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Напрямок «Організація» 

U-Report—мережа комунікації.  

23 квітня 2016 відбувся офіційний запуск молодіжного проекту U-Report в 
Україні. Понад 800 молодих людей з усієї України зібралися на навчально-
розважальний воркшоп «U-Report», приєднавшись до нової ініціативи. Формат 
заходу був обраний не випадково, оскільки тема освіти була однією з пріоритет-
них тем, які зацікавили самих U-репортерів. 

U-Report — це глобальний проект, у якому беруть участь понад 2 млн. моло-

дих людей у всьому світі. Це система опитувань громадської думки за допомо-

гою безкоштовних SMS і Twitter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“U-Report дає змогу безпосередньо та швидко збирати дані, та здійснювати їх-

ній аналіз. Він використовується для розширення прав і можливостей молоді та 

залучення до прийняття рішень на рівні громади”, - повідомила Джованна Бар-

беріс, Голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні, яка закликала молодь до актив-

ного висловлення своєї думки і до дій з метою досягнення соціальних змін. 

“Нещодавно світова спільнота визначила 17 Цілей сталого розвитку до 2030 ро-

ку, які спрямовані на викорінення бідності, захист планети та забезпечення про-

цвітання для майбутніх поколінь. На сьогодні Україна визначає свої Цілі сталого 

розвитку, що є найбільш вагомими для країни. Дуже важливе значення в цьому 

процесі мають думки молодих людей, які вони висловлюють через U-Report”.  
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Учасники Запуску U-Report відвідали воркшопи та лекції, на яких ішла мова 

про питання, що розглядаються в опитуваннях U-Report: освіта, працевлашту-

вання, сімейні цінності, гендерні питання, кар'єрне зростання, активна громад-

ська діяльність, урбаністика.  
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Міністр у справах молоді та спорту України Ігор Жданов звернувся до молодих 

людей: “ Ми потребуємо нових ідей та вашого бачення майбутнього розвитку. 

Проект Ю-репорт є для нас можливістю почути вашу думку. Ми розраховуємо на 

результати опитувань та готові їх враховувати в різних питаннях молодіжної 

сфери.”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лідери громадської думки України, молоді художники, артисти та підприємці 

підтримали захід та провели воркшопи для учасників U-Report: Міріам Драгіна, 

Яна Алтухова, Гео Лерос, Ярослав Лодигін, Юрій Марченко. Популярний україн-

ський музикант Дмитро Шуров (PianoБой) провів концерт, який мав надихнути 

молодь до соціальних змін. “Для розвитку будь-якої людини, особливо ще зовсім 

юної, надважливо відчувати себе потрібним і почутим. Для мене, як для музика-

нта, який спілкується через музику і громадянина, який хоче, щоб моя країна ро-

звивалась у цивілізованому напрямку, підтримати цей проект ЮНІСЕФ - честь і 

задоволення”, — сказав Дмитро, звертаючись до учасників U-Report.  
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У всьому світі до U-Report долучилися двадцять країн. Україна стала першою 
країною в Європі, яка впроваджує проект. Учасники U-Report у Мексиці вже до-
моглися внесення змін у розробку нової молодіжної політики. У Ліберії U-Report 
дав змогу виявити серйозну проблему сексуальної експлуатації в школах. В Ірла-
ндії U-Report сприяв визначенню п'яти найбільших проблем молоді в країні.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
U-Report в Україні запроваджується у партнерстві з Міністерством у справах 

молоді та спорту, Міністерством освіти і науки, Міністерством охорони здоров'я, 
Міністерством соціальної політики, офісом Уповноваженого Президента України 
з прав дитини, Українським інститутом соціальних досліджень ім. Олександра 
Яременка, AIESEC, НУО “Національна молодіжна рада України”, благодійною ор-
ганізацією “Підліткова та молодіжна асоціація “Teenergizer”, Національною орга-
нізацією скаутів України, НУО “Інститут соціальних ініціатив”, Молодіжною кон-
сультативною групою ООН.  
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На сьогодні у проекті U-Report в Україні зареєстровано понад 5000 молодих 
людей. З лютого 2016 року було проведено дванадцять опитувань. Зокрема, опи-
тування громадської думки показали, що 93% учасників U-Report готові долуча-
тися до місцевих ініціатив, спрямованих на вирішення проблем у своїх громадах; 
60% учасників U-Report стикалися з випадками дискримінації за віком, а 48% — 
за гендерними ознаками. Більшість учасників U-Report (44%) відповіли, що 
знання, отримані у навчальних закладах, є недостатніми для виконання роботи, 
а понад третину турбує якість освіти та низька кваліфікація вчителів. 

Детальніше: www.ukraine.ureport.in/polls/ 

Фотозвіти події: https://goo.gl/rf4my3 https://goo.gl/iZBZ1n 

Приєднуйтесь до нас у Twitter, Facebook і ВКонтакте. 

 

Вікторія Бересток, керівник творчого об’єднан-

ня Донецького обласного дитячо-молодіжного 

центру. 

http://www.ukraine.ureport.in/polls/
https://goo.gl/rf4my3
https://goo.gl/iZBZ1n
https://twitter.com/UReportUkraine
https://www.facebook.com/ureportukraine
https://vk.com/ureportua
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Напрямок «Медіа» 

Хтось вважає журналістику професією 

для заробітку, хтось – літературним 

ремісництвом, хтось - піднесеним тво-

рчим процесом, хтось - наукою. Але як 

би ми не характеризували цей вид ме-

діадіяльності, однозначно одне: він 

має чіткі канони, стандарти і жанри. 

Під стандартами прийнято вважати 

правдивість, оперативність, об'єктив-

ність і актуальність. А ось що можна 

сказати про жанри? Про це піде мова надалі.  

 

Інформаційні жанри: замітка, новина, репортаж. 

Всім молодим журналістам рекомендується освоювати професію, починаючи 

саме з цього жанру. Підготовка новин і репортажів допомагає розвинути в собі 

репортерські навички. Працюючи саме в цьому жанрі, ви по-справжньому дізна-

єтеся, що таке «робота в полі», познайомитись з великою кількістю нових людей 

і експертів, навчитесь добувати інформацію і вести розслідування. Також, саме 

репортажна журналістика - відмінний шлях створити собі гарне і чесне ім'я. 

Головним жанрообразуючим елементом інформаційної журналістики є його 

величність Факт. Іншими словами, якщо немає факту, якщо немає події, не може 

бути і інформаційної журналістики. Це може бути як одномоментна  подія 

(пожежа, повінь, прийняття закону), так і розтягнуте в часі (поступове забруд-

нення води в водопроводі або розповідь про традиції святкування Різдва в конк-

ретній країни). 

Такі матеріали готуються за так званим принципом перевернутої  піраміди - 

головне повідомляється на самому початку, без ліричних відступів, властивих, 

наприклад, статтям і нарисам. 

Новини і репортажі покликані в першому абзаці повідомити аудиторії все най-

головніше. Деталі, цитати, статистика, довідкова інформація розташовуються 

вже нижче по тексту. 

В інформаційній журналістиці є неприпустимою оцінна лексика і авторські ро-

здуми журналістів - жанр не дозволяє. Тобто, автор не має права коментувати 

подію, закликати до якихось дій  або брати участь у події.  

Оцінки, коментарі  та заклики в інформаційних жанрах допустимі тільки тоді, 

коли їх озвучують учасники подій або профільні авторитетні експерти, але ніяк 

не автор матеріалу. 

Різноманітність жанрів у сучасній журналістиці. 
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І нарешті: варто пам'ятати просте, але важливе правило - в інформаційних жа-

нрах журналістики автор покликаний дати відповіді на питання: 

Що? Де? Коли? І ці відповіді повинні міститися вже в заголовку і першому аб-

заці.  

 

Аналітичні жанри: стаття, есе, огляд, колонка, документальний фільм. 

 

Цей жанр журналістики, безумовно, більш складний у виконанні, а тому най-

частіше є долею вже досвідчених професіоналів. Бувають винятки, але ми гово-

римо про правило. Якщо казати про новини, то для аудиторії не є принципово 

важливо, хто автор репортажу. Адже головне - інформація про подію. Але ось ко-

ли мова йде про аналітичні жанри, то глядачі і читачі  частіше звертають увагу 

на прізвище автора, після чого і приймають рішення - читати / дивитися або за-

лишити. Саме тому закономірним професійним розвитком журналіста являється 

шлях від новинних заміток до авторських есе, від репортажів до документаль-

них фільмів. 

Головним жанрообразючим елементом аналітичної журналістики є група фак-

тів у  взаємодії і підпорядкуванні загальній темі. Якщо для репортажу потрібна 

новина, то для статті, есе та фільму первинна тема. 

Тема - це те, про що журналістський твір. Тема розповідає про предмет дослі-

дження і аналіз. Ідея ж - це ті висновки, до яких повинна прийти аудиторія за за-

думом автора після ознайомлення з журналістським твором. Ці висновки автор 

має право озвучити, аналітичний жанр дозволяє оціночну авторську лексику, 

власні умовиводи і висновки. Але при цьому не варто забувати про важливість 

аргументів. Є такий вираз: «Ви можете мати будь-яку позицію. Головне, будьте 

доказовими». Це особливо актуально для аналітичної журналістики. 

Втім, зовсім не обов'язково свою позицію озвучувати прямо.. Набагато 

«смачніше» текст і фільми виглядають, коли автор як би подводить читача до 

висновків, обмежуючись лише натяками і аргументами. 

Якщо в інформаційному жанрі факти є основою, то в аналітичній - лише ілюст-

раціями до обраної теми. Це як з салатом «Олів'є»: тут і картопля, і огірок, і горо-

шок, і яйце, і м'ясо. Але все це об'єднується і скріплюється майонезом. Щось поді-

бне з аналітичною журналістикою: ми беремо безліч фактів, аналізуємо націона-

льний і міжнародний досвід, залучаємо думку експертів, але все це обов'язково об'єд-

нано однією спільною темою. І нарешті, варто пам'ятати просте, але важливе правило 

- в аналітичних жанрах журналістики автор покликаний дати відповіді на питання: 

Як? Чому? Для чого? Які причини і наслідки? 
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Художні жанри: нарис, фільм-портрет, подорожні нотатки, памфлет, фейлетон. 

 

Правду кажучи, в сучасних комерційних ЗМІ художні жанри журналістики не так 

вже й затребувані. А коли і знаходять для них місце, то або в кінці телевізійної про-

грами (так звані «бантики»), або на останніх шпальтах видань. Причина в тому, що 

художні жанри, як правило, не є злободенними творами, а скоріше чимось для душі, 

для відпочинку та розваги, для емоцій, а тому часто вважаються неформатними. Але 

при такому трохи приниженому положенні художні жанри журналістики вимагають 

найвищої літературної майстерності (в газетах і журналах) та режисерської майстер-

ності (на телебаченні). 

Незважаючи на назву жанру, неприпустимо плутати художню журналістику з худо-

жньою літературою. Знову ж таки з тієї причини, що остання завжди базується на до-

кументальних явищах і героях. 

Головним жанрообразуючим елементом художньої журналістики є образ. Саме то-

му цей жанр вимагає докладного опису та поглиблення в деталі. У текстовому варіан-

ті такий ефект допомагають створити яскраві словесні форми, докладні описи, на те-

лебаченнІ - великі плани, ретельні розкадровки, художні символічні ракурси. 

Художня журналістика дуже естетська за своєю суттю і формою. Наприклад,  у но-

винах і статтях абсолютно безглуздо починати текст коротким реченням: 

«Сутеніло ...». А ось в художній - цілком! Адже саме це слово відразу ж створює в уя-

ві читача відповідну картину, потрібний образ. А знімаючи фільм-портрет про літню 

подружню пару, цілком зворушливо буде дивитися початковий кадр, в якому дідусь 

протирає зморшкуватим пальцем фотографію молодої дружини. У такому випадку на-

віть не потрібний закадровий текст про їх любов, так як вдалий кадр-образ і так все 

пояснив глядачеві.  
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У художній журналістиці знаходять актуальність такі літературні поняття, як 

сюжет і фабула. Сюжет- це документальна канва обраної для опису історії в хро-

нологічній послідовності (герой народився, виріс, помер). А фабула - це вже ав-

торська інтерпретація подій. Вибудовуючи фабулу, журналісту  зовсім не обов'я-

зково починати розповідь, повідомляючи дату народження героя. У підсумково-

му творі залишаємо лише те, що по-справжньому цікаво, по-справжньому слу-

жить завданню зробити твір захоплюючим.  Фабула - це майстерня  інтерпрета-

ції сюжету,  побудова структури тексту або фільму, яка утримує читача і глядача 

своєю драматургією. Спочатку повинна бути зав'язка,  спалах інтересу, самий за-

хоплюючий фрагмент історії. Потім хід подій, введення аудиторії в контекст, 

опис важливих подій, пряма мова героїв. Ближче до фіналу - кульмінація і розв'я-

зка, несподіваний поворот подій або загострення конфлікту з закономірним зни-

женням напруги згодом. 

Якщо ви зустріли цікаву людину, сім'ю з незвичайною історією, особливий гео-

графічний об'єкт - це хороша можливість створити оригінальний журналістсь-

кий твір в художньому жанрі. В даному випадку автор не повинен відповідати на 

якісь питання, а покликаний лише розповісти історію, точніше, найважливіше і 

цікавіше з цієї історії.  

 

Олександр Шеремет, керівник творчого 

об’єднання Донецького обласного дитячо-

молодіжного центру 
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Направление «Патриотизм» 

Слова збираються на віче.   

 

До найкоштовніших надбань кожного народу на-

лежить мова. Тому й називаємо це надбання рідна мо-

ва. Рідна, як мати, як Батьківщина, як усе найдорожче 

серцю. 

 Мова -  найбільший духовний скарб, у якому народ ви-

являє себе творцем, передає нащадкам свій досвід і му-

дрість, перемоги і славу, культуру і традиції, думи і спо-

дівання. Рідним словом  народ збагачує також світову 

культуру. 

 Слово - наше повнокровне життя, невмируще джерело. 

З цьо-го невичерпного джерела мовець здобуває не 

тільки знання про навколишній світ, а моральні і естетичні оцінки та уподобан-

ня. 

Український народ творив свою мову упродовж віків, заносячи до мовної скар-

бниці добірний нектар слова, невтомно запалював у слові незгасний вогонь дум-

ки і почуття, вічність праці і мрії. Колективна пам'ять народу-творця береже 

слово, а в ньому — і своє безсмертя. У слові рідної мови захована немовби 

якась таємнича сила, що в неповторному поєднанні звуків несе чарівну мелодію 

мови і називає щось зрозуміле всім. І не тільки називає, а й передає найтонші від-

тінки переживань і мислі . 

Мова — дивосвіт, духовна планета, на якій живе виплекана людиною незлічен-

на кількість слів. Скільки ж слів створив наш народ? Чи спроможні ми порахувати 

усі слова? На жаль, ніхто не відповість на питання: скільки ж слів у сучасній 

українській мові? Не відповість навіть найталановитіший мовознавець. Це важко 

зробити з багатьох причин. Хоча б тому, що мова формувалася упродовж віків, 

завжди відгукуючись на зміни в житті. Кожне покоління отримує цей неоцінен-

ний скарб від своїх попередників, збагачує його і передає нащадкам. Ота предив-

на рівновага відносної стабільності і вічного руху витворює з мови найдосконалі-

ше знаряддя нашого мислення й почуття, найвитонченіший інструмент зростан-

ня.  

То хіба ж спроможні ми порахувати усі слова, наявні в сучасній українській мо-

ві?! Це і загальновживані слова літературної мови, і терміни різних наук, і діалек-

тні та застарілі слова... До того ж повсякчас народжуються нові слова. Ні, бажан-

ня перелічити усі слова нездійсненне!  
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 Проте визначити кількість слів і передовсім літературної мови — намагалися і 

намагаються багато мовознавців. Особливо це цікавить словникарів, які присвя-

чують життя укладанню словників. Зі всієї нескінченної кількості слів вони доби-

рають тільки якусь її частину. Словникарі неначебто скликають слова на віче, ку-

ди приходять найкращі, найдобірніші представники словесного океану. Найваж-

ливіші з-поміж словників словники тлумачні — це немов велетенські аудиторії, де 

обрані словникарями слова збираються на вічну раду. Тут присутні насамперед 

загальновживані слова — своєрідний авангард 

слів. Але в мові багато й інших, зокрема спеціальних 

і діалектних, слів. Якщо вони мають велике поши-

рення у художніх творах, науково-популярній літера-

турі, у періодичній пресі і розмовному мовленні, то 

здобудуть шанс також потрапити на це специфіч-

не віче. 

Спроби зібрати найкраще, найцінніше з океану 

слів української мови робилися здавна. Українське словникарство має історію. З-

поміж усіх словників, що побачили світ у дожовтневий час, вирізняється славно-

звісний «Словник української мови» за редакцією Бориса Грінченка. Словник 

було видано на початку нашого століття. Він містить близько 70 тисяч слів. Це 

найвидатніше досягнення українського дожовтневого словникарства, найповні-

ша на свій час видрукувана мовна скарбниця нашого народу. Словник і досі зна-

ний як словник Грінченків, словник залюбленого у народне слово письменника, 

який з великою сумлінністю зібрав усе найдобірніше з живої української мови. 

Він не втратив свого значення й дотепер. 

Вершиною ж українського словникарства став одинадцятитомний «Словник 

української мови» — перший тлумачний загальний український словник. Його 

опубліковано в 1970—1980 роках. «Словник української мови охоплює словесне 

багатство української літературної мови від І. П. Котляревського до наших днів. 

Тут маємо посилання на художні твори 209 українських письменників. Це твори І. 

Котляревського, Г. Квітки-Основ'яненка, Т. Шевченка, І. Карпенка-Карого, І. Фра-

нка, М. Коцюбинського, Лесі Українки, П. Ти-чини, М. Рильського, І. Кочерги, В. Со-

сюри, А. Малишка, М. Стельмаха, О. Гончара, Б. Олійника та ін. Жоден з украї-

нських словників за богатостолітню історію українського словникарства, почи-

наючи від знаменитого «Лексикона» Памва Беринди, не містив такого словесно-

го багатства, як академічний тлумачний словник української мови. Гортаючи 

сторінки одинадцяти томів видання, ми вчитуємося в історію народу, яку відби-

то в словах давніх і тих, реалії що засвідчують наших днів типу місяцехід, лазер, 

комп'ютер.  
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 Скільки ж слів потрібно окремій людині для спілкування, для читання худо-

жньої, наукової і науково-популярної літератури? Обсяг словника конкретної 

особи залежить від роду її занять, освіченості та здібностей. Встановлено, що мо-

вець активно використовує близько 3000 слів, а розуміє - в десять разів більше.  

Побажаємо всім нам досконало опанувати словесне багатство нашої мови! 

 

Міні-вікторина « Знавець рідної мови» 
1. В якому році Указом Президента України встановлено День української 

писемності та мови? ( 9 листопада 1997 року) 

2. Кого вшановують цього дня? ( святого Преподобного Нестора Літописця 

– основоположника письмової української мови) 

3. Хто був першою людиною, яка друкувала книги? (Іван Федоров) 

4. Мова – це система чого? (знаків) 

5. Дві форми писемності? (усна та писемна) 

6. Що надрукували в першу чергу? (Буквар) 

7. Закінчить прислів’я:  

Шабля ранить голову, а слово -…(душу). Краще мовчати, ніж…(брехати). Від 

гарних слів… (язик не  облізе). 

8. Хто автор вислову: «Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає 

мову»? (Ліна Костенко) 

9.   Який твір перекладено  найбільшу кількість разів? («Заповіт» Т. Шевчен-

ко,     147 мовами світу) 

10. Найбільш вживана літера в української мові? (П) 

11.  Найрідкіше вживана літера в української мові? (Ф) 

12.  Найдавніша згадка про українську мову? (858 рік) 

13.  Який іменник вживається найчастіше? (рука) 

14.  Яке місце українська мова займає по мелодійності? 

(II, після італійської) 

15.  Скільки слів має сучасна українська мова? (близько 

256 тисяч) 

16. Який рід мають назви всіх дитинчат в української мові? (середній – теля, 

котеня, жабеня) 

 

 

Тетяна Трашутіна, керівник творчого об'єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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 Напрямок «Лідерство» 

«Емоційний інтелект: Поняття та методи розвитку» 

 

 

 

 

Якщо ви звернетесь до своїх спогадів зі школи чи вузу, ви, ймовірно, можете 

згадати однокласників/одногрупників, котрі гарно вчилися, отримували п’ятір-

ки та витрачали безліч часу на підготовку до занять, однак так і не стали успіш-

ними в соціальній сфері та не реалізувались у професійній. У чому ж проблема? – 

Людина може бути розвинена інтелектуально, але соціально не адаптована та 

не розуміти емоційної складової поведінки інших. Тому, у розумінні інтелекту, як 

пізнавальної здатності людини, слід виокремлювати емоційний інтелект.  

 

Загальний огляд поняття емоційного 

інтелекту, емоції та їх  виникнення. 
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Емоційний інтелект (далі – EI) (англ. Emotional intelligence) — група мента-

льних здібностей, які беруть участь в усвідомленні та розумінні власних емоцій і 

емоцій оточуючих. Люди з високим рівнем емоційного інтелекту добре розумі-

ють свої емоції і почуття інших людей, можуть ефективно керувати своєю емо-

ційною сферою, і тому в суспільстві їхня поведінка більш адаптивна і вони легше 

досягають своїх цілей у взаємодії з оточуючими. 

 

Поняття емоційного інтелекту порівняно нове та не є загальноприйнятим, од-

нозначного розуміння того, чим є ЕІ, ще не склалося.  

 

Вчення про емоційний інтелект сягає коріннями ро-

біт Чарльза Дарвіна, який визначав емоційні реакції 

як прояв прагнення до виживання. 

Звернемось до історії: 
З 90-х років 20 століття з’явився новий термін – «емоційний інте-

лект» (EQ) . Його ввели в ужиток американські психологи Пітер Саловей і 
Джон Майї . Вони опублікували в 1993 році сумісну працю (Mayer J.D. & Salovey 

P. The intelligence of emotional intelligence ), де обґрунтовується концепція 
емоційного інтелекту. На їх думку «емоційний інтелект – це такий тип соціа-

льного інтелекту, який використовує здатність моніторингу своїх власних 
емоцій і емоцій інших людей для того, щоб розрізняти їх і застосовувати дану 

інформацію для управління власним мисленням і діями». 
Згідно з результатами досліджень Майера і Саловея «люди, що володі-

ють високим рівнем емоційного інтелекту (EQ) , здібні до швидшого прогресу 
в певних областях і ефективнішого використання своїх здібностей». Основна 

думка книги полягала в тому, що хоча емоції і інтелект зазвичай протистав-
ляються, насправді вони взаємозв’язані, переплетені і дуже часто досить 

тісно взаємодіють. І від успіху даної взаємодії безпосередньо залежить успіх 
людини в багатьох сферах життя і діяльності. 

Проте робота Майера і Саловея була суто науковою і розрахованою на 
вузький круг фахівців. Популяризатором даної теорії вважається психолог Де-
ніел Гоулмен, який розвинув ідеї учених і виклав їх доступнішою мовою. У 19-
95 році вийшла перша книга Деніела Гоулмена «Emotional Intelligence», присвя-

чена емоційному інтелекту, яка відразу стала бестселером. 
Таким чином, ідея про вирішальну роль EQ в успіху людини прийшла в маси. 
Основна ідея робіт Деніела Гоулмена достатньо проста: існують різні види 

інтелекту, зокрема інтелект емоційний, який може допомогти людині в різних 
сферах життя. З погляду ученого, емоційний інтелект – це інший шлях бути 

розумним . 
Емоційний інтелект, на думку Гоулмена, це те, як ми поводимося з са-

мими собою і нашими взаєминами. Він виділяє чотири головних складових 
EQ: самосвідомість (self-awareness), самоконтроль (self-management), емпатія 

(empathy) і навики відносин (relationship skills). 
 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B0
http://en.wikipedia.org/wiki/Emotional_intelligence
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97


 17 

Емоції несуть в собі інформацію. Виникнення і зміна емоцій мають логічні за-

кономірності. Емоції з'являються і зникають, розвиваються в просторі (від одно-

го до іншого), наростають і зникають, мають свої причини і наслідки. Емоції 

впливають на наше мислення і беруть участь у процесі прийняття рішення.  

 

 

 

 

Традиційний погляд на емоції протиставляє їх розуму. Емоції хаотичні, не-

керовані і перешкоджають логічного та обґрунтованого прийняття рішень. Емо-

ції призводять до руйнування. Основи принципово іншого підходу до розуміння 

емоцій сягають корінням у праці Ч.Дарвіна. Він першим відзначив, що емоції за-

безпечують наше виживання завдяки тому, що сигналізують про важливість тієї 

чи іншої інформації і забезпечують необхідну в конкретній ситуації поведінку. 

Наприклад, легке занепокоєння, коли Ви переглядаєте звіт, може з'явитися че-

рез те, що Ви десь не помітили помилку.  

Відповідно до праць Салова та Мейера, емоційний інтелект – це сукуп-

ність чотирьох навичок:  

 

 

 

Емоція – це реакція організму на будь-яку зміну в зовнішньому 

середовищі 

► Точність оцінки і вираження емоцій. Це здатність визначити емоції по фізич-

ному стану і думкам, за зовнішнім виглядом та поведінкою. Крім того, воно включає в 

себе і здатність точно виражати свої емоції потреби, пов'язані з ними, іншим людям. 

► Використання емоцій у розумовій діяльності. Це розуміння того, як можна ду-

мати більш ефективно, використовуючи емоції. Керуючи емоцією, людина може міняти й 

своє сприйняття, бачити світ під різним кутом і більш ефективно вирішувати проблеми. 

► Розуміння емоцій. Це вміння визначити джерело емоцій, класифікувати емоції, розпі-

знавати зв'язки між словами і емоціями, інтерпретувати значення емоцій, що стосуються 

взаємовідносин, розуміти складні (амбівалентні) почуття, усвідомлювати переходи від од-

нієї емоції до іншої і можливий подальший розвиток емоції. 

► Управління емоціями. Це вміння використовувати інформацію, яка передається через 

емоції, викликати емоції або усуватися від них в залежності від їх інформативності або ко-

ристі; управляти своїми і чужими емоціями. 
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Люди з високим рівнем емоційного інтелекту, як правило, відчувають 

здоровий емоційний баланс таких почуттів: 

●  Мотивація; 

●  Дружба; 

●  Зосередження уваги; 

●  Самоконтроль; 

●  Задоволеність собою; 

●  Зосередженість; 

●  Душевний спокій; 

●  Свобода; 

●  Зв'язок з оточуючими; 

●  Задоволення; 

●  Автономність; 

●  Задоволеність; 

●  Вдячність тощо. 

 

Водночас, люди з низьким рівнем емоційного інтелекту часто відчувають: 

→ Самотність; 

→ Фрустрацію; 

→ Почуття провини; 

→ Спустошеність; 

→ Депресивність; 

→ Неврівноваженість; 

→ Зобов’язаність; 

→ Залежність; 

→ Злість; 

→ Почуття жертви; 

→ Образу; 

→ Незадоволеність; 

→ Відчуття неуспіху. 

 

Тобто, для нашого особистого щастя та якості життя є доволі важливо мати 

високий рівень емоційного інтелекту та постійно працювати над його вдоскона-

ленням.  

Емоційний інтелект включає в себе комбінацію компете-

нцій, котрі дозволяють виражати та розуміти, контро-

лювати власні емоції, бачити та розуміти емоції інших 

людей, та використовувати для власного і загального 

успіху. 
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Безумовно, рівень розвитку емоційного інтелекту залежить від фізіологічних 

особливостей людини, зокрема будови головного мозку. Будь-які емоції. 

 При будь-якій емоції на той чи інший подразник включається багато фізіо-

логічних систем (серцево-судинна, дихальна, ендокринна тощо). У людей до цих 

реакцій додаються і суб'єктивні переживання, які в свою чергу відображають ді-

яльність певних систем мозку, спрямованих на переробку різноманітної інфор-

мації, що надходить з навколишнього середовища.  

При виникненні емоцій приймають участь: 

  

► кора головного 

мозку; 

► лімбічна система; 

► гіпоталамус; 

► довгастий мо-

зок; 

 ► гіпофіз; 
► спинний мозок; 

► залози внутрішньої 

секреції; 

► серцево-судинна діяльність, 

дихання,виділення шлункового 

соку тощо. 
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Велике значення у виникненні емоцій має ендокринна система. Під час збу-

дження підкіркові центри мозку (гіпоталамус), отримавши інформацію про змі-

ни в організмі та навколишньому середовищі, посилюють вплив на органи внут-

рішньої секреції (гіпофіз і надниркові залози). Це зумовлює вироблення життє-

во важливих речовин, насамперед адреналіну, який підтримує тонус судин, поси-

лює роботу серця, м'язів, швидко збільшує кількість глюкози в крові, підвищує 

активність ферментів тощо. Під час короткочасних емоційних напружень адре-

налін нагромаджується в крові і сприяє тривалому підвищенню кров'яного тис-

ку, прискоренню пульсу, виникненню спазмів судин, зокрема судин серця, що мо-

же спричинити напад стенокардії і навіть інфаркт міокарда. Тому цілком зрозу-

міло, чому ми завжди прагнемо захистити літню чи хвору людину від бурхливих 

емоцій (навіть позитивних), які можуть виявитися для неї небезпечними. 
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«В останнє десятиліття наука відкрила величезне значен-

ня, яке відіграють емоції в нашому житті. Дослідники ви-

явили, що навіть більше ніж IQ, Ваш емоційна освіченість 

та здібності детермінують Ваш успіх та щастя в будь-

яких сферах життя...» 

      Джон Готтман 

Більшість компаній, так само як і державних інституцій, зосереджують 

свою увагу на підготовці висококваліфікованих кадрів у вищих учбових закла-

дах, акцентуючи увагу на підвищені рівня IQ та оволодіванні необхідними для 

роботи знаннями. Однак, сучасні дослідження доводять, що рівень IQ є важли-

вою, однак не основною складовою успішної професійної діяльності, тому емо-

ційний інтелект є необхідною умовою успішного професійного зростання особи-

стості. 

Замислитесь на хвилину, коли ви останній раз стикалися зі складностями 

на роботі? Як Ви себе почували в той момент? Спершу, якщо ви були схви-

льовані та енергійні, що траплялось, якщо кількість проблем зростала, 

яких ви не очікувати починаючи роботу? Або, що ви відчували коли керівник 

лишав Вас без підтримки у складний момент, або інші працівники не викону-

вали свої функції, що впливало на Вашу роботу? Або коли Ви очікували на 

премію, та не отримували її? 

Люди з високим рівнем емоційного інтелекту теж стикаються з такими ж 

проблемами, однак їхня реакція на такі ситуації відрізняється. Вони здатні зупи-

нитися, проаналізувати те, що вони відчувають, і зрозуміти, як ці почуття впли-

вають на поведінку і вибір. Вони здатні зрозуміти, як інші люди почуваються і 

співпереживати з ними. 

Також вони можуть вибрати поведінку і дії, які допоможуть їм не тільки вийти зі 

складної ситуації, але й вирішити її – як всередині себе, так і по відношенню до 

інших. Для таких людей подолання невдач та складностей є досвідом, шансом 

поліпшити себе та свої стосунки з оточуючими. Перешкоди не зупиняють таких 

людей, а допомагають розвинути свій потенціал.  

 

Уявімо робоче місце, де більшість працівників мають розвинений ЕІ,  у та-

кому колективі: 

поважають  ідеї кожного; 

команди працюють з оптимальною віддачею; 

немає пліток та інших негативних проявів; 

кожен радий та святкує успіх свого колеги;  

Важливість емоційного інтелекту при здійс-

ненні професійної діяльності. 
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швидко долаються «камені спотикання»; 

цінується єдність колективу; 

рішення приймаються більшістю; 

робота відповідним чином винагороджується; 

постійно розвивається потенціал працівників тощо. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звернемося до прикладів. 

 

У дослідженні Мартіна Селігмана(Seligman)  було виявлено, що люди з ви-

соким емоційним інтелектом  мають високий рівень оптимізму. У цьому сенсі Se-

ligman має на увазі здатність справлятися з невдачами. Він виявив, що оптимісти 

можуть подивитися на проблеми, як щось зовнішнє для них і тимчасове, в той 

час як песимісти розглядають їх як власні внутрішні дефекти і як такі, що мають 

постійний характер. 

Це звучить добре, але чому це так важливо для роботи?  

Одна страхова компанія провела дослідження при якому за допомогою 

психологічних тестів визначили рівень оптимізму та порівняли показники про-

даж людей з високим і низьким рівнями оптимізму. Виявилося, що оптимісти 

продавали на 37 відсотків більше товарів ніж песимісти на аналогічних посадах 

протягом двох перших років роботи. В іншій компанії було проведено експери-

мент при прийомі на роботу з використанням тестів на ЕІ, так, працівники з ви-

соким рівнем ЕІ протягом першого року роботи продавали на 21 відсоток біль-

ше товарів ніж працівники з низьким рівнем ЕІ. 
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Аналогічні результати були отримані в L'Oreal. У порівнянні з традиційним 

процесом прийняття на роботу в компанію були використані тести на EI компе-

тенції, в результаті найму продавців з високим рівнем ЕІ, які в середньому про-

давали на $ 90.000 більше, ніж інші продавці, річний результат був збільшенням 

загального доходу  на $ 2,5 млн. 

 Аналізуючи важливість емоційного інтелекту для сектору державної служ-

би, можна звернутися до досвіду Сполучених Штатів Америки. Так, коли при 

прийомі на роботу в ВВС США почали використовувати тести на ЕІ, було виявле-

но, що рекрути з гарними показниками ЕІ більш впевнені у собі, схильні до емпа-

тії, відчуття бути щасливими, такі працівники більш відповідають вимогам до 

державної служби та військової служби зокрема. В результаті зменшення витрат 

на добір рекрутів ВВС США заощадило понад $ 3 млн. в рік, будучи в змозі найня-

ти потрібних людей в перший раз. Результати були настільки помітними, що 

Управління урядової звітності (раніше Управління державного обліку) предста-

вив інформацію про економію бюджетних коштів Конгресу, який, в свою чергу, 

просив щоб Міністерство оборони США використовував тести на  ЕІ при прийомі 

на роботу і відбору кандидатів у всіх збройних сил США. 

 

 

 Ще в одному дослідженні було розглянуто 300 провідних керівників                              

в 15 міжнародних організацій. В результаті було виявлено шість провідних хара-

ктеристик ЕІ для керівників, зокрема: спрямованість на результат, лідерство, ко-

мандне лідерство, впевненість у собі, організаційна інформованості та вплив. 

В одній міжнародній корпорації, яка виробляє напої, було проведено дослі-

дження за якими приймали на роботу керівників за традиційними методами 

прийому на роботу і з використанням тесту на ЕІ, в результаті дослідження ви-

явилося, що більше половини керівників, прийнятих за традиційними метода-

ми, звільнялись з роботи протягом двох років. Водночас, коли керівники прий-

мались на роботу з використанням тестів на ЕІ, з них протягом двох перших ро-

ків роботи звільнялись близько 6 відсотків. В той же час, ті, котрі приймались на 

роботу за тестами ЕІ знаходились в першій третині рейтингу продуктивності 

праці, а також збільшували показники праці у межах 15-20 відсотків.    

Перераховані приклади важливості емоційного інтелекту для роботи не є 

виключними, рівень ЕІ і його підвищення є необхідними для організації продук-

тивного та гармонійного психологічного клімату у колективі на роботі. 
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Щодо можливостей підвищення рівня емоційного інтелекту існує два про-

тилежних підходи, так, ряд вчених, зокрема Дж. Мейєр, дотримуються позиції за 

якою підвищити рівень ЕІ неможливо, оскільки ЕІ є відносно стійкою властивіс-

тю. Однак, підвищити емоційну компетентність шляхом навчання можливо. 

Водночас, Д.Гоулман та інші вчені, вважають, що  ЕІ можна розвивати, така мож-

ливість обумовлена тим фактом, що нермові шляхи головного мозку продовжу-

ють розвиватися до середини людського життя. 

Серед методів розвитку ЕІ називають: 

▀ груповий тренінг; 

▀  індивідуальний тренінг; 

▀  коучинг; 

▀  тренінг дітей у сімейно-суспільних дитячих центрах; 

▀  сімейне виховання; 

▀  гаптономія. 

Методи(інструментарій) розвитку емоційного інтелекту можуть бути різними, 

однак вони направлені на розвиток окремих компетенцій, складових емоційного 

інтелекту.  

 

 

 

Коли ми не усвідомлюємо наші емоції і їх причини, бути щасливим, жити 

повноцінним життям важко, навіть, неможливо. Звичайно, можуть бути зовніш-

ні ознаки успіху, такі як гроші, престиж, або успішна кар'єра. Але щоб бути по-

справжньому щасливими, ми повинні бути в змозі визначити, що змушує нас ві-

дчувати себе добре.  

У той же час, ми повинні бути в змозі визначити, коли щось змушує нас від-

чувати себе погано. Тоді ми повинні використовувати ці знання, щоб керувати 

власними діями.  

Усвідомлення своїх емоцій вимагає практики. Ось кілька, кроків, які допо-

магають збільшити вашу емоційну самосвідомість та покращити здатність розу-

міти та контролювати власні емоції. 

 

 

 

 

Методи підвищення рівня емоційного інтелекту. 

Емоційна самосвідо-

мість 
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Крок 1. «Звірка» з самим собою 

 

Для початку, щоб визначити ваші емоції, вам потрібно виділити час для цьо-

го. Визначте певний час протягом дня, коли ви можете бути одні і у стані спо-

кою. Можливо, перші години ранку, обідня перерва, або час перед сном, були б 

кращим моментом щоб почати. Ці вправи слід робити регулярно, для того щоб 

визначення емоційного стану стало звичкою. Зрештою, ви зможете чітко визна-

чати та в подальшому корегувати свої емоційні стани. 

 

Сядьте спокійно і, якщо можливо, закрийте очі. Задайте собі кілька питань, і 

не забудьте відповісти на них чесно. Немає правильних або неправильних відпо-

відей. Просто слухайте ваші відповіді. Дайте відповіді на такі питання: 

 

◙ Як я себе почуваю? 

◙ Що я відчуваю?  

◙  Як довго я відчував себе таким чином?  

◙  Як ці почуття проявляються на моєму тілі? 

◙  Чи відчуваю я себе напружено, втомленим, у мене є головний біль або біль у 

шлунку?  

 

Крок 2. Позначте свої емоції  

 

Спочатку, коли ви навчитесь визначати, що саме від відчуваєте, вам необ-

хідно навчитись визначати причину своїх емоційних станів. Окрім того, необхід-

но ідентифікувати ті чи інші емоції, при чому ідентифікувати необхідно як пога-

ні, так і хороші емоції. 

 

Для початку, такою ідентифікацією можуть бути характеристики емоцій як

-то, злість, страх, засмученість тощо. Ви можете більш конкретизувати, надати 

відтінків власним емоціям, зокрема, «втомився і засмучений», «ситий по горло» 

тощо. Ось деякі запитання, котрі дозволять ідентифікувати Ваші емоції: 

 

→ Коли це відчуття почалось? 

→ Що сталося, коли з’явилися ці емоції? 

→ Чи змінилася інтенсивність емоції? Як саме? 
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Крок 3. Відчувайте емоції тоді, коли вони відбуваються. Пізнавайте їх. 

 

Намагайтеся «почути» свої емоції, як вони відбуваються. Що вони говорять 

Вам? Ми, напевно, всі відчули наші емоції, як попередження, скажімо, коли ми 

йдемо одні в незнайомому районі міста або коли хтось незнайомий наближаєть-

ся до нас на вулиці. Наше хвилювання є біологічним способом попередження про 

можливу небезпеку. Можливо, ви відчули її і назвали інтуїцією або інстинктом - 

але це ж емоційна реакція, яка відбувається і в інших сферах нашого життя. 

Наприклад, Ви погоджуєтесь взяти новий складний проект на роботі, але рап-

том відчуваєте гнів або роздратування, то  про що це може говорити? –  це може 

бути емоційне попередження про те, що Ви берете на себе роботу, що є завели-

кою за обсягом, і маєте переглянути рішення про прийняття проекту. 

Спробуйте виразити свої емоції словами, описати їх. Наприклад, ви можете 

подумати: «Я відчуваю себе дуже злим прямо зараз. Я відчуваю це в своєму жи-

воті та спині. Що цей гнів намагається мені сказати? 

Якщо ви навчитеся помічати свої емоції, як вони відбуваються, і ви зможете 

краще встановити зв'язок емоцій з їх причинами. Іншими словами, визнаючи 

свої емоції, як вони відбуваються, Ви маєте більше можливостей дізнатися про 

себе. 

 

Крок 4. Дістатися до «коріння» емоції 

 

Якщо ви навчилися ідентифікувати свої емоції та визначати їхню інтенсив-

ність, намагаєтесь розуміти, що емоції говорять нам, необхідно також навчитися 

бачити «коріння», першопричини емоцій. 

Як правило, коли ми відчуваємо емоції, це тільки «вершина айсбергу» нашого 

емоційного стану. Наприклад, ми відчуваємо гнів, але що приховано під цим гні-

вом? Ви сердиті тому що відчуваєте себе вразливим, чи знаходитесь під чиїмось 

контролем? Чи ви сердиті, бо Вам доручили занадто багато робочих функцій? 

Всі ці «коріння» Вашого гніву бувають різні, однак емоція одна. Кожна емоція 

має певні причини. Ви маєте не тільки усвідомити і зрозуміти свою емоцію, а й 

зрозуміти, чим саме вона викликана. Тільки знаючи, що саме провокує ту чи ін-

шу емоцію, Ви будете в змозі контролювати її.  
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Як бачимо, значення емоційного інтелекту для роботи чи побудови нормаль-

ного, повноцінного і щасливого особистого життя є вельми важливим. На сього-

дні питання емоційного інтелекту знаходяться на стадії становлення, але є дієві 

практики з його розвитку, які дозволяють покращити емоційні компетенції, на-

вчитись розуміти і контролювати власні емоції. Безперечно, питання емоційно-

го інтелекту, а особливо аналіз і застосування методик його розвитку можна 

тільки оглядово викласти в матеріалах заочного семінару-тренінгу, тому споді-

ваємось, повернутися до питання розвитку емоційних компетенцій у наступних 

семінарах. 
 

 

 

 

Наталія Запішна, керівник творчого об’єднання Донець-

кого обласного дитячо-молодіжного центру. 
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   У даній статті проведено порівняльний аналіз дослі-

джень і публікацій із проблем розвитку творчої особи-

стості підлітків, простежено сучасні тенденції дослі-

дження з формування інтелектуально розвиненої тво-

рчої особистості. Розглянуто загальні теорії розвитку 

креативності та творчих здібностей підлітків, визна-

чено роль мотивації в творчому процесі, а також вплив 

різних чинників соціального середовища на розвиток креативності дітей підліт-

кового віку. 

Описано психологічні умови розвитку особистості підлітка, специфічні особ-

ливості самосвідомості, особливості інтелектуальної активності та динамічний 

розвиток таких індивідуальних особливостей мислення, як творчість, самос-

тійність, гнучкість. Охарактеризовано основні ознаки творчого мислення та 

особливості розвитку теоретичного рефлексивного мислення. 

Проаналізовано місце та роль творчих завдань у формуванні інтелектуально 

розвиненої творчої особистості, чітко визначено головні психологічні особливо-

сті розвитку особистості підлітків. Визначено ознаки підвищення продуктивнос-

ті творчого мислення і розвитку творчих здібностей особистості дітей підлітко-

вого віку. 

Підлітковий вік займає важливу фазу в загальному процесі становлення лю-

дини як особистості, коли в процесі побудови нового характеру, структури та 

складу діяльності дитини закладаються основи свідомого поведінки, вимальо-

вується загальна спрямованість у формуванні моральних уявлень і соціальних 

установок. Таким чином на підлітковий вік припадає активний пізнавальний ро-

звиток особистості. Розгортається він у малопомітних для дитини і тих, хто її 

оточує, формах. Упродовж цього періоду триває розвиток мислення, пам'яті, фо-

рмується цілісніше усвідомлення того, що відбувається навколо, розширюються 

межі уяви, діапазон суджень. Ці можливості пізнання сприяють швидкому нагро-

мадженню знань. Когнітивний розвиток у підлітковому віці характеризується 

розвитком абстрактного мислення, логічної пам'яті, використанням метакогні-

тивних (пов'язаних з виробленням стилю інтелектуальної діяльності) навичок. 

Ці чинники суттєво впливають на зміст думок підлітка, його здатність до мора-

льних суджень. 

 

Направление «Креатив» 

Розвиток творчої особистості учнів підліткового віку 

у навчальній діяльності.                
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Розвиток особистості підлітка характеризується такими психологічними 

особливостями: 

ни; 

слими повною мірою; 

дінки; 

 

дорослих; 

рають засоби (але часто неповністю усвідомлюють свої дії, не прагнуть самоана-

лізу, їхні вчинки характеризуються імпульсивністю); 

мості, що проявляється в самооцінці (механізмом розвитку самосвідомості підлі-

тків є їхня постійна рефлексія, тому вони часто є невдоволеними самими собою); 

знайомих, розмовляти про свій внутрішній світ, переживання, почуття; 

часто їхні вольові дії спрямовані тільки на щось одне); 

діяльність супроводжуються яскравими емоціями, почуттями, переживаннями, 

особливо у спілкуванні з однолітками протилежної статі; інтенсивно формуєть-

ся спрямованість, інтереси). 

Для підлітків характерна підвищена інтелектуальна активність, стимульована 

не тільки їх природною допитливістю, а й бажанням розвинути, продемонстру-

вати свої здібності, отримати високу оцінку. Розв'язуючи складні завдання, вони 

нерідко виявляють високорозвинений інтелект, неабиякі здібності. Необхідність 

розв'язувати прості завдання іноді викликає у них емоційно-негативну афектив-

ну реакцію, відмову від такої роботи. 

Підлітковий вік є порою динамічного розвитку таких індивідуальних особли-

востей мислення, як творчість, самостійність, гнучкість. 

До загальних ознак творчого характеру мислення належать: 

1) оригінальність думки, здатність давати відповіді, які суттєво відхиляються 

від звичних; 

2) велика кількість думок, ідей, що виникають у людини за одиницю часу; 

3) сприйнятливість до проблем, чутливість до суттєвого; 

4) здійснення розумових дій доцільно, а не випадково; 
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5) здатність виявляти нові, незвичні функції об'єкта чи його частини; 

6) гнучкість розмірковування, коли людина може легко відхилятися від звич-

ного способу розв'язування завдання, долаючи «бар'єр минулого досвіду»; 

7) здатність самостійно відкривати нові знання тощо. 

Аналіз психолого-педагогічної літератури показав, що у підлітковому віці у 

розвитку особистості простежуються деякі особливості дітей даного віку, що 

впливають на розвиток творчих здібностей. 

У підлітковому віці продовжує розвиватися теоретичне рефлексивне мислен-

ня. Підліток вже вміє оперувати гіпотезами при вирішенні творчих завдань. Сти-

каючись з новим завданням, він намагається відшукати різні підходи в її вирі-

шенні. Саме це, як домінанту розвитку психіки в інтелектуальній сфері, виділяє 

доктор психологічних наук, професор І. Ю. Кулагіна у своїй роботі «Вікова психо-

логія». Це свідчить про високі можливості розвитку таких творчих здібностей, 

які визначаються гнучкістю мислення і пильністю в пошуках проблем. Підліток 

знаходить способи застосування абстрактних правил для вирішення цілих кла-

сів задач, що свідчить про високий потенціал розвитку здатності до перенесення 

досвіду.  

Оволодіння підлітком у процесі навчання такими розумовими операціями як 

класифікація, аналогія, узагальнення сприяє ефективному розвитку здатності 

до зближення понять, що визначається легкістю аналізування та віддаленістю 

аналізованих понять, висока якість цих показників визначається особливостями 

теоретичного рефлексивного мислення, що дозволяють підліткам аналізувати 

абстрактні ідеї. Для цього віку характерний інтерес до абстрактних філософсь-

ких, релігійних, політичних і інших проблем. 

Як стверджує І. Ю. Кулагіна, розглядаючи особливості підліткового віку, у зв'я-

зку з підвищенням інтелектуального розвитку підлітка прискорюється і розви-

ток уяви. Зближуючись з теоретичним мисленням, уява дає імпульс до розвитку 

творчості підлітків. Уява підлітка, як виділяє І. Ю. Кулагіна, «звичайно, менш 

продуктивно, ніж уява дорослої людини, але вона багатше фантазії дитини». 

При цьому Кулагіна І. Ю. відзначає існування двох ліній розвитку уяви в підліт-

ковому віці. Перша лінія характеризується прагненням підлітками до досягнен-

ня об'єктивного творчого результату. Вона властива далеко не всім підліткам, 

але всі вони використовують можливості своєї творчої уяви, отримуючи задово-

лення від самого процесу фантазування. 

1. Потреба у творчості виникає в тому випадку, коли вона небажана або немо-

жливе через зовнішніх обставин, тобто свідомість у цій ситуації провокує актив-

ність несвідомого. Таким чином, свідомість у творчості пасивно і лише сприймає 

творчий продукт, а несвідоме активно породжує творчий продукт. Звідси твор-

чий акт є злиттям логічного (аналіз-синтез у процесі уяви) та інтуїтивного 

(інсайт) рівнів мислення. 
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2. Психічне життя особистості – це процес зміни двох форм внутрішньої і зо-

внішньої активності: творчості і діяльності. При цьому діяльність доцільна, дові-

льна, раціональна, свідомо регульована, збуджується певною мотивацією і функ-

ціонує по типу негативного зворотного зв'язку: досягнення результату завер-

шує етап діяльності. Творчість же спонтанна, мимоволі, ірраціональна, не підда-

ється регулюванню з боку свідомості, вона мотивується відчуженням людини 

від світу і функціонує за принципом позитивного зворотного зв'язку: отримання 

творчого продукту тільки підштовхує процес, роблячи його нескінченним. Звід-

си діяльність – це життя свідомості, механізм якої зводиться до взаємодії актив-

ної свідомості з пасивним несвідомим, тоді як творчість є життя домінуючого 

несвідомого при взаємодії з пасивним свідомістю. 

3. Для прояву творчих здібностей необхідна своєрідна обстановка – креатив-

не середовище, що характеризується наступними ознаками: 

нення (закон Йоркс - Додсона: максимальна продуктивність діяльності можлива 

лише при підтримці, мотивації досягнення на середньому рівні), а також відсут-

ність змагальної мотивації і мотивації соціального схвалення; 

примусу, прийняттям та стимулюванням будь-яких ідей, свободою дій і відсутні-

стю критики. 

У процесі створення творчого продукту (креативному процесі) виділяється 

ряд обов'язкових стадій: 

1) поява нестандартної проблеми і виникнення протиріччя між необхідністю 

та неможливістю її вирішення; 

2) зародження та оптимізація мотивації до вирішення завдання; 

3) дозрівання ідеї в процесі раціонального відбору та накопичення суми 

знань про проблему; 

4) логічний «глухий кут», супроводжуваний обов'язкової фрустрацією емоцій-

но-вольової сфери особистості; 

5) осяяння (інсайт) – інтуїтивне прозріння, як би виштовхує потрібну ідею у 

свідомість; 

6) експериментальна перевірка ідеї. 

Таким чином, при всьому різноманітті психологічних теорій креативності, іс-

нує ряд основоположних ознак творчої діяльності, впливаючи на які можна, в 

тій чи іншій мірі, підвищувати продуктивність творчого мислення і розвивати 

творчі здібності особистості школяра-підлітка. 

Багато досліджень креативності «особистісного» напряму, а серед них слід ви-

ділити Баррона, вивчають роль мотивації в творчому процесі, а також вплив різ-

них чинників соціального середовища на розвиток креативності.  
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Оскільки психологічні дослідження дотепер не виявили успадкованого індиві-

дуальних відмінностей у креативності, як детермінанти творчих здібностей на-

зивають фактори зовнішнього середовища, які можуть зробити на їх розвиток 

як позитивний, так і негативний вплив. 

Баррон виділяє основні параметри соціального мікросередовища, що 

сприяють формуванню креативності: 

 

 

 

 

-інформаційна збагачення; 

 

Інший напрям, автором якого є А. Маслоу, здатність до творчості, розглядає 

як установку на самореалізацію особистості. Головну роль у детермінації творчої 

поведінки відіграють мотивація, цінності, особистісні риси. Творчий процес по-

в'язаний з самоактуалізацією, повної та вільної реалізації своїх здібностей та 

життєвих можливостей. За А. Маслоу, свобода, спонтанність, самоприйняття та 

інші риси дозволяють особистості найбільш повно реалізувати свій творчий по-

тенціал. 

Д. Б. Богоявленська визначає креативність як глибинну особистісну власти-

вість, яка виражається в оригінальній постановці проблеми, наповненою особис-

тісним змістом. Вивчення творчості як продуктивного і спонтанного явища здій-

снювалося за допомогою методу, названого автором «Креативне поле». У цих до-

слідженнях було встановлено, «що процес пізнання детермінований прийнятої 

завданням лише на першій стадії. Потім, в залежності від того, чи розглядає лю-

дина рішення задачі як засобів для здійснення зовнішніх стосовно пізнання ці-

лей чи воно саме є мета, визначається і доля процесу. У першому випадку він об-

ривається, як тільки вирішується завдання. У другому виникає феномен самору-

ху діяльності. Богоявленська Д. Б. підкреслює, що креативність є спільною особ-

ливістю особистості і впливає на творчу продуктивність незалежно від сфери 

прояву особистісної активності. 

Також відомо, що важливим засобом формування інтелектуально розвиненої 

творчої особистості є творчі задачі. Це неординарні задачі, в яких сформульова-

но певну вимогу, що виконується на основі знання законів, але відсутні прямі чи 

непрямі вказівки на ті явища, закономірностями яких слід скористатися для ро-

зв'язування цих задач. 

 

О. Я. Понамарьов пропонує в розв'язанні творчої задачі виділяти дві основні 

фази: 
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1) фазу інтуїтивного пошуку та отримання інтуїтивного ефекту, інтуїтивного 

розв'язання (тобто фазу, яку в минулому іноді називали «психологічним» розв'я-

занням); 

2) фазу його вербалізації, формалізації (тобто ту, яку відповідно зв'язували з 

«логічним» розв'язанням). 

Результати будь-якої діяльності, в тому числі і діяльності, підпорядкованій ро-

зв'язуванню творчої задачі, не завжди співпадають із поставленими цілями. З 

одного боку, будь яка ціль може бути не досягнута або досягнута частково. З ін-

шого боку, в, ході діяльності можуть бути отримані непередбачувані, додаткові її 

результати. Причому ці додаткові результати діяльності можуть бути як бажа-

ними так і ні. У зв'язку з цим, під час аналізу діяльності необхідно одночасно 

враховувати прямий її продукт і побічний. 

Під прямим продуктом діяльності слід розуміти такий результат діяльності, 

який відповідає усвідомлюваній цілі суб'єкта, що розв'язує задачу. «Прямий про-

дукт дії, – пише О. Я. Понамарьов, – відповідає свідомо поставленій цілі і може 

бути безпосередньо використаний у свідомій організації наступних дій 

(усвідомлюваний досвід)». 

Побічний продукт виникає не внаслідок тих дій суб'єкта, які прямо відповіда-

ють поставленим цілям, а, немов би поза ними. Цілком закономірно, що суб'єкт 

під час розв'язання творчої задачі спочатку використовує свідомо організований 

досвід. Як правило, цього досвіду для розв'язання творчої задачі не достатньо 

(якби це було не так, то ця задача для даного суб'єкта вже не була б творчою). Це 

приводить до необхідності отримання нових знань. Під час конкретної діяльнос-

ті виникає інший досвід – неусвідомлюваний. Іноді він і містить у собі ключ до 

розв'язання творчої задачі. «Неусвідомлюваний досвід, як пише О. Я. Понама-

рьов, – і проявляється в зручний момент у вигляді неочікуваної «підказки», яка 

приводить до інтуїтивного розв'язання». Використання побічного продукту до-

зволяє суб'єкту розв'язання творчої задачі підніматись по сходинках структур-

них рівнів психологічного механізму творчості. 

Знакові моделі стосовно побічних продуктів на нижчому рівні даного механіз-

му не функціонують взагалі. Побічний продукт формується лише при опорі на 

предмети-оригінали. Процес створення побічного продукту не усвідомлюється. 

Оцінювання ефективності використання такого продукту здійснюється лише на 

емоційному рівні. 

Далі побічний продукт проникає у внутрішній план дій, де вже все стає усвідо-

мленим і може бути вираженим у вигляді знакових моделей. На третьому рівні 

до внутрішнього плану дій проникає і спосіб, який відповідає ефекту викорис-

тання побічного продукту. В контроль та оцінювання включається уява. Побіч-

ний продукт перетворюється у прямий. Контроль та оцінювання згодом стають 

повністю логічними. Розв'язання вже опирається на логічний аналіз та синтез 

структури задачі.  
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Таким чином під кінець навчання у початковій школі спостерігається сплеск 

дослідницької активності. До 8-9 років діти, читаючи або спостерігаючи за різ-

ними явищами життя, починають формулювати пошукові питання, на які нама-

гаються самі ж знайти відповідь. У 11-12 років практично всі діти направляють 

свою дослідницьку активність на формулювання пошукових питань. 

Це відбувається тому, що школярі намагаються зрозуміти й осмислити при-

чинно-наслідкові зв'язки й закони появи різних подій. 

Дослідницька активність дітей на етапі причинного мислення характеризу-

ється двома якостями: зростанням самостійності розумової діяльності й критич-

ності мислення. Завдяки самостійності дитина навчається керувати своїм мис-

ленням: ставити дослідницькі цілі, висувати гіпотези причинно-наслідкових за-

лежностей, розглядати відомі їй факти з позицій висунутих гіпотез. Ці здатності, 

без сумніву, є основними передумовами розвитку творчого потенціалу на етапі 

причинного мислення. Критичність мислення проявляється в тому, що діти по-

чинають оцінювати свою й чужу діяльність із погляду законів і правил природи 

та суспільства. 

З одного боку, завдяки усвідомленню дітьми правил і законів, їхня творча дія-

льність стає більш осмисленою, логічною, правдоподібною. З іншого боку, кри-

тичність може перешкодити творчості, тому що на цьому етапі висування гіпо-

тези вона може здатися нереальною і буде від кинутою. Подібні самообмеження 

звужують можливості появи нових, оригінальних ідей.  
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