 

здібностей та гнучкої поведінки у незвичних ситуаціях. 

Для дослідження впливу на спонтанність соціокультурного досвіду 

особистості, залучалися представники інших спільнот віком 18–39 років. Вибірка 

іноземних досліджуваних була поділена на 4 групи: країни Європи, країни Азії та 

Африки, країни СНД та інші країни світу. Всього 80 осіб. Було встановлено, що і у 

представників України, і у представників інших країн світу результати розподілу 

середніх показників спонтанності співпадають: найвищі показники належать до 

середньої вікової групи 22–29 років, а найнижчі – до групи 18–22-річних (p<0,05). 

Це свідчить про те, що віковий фактор є більш потужним в контексті особливостей 

розвитку спонтанності порівняно з соціокультурним.  

Проте при порівнянні досліджуваних груп за статтю були отримані 

протилежні результаті, виходячи з яких помітно, що існує різниця між 

співвідношенням показника спонтанності в українців та іноземців: представниці 

іноземних країн є більш спонтанними, ніж їхні чоловіки, порівняно із українськими 

жінками. До особливостей її розвитку відноситься тенденція залежності від 

соціокультурного середовища в аспекті статі особистості, тобто на її рівень впливає 

стать, а характер такого впливу обумовлюється його приналежністю до певної 

соціокультурної спільноти. 

Також було виявлено, що найвищі показники спонтанності проявляються у 

представників соціокультурних спільнот, що знаходяться на великій відстані від 

України, а найнижчі – у представників країн Європи (p<0,001).  

Дослідження взаємозв’язків спонтанності та інших особистісних властивостей 

виявило, що спонтанність дорослої людини має міцні позитивні кореляційні зв’язки 

із такими показниками: толерантність до невизначеності, загальна інтернальність, 
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інтернальність у сфері досягнень і в сфері невдач, у сфері виробничих стосунків, а 

також із показниками вольової саморегуляції, креативності, автономності та 

гнучкості у спілкуванні (табл. 1). Слабкіші кореляційні зв’язки показник 

спонтанності має з розвитком інтернальності досліджених осіб у сфері сімейних та 

міжособових стосунків (табл. 1).  

Таблиця 1. 

Значення коефіцієнтів кореляції між показником спонтанності та іншими 

показниками властивостей особистості 

Властивості особистості Рівень 

Значущості (р)  Спонтанність 

Толерантність до невизначеності 0,488 0,000 

Загальна інтернальність 0,389 0,000 

Інтернальність у сфері досягнень 0,418 0,000 

Інтернальність у сфері невдач 0,315 0,002 

Інтернальність у сімейних стосунках 0,237 0,021 

Інтернальність у сфері виробничих стосунків 0,269 0,008 

Інтернальність у сфері міжособових стосунків 0,252 0,014 

Інтернальність стосовно здоров'я і хвороб 0,031 0,756 

Вольова саморегуляція 0,333 0,000 

Креативність 0,580 0,000 

Автономність 0,703 0,000 

Гнучкість у спілкуванні 0,403 0,000 

 

Між усіма досліджуваними властивостями особистості існують сильні 

позитивні кореляційні зв’язки (p<0,05). Факторний аналіз дозволив виокремити три 

провідних фактори, які загалом пояснюють 64% вихідної інформації за вибіркою. 

Кожний з факторів названо  залежно від специфіки його складових. Перший фактор 

«Компоненти особистісної свободи» містить всі досліджувані показники, які разом 

утворюють комплекс детермінант особистісної свободи: толерантність до 

невизначеності (,500), загальна інтернальність (,911), вольова саморегуляція (,627), 

креативність (,632), автономність (,588) та спонтанність (,578). Другий фактор 

«Ознаки творчої особистості»  містить креативність (,419), автономність (,582), 

спонтанність (,528) та гнучкість у спілкуванні (,445). До третього фактору «Ознаки 

родинного спілкування» входять такі змінні: інтернальність у сфері сімейних 

стосунків (-,584), інтернальність у сфері здоров’я (,607) та хвороб і гнучкість у 

спілкуванні (,622).  

Отримані в ході констатувального етапу дані, а саме: вплив на спонтанність 

таких особистісних властивостей як автономність, творчість, толерантність до 

невизначеності та залежність її від вікових, статевих та соціокультурних чинників 

підтвердили наше теоретичне припущення стосовно наявності взаємозв’язків між 

нею та даними чинниками, а також дали підстави для розробки та апробації 

формувальної програми розвитку спонтанності особистості. 

У третьому розділі – «Розробка та апробація формувальної програми 

розвитку спонтанності особистості» – обґрунтовано та описано формувальну 
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програму розвитку спонтанності особистості, доведено ефективність системи вправ, 

застосованих у формувальному експерименті.  

Мета формувальної програми передбачала розвиток спонтанності особистості 

як умови розвитку її  свободи. Основними завданнями програми є: розвиток творчих 

здібностей та уяви; підвищення рівня креативності учасників; розвиток їх 

автономності та незалежності у власних виборах, готовності до невизначених 

ситуацій. При моделюванні формувальної програми було враховано дані 

регресивного аналізу відповідно до яких, на спонтанність особистості найбільше 

впливають креативність, автономність та толерантність до невизначеності.  

У розробленій формувальній програмі запропоновано варіант розвитку 

спонтанності особистості засобами творчих завдань та елементів Плейбек-театру. 

Такий театр як головний засіб розвитку був обраний у дослідженні з двох причин. 

По-перше, як було встановлено вище, спонтанність міцно пов’язана із творчістю та 

найкраще проявляється саме під час творчого процесу, а Плейбек-театр виступає 

сучасною формою організації такого процесу. І по-друге, зазначена театральна 

технологія передбачає створення умов для розвитку та прояву спонтанності завдяки 

імпровізації, яку використовують актори на сцені для втілення глядацьких історій.  

Формувальна програма складається з 6 блоків та розрахована на 10 занять. 

Блоки поділені за темами: «Вступна частина», «Розвиток спонтанності через 

креативність», «Розвиток спонтанності через толерантність до невизначеності», 

«Розвиток спонтанності через автономність», «Узагальнення та поєднання», 

«Підведення підсумків». Програма містить комплекс тренувальних та розвивальних 

вправ, ігор, які спрямовані на розвиток спонтанності через актуалізацію творчих 

здібностей учасників, їх уваги та уяви, акторської майстерності і формування 

автономності та толерантності до невизначених ситуацій. 

Заняття проводилися в період з березня по травень 2015 року раз на тиждень в 

окремому ізольованому місці з великим простором, який дозволяє розмежувати 

приміщення на зону «сцени» та зону «глядацької зали». Тривалість занять – 

3 години (4 академічні години).  

У програмі взяли участь 18 осіб віком 19–25 років (6 чоловіків та 12 жінок). 

Характеристика групи учасників співпадає з характеристикою вибірки дослідження 

спонтанності, яке проводилося на Україні.  

В аспекті науково-методичного аналізу побудова формувальної програми 

подібна до структури репетиції Плейбек-театру. Різниця між звичайними 

тренуваннями акторів та заняттями за запропонованою програмою полягає у 

зміщенні мети двох процесів: якщо актори Плейбеку на репетиціях відпрацьовують 

певні форми та навички для успішного виступу, то учасники програми розвивають 

схожі навички та намагатися відтворити найпоширеніші форми театру задля 

розвитку спонтанності як властивості особистості. Емпіричне дослідження форм 

Плейбек-театру, які використані у формувальній програмі показало, що вони є 

спеціальними інструментами творення Плейбек вистав, механізмом розвитку 

спонтанності особистості. Це засвідчують  результати якісного аналізу ефективності 

формувальної програми шляхом обробки й аналізу зворотного зв’язку, наданого 

учасниками програми під час та наприкінці формувальної програми.  
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З метою перевірки ефективності програми розвитку спонтанності особистості 

було проведено опитування в експериментальній групі на початку та після 

формувальної програми, а також проведено повторне тестування з контрольною 

групою, до якої входить 36 досліджуваних, які не брали участь у формувальній 

програмі.  

Рівень статистичної значущості визначався за допомогою непараметричного 

статистичного Т- критерію Уілкоксона. 

 

Таблиця 2.   

Динаміка показників досліджуваних особистісних властивостей у 

представників експериментальної та контрольної груп 

 Контрольна група Експериментальна група 

 До Після До  Після  

Спонтанність 8,9 8,9 7,94 10,5** 

Креативність 11 10,8 10,33 14,21** 

Автономність 9,7 9,60 8,47 12,33** 

Гнучкість у 

спілкуванні 

8,7 8,7 8,2 9,1* 

Толерантність до 

невизначеності 

10,8 6,8* 11,08 15,3** 

Саморегуляція 13,4 12,2 12,36 13,32* 

Локус контролю 47,4 50,3* 32,59 35,87** 

Примітки:  − рівень статистичної значущості (p < 0,001); ٭ − рівень статистичної 

значущості (p < 0,05). 

 

Після проведення формувальної програми розвитку спонтанності особистості 

відбулися значущі зміни в досліджуваних показниках, а саме: спонтанності, 

креативності, автономності, толерантності до невизначеності, локусу контролю 

(табл. 2). Також відбулися значущі зміни і в показниках гнучкості у спілкуванні та 

вольової саморегуляції (табл. 2). 

Отримані результати вказують на ефективність та дієвість розробленої 

формувальної програми розвитку спонтанності особистості. Це також 

підтверджується результатами якісного аналізу висловлювань учасників даної 

програми, які збиралися наприкінці кожного заняття протягом усього заходу. В 

результаті було проілюстровано зв’язки спонтанності з іншими дослідженими 

властивостями особистості. Також було отримано підтвердження того, що протягом 

програми відбувався процес розвитку спонтанності та особистості. 

Перспективами подальшого дослідження автор вбачає дослідження 

спонтанності як життєвого ресурсу особистості протягом різних вікових періодів; 

дослідження впливу рівня спонтанності на відчуття задоволеності життям 

особистості; дослідження явища та значення Плейбек театру як новітньої соціально-

психологічної практики. 
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ВИСНОВКИ 

У дисертації представлено теоретичне та емпіричне узагальнення й нове 

вирішення проблеми розвитку спонтанності особистості у віці ранньої дорослості. 

Результати проведеного дослідження дають підстави зробити наступні висновки. 

1. Спонтанність є властивістю особистості, яка характеризує той рівень її 

розвитку, що проявляється в набутті й реалізації позитивної свободи. Важливість 

спонтанності визначається її зв’язком із психічним здоров’ям особистості, а також 

проявами творчості. Існують відмінності між спонтанністю як властивістю 

особистості та деструктивною, емоційно некерованою спонтанністю, яка існує як 

імпульсивність та безконтрольність.  

 Розглядаючи спонтанність як прояв особистісної свободи, в роботі 

встановлено її взаємозв’язки з іншими властивостями особистості та її 

детермінантами. Такими властивостями виявилися: локус контролю, автономність, 

саморегуляція, креативність, толерантність до невизначеності та гнучкість у 

спілкуванні, що свідчить про готовність особистості реагувати на нову ситуацію в 

новий спосіб. Встановлено зв’язок локусу контролю та спонтанності, а саме 

внутрішній або інтернальний локус контролю позитивно корелює з нею. Зв’язок 

спонтанності та автономності свідчить про те, що спонтанна людина є вільною у 

своєму виборі, у тому, як реагувати на конкретну ситуацію; зв'язок із 

саморегуляцією – про вміння людини регулювати власну експресію, вивільняти 

первинну спонтанність. Спонтанність є способом буття, творчості та невід’ємною 

складовою будь-якого творчого акту. Її прояв в житті є гнучкість людини у 

спілкуванні.  

Теоретичний аналіз психологічних особливостей людини дорослого віку 

показав, що дорослість передбачає, з одного боку, звільнення людини від юнацького 

максималізму, її соціальну адаптованість і прийняття життєвих реалій, з іншого –  

творчу активність і самореалізацію особистості. Сімейні відносини і почуття 

професійної компетентності є центральними віковими новоутвореннями періоду 

ранньої дорослості.  Розвиток спонтанності задля досягнення особистісної зрілості є 

вирішальним завданням розвитку людини в період ранньої дорослості.  

2. Розроблена концептуальна модель дослідження спонтанності особистості у 

віці ранньої дорослості включає три групи чинників,  до яких належать: 1) індивідні, 

які містять вікові та статеві особливості; 2) особистісні, які прогнозують наявність 

взаємозв’язків спонтанності із такими властивостями особистості як локус 

контролю, автономність, саморегуляція, творчість, гнучкість у спілкуванні та 

толерантність до невизначеності; 3) соціокультурний, який передбачає залежність 

спонтанності особистості від її приналежності до різних соціокультурних спільнот. 

Представлені групи детермінант дають змогу системно дослідити особливості 

розвитку спонтанності особистості у віці ранньої дорослості. 

3. Реалізована в емпіричній програмі концептуальна модель дослідження 

спонтанності особистості ґрунтувалася на вивченні її в трьох ракурсах: індивідного, 

особистісного та соціокультурного. Сильні позитивні кореляційні зв’язки між 

показником спонтанності та іншими властивостями особистості свідчать, що 

спонтанність не є ізольованою та незалежною властивістю особистості, яка існує за  
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власними законами. На показник спонтанності більшою мірою впливають 

показники творчості, автономності та толерантності до невизначеності.  

У роботі показано, що спонтанність є динамічним утворенням, яке змінюється 

протягом життя людини. Встановлено, що у період ранньої дорослості ця 

властивість у представників різних культур має однакові закономірності 

розгортання та згортання проявів активності. Зокрема, у представників України та 

іноземних країн результати розподілу середніх показників спонтанності 

співпадають: найвищий її рівень демонструють респонденти вікової групи 23–29 

років, а найнижчий – у групі 18–22 років. Рівень спонтанності українських чоловіків 

вищий, ніж рівень спонтанності українських жінок. Проте у представників 

іноземних соціокультурних спільнот вищий рівень спонтанності властивий жінкам. 

Вплив належності особистості до певної соціокультурної спільноти проявляється й у 

наявності найвищого рівня спонтанності в осіб, які належать до далеких від України 

соціокультурних спільнот, а найнижчого – у представників соціокультурних 

спільнот країн Європи.  

4. Розроблено та апробовано формувальну програму, спрямовану на розвиток 

спонтанності особистості як умови розвитку її свободи. Форми Плейбек-театру, які 

у ній використовуються, є засобом для творення цих вистав, механізмом розвитку 

спонтанності особистості.  

Отримані дані засвідчили можливість ефективно впливати на формування 

спонтанності особистості шляхом використання спеціальних елементів Плейбек-

театру. Результати якісного аналізу висловлювань та зворотного зв’язку учасників 

формувальної програми доводять наявність зв’язку спонтанності з іншими 

властивостями особистості. Особливості трансформації думок та відчуттів учасників 

формувальної програми характеризують динаміку її проявів.  

Проведене дослідження не вичерпує всіх аспектів розв’язуваної  проблеми. 

Результати дисертаційної роботи дають підстави визначити ряд актуальних завдань 

щодо подальшої розробки спонтанності особистості, а саме: з’ясування її 

особливостей у різні вікові періоди (наприклад, у підлітковому віці або у віці пізньої 

дорослості); у різних соціальних професійних спільнот, зокрема гуманітарних, 

технічних тощо; вивчення явища та значення Плейбек-театру як інноваційної 

соціально-психологічної практики; характеристики спонтанності як життєвого 

ресурсу особистості протягом онтогенезу. 
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психологічний феномен / Д. О. Павлін / зб. наук. праць. Реформування та розвиток 

науки: сучасні виклики. – К.: Центр наукових публікацій, 2013. – Частина  V. – С. 

17–19. 

7. Павлин Д. А. Плейбек театр как способ достижения переживания 

личностной свободы / Д. А. Павлин // Журнал практического психолога. Плэйбек 

Театр в сфере практической психологии. – Москва, 2013. – № 5. – С. 55–63. 

8. Павлін Д. О. Поняття спонтанності як механізм набуття особистісної 

свободи у розуміння Є. Гротовського / Д. О. Павлін / Матеріали всеукраїнської 

наукової конференції. Четверті Сіверянські соціально-психологічні читання 

(Чернігів, 10.11.2013). – Чернігів, 2013. – С. 114–116. 

9. Павлін Д. О. Напрямки розвитку спонтанності особистості / Д. О. Павлін 

/ Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Соціалізація та 

ресоціалізація особистості в умовах сучасних змін. – К.: Київський університет, 

2014. – C. 115–117. 

10. Pavlin D. Development of Spontaneity as a Mean of Building a Team / 

D. Pavlin, A. Trofimov / New Approaches in Social and Humanistic Sciences. – UK: 

Lumen Media Publishing, 2015. – P. 306–307. 

 

АНОТАЦІЯ 

Павлін Д. О. Психологічні особливості розвитку спонтанності особистості 

у віці ранньої дорослості. – Рукопис.  

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук за 

спеціальністю 19.00.07 – педагогічна та вікова психологія. – Київський 

національний університет імені Тараса Шевченка МОН України. − Київ, 2015.  

Дисертаційне дослідження присвячено вивченню психологічних особливостей 

розвитку спонтанності особистості у віці ранньої дорослості. В результаті 

теоретичного аналізу наукового стану проблеми розширено і конкретизовано зміст 
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поняття спонтанності особистості. Набули подальшого розвитку теоретико-

експериментальні підходи до дослідження механізмів та способів розвитку 

спонтанності особистості, зокрема, встановлено, що спонтанність найкраще 

розвивається і проявляється через творчість людини. Виявлено, що для досягнення 

особистісної зрілості в період ранньої дорослості продуктивним є розвиток 

спонтанності. Встановлено, що спонтанність особистості залежить від вікових, 

гендерних, особистісних та соціокультурних особливостей. Розроблено та 

апробовано формувальну програму з розвитку спонтанності особистості творчими 

засобами та сформульовано рекомендації щодо її використання.  

Ключові слова: спонтанність, розвиток особистості, рання дорослість, 

творчість, розвиток спонтанності, чинники розвитку: віковий, гендерний, 

особистісний, соціокультурний. 

 

АННОТАЦИЯ 

Павлин Д. А. Психологические особенности развития спонтанности в 

возрасте ранней взрослости. – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата психологических наук по 

специальности 19.00.07 – педагогическая и возрастная психология. – Киевский 

национальный университет имени Тараса Шевченка МОН Украины. − Киев, 2015. 

Диссертационное исследование посвящено изучению психологических 

особенностей развития спонтанности личности в возрасте ранней взрослости. 

Проанализировано состояние исследуемой проблемы в психологической 

литературе, представлена теоретико-методологическая база исследования, 

концептуальные подходы отечественных и зарубежных ученых к проблеме 

спонтанности личности; освещены факторы, которые влияют на развитие 

спонтанности личности, а также условия ее проявления. Определена специфика 

возраста ранней взрослости в контексте формирования спонтанности личности. 

Проведенный анализ научных источников позволил сформулировать 

представление о спонтанности личности как о свойстве личности, которое 

происходит из уверенности в себе и доверия к окружающему миру. Способность к 

спонтанному поведению фрустрируется культурными нормами, в естественном виде 

ее можно наблюдать разве что у маленьких детей. Установлены различия между 

спонтанностью как свойством личности и деструктивной, эмоционально 

неуправляемой спонтанностью, которая функционирует как импульсивность и 

бесконтрольность.  

Исследование особенностей спонтанности личности проводилось в трех 

ракурсах: 1) личностного, который предусматривает наличие взаимосвязей 

спонтанности с такими свойствами личности как локус контроля, автономность, 

саморегуляция, творчество, гибкость в общении и толерантность к 

неопределенности; 2) индивидного, который включает в себя возрастные и 

гендерные особенности, которые могут влиять на спонтанность личности; 3) 

социокультурного, предусматривающего зависимость спонтанности от различных 

культур. 
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В результате эмпирического исследования психологических особенностей 

спонтанности людей в возрасте 18-39 лет было установлено, что спонтанность 

является динамическим явлением и гибко меняется даже в пределах одного 

возрастного периода. Доказано, что спонтанность не существует отдельно от других 

характеристик личности, не является независимым личностным свойством, которое 

развивается по своим собственным законам. Она тесно связана с личностными 

образованиями и структурами. На спонтанность личности больше всего влияют 

такие свойства личности: креативность, автономность и толерантность к 

неопределенности. Возрастной фактор является более мощным в контексте 

особенностей развития спонтанности по сравнению с социокультурным фактором. К 

особенностям развития спонтанности относится тенденция зависимости 

спонтанности от социокультурной среды в гендерном аспекте, то есть 

происхождение личности будет влиять на уровень ее спонтанности с учетом пола. 

Особенности среды, в которой росла и воспитывалась личность, имеют значение и 

влияют на уровень ее спонтанности, однако свою кульминацию спонтанность 

достигает в определенном возрасте, который является одинаковым для 

представителей разных стран мира и культур.  

Обосновано и описано формирующую программу развития спонтанности 

личности, доказана эффективность системы упражнений, применяемых в ней. 

Исходя из результатов эмпирического исследования, сформулирован перечень 

свойств личности, влияющих на спонтанность, который является основой 

соответствующих векторов развивающей программы. Разработана и апробирована 

формирующая программа развития спонтанности личности творческими психолого-

драматическими средствами, сформулированы рекомендации по ее использованию. 

Ключевые слова: спонтанность, развитие личности, ранняя взрослость, 

творчество, развитие спонтанности, факторы развития: возрастной, гендерный, 

личностный, социокультурный. 

 

ANOTATION 

Pavlin D. Psychological features of development of personality spontaneity at 

the age of early adulthood. – Manuscript.  

Dissertation for Candidate degree in Psychological Sciences on a specialty 19.00.07 

– Pedagogical and Age Psychology. – Taras Shevchenko National University of Kyiv of 

the MES of Ukraine, Kyiv, 2015. 

Dissertation research is devoted to the study of psychological features of 

development of personality spontaneity at the age of early adulthood. As a result of 

scientific theoretical analysis of the problem, content of the concept of personality 

spontaneity was extended and concretized. Theoretical and experimental approaches to the 

study of the mechanisms and methods of personality spontaneity were further developed. 

In particular, it was found that one of the best ways for developing spontaneity and its 

manifestation is through human creativity. It was revealed that the development of 

spontaneity in order to achieve personal maturity is a critical development challenge 

during early adulthood. Features of personality spontaneity at the age of early adulthood 

were empirically defined. It was discovered that personality spontaneity depends on age, 
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gender, personality and cultural features. Forming program for development of personality 

spontaneity by creative tools has been developed and tested. Recommendations for the use 

of developed forming program have been formulated. 

Keywords: spontaneity, personality development, early adulthood, creativity, 

spontaneity development, factors of development: age, gender, personal, social and 

cultural. 
 


