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Анотація. Розкрито сутність самореалізації як психологічного феномену та 

представлено різні підходи до його тлумачення. Показано значення творчої діяльності в 

процесі самореалізації дітей. Проаналізовано особливості творчої самореалізації молодшого 

школяра в новій соціальній ситуації Виділено умови та способи, які забезпечать умови для  

розкриття творчого потенціалу особистості. 

Ключові слова: креативність, творчий розвиток, творча самореалізація, творчі 

здібності. 

 

Abstract. The essence of self-realization as a psychological phenomenon is revealed and 

various approaches to its interpretation are presented. The significance of creative activity in the 

process of self-realization of children is shown. The peculiarities of creative self-realization of a 

junior pupil in a new social situation are analyzed. Conditions and methods that will provide 

conditions for disclosure of creative potential of the person are distinguished. 

Key words: creativity, creative development, creative self-realization, creative abilities. 

 

У сучасних умовах розвитку українського суспільства, на етапі суттєвих соціально-

економічних трансформацій здатність людини до творчості набуває особливого значення. 

Проблема розвитку й використання потенціалу людини розглядається в контексті гуманізації 

та гуманітаризації суспільства й освіти, коли самореалізація особистості визнається 

пріоритетною. Глобальні перетворення орієнтують педагогів на виховання компетентної, 

ініціативної особистості, що готова легко адаптуватися до нових обставин, швидко та 

креативно мислити, знаходити оригінальні рішення. Відповідно до цього важливості набуває 

вимога створення умов для особистісного зростання кожної дитини, забезпечення 

можливостей для її гармонійної взаємодії з усіма суб’єктами творчого освітнього 

середовища. Самореалізація дитини, культивування її унікальності, розвиток здібностей 

набуває актуальності в контексті набуття нею творчої компетентності, усвідомлення дітьми, 

починаючи з ранніх років, неосяжного творчого довкілля, формування особистості.  

Саме на цьому наголошується в Законі України «Про освіту» [6], де зазначено, що 

найвища цінність суспільства – всебічний розвиток людини як особистості, розкриття її 

талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування цінностей і 

необхідних для успішної самореалізації компетентностей. Важливим завданням Нової 

української школи [8] є створення умов для розвитку в дітей потреби й здатності до 

інновацій, уміння креативно підходити до вирішення проблем, розумно та раціонально 



 21 

користуватися творчими ресурсами в різних видах діяльності. Формування творчої 

особистості учня має відбуватися шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про 

суспільство, природу, способи навчально-пізнавальної діяльності.   

За даними низки психологічних досліджень (А.Брушлінський, В.Давидов, 

Т.Кудрявцев, О.Матюшкін, В.Моляко, О.Тихомиров та ін.), виявлено позитивну роль 

творчості у стимулюванні пізнавальних інтересів учнів, розвитку в них мислення, 

дослідницької активності, здатності до знаходження оригінальних рішень. За переконанням 

учених, будь-яка праця, фізична чи розумова, може за певних суспільних умов ставати 

творчою діяльністю, що зумовлюється потребами суспільства.   

Зустрічаємо декілька термінів «самореалізація», «креативність», «творчість», «творчі 

здібності», «творча самореалізація», пояснення яких подано в працях сучасних психологів. 

Так, у науковому дискурсі розробляється проблема творчої самореалізації особистості як 

цілісного процесу становлення людини на своєму життєвому шляху в філософському 

(М.Михайлов, М.Муляр, М.Недашковська, Н.Циба та ін.), психологічному (І.Бех, 

Т.Вівчарик, В.Давидов, Ю.Долинська, Л.Рудкевич та ін.) і педагогічному (В.Андрєєв, 

Б.Гершунський, О.Горячева, І.Зязюн, В.Лозова, С.Сисоєва, О.Савченко, Н.Тарасевич, 

Н.Щуркова та ін.) контекстах. 

У психологічній літературі використовується декілька конструктів: «самореалізація», 

«самоактуалізація» та «самоздійснення», які трактуються як кінцевий результат 

самореалізації можливостей особистості. Зокрема, А.Маслоу [13] самореалізацію називав 

самоактуалізацією, самовіддачею, самоздійсненням. Подібної точки зору дотримувався 

К.Роджерс [16], за яким «головна рушійна сила життя» та розвитку людини – це прагнення 

до творчого зростання, розкриття здібностей і підсилення потенціалів, прагненням до 

більшої ефективності, конструктивності й зрілості поведінки.  

В окремих психологічних і педагогічних словниках поняття «самореалізація 

особистості» визначається як втілення в життя своїх внутрішніх можливостей і здібностей; 

більш або менш неспеціальне значення - реалізація власного потенціалу; одна з цілей 

педагогічного процесу, яка полягає в допомозі особистості здійснити свої позитивні 

можливості, розкрити нахили і здібності. В своїх працях І. Бех [1] визначає самореалізацію 

як особистісне утворення, яке є центральною характеристикою людини, вищим рівнем її 

розвитку, на якому практично самоздійснюється її «Я» (система цінностей). Відповідно до 

цього, самореалізацію інтерпретують як фундаментальну цінність. Такого статусу вона 

набуває, коли з потенційної можливості стає визначальним фактором життєдіяльності 

особистості. Однак часто вона залишається на рівні потенції особистості або реалізується в 

досить обмеженому змістовому просторі чи в суспільно несхвальному ракурсі. 

Самореалізація є цілісною діяльністю і поведінкою особистості, а не сукупністю певних 

способів її діяльності, поведінки. Вона має складну структуру і здійснюється на різних 

рівнях, притаманна навіть дітям дошкільного віку. 

У науковій літературі [15] подаються два способи творчої самореалізації людини 

(особистісний і конструктивний) або три основних стратегії самореалізації особистості 

(невпевнена (адаптативна) поведінка, для якої характерна орієнтація особистості на 

конформність; асертивна поведінка, заснована на впевненості та незалежності особистості; 3) 

агресивний стиль поведінки, для якого характерне зневажливе ставлення до інших людей, 

прагнення нав’язувати власну думку тощо). Викладені точки зору ґрунтувалися на тому, що 

домінування однієї стратегії виключає актуалізацію іншої та є критерієм віднесення 

особистості до тієї або іншої стратегії поведінки. 

Особистість самореалізовується в процесі творчості, яка можлива в будь-якій 

діяльності (навчання, праця, гра, танці, спорт, зображувальна діяльність та ін.), в яких 

можливий вияв неповторної індивідуальності дитини. Звернення до психологічної думки [17] 

показує, що креативність пояснюється як здатність до варіативності, особливостями 

мислення, сукупністю здібностей до генерування ідей, які відрізняються від 

загальноприйнятих, стереотипних необхідні компоненти, такі як мислення, мотивація, 
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здібності, зумовлює загальний розвиток особистості та забезпечує її внесок в історію 

людства. Творчість тлумачиться як процес, особливий вид діяльності, який включає 

необхідні компоненти ( мислення, мотивація, здібності) та зумовлює загальний розвиток 

особистості та забезпечує її внесок в історію людства.  

Зустрічаємо, що творча діяльність - це синтезування сприйняття, відображення 

дійсності плюс задум автора (втілення власного бачення, надання йому оригінальної 

інтерпретації), а також процес складної чуттєво-мисленнєвої переробки отриманого 

внаслідок активного вибору різноманітного матеріалу, що завершується виявом творчою 

особистістю самої себе через предметність. Без суб’єктивності процес відображення 

дійсності був би механічним копіюванням [14].  

Говорячи про творчу самореалізацію особистості (самореалізацію через творчу 

діяльність), В.Моляко [14] акцентує увагу на особливостях творчості, що характеризують 

дитину як творчу особистість, до яких відносяться:  

-інтелектуальний потенціал - гнучкість, швидкість, точність, дивергентність, 

економічність мислення; цупкість зорової, слухової пам’яті, здатність до наслідування;  

- жива уява; тривала концентрація, зосереджена увага;  

-допитливість - внутрішня пізнавальна мотивація; відчуття нового, невідомого раніше;  

-ініціатива - постійна активність і зайнятість; велика працездатність; любов до ризику; 

схильність до труднощів; незалежність, самостійність, прагнення до самовираження, віра у 

свої сили, критичність, реалістичність самооцінки;  

-наполегливість, відданість завданню, почуття напруженості; передбачення, створення 

еталонів; оригінальність, творчість: нестандартні рішення, прагнення до творчих задач та 

занять, винахідливість; ерудиція, високий рівень мовленнєвої виразності, багатий 

словниковий запас, компетентність, систематизовані та міцні знання;  

-психосоціальні характеристики: почуття справедливості, потяг до лідерства, почуття 

гумору. 

Творча самореалізація молодшого школяра відбувається у новій соціальній ситуації – 

дитина піддається впливу однолітків і першого вчителя. Зі вступом до школи суттєво 

змінюється ставлення школяра до власного «Я». Усвідомлюючи особливу важливість 

навчальної діяльності (яка в цей період є провідною), молодший школяр прагне 

переосмислювати власне «Я», яке піддається соціальним впливам. Він усвідомлює, що 

зобов’язаний вчитися й у процесі навчання змінювати себе, привласнюючи суспільні знаки 

(мова, цифри, ноти й ін.), узагальнені поняття, знання та ідеї, що привнесені із суспільного 

оточення. Водночас він усвідомлює, що відрізняється від інших і переживає унікальність 

власного «Я», прагнучи утвердити його серед дорослих і однолітків. 

Творча самореалізація як творче виховання здійснюється на всіх етапах навчання у 

школі, на кожному з яких ставиться певна мета, завдання, добирається відповідна методика з 

огляду на вікові особливості школярів (таблиця 1). 

Таблиця 1  

Етапи творчої самореалізації молодших школярів 

Етап Зміст і завдання 

Перший формування перших уявлень про творчість взагалі, про світ 

творчості. 

Другий пізнання творчої діяльності «на дотик», знайомство й 

практичні навички творчості. 

Третій накопичення знань про безмежність творчості довкола, аналіз  

творчих технологій, закріплення спостережень у навколишньому 

середовищі; розширення світогляду природи. 

Четвертий розпізнання творчого виховання, формування творчої 

свідомості. 
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Відповідно до цього, особливої уваги набувають питання вдосконалення діяльності 

вчителя, який змінює свої функції з інформаційної на організаторську, спонукаючи до 

успіхів у навчанні та творчої самореалізації під час виконання творчих завдань. Для цього 

він створює учням можливість самостійно мислити, мати і відстоювати власну думку, 

відчути важливість і необхідність  творчих дій. Р. Шулигіна [19] обґрунтувала умови 

створення умов, за яких процес творчої самореалізації особистості буде ефективнішим, то ми 

їх уявляємо такими: організаційно-педагогічні (одухотвореність освітньо-виховного процесу 

в усіх його ланках; створення доброзичливого морально-психологічного клімату в колективі, 

комфортних стосунків між його членами, педагогічна підтримка і захист кожної дитини і 

педагога; естетизація освітнього середовища; збереження і зміцнення здоров’я дітей); 

психолого-педагогічні (розуміння освітнього процесу як особистісно зорієнтованого; 

розвиток природних здібностей і талантів дітей; сприяння отриманню кожним вихованцем 

позитивного соціального статусу в середовищі однолітків; педагогічна допомога дітям у 

набутті умінь самопізнання, саморегуляції, самовизначення, самовиховання як основних 

умінь мистецтва жити); культурно-виховні (створення культурного поля та культурного 

середовища освітнього закладу; виховання загальнолюдських та національних цінностей; 

прищеплення дітям навичок правильного життєвого вибору). Послуговуємося 

напрацюваннями вчених [2; 3; 4; 5; 7; 9; 10; 11; 12; 18; 20], які пропонують шляхи та способи 

творчої самореалізації дітей молодшого шкільного віку. 

Отже, здійснений аналіз дає підстави розглядати творчу самореалізацію особистості 

як свідомий, безперервний, цілеспрямований процес максимального розкриття сутнісних сил 

особистості, зокрема дитини, (інтелектуальних, фізичних, духовних та ін.) та їхній 

подальший розвиток. У результаті цього відбуватиметься ствердження власного «Я» і, 

відповідно, здійснюватиметься процес самореалізації особистості загалом. Творча 

самореалізація молодших школярів визначається за тими змінами особистісної структури 

суб’єкта творчості, які ведуть до змін її якостей внаслідок самовдосконалення, 

самореалізації, самовдосконалення особистості. Відповідно до цього, увага зосереджується 

на тій властивості творчого потенціалу, яка характеризує його як здатність людини до 

саморозвитку, створення нового не тільки у навколишньому світі, а й у собі.   
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